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Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. 

Opinia do ustawy o wyposażeniu morskim  

(druk nr 359) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim określa zasady 

przeprowadzania oceny zgodności wyposażenia morskiego oraz obowiązki jego 

producentów; wskazuje zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność 

wyposażenia morskiego, a ponadto reguluje sposób notyfikacji tych jednostek oraz reguły 

funkcjonowania systemu nadzoru rynku nad wyposażeniem morskim 

W obecnym stanie prawnym przepisy Unii Europejskiej dotyczące wyposażenia 

morskiego są wdrożone przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim. 

Ustawa ta w szerokim zakresie nawiązuje do postanowień ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności w odniesieniu do podstawowych definicji dotyczących oceny 

zgodności, autoryzacji, notyfikacji i akredytacji, systemu kontroli wyrobów oraz prowadzenia 

postępowań w stosunku do wyrobów niezgodnych z wymaganiami.  

Opiniowana ustawa o wyposażeniu morskim ma na celu wdrożenie postanowień 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

wyposażenia morskiego i uchylającej dyrektywę Rady 96/98/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 

28.08.2014, str. 146). 

Zakres regulacji nowej ustawy pokrywa się co do zasady z obowiązującą ustawą o 

wyposażeniu morskim, implementującą dyrektywę Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. 

w sprawie wyposażenia statków (Dz. Urz. WE L 46 z 17.02.1997, str. 25). Zawarte w art. 4 

ustawy odesłanie do ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku, zostało skonstruowane w podobny sposób do dotychczasowego odesłania.  
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Zgodnie z art. 2, ustawę stosuje się do wyposażenia morskiego, które jest umieszczone 

lub które ma być umieszczone na statkach UE, natomiast z zakresu jej stosowania są 

wyłączone jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji i Służby 

Celnej. 

W art. 3 zawarto katalog definicji określeń używanych w ustawie. Zgodnie z art. 3 pkt 3, 

przez wyposażenie morskie należy rozumieć wyroby umieszczone lub które mają być 

umieszczone na statkach UE i które zgodnie z przepisami międzynarodowymi wymagają 

zatwierdzenia przez administrację państwa bandery, niezależnie od tego, czy statek znajduje 

się na terytorium Unii Europejskiej w czasie, gdy wyposażenie morskie jest na nim 

umieszczone. 

W art. 5 ustawy określony został zasadniczy obowiązek spełniania przez wyposażenie 

morskie wymagań określonych w przepisach międzynarodowych.  

Art. 6 ustawy statuuje obowiązek przeprowadzania przez jednostkę notyfikowaną 

procedur oceny zgodności, które szczegółowo określono w załączniku nr 2 do ustawy 

(odmiennie niż w obowiązującym stanie prawnym, w którym procedury oceny zgodności 

stanowiły załącznik do rozporządzenia w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego).  

W przepisie tym mowa jest również o kryteriach, jakie powinny spełnić jednostki 

notyfikowane do przeprowadzenia oceny zgodności – oprócz nawiązania do wymogów 

określonych w art. 28 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, ustanowiony 

został warunek spełniania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-3 albo Polskiej Normy ją 

zastępującej.  

W zakresie kontroli jednostek notyfikowanych utrzymany został obowiązek ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej do przeprowadzania kontroli tych jednostek co 

najmniej raz na dwa lata. Nowością – wprowadzoną przez dyrektywę 2014/90 – jest 

możliwość brania udziału w takiej kontroli w charakterze obserwatora również przez 

przedstawiciela Komisji Europejskiej. 

Art. 7 ustawy zawiera domniemanie zgodności spełniania przez wyposażenie morskie 

wymagań, stanowiąc powtórzenie dotychczas obowiązujących unormowań w tym zakresie. 

W art. 8 ustawy, tak jak w dotychczasowym stanie prawnym, wprowadzono obowiązek 

wnoszenia opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia 
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morskiego. Sposób ustalania tych opłat oraz ich maksymalne stawki zostaną określone w 

akcie wykonawczym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 

Nowością wynikającą z treści art. 9 ustawy jest określenie wzoru deklaracji zgodności 

UE przez odesłanie do załącznika nr 3. Określony w art. 10 ustawy sposób oznakowania 

wyposażenia morskiego nie rożni się od dotychczas obowiązujących zasad – jedyna 

odmienność to określenie wzoru znaku zgodności w załączniku do ustawy. 

Przepisy art. 11–13 ustawy określają obowiązki podmiotów gospodarczych: producenta 

wyposażenia morskiego, jego upoważnionego przedstawiciela, importera i dystrybutora 

takich wyrobów.  

W art. 15–18 określono odstępstwa od obowiązujących wymagań dla wyposażenia 

morskiego w przypadku zaistnienia szczególnych przypadków (zastosowanie nowych 

technologii, przeprowadzanie prób lub ocen wyposażenia morskiego, konieczność wymiany 

wyposażenia morskiego na statku w porcie państwa trzeciego, brak dostępności na rynku 

wyposażenia morskiego posiadającego znak zgodności).  

Katalog sankcji za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i zasady określające ich 

nakładanie określone zostały w art. 19–27 ustawy. W tym zakresie wprowadzona została 

istotna zmiana – w dotychczas obowiązującym stanie prawnym przewidziana była 

odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o wyposażeniu 

morskim. W jej miejsce zaproponowano wprowadzenie kar administracyjnych, nakładanych 

w drodze decyzji. Kary nakładane będą na podmiot gospodarczy, a ich wysokość została 

określona kwotowo, maksymalnie do 100 tys. zł.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 31. posiedzeniu w dniu 2 grudnia br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 951, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 14 

października 2016 r.). Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu wykonanie 

prawa Unii Europejskiej. 

Po I czytaniu na 29. posiedzeniu Sejmu, projekt ustawy skierowany został do Komisji 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Po przeprowadzeniu II czytania na posiedzeniu 

Sejmu, niezwłocznie przystąpiono do III czytania.  
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Za przyjęciem ustawy głosowało 431 posłów, przy braku głosów przeciw i 3 głosach 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy, jej przepisów nie stosuje się m.in. do Służby Celnej. 

Wchodząca w życie z dniem 30 marca 2017 r. ustawa o Krajowej Administracji 

Skarbowej wprowadza w miejsce Służby Celnej, Służbę Celno-Skarbową, jako część 

Krajowej Administracji Skarbowej. Poniższa poprawka ma zapewnić spójność miedzy 

obydwoma aktami. 

Propozycja poprawki 

1) w art. 2 w ust. 2 wyrazy  „Służby Celnej” zastępuje się wyrazami „Krajowej 

Administracji Skarbowej”; 

2) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. Do dnia 28 lutego 2017 r. przez Krajową Administrację Skarbową, o której 

mowa w art.2 ust. 2, rozumie się Służbę Celną.”. 

 

2) W myśl art. 3 pkt 5, pod pojęciem przepisy międzynarodowe należy rozumieć 

konwencje międzynarodowe, rezolucje i okólniki Międzynarodowej Organizacji 

Morskiej oraz normy dotyczące badań.  

 Z kolei art. 3 pkt 7 i 8 definiują statek jako urządzenie pływające podlegające 

konwencjom międzynarodowym, oraz statek UE jako statek pływający pod banderą 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej i objęty zakresem przepisów 

międzynarodowych. 

 Przepisy te wymagają ujednolicenia. 

 

3) Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy, Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, co 

najmniej raz na dwa lata, przeprowadza kontrolę jednostek notyfikowanych w zakresie 

spełniania przez nie wymaganych kryteriów, o których mowa w ust. 4, podczas gdy w 

ust. 4 mowa jest o warunkach i wymogach. 

Propozycja poprawki 

w art. 6 w ust. 6 wyrazy „wymaganych kryteriów” zastępuje się wyrazami „warunków i 
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wymogów”; 

 

4)  Na podstawie art. 8 ust. 3, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową 

oceną zgodności, oraz maksymalne wysokości tych opłat, mając na względzie 

konieczność pokrycia kosztów przeprowadzenia czynności, a także rodzaj wyposażenia 

morskiego i stopień skomplikowania wykonanej czynności.  

 Regulacja taka może powodować wątpliwości w zakresie jej zgodności z art. 217 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ów przewiduje, że nakładanie podatków, 

innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek 

podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów 

zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. W świetle orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego, opłaty pobierane przez podmioty publiczne mają charakter 

daniny, o której mowa w art. 217 Konstytucji. W konsekwencji, delegowanie określenia 

ich wysokości do aktu wykonawczego wymaga przyjęcia w ustawie co najmniej 

maksymalnej stawki opłat. 

 

5) W myśl art. 10 ust. 6, zabrania się wprowadzania do obrotu wyposażenia morskiego 

nieposiadającego znaku zgodności. Aby zapewnić ustawie spójność terminologiczną 

oraz zgodność z zasadami składni języka polskiego, rozważyć należy przyjęcie 

poniższej poprawki. 

Propozycja poprawki 

w art. 10 w ust. 6 wyraz „nieposiadającego znaku zgodności” zastępuje się wyrazem 

„nieoznaczonego znakiem zgodności”; 

 

6) Na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy, producent wyposażenia morskiego ma podejmować 

określone działania na żądanie dyrektora morskiego, podczas gdy na podstawie w art. 12 

ust. 3 pkt 2 i 3, upoważniony przedstawiciel producenta w odniesieniu do analogicznych 

czynności ma działać na wniosek dyrektora. Przepisy te wymagają ujednolicenia. 

Propozycja poprawki 

w art. 11 w ust. 9: 

a) w zdaniu pierwszym wyrazy „W odpowiedzi na żądanie” zastępuje się wyrazami „Na 

wniosek”, 
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b) w zdaniu drugim wyrazy „Na żądanie” zastępuje się wyrazami „Na wniosek”; 

 

7) W art. 13 w ust. 4 ustawy użyto określenia „podmiot gospodarczy”, podczas gdy w 

polskim systemie prawa funkcjonuje pojęcie „przedsiębiorca”. 

Propozycja poprawki 

1) w art. 13 w ust. 4 użyte po raz pierwszy wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się 

wyrazem „przedsiębiorca” oraz użyte po raz drugi wyrazy „podmiot gospodarczy” 

zastępuje się wyrazami „przedsiębiorcę”; 

2) w art. 26 w ust. 3 wyrazy „podmiot gospodarczy” zastępuje się wyrazem 

„przedsiębiorca”; 

 

8) W art. 18 w ust. 1 mowa jest o wyposażeniu morskim posiadającym znak zgodności, 

które nie jest dostępne na rynku, podczas ust. 3 pkt 2 w tym przepisie posługuje się 

określeniem „brak dostępności w obrocie wyposażenia morskiego oznaczonego znakiem 

zgodności”.  

Propozycja poprawki 

w art. 18 w ust. 1 wyrazy „wyposażenie morskie posiadające znak zgodności nie jest dostępne 

na rynku” zastępuje się wyrazami „wyposażenie morskie oznaczone znakiem zgodności nie 

jest dostępne w obrocie”; 

 

9) Zgodnie z art. 18 ust. 2, pozwolenie na umieszczenie na statku wyposażenia bez znaku 

zgodności może być wydane pod warunkiem przedstawienia przez armatora dowodów 

potwierdzających spełnienie wymagań. Wyposażenie morskie objęte pozwoleniem, o 

którym mowa w ust. 1, jest zgodne z wymaganiami. 

 Zdanie drugie tego przepisu budzi wątpliwości co do tego, jakie były intencje 

ustawodawcy. Jeżeli założeniem było wprowadzenie zasady, iż wyposażenie objęte 

zezwoleniem musi być zgodne z wymaganiami, konieczne wydaje się przyjęcie 

następującej poprawki. 

Propozycja poprawki 

w art. 18: 

a)  w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy „, jeżeli jest ono zgodne z wymaganiami”, 

b) w ust. 2 skreśla się zdanie drugie; 
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10) W art. 18 w ust. 3 w pkt 4 użyto określenia „ewentualne normy dotyczące badań”, 

podczas gdy ustawa posługuje się pojęciem norm dotyczących badań. 

Propozycja poprawki 

w art. 18 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy „ewentualne normy dotyczące badań zastosowane” 

zastępuje się wyrazami „normy dotyczące badań, które zostały zastosowane”; 

 

IV. Poprawki techniczno-legislacyjne 

1) w art. 26 w ust. 2 w pkt 2 wyraz „liczbę” zastępuje się wyrazem „ilość”;  

2) w art. 27 w ust. 3 wyrazy „od dnia popełnienia czynu” zastępuje się wyrazami „od dnia 

naruszenia przepisu ustawy”. 

 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


