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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 czerwca

2008 r. ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, wprowadza do jej tekstu następujące

poprawki:

1) w art. 12 w ust. 1 oraz w art. 13 w ust. 1 po wyrazie "wydaje" dodaje się wyrazy

", w drodze decyzji administracyjnej,";

2) w art. 25 w ust. 3 po wyrazach "doręcza się" dodaje się wyrazy "za pośrednictwem

posłańca lub";

3) w art. 25 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W razie doręczenia decyzji przy użyciu telefaksu lub poczty elektronicznej,

dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.";

4) w art. 30 skreśla się ust. 4;

5) w art. 52:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze

rozporządzenia, wzór świadectwa przeszkolenia CSO i PFSO oraz programy

szkoleń, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej wiedzy.",

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Wysokość opłat za wydanie świadectwa przeszkolenia CSO i PFSO określa

załącznik nr 3 do ustawy.";
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6) w art. 57 skreśla się ust. 4;

7) w załączniku nr 3 w części II w ust. 6 wyrazy "zgodności obiektu portowego"

zastępuje się wyrazami "zgodności stanu ochrony obiektu portowego";

8) w załączniku nr 3 w części III:

a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "zgodności statku towarowego" zastępuje się

wyrazami "zgodności stanu ochrony statku towarowego",

b) w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyrazy "zgodności statku pasażerskiego" zastępuje

się wyrazami "zgodności stanu ochrony statku pasażerskiego";

9) w załączniku nr 3 po części III dodaje się część IIIa w brzmieniu:

"IIIa. TARYFA OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH

ZWIĄZANYCH Z WYDANIEM ŚWIADECTW PRZESZKOLENIA CSO

I PFSO

1. Wydanie świadectwa przeszkolenia CSO                20 j.t.

2. Wydanie świadectwa przeszkolenia PFSO              20 j.t.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 czerwca

2008 r. ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, postanowił wprowadzić do niej 9

poprawek.

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat uznał, że konieczne jest wskazanie formy prawnej,

w jakiej dyrektor urzędu morskiego będzie wydawał stały i tymczasowy międzynarodowy

certyfikat ochrony statku.

Na podstawie art. 25 ust. 3 decyzje administracyjne o wprowadzeniu określonego

poziomu ochrony na statku, w porcie lub obiekcie portowym mogą zostać doręczone przy

użyciu telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwalając poprawkę nr 2 Senat postanowił

przesądzić, że doręczenie decyzji o wprowadzeniu poziomu ochrony dopuszczalne będzie

również w formie innej niż wskazana w art. 25 ust. 3. Ponadto Senat wskazał, że dowodem

potwierdzającym doręczenie decyzji przy użyciu telefaksu lub poczty elektronicznej będzie

potwierdzenie transmisji danych (poprawka nr 3).

W poprawce nr 4 Senat postanowił usunąć z ustawy art. 30 ust. 4. W opinii Izby

przepis ten w sposób niedopuszczalny i bez precedensu w polskim systemie prawnym

wyłącza karalność wszystkich czynów zabronionych, w tym również przestępstw bez

względu na ich wagę, pod warunkiem, że zostały dokonane w ramach weryfikacji lub próby

efektywności ochrony.

Poprawki 5 i 9 czynią zadość wymogowi, na podstawie którego wysokość opłat

i innych ciężarów finansowych nakładanych przez ustawę na jej adresatów, należy określić

w samej ustawie.

Poprawka nr 6 ma umożliwić wydawanie certyfikatów ochrony statku organizacji

RSO, która sporządziła ocenę stanu ochrony lub plan ochrony statku.

Poprawki 7 i 8 zmierzają do zapewnienia w ustawie spójności terminologicznej.


