
   
 
 

 

 

         Gdynia, 13.11.2019 

 

 

 

      Pan Marek Gróbarczyk 

      Minister 

      Gospodarki Morskiej 

      i Żeglugi Śródlądowej 

 

      Warszawa 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W imieniu Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa 

Morskiego reprezentującej: 

 

1. Federację Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków 

2. Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” 

3. Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy 

 

przedstawiam poniżej propozycje zmian do ustawy o pracy na morzu, które mogłyby zostać 

ujęte podczas planowanych zmian wprowadzających do ww. ustawy poprawki z 2018 roku 

przyjęte przez MOP: 

 

1. Morski układ zbiorowy pracy  

 

Proponujemy dodać rozdział o tytule „Morski układ zbiorowy pracy” w poniższym 

brzmieniu: 

 

Art. 1 

 

1. Morski układ zbiorowy pracy zawiera się dla: 

a) armatora – zakładowy morski układ zbiorowy pracy, 

b) kilku armatorów – międzyzakładowy morski układ zbiorowy pracy lub 

c) wszystkich krajowych armatorów morskich – branżowy morski układ zbiorowy 

pracy. 

 

2. Zawarcie morskiego układu zbiorowego pracy następuje w drodze rokowań pomiędzy 

podmiotami, o których mowa w ust. 1, a odpowiednio: 
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a) polskim  związkiem zawodowym lub wspólną reprezentacją polskich związków 

zawodowych zrzeszających marynarzy zatrudnionych u armatora, 

 

b) polskim związkiem zawodowym lub wspólną reprezentacją polskich związków 

zawodowych zrzeszających marynarzy zatrudnionych przez armatorów, dla których 

zawarty jest morski układ zbiorowy pracy, 

 

c) wspólną reprezentacją związków zawodowych zrzeszających marynarzy 

reprezentatywnych zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. 

 

3. W rokowaniach każda ze stron jest zobowiązana do poszanowania słusznych interesów 

drugiej strony i merytorycznego rozpatrzenia argumentów drugiej strony. 

 

4. W trakcie rokowań armator jest zobowiązany do udzielania związkom zawodowym 

wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenia odpowiedzialnych rokowań. 

 

5. W razie wysunięcia przez którąkolwiek ze stron uzasadnionego pisemnie zarzutu 

naruszenia zasady odpowiedzialnych rokowań lub wystąpienia dużych różnic stanowisk, 

strony mają obowiązek niezwłocznie powołać komisję rozjemczą. 

 

6. Każda ze stron powołuje dwóch członków komisji rozjemczej. Przewodniczący jest 

ustalany wspólnie. W braku zgody co do jego powołania, powołuje go, w ciągu 14 dni, sąd 

wojewódzki - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych właściwych dla siedziby armatora, na 

wniosek którejkolwiek ze stron. 

 

7. Komisja rozjemcza orzeka o zasadności zarzutu w ciągu 30 dni. 

 

8. W sprawach nie uregulowanych przepisami ustawy do morskich układów zbiorowych 

pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy o układach zbiorowych pracy. 

 

Art. 2 

 

1. Morski układ zbiorowy pracy podlega rejestrowi. 

 

2. Rejestr morskich układów zbiorowych prowadzi minister właściwy dla spraw gospodarki 

morskiej. 

 

3. Postępowanie w sprawie rejestracji lub odmowy rejestracji morskiego układu zbiorowego 

pracy toczy się zgodnie z przepisami Kodeksu pracy z zastrzeżeniem ustępu 2. 

 

(Dla realizacji tego artykułu potrzebną są zmiany w przepisach ogólnych dotyczących 

rejestracji układów zbiorowych pracy) 

 

Uzasadnienie: 

 

 Temat jest podnoszony przez Stronę Pracowników od początku dyskusji nad 

implementacją Konwencji MLC 2006. Prezentowane przez Stronę Pracowników argumenty 

za umieszczeniem propozycji w ustawie są zarówno Stronie Rządowej, jak i Stronie 

Pracodawców znane. Warto jednak w tym miejscu przywołać choćby ich główny nurt. 
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Przepisy o morskich układach zbiorowych istniały w przepisach ustawy o pracy na 

polskich statkach handlowych i funkcjonowały do wejścia w życie ustawy o pracy na morzu. 

Ani Konwencja o pracy na morzu (MLC 2006) MOP, ani prawo Unii Europejskiej nie 

zabrania zawierania układów zbiorowych. Co więcej, twórcy MLC 2006 mając zarówno 

wiedzę o istniejącej rzeczywistości, jak i rozumiejąc rolę i zadania stron społecznych relacji 

przemysłowych, to jest: pracodawców i/lub ich organizacji oraz przedstawicieli pracobiorców 

– związków zawodowych i/lub ich organizacji, wielokrotnie odwołują się do układu 

zbiorowego, jako dokumentu stanowiącego w rozumieniu przepisów z zakresu prawa pracy. 

 

Nadto, strony dialogu społecznego na poziomie krajowym realizując wspomniany 

wyżej kontekst zawarły między sobą wiele układów zbiorowych uznając, że jest to, być może, 

najlepsze rozwiązanie dla uregulowania spraw związanych ze stosunkiem pracy. Co ważne, 

rozwiązanie to funkcjonuje od lat i co do zasady nie jest podważane przez żadną ze stron. 

Dlatego wydaje się, że jako nie budzące kontrowersji, mogłyby znaleźć się w zakresie 

proponowanych zmian. 

 

2. Świadczenia od armatora w zakresie zakwaterowania i wyżywienia 

 

W odniesieniu do wcześniejszych propozycji zmierzających do wprowadzenia zmian w 

zakresie czasu pracy na statkach morskich oraz zwolnieniu z podatku dochodowego 

uzyskiwanych przez marynarzy świadczeń od armatora w zakresie zakwaterowania i 

wyżywienia proponujemy aby w ustawie o pracy na morzu dotychczasowy art. 108 otrzymał 

następujące brzmienie: 

 

„Art. 108 

 

1. Czas pracy na platformach wiertniczych lub wydobywczych, a także na specjalistycznych 

statkach technicznych, z wyłączeniem statków określonych w art. 103 i art. 105, 

obsługiwanych przez kolejno wymieniająco się załogi lub część załogi, może być 

przedłużony do 14 godzin na dobę i 84 godzin na tydzień. W takim przypadku po każdym nie 

dłuższym niż 2 tygodnie, nieprzerwanym okresie pracy zapewnia się pracownikowi co 

najmniej równy okres wolnego od pracy pobytu na lądzie. Za zgodą pracownika, okres pracy 

może być przedłużony do 3 tygodni.” 

 

2. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych teks jednolity z 05.07.2019r. (Dz. 

U. z 2019r. poz. 1387) poprzez dodanie art. 21 ust. 1 pkt. 23d o następującym brzmieniu: 

„dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu otrzymania 

wyżywienia i zakwaterowania w związku z pracą na statkach morskich o polskiej 

przynależności.” 

 

Uzasadnienie powyższych zmian w załączeniu. 

 

3. Ponadto w czasie dotychczasowych prac zespołu roboczego uzgodniono, między 

innymi: 

 

Posiedzenie w dniu 8.09.2016 uzgodniono, że: 

 

a) definicja armatora, będzie taka jak w konwencji MLC, 
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b) do art. 4 ust. 11, w zakresie świadectwa zdrowia, postanowiono dodać – obok 

Konwencji STCW, również Konwencję MLC, 

c) do art. 8 mówiącego o tym, że w książeczce żeglarskiej nie można dokonywać wpisów 

dotyczących jakości wykonania przez marynarza pracy oraz dokonywać jego oceny, 

d) by książeczka żeglarska była ważna przez 10 lat również dla osób, o których mowa w 

art. 9 ust. 1-4. 

 

Poza powyższymi kolejne uzgodnienia zostały dokonane podczas spotkania zespołu 

roboczego w dniu 3.06.2019 w Szczecinie i warto także i te poprawki wziąć pod uwagę przy 

sposobności dokonywanej zmiany w ustawie o pracy na morzu. 

 

 

Z poważaniem, 

 

Henryk Piątkowski 

Współprzewodniczący Strony Pracowników 

Zespół Trójstronny ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego 

 


