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Opinia do ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej 

(druk nr 478) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Rady 2014/112/UE z dnia 

19 grudnia 2014 r. wykonującą Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów 

organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, zawartą przez Europejskie 

Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) 

i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF). Termin na wdrożenie dyrektywy 

upłynął z dniem 31 grudnia 2016 r. Ponadto, jak wynika z uzasadnienia projektu, potrzeba 

nowej regulacji wynika z konieczności ujednolicenia oraz usprawnienia systemu czasu pracy 

na statkach żeglugi śródlądowej. Ustawa poprawi warunki pracy osób zatrudnionych na 

statkach żeglugi śródlądowej oraz ujednolici regulacje dotyczące armatorów w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. 

Dyrektywa ustanawia minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w odniesieniu do organizacji czasu pracy pracowników transportu śródlądowego.  

W Polsce problematyka, której dotyczy dyrektywa regulowana jest przede wszystkim 

ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (w szczególności jego działem VI – Czas 

pracy). Uzupełnieniem regulacji kodeksowej w zakresie dotyczącym minimalnej liczby 

członków załogi i systemu pracy statku w ciągu doby są przepisy rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych 

i  kładu załóg statków żeglugi śródlądowej. Wdrożenie dyrektywy zapewni jednolity system 

traktowania pracowników wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej. 

W myśl art. 2 ust. 2 dyrektywy, jej wdrożenie nie stanowi wystarczającej podstawy do 

uzasadnienia zmniejszenia ogólnego poziomu ochrony pracowników w dziedzinach objętych 
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zakresem jej regulacji i w związku z tym, ustawa nie może pogarszać sytuacji pracowników 

zatrudnionych na statkach żeglugi śródlądowej w odniesieniu do obowiązujących dzisiaj 

przepisów.  

Ustawę będzie się stosować do osób wykonujących pracę na statkach żeglugi 

śródlądowej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jako członkowie załogi lub 

personel pokładowy. 

Czas pracy na statku żeglugi śródlądowej nie będzie mógł przekraczać 8 godzin na dobę 

i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym 12-

miesięcznym okresie rozliczeniowym. Czas pracy będzie mógł być przedłużany na zasadach 

określonych w Kodeksie pracy, niemniej tygodniowy czas pracy na statku żeglugi 

śródlądowej, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie będzie mógł przekraczać przeciętnie 48 

godzin w okresie rozliczeniowym. W ustawie uregulowano również sposób określania 

maksymalnego wymiaru czasu pracy na statku żeglugi śródlądowej. 

Czas pracy na statku żeglugi śródlądowej, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie 

będzie mógł przekraczać 14 godzin w każdym okresie 24-godzinnym oraz 84 godzin 

w każdym okresie 7-dniowym. Jeżeli natomiast rozkład czasu pracy będzie przewidywał 

większą liczbę dni pracy niż liczba dni odpoczynku, wówczas przeciętny tygodniowy czas 

pracy na statku żeglugi śródlądowej w okresie 4 kolejnych miesięcy nie będzie mógł 

przekraczać 72 godzin. Maksymalny czas pracy w sezonie na statku pasażerskim, łącznie 

z godzinami nadliczbowymi, nie będzie mógł przekraczać 12 godzin w każdym okresie 24-

godzinnym oraz 72 godzin w każdym okresie 7-dniowym. 

W ustawie określono także sposób przyznawania dni odpoczynku. Jeżeli rozkład czasu 

pracy będzie przewidywał mniejszą lub równą liczbę dni pracy w stosunku do liczby dni 

odpoczynku, wówczas pracownikowi będzie przysługiwała bezpośrednio po kolejnych dniach 

pracy równoważna liczba kolejnych dni odpoczynku. Wyjątek od tej zasady będzie możliwy 

tylko w przypadku określonym w art. 7 ust. 2 ustawy. W przypadku gdy rozkład czasu pracy 

będzie przewidywał większą liczbę dni pracy w stosunku do liczby dni odpoczynku, wówczas 

pracownikowi będzie przysługiwało bezpośrednio po kolejnych dniach pracy 0,2 dnia 

odpoczynku za każdy dzień pracy. Regułę tę będzie się stosowało odpowiednio w odniesieniu 

do pracy na statkach pasażerskich w sezonie. 

W art. 9 określono maksymalny czas pracy na statku żeglugi śródlądowej w porze 

nocnej, przyjmując że czas pracy w porze nocnej nie będzie mógł przekraczać 7 godzin 
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w każdym okresie 24-godzinnym oraz 42 godzin w każdym okresie 7-dniowym. Przez porę 

nocną będzie się rozumiało 7 godzin między godzinami 23.00 a 6.00. Jednocześnie 

ustawodawca przewidział regulację obligującą pracodawcę do przeniesienia pracownika 

wykonującego pracę w porze nocnej, który został uznany za niezdolnego do wykonywania 

pracy w nocy, do wykonywania pracy zgodnej z zajmowanym stanowiskiem, poza porę 

nocną. 

Określone w ustawie normy czasu pracy będą mogły być przekroczone w sytuacjach 

bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa statku żeglugi śródlądowej, osób lub ładunku 

znajdujących się na pokładzie, a także w przypadku konieczności niesienia pomocy innym 

statkom albo osobom, które znalazły się w niebezpieczeństwie. W takim przypadku 

pracodawca niezwłocznie po ustaniu okoliczności uzasadniających przedłużenie czasu pracy 

będzie obowiązany zapewnić pracownikom, którzy wykonywali pracę w planowanym okresie 

odpoczynku, równoważny okres odpoczynku. 

W ustawie uregulowano również problematykę ewidencji czasu pracy na statku żeglugi 

śródlądowej. Ustawa rozszerzy zakres ewidencji prowadzonej na zasadach ogólnych 

o elementy charakterystyczne dla pracy na statkach żeglugi śródlądowej (nazwa statku 

i nazwisko kapitana). 

W przepisie przejściowym przesądzono, że okres rozliczeniowy czasu pracy na statku 

żeglugi śródlądowej trwający w dniu wejścia w życie ustawy skończy się z upływem czasu, 

na jaki został przyjęty. W ocenie wnioskodawcy, ze względu na nieznaczny zakres 

dokonywanej modyfikacji, nie jest potrzebny przepis dostosowujący związany 

z prowadzeniem ewidencji czasu pracy.  

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

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk nr 1321). Marszałek Sejmu skierował projekt do Komisji 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego 

czytania oraz rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r. wniosła o jego 

uchwalenie w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1342). 

W trakcie II czytania zgłoszono poprawki i Sejm ponownie skierował projekt do komisji 
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(22 marca 2017 r.). Poprawki zostały wycofane. W trakcie prac nad projektem nie dokonano 

zmian mających istotne znaczenie z merytorycznego punktu widzenia. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa może budzić wątpliwości co do jej relacji z Kodeksem pracy. Z jednej strony, 

jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, wolą ustawodawcy było, aby zgodnie z art. 5 

Kodeksu pracy w zakresie nieuregulowanym ustawą stosowało się przepisy Kodeksu, 

z drugiej zaś wprowadza się odstępstwa od zasad ogólnych, które uniemożliwią stosowanie 

Kodeksu wprost, a ustawa nie zawiera przepisów będących odpowiednikiem regulacji 

kodeksowych bądź brakuje w niej jednoznacznego wyłączenia stosowania Kodeksu. Wobec 

niekompletnego charakteru ustawy, w praktyce jej stosowania pojawiać się będą pytania, 

czy i w jakim zakresie do spraw nieuregulowanych w ustawie należy stosować Kodeks pracy.  

Nasuwa się w szczególności wątpliwość, czy art. 6 ustawy, który przewiduje, iż czas 

pracy na statku żeglugi śródlądowej łącznie z nadgodzinami w każdym okresie 24-godzinnym 

nie może przekraczać 14 godzin, wyłącza stosowanie art. 133 § 1, który gwarantuje  

pracownikowi nieprzerwany odpoczynek, obejmujący co najmniej 11 godzin nieprzerwanego 

odpoczynku dobowego. Można się również zastanawiać, czy art. 4 ust. 1 określający 

podstawowy system czasu pracy, wyłącza stosowanie innego niż taki systemu czasu pracy 

(dział VI rozdział IV Kodeksu pracy). Kategoryczność art. 4 ust. 1 wskazywałaby na to, iż 

dopuszczalny będzie wyłącznie podstawowy system czasu pracy, niemniej nie jest to 

jednoznaczne. 

Wątpliwości co do relacji z Kodeksem pracy wynikają również z tego, że ustawodawca 

niekiedy powtarza (przepisuje) do ustawy regulacje kodeksowe. Na przykład art. 4 ust. 1 

w części, w której stanowi, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 

40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, powtarza art. 129 § 1 Kodeksu pracy, 

zaś art. 4 ust. 2 powtarza art. 131 § 1 Kodeksu pracy. Jeśli ustawodawca nie dokonuje 

modyfikacji zasady ogólnej, to w jakim celu powtarza ją w ustawie specjalnej, skoro 

w sprawach w niej nieuregulowanych znaleźć mają zastosowanie zasady ogólne. Przyjęta 

technika może sugerować, iż powtórzenie oznacza, że w odniesieniu do danego aspektu 

stosunku pracy regulacje ustawowe są kompletne i wyłączają w tym zakresie Kodeks, 

niemniej tego nie przesądza. 
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Ponadto ustawodawca jako zasadę, od której nie ma odstępstwa,  przyjął 12-miesięczny 

okres rozliczeniowy. Okres ten nawet w sytuacji uzasadnionej przyczynami obiektywnymi, 

technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy nie będzie mógł być skrócony. Przyjęte 

rozwiązanie jest niewątpliwie korzystne dla pracodawcy, niemniej można mieć wątpliwość, 

czy jest ono korzystne również dla pracowników. Warto przy tym zwrócić uwagę, że Kodeks 

pracy stanowiąc o długości okresu rozliczeniowego, określa jego maksymalną długość (okres 

rozliczeniowy nieprzekraczający 4 miesięcy; art. 129 § 1), dając możliwość przyjęcia przez 

pracodawcę krótszego niż maksymalny okresu rozliczeniowego. Mając na uwadze art. 2 

ust. 1 wdrażanej dyrektywy, który umożliwia państwom członkowskim przyjęcie przepisów 

bardziej korzystnych od ustanowionych w dyrektywie, być może warto byłoby rozważyć 

uelastycznienie regulacji dotyczącej długości okresu rozliczeniowego przyjętej w odniesieniu 

do czasu pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Abstrahując już od tego, że w art. 4 ust. 1 

ustawy mówiąc o „przyjętym” okresie rozliczeniowym sugeruje się, że ktoś będzie ten okres 

przyjmował, w sytuacji gdy jego długość narzucona będzie przez prawodawcę. 

Zastanawia również relacja pojęć „dzień pracy” i „dzień odpoczynku”. Skoro dniem 

pracy są 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę 

zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a dniem odpoczynku okres trwający 

nieprzerwanie 24 kolejne godziny poczynając od godziny, w której pracownik zakończył 

pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, to uwzględniając wymiar czasu 

pracy, oba te pojęcia będą się częściowo pokrywały. Pojawia się zatem pytanie, czy fakt ten 

nie będzie miał wpływu na stosowanie art. 7 ustawy, określającego sposób przyznawania dni 

odpoczynku? 

Mając powyższe na względzie, istnieje ryzyko, iż nowe regulacje – wbrew intencji 

ustawodawcy – skomplikują relacje między pracownikami zatrudnionymi na statkach żeglugi 

śródlądowej a ich pracodawcami, a w następstwie, że będą w przyszłości generowały spory 

między stronami stosunku pracy.  

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


