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Warszawa, dnia 29 września 2016 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, 

przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. 

w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy 

(druk nr 284) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 23 września 2016 r. ustawy jest wyrażenie przez 

Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji 

Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w 

Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną 

Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

Poprawki do Konwencji o pracy na morzu zostały przyjęte w dniu 11 kwietnia 2014 r. 

przez Specjalny Trójstronny Komitet utworzony na podstawie art. XIII Konwencji, a 

następnie zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w dniu 11 czerwca 2014 r. 

Poprawki te dotyczą Kodeksu wdrażającego Prawidła 2.5 i 4.2 oraz załączników do 

Konwencji. 

Polska ratyfikowała Konwencję o pracy na morzu w dniu 3 maja 2012 r. Weszła ona w 

życie w dniu 20 sierpnia 2013 r., a jej stronami są 74 państwa, reprezentujące łącznie 91% 

światowego tonażu floty. 

Konwencja o pracy na morzu składa się z trzech części: Artykułów, Prawideł i Kodeksu. 

Poprawki z 2014 r. zmieniają Kodeks w części wdrażającej Prawidło 2.5 – Repatriacja i 

Prawidło 4.2 – Odpowiedzialność armatorów w zakresie Konwencji o pracy na morzu.  

Poprawki do Prawidła 2.5. mają na celu uregulowanie sytuacji na wypadek porzucenia 

marynarza. Co prawda, w myśl tego prawidła, wszyscy marynarze mają prawo do pokrycia 
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kosztów ich repatriacji do kraju, jednakże w praktyce przewidziany w Konwencji mechanizm 

może nie być wystarczający w przypadku porzuconych marynarzy.  

Z kolei poprawka do Kodeksu w części wdrażającej Prawidło 4.2 rozszerza obowiązki 

armatorów w zakresie zabezpieczenia finansowego, mającego na celu rekompensatę roszczeń 

w przypadku śmierci marynarza lub jego długotrwałej niepełnosprawności w wyniku 

wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub na wypadek zagrożenia życia.  

Poprawki do Konwencji o pracy na morzu wejdą w życie, jeżeli do końca 

wyznaczonego terminu, tj. do dnia 18 lipca 2016 r., sprzeciwu nie złoży więcej niż 40% 

Państw-Stron Konwencji wg stanu na dzień 11 czerwca 2014 r., posiadających nie mniej niż 

40% światowego tonażu floty.  

Ratyfikacja poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu będzie się wiązała z 

koniecznością dokonania zmian w krajowym porządku prawnym. Nowelizacji wymagać 

będzie w szczególności ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, regulująca prawa i 

obowiązki stron stosunku pracy na statkach morskich o polskiej przynależności oraz ochronę 

zdrowia i ochronę socjalną marynarzy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 września 2016 r. Ustawa stanowiła 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 805). Prace nad ustawą prowadziła Komisja 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz 

Komisja Spraw Zagranicznych, które zarekomendowały przyjęcie ustawy w kształcie 

zaproponowanym w projekcie (druk sejmowy nr 844). 

W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek i przystąpiono niezwłocznie do trzeciego 

czytania. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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