
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej  

(tekst niewygłoszony) 

 

 

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni mam przyjemność przedstawić stanowisko 

dotyczące sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o czasie pracy na statkach 

żeglugi śródlądowej. 

    Celem projektowanej ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa jednej z dyrektyw 

unijnych, dotyczącej właśnie organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym. W zgodzie z 

jej zapisami państwa członkowskie zobowiązane były do 31 grudnia 2016 r. przyjąć przepisy 

ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania. Ustawa ta była 

szeroko konsultowana i dlatego Polska przekroczyła termin implementacji. 

    Ustawa niewątpliwie wpłynie na poprawę warunków pracy osób wykonujących pracę 

podczas żeglugi, a regulacje dotyczące pracy na statkach będą w końcu ujednolicone w całej 

Unii Europejskiej. 

    Dotychczas pracę na statku regulowały różnorodne przepisy prawa polskiego, m.in. 

odnoszące się do dobowej i tygodniowej normy pracy, ale i np. pracy w porze nocnej oraz w 

niedziele i święta. Po wdrożeniu dyrektywy korzystniejsze warunki pracy istniejące w prawie 

narodowym pozostaną, a uzupełniać je będą chroniące pracowników przepisy wynikające z 

unijnej dyrektywy. To korzystne rozwiązanie warte jest poparcia. Warto jednak podkreślić, że 

przepisy dyrektywy odnoszą się wyłącznie do osób wykonujących pracę na statkach żeglugi 

śródlądowej w ramach umów o pracę. 

    Rządowy projekt ustawy wdrażający unijną dyrektywę definiuje na nowo pracę na statku 

żeglugi śródlądowej, a także wprowadza bardzo istotne pojęcie sezonu, które w kontekście 

statków pasażerskich ma diametralne znaczenie. 

    Zmieniony wymiar pracy w sezonie pozwoli polskim armatorom na uniknięcie przerw w 

obsłudze pasażerów na zarządzanych przez nich jednostkach pływających. Nie muszę nikogo 

przekonywać, że rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla armatorów i jako takie jest warte 

poparcia. 



    Poza zdefiniowaniem liczby godzin i odpoczynku w sezonie dokładnie określono limity 

pracy w porze nocnej oraz w okresie niedziel i świąt, a także okresy wypoczynku. 

Jednoznaczne unormowanie kwestii godzin pracy jest korzystne zarówno dla zarządzających, 

jak i zarządzanych, ponieważ pozwala przewidzieć, na co obie strony mogą liczyć. 

    Kontrowersje podczas prac nad ustawą w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej wywołała konieczność prowadzenia ewidencji czasu pracy na statku żeglugi 

śródlądowej. Zgadzam się z wieloma głosami, które wybrzmiały podczas prac komisji, że 

musimy dbać o interes pracownika, a ewidencjonowanie czasu jego pracy jest powszechnym 

obowiązkiem pracodawcy nie tylko na statku. 

    Procedowana ustawa zabezpiecza interesy pracownika wykonującego powierzone mu 

zadania na statkach żeglugi śródlądowej i nie powinna budzić niczyich wątpliwości. Szerokie 

konsultacje społeczne, konieczność implementacji na polski grunt unijnego rozporządzenia i 

korzyści dla polskich pracowników są w moim przekonaniu wystarczającymi argumentami, 

żeby Koło Poselskie Wolni i Solidarni poparło dalsze prace legislacyjne nad rządową ustawą. 

 


