
 

                                 Druk nr 1594    
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

 
 
 

 
S P R A W O Z D A N I E  

 
 

KOMISJI INFRASTRUKTURY  
 

 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 
statki (druk nr 1539). 
 
 

Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1  Regulaminu Sejmu                    
- skierował w dniu 6 stycznia 2009 r.  powyższy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury  - 
do pierwszego czytania. 

Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 
projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 8 i 21 stycznia 2009 roku 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
Warszawa, dnia 21 stycznia 2009 r. 
 
 
 
      Sprawozdawca                                                            Zastępca Przewodniczącego  Komisji 
                                                         
 
   
   /-/ Arkadiusz Litwiński                                                               /-/ Janusz Piechociński   
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Projekt  

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                     2009 r. 

 

o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki1) 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez 
statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: 

 „Zanieczyszczenia ze statków oraz inspekcja statku”; 

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 5. Do zapobiegania zanieczyszczaniu morza związanego z uprawia-
niem żeglugi lub prowadzeniem innej działalności morskiej przez 
statki stosuje się postanowienia Konwencji MARPOL, Konwencji 
o zatapianiu, a na Morzu Bałtyckim – również postanowienia 
Konwencji Helsińskiej 1992.”; 

3) w art. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) dla statków objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 782/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania 
związków cynoorganicznych na statkach (Dz. Urz. WE L 115 z 09.05.2003, 
str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 
266) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 
2008 r. nadającym moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu stosowania 
związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniającym to rozporzą-
dzenie (Dz. Urz. UE L 156 z 14.06.2008, str. 10, z późn. zm.) – w przepi-
sach tych rozporządzeń.”; 

4) w art. 8 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
                                                 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspól-

not Europejskich:  
1) dyrektywy 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustana-

wiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dy-
rektywę Rady 93/75/EWG (Dz. Urz. WE L 208 z 05.08.2002, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 12); 

2) dyrektywy 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w spra-
wie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naru-
szenia prawa (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 11). 
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„2) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 782/2003 z dnia 
14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicz-
nych na statkach oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 536/2008 z dnia 13 
czerwca 2008 r. nadającemu moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) 
nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu stosowania 
związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniającemu to rozporzą-
dzenie – na wniosek organu państwa przynależności statku.”; 

5) art. 11 i 12 otrzymują brzmienie: 

„Art. 11. 1. Kapitan statku o polskiej przynależności znajdującego się poza 
polskimi obszarami morskimi, który zauważy na morzu wypadek 
powodujący albo mogący spowodować zanieczyszczenie albo 
rozlew oleju lub zanieczyszczenie innego rodzaju, przekazuje 
niezwłocznie informację do stacji brzegowej najbliższego pań-
stwa nadbrzeżnego oraz do armatora statku. 

2. Kapitan statku o polskiej przynależności: 

1) uczestniczącego w wypadku powodującym zagrożenie zanie-
czyszczeniem środowiska morskiego lub zanieczyszczenie 
środowiska morskiego, 

2) na którym nastąpiło zdarzenie powodujące zagrożenie zanie-
czyszczeniem środowiska morskiego lub zanieczyszczenie 
środowiska morskiego 

 - jest obowiązany do niezwłocznego przekazania informacji do 
stacji brzegowej najbliższego państwa nadbrzeżnego i armatora 
statku oraz dyrektora urzędu morskiego właściwego dla portu 
macierzystego statku. 

3. Kapitan statku znajdującego się w polskich obszarach morskich, 
który zauważy na morzu zanieczyszczenie lub wypadek powodu-
jący albo mogący spowodować rozlew oleju lub zanieczyszczenia 
innego rodzaju, przekazuje niezwłocznie informację do najbliż-
szej stacji brzegowej lub Służby Kontroli Ruchu Statków, zwanej 
dalej „Służbą VTS”, oraz do armatora statku. 

4. Kapitan statku znajdującego się w polskich obszarach morskich: 

1) uczestniczącego w wypadku powodującym zagrożenie zanie-
czyszczeniem środowiska morskiego lub zanieczyszczenie 
środowiska morskiego, 

2) na którym nastąpiło zdarzenie powodujące zagrożenie zanie-
czyszczeniem środowiska morskiego lub zanieczyszczenie 
środowiska morskiego 

 - jest obowiązany do niezwłocznego przekazania informacji o tym 
do najbliższej stacji brzegowej lub Służby VTS i do armatora 
statku.  

5. Informacja, o której mowa w ust. 1-4, zawiera:  

1) identyfikację, pozycję, port wyjścia i port przeznaczenia stat-
ku; 
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2) adres, pod którym dostępna jest informacja o towarach nie-
bezpiecznych lub zanieczyszczających, jeżeli są przewożone 
na statku; 

3) ilość osób na statku; 

4) szczegóły zdarzenia oraz inne informacje niezbędne do pro-
wadzenia akcji ratowniczych, zgodnie z wymaganiami usta-
nowionymi przez Międzynarodową Organizację Morską 
(Protokół I do Konwencji MARPOL oraz Rezolucja IMO Nr 
A.851 (20)). 

6. Jeżeli kapitan statku, z uzasadnionego powodu, nie mógł przeka-
zać informacji, o której mowa w ust. 1-5, obowiązek ten spoczy-
wa na armatorze statku. 

Art. 12. 1. Kapitan statku znajdującego się w polskich obszarach morskich 
uczestniczącego w wypadku powodującym albo mogącym spo-
wodować zanieczyszczenie albo rozlew oleju lub zanieczyszcze-
nie innego rodzaju podejmuje niezwłocznie wszelkie działania 
konieczne dla zapobieżenia, ograniczenia i usunięcia zanieczysz-
czenia środowiska morskiego. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą również kapitanów 
statków o polskiej przynależności znajdujących się poza polskimi 
obszarami morskimi. 

3. Jeżeli kapitan statku lub stacja brzegowa nie może skontaktować 
się z armatorem statku, dyrektor urzędu morskiego jest obowią-
zany poinformować o zaistniałej sytuacji organ państwa, który 
wydał dla statku certyfikat zgodności lub certyfikat zarządzania 
bezpieczeństwem.”; 

6) w art. 13e dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku zakończenia działalności w zakresie dostaw paliwa w polskich 
obszarach morskich dostawca jest obowiązany do pisemnego poinformowa-
nia o tym właściwego dla miejsca dostaw dyrektora urzędu morskiego w 
terminie 30 dni od dnia zakończenia tej działalności.”; 

7) w art. 21 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) skierowanie statku do miejsca schronienia.”; 

8)  art. 31 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31. Dyrektor urzędu morskiego wszczyna postępowanie, w celu zabez-
pieczenia dowodów, w odniesieniu do statku o obcej przynależno-
ści, który:  

1) przebywa w porcie polskim lub w bazie przeładunkowej, je-
żeli spowodował zanieczyszczenie lub zagrożenie zanie-
czyszczeniem poza polskimi obszarami morskimi, z narusze-
niem uznanych norm międzynarodowych; 

2) znajdując się w polskim morzu terytorialnym lub w polskich 
morskich wodach wewnętrznych spowodował zanieczysz-
czenie lub zagrożenie zanieczyszczeniem tego obszaru mo-
rza; 
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3) przebywając w polskich obszarach morskich, wskutek zanie-
czyszczenia w wyłącznej strefie ekonomicznej, spowodował 
poważną szkodę lub zagrożenie poważną szkodą dla wybrze-
ży albo innych istotnych interesów państwa.”; 

9) art. 33 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 33. Dyrektor urzędu morskiego niezwłocznie zawiadamia właściwy 
organ państwa: 

1) przynależności statku i każdego innego zainteresowanego 
państwa o działaniach i środkach podjętych zgodnie z ustawą 
i przekazuje im odpowiednie dokumenty dotyczące tych 
działań i środków; 

2) następnego portu zawinięcia statku przepływającego przez 
polskie obszary morskie o podejrzeniu zanieczyszczenia lub 
zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska morskiego.”; 

10) art. 36c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36c. Dostawca, który dostarczając paliwo nie wykonuje ciążących na 
nim obowiązków, określonych w art. 13e ust. 2-5 i 13f, podlega 
karze pieniężnej do wysokości 50.000 SDR.”; 

11) w art. 37 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) nie przekazuje informacji o zauważonym zanieczyszczeniu albo informacji o 
wypadku zagrożenia zanieczyszczeniem lub zanieczyszczenia środowiska 
morskiego,”; 

12) art. 37a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37a. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w przepisach rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 782/2003 z 
dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków 
cynoorganicznych na statkach oraz rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. nadającego moc art. 6 ust. 3 
i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskie-
go i Rady w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicz-
nych na statkach oraz zmieniającego to rozporządzenie, podlega 
karze pieniężnej do wysokości 50.000 SDR.”. 

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 



*;44tr;
URzĄD

KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ

KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSK]EJ
SEKRETARZ STANU

Mikolaj DowgielewicT
\a..7aa, Ą1 Ą 1gg,,pp,R,

Warszawa. drua / (slycznia f009 r.

Pan Zbigniew Rynasiewicz
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury
Sejm Rzecrypospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawem Unii Europejslriej rządowego projektu usta}'JI,, o zmianie
ustaw o 7apobieganiu zanieczyszcząniu morza przez Śtatki (druk nr l594), w}'rażona na
podstawie ań. 2 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia |996 r. o Komitecie Integracji
Europejskiej @z. U. Nr 106' poz. 494' z późn, zm.) w związku z ^rt. 42 ust. 4 i ań. 54
ust. 1 Regulaminu Sejmu przez Sekr"etarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja
Dowgielewicza

Szanow ny P anie P rzew odniczący,,

W zwią7ku z przedłoŻonym sprawozdaniem Kombji Infrastruktury o rządowym
prąiekcie ustawy o Zmiąr\ie us|ą||,y o zapobieganiu zanieczyszczaniu molza przez stgtki _
pismo nr iNF-0150-139-08 . pozl,t'alam sobie wyrazió następującą opinię:

Przedmiotowa regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Z pow,ażaniem,

Do uorzeimęj wiadomości:
Pan Tadeusz Jarmuziewicz
sekętarz stanu
Ministerstwo Infrastruktury
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