
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o bezpieczeństwie morskim

(druk nr 1339)

USTAWA z dnia 1 grudnia 1961 r. O IZBACH MORSKICH (Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz.

599 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)

Art. 3a.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o szybkim statku pasażerskim należy przez to rozumieć

statek określony w prawidle 1 rozdziału X Konwencji SOLAS, przewożący więcej niż 12
pasażerów; szybkim statkiem pasażerskim nie jest uprawiający pasażerską żeglugę
krajową statek pasażerski klasy B, C lub D, którego wyporność na projektowej wodnicy
pływania jest mniejsza od 500 m3, a maksymalna prędkość jest niższa niż 20 węzłów.

[2. Ilekroć w ustawie jest mowa o promie pasażerskim typu ro-ro, należy przez to rozumieć
prom pasażerski typu ro-ro, o którym mowa w art. 5 pkt 1a ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.).]

<2. Ilekroć w ustawie jest mowa o promie pasażerskim typu ro-ro, należy przez to
rozumieć prom pasażerski typu ro-ro, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr …, poz. …).>

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

Art. 13a.
1. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Lądowych w szczególności należy:

1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk
Lądowych niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił
Zbrojnych;

2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Wojsk
Lądowych;

3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
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4) przygotowanie sił i środków Wojsk Lądowych do działań bojowych oraz w
sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach
międzynarodowych.

2. Do zakresu działania Dowódcy Sił Powietrznych w szczególności należy:
1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Sił

Powietrznych niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił
Zbrojnych;

2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Sił
Powietrznych;

3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
4) przygotowanie sił i środków Sił Powietrznych do działań bojowych oraz w

sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach
międzynarodowych.

3. Do zakresu działania Dowódcy Marynarki Wojennej w szczególności należy:
1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Marynarki

Wojennej niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił
Zbrojnych;

2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Marynarki
Wojennej;

3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
4) przygotowanie sił i środków Marynarki Wojennej do działań bojowych oraz w

sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach
międzynarodowych;

5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i
jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w
administracji rządowej[.]<;>

<6) przewodniczenie Radzie SAR, o której mowa w art. 121 ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr ..., poz. ...).>

4. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Specjalnych w szczególności należy:
1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk

Specjalnych;
2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz użycia

Wojsk Specjalnych;
3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
4) przygotowanie sił i środków Wojsk Specjalnych do działań bojowych oraz w

sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach
międzynarodowych.

5. Dowódcy, o których mowa w ust. 1-4, wykonują swoje zadania odpowiednio przy
pomocy Dowództwa Wojsk Lądowych, Dowództwa Sił Powietrznych, Dowództwa
Marynarki Wojennej i Dowództwa Wojsk Specjalnych.

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzeń, szczegółowe zakresy działania,
struktury organizacyjne oraz siedziby dowództw, o których mowa w ust. 5.
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Art. 13b.
1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych,

równorzędne stanowisku dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych.
2. Do zakresu działania Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych w szczególności należy:

1) planowanie operacyjne i dowodzenie operacyjne częścią Sił Zbrojnych, wydzieloną z
Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej i przekazaną w jego
podporządkowanie decyzją Ministra Obrony Narodowej dla przeprowadzenia
operacji;

[2) wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy
państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przewodniczenie Radzie SAR, o której mowa w art. 47 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693);]

<2) wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy
państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;>

3) określanie wymagań w zakresie zdolności bojowej dla związków organizacyjnych i
jednostek wojskowych przewidywanych do wydzielenia w jego podporządkowanie;

4) szkolenie organów dowodzenia operacyjnego Sił Zbrojnych, a także ich zgrywanie z
dowództwami związków organizacyjnych i jednostek wojskowych przewidywanych
do wydzielenia w jego podporządkowanie;

5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i
jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w
administracji rządowej.

3. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy pomocy Dowództwa
Operacyjnego Sił Zbrojnych.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania,
strukturę organizacyjną oraz siedzibę Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.

USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. O OBSZARACH MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ I ADMINISTRACJI MORSKIEJ (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn.

zm.)

[Art. 27a.
1. Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 23 i art. 23a, powinien zawierać

nazwę, oznaczenie siedziby i adres wnioskodawcy, szczegółowe określenie
przedsięwzięcia wymagającego pozwolenia i jego celu, ze wskazaniem:

1) proponowanej lokalizacji określonej za pomocą współrzędnych geograficznych
naniesionych na mapę morską, wyznaczających akwen przeznaczony na realizację i
eksploatację przedsięwzięcia;

2) powierzchni akwenu przeznaczonego na realizację i eksploatację przedsięwzięcia
oraz okresu niezbędnego do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia;
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3) charakterystycznych parametrów technicznych i wartości planowanego
przedsięwzięcia, łącznie z przedstawieniem etapów i harmonogramu realizacji
przedsięwzięcia oraz z przedstawieniem sposobów przekazywania produktu na ląd;

4) oceny skutków ekonomicznych, społecznych i oddziaływania na środowisko.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1)  zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru zawierające w
szczególności numer tego wpisu;

2) opis technologii planowanego przedsięwzięcia;
3)  informacje o środowisku znajdującym się w zasięgu oddziaływania planowanego

przedsięwzięcia;
4)  opis potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko i jego

zasoby naturalne zarówno żywe, jak i mineralne oraz ich ocenę;
5) opis środków zmniejszających szkodliwe oddziaływanie planowanego

przedsięwzięcia na środowisko morskie;
6) opis przyjętych założeń i zastosowanych metod prognozy oraz wykorzystanych

danych o środowisku morskim, ze wskazaniem trudności powstałych przy
gromadzeniu niezbędnych informacji;

7)  projekt programu monitoringu, w tym monitoringu środowiska i zarządzania
procesem inwestycyjnym i eksploatacyjnym;

8)  opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.), znajdujących się w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia.

2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2a. Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2, należy złożyć w siedmiu
egzemplarzach.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wniosków o wydanie pozwoleń, o których
mowa w art. 26, a także wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w art. 27.]

<Art. 27a.
1. Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 23 i art. 23a, powinien

zawierać nazwę, oznaczenie siedziby i adres wnioskodawcy, szczegółowe określenie
przedsięwzięcia wymagającego pozwolenia i jego celu ze wskazaniem:

1) proponowanej lokalizacji określonej za pomocą współrzędnych geograficznych
naniesionych na mapę morską, wyznaczających akwen przeznaczony na
realizację i eksploatację przedsięwzięcia;

2) powierzchni akwenu przeznaczonego na realizację i eksploatację
przedsięwzięcia oraz okresu niezbędnego do realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia;
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3) charakterystycznych parametrów technicznych i wartości planowanego
przedsięwzięcia, łącznie z przedstawieniem etapów i harmonogramu realizacji
przedsięwzięcia oraz z przedstawieniem sposobów przekazywania produktu na
ląd;

4) oceny skutków ekonomicznych, społecznych i oddziaływania na środowisko.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru zawierające w
szczególności numer tego wpisu;

2) opis technologii planowanego przedsięwzięcia,
3) informacje o środowisku znajdującym się w zasięgu oddziaływania

planowanego przedsięwzięcia;
4) opis potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko i

jego zasoby naturalne zarówno żywe, jak i mineralne oraz ich ocenę;
5) opis środków zmniejszających szkodliwe oddziaływanie planowanego

przedsięwzięcia na środowisko morskie,
6) opis przyjętych założeń i zastosowanych metod prognozy oraz wykorzystanych

danych o środowisku morskim, ze wskazaniem trudności powstałych przy
gromadzeniu niezbędnych informacji,

7) projekt programu monitoringu, w tym monitoringu środowiska i zarządzania
procesem inwestycyjnym i eksploatacyjnym;

8) opis elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.
zm.), znajdujących się w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia.

2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.

2b. Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2, należy złożyć w 7
egzemplarzach.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wniosków o wydanie pozwoleń, o
których mowa w art. 26, a także wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w
art. 27.>

Art. 42.
1. Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej

związane z korzystaniem z morza w zakresie unormowanym niniejszą ustawą i innymi
ustawami.

2. W szczególności do organów administracji morskiej należą sprawy:
1) bezpieczeństwa żeglugi morskiej;
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1a) ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane z wykonywaniem
zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności
zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń;

2) korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich;
3) (skreślony);
4) bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów

mineralnych dna morskiego;
5) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z

morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie
nieuregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego;

6) ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza;
7) (skreślony);
8) (skreślony);
9) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i

przystaniach;
10) uzgadnianie decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń

budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich
wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji
dotyczących zagospodarowania tego pasa;

10a) (uchylony);
11) budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień

ochronnych w pasie technicznym;
12) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności;
13) oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach

morskich oraz na wybrzeżu;
14) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie

przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
15) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy o portowych

urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków;
16) sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;
17) wykonywania kontroli w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi

wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów
wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających;

18) nadawania nazw statkom morskim;
19) organizacji pilotażu morskiego;
20) budowy i utrzymywania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i

przystani morskich;
21) zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki

narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu
zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i
przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361 i Nr
200, poz. 1683), w zakresie przewidzianym w tych przepisach;
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22) planowania rozwoju portów i przystani morskich, o których mowa w pkt 21;
23) monitorowania i informowania o ruchu statków;
24) ewidencji ładunków i pasażerów;
25) nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu lub oddanymi do użytku wyrobami

wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi, o którym
mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.);

26) zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad
gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.),

26a) wykonywania zadań w dziedzinie ochrony przed powodzią, o których mowa w
ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

27) kontroli paliwa u dostawców paliwa dostarczanego na statki.
3. Do organów administracji morskiej należy także wykonywanie zadań w dziedzinie

współpracy międzynarodowej w zakresie spraw określonych w ust. 1 i 2.
4. Wydawanie decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 10 i 11, następuje po

zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu terytorialnego.
5. Ustawa nie narusza przepisów prawa geologicznego i górniczego.
<6. W celu wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1,

organy administracji morskiej odbywają regularne spotkania, a w wyjątkowych
okolicznościach odbywają także spotkania doraźne.>

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. O PRACY NA MORSKICH STATKACH

HANDLOWYCH (Dz. U. Nr 61, poz. 258, z późn, zm.)

Art. 3.
W rozumieniu ustawy:

1) pracownikiem jest osoba pozostająca z armatorem w stosunku pracy na statku,
2) pracownikiem zagranicznym jest pracownik mający stałe miejsce zamieszkania poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
[3) marynarzem lub rybakiem jest osoba posiadająca morskie kwalifikacje zawodowe,

stwierdzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156),]

<3) marynarzem lub rybakiem jest osoba posiadająca morskie kwalifikacje
zawodowe, stwierdzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z
dnia 18 sierpnia  2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr , poz. …),>

4) armatorem jest ten, kto uprawiając w swoim imieniu żeglugę statkiem własnym lub
cudzym zatrudnia na nim pracowników,
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5) statkiem rybackim jest statek handlowy przeznaczony lub używany do rybołówstwa
morskiego,

6) kutrem rybackim jest statek rybacki przeznaczony lub używany do rybołówstwa
morskiego na obszarze Morza Bałtyckiego,

7) podróżą morską jest podróż pracownika na statku z portu jej rozpoczęcia do portu jej
zakończenia, chociażby w czasie tej podróży statek zawijał do innych portów,

8) portem rozpoczęcia podróży morskiej jest port, z którego statek wyszedł w morze,
rozpoczynając wykonywanie zadania, ze względu na które został skierowany w tę
podróż, a portem zakończenia podróży jest port, do którego statek przybył, kończąc
wykonywanie tego zadania,

9) wyjście statku w morze następuje w chwili odcumowania od nabrzeża lub innych
urządzeń portowych albo podniesienia kotwicy na redzie lub kotwicowisku, a
przybycie do portu - w chwili gdy po zacumowaniu do nabrzeża lub innych urządzeń
portowych albo zakotwiczeniu na redzie lub kotwicowisku uzyskano komunikację z
lądem, nie wcześniej jednak niż po zakończeniu odpraw portowych.

USTAWA z dnia 16 maja 1995 r. O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA

PRZEZ STATKI (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2009 r. Nr

63, poz. 518)

Art. 7.
1. W celu zapewnienia przestrzegania przez statek wymagań, o których mowa w art. 6,

statek podlega przeglądom i inspekcjom w zakresie i terminach określonych w umowach
międzynarodowych lub przepisach ustawy.

1a. Z zastrzeżeniem ust. 5, inspekcje, o których mowa w ust. 1, powinny być poprzedzone
przeglądami statku dokonywanymi przez instytucję klasyfikacyjną sprawującą nadzór
techniczny nad statkiem.

2. Niezależnie od przeglądów i inspekcji, o których mowa w ust. 1, statek może być
poddawany inspekcjom doraźnym.

3. Organami inspekcyjnymi są dyrektorzy urzędów morskich, a za granicą również
konsulowie.

4. (uchylony).
5. Organ inspekcyjny może zlecić każdorazowo dokonanie określonych przeglądów lub

czynności inspekcyjnych uznanej przez Komisję Europejską instytucji klasyfikacyjnej.
[5a. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może powierzyć zadania organu

inspekcyjnego uznanej przez Komisję Europejską instytucji klasyfikacyjnej upoważnionej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732).]

<5a. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może powierzyć zadania organu
inspekcyjnego uznanej przez Komisję Europejską instytucji klasyfikacyjnej
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upoważnionej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr …, poz. …).>

6. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w
zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia, organy inspekcyjne dla
jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji oraz tryb
przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzaje.

Art. 10a.
1. Armator statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające, zdążającego

do portu morskiego lub na kotwicowiska położone w polskich obszarach morskich, a
także statek wychodzący z portu morskiego, jest obowiązany odpowiednio przed
przybyciem lub wyjściem statku poinformować dyrektora właściwego urzędu morskiego
o rodzaju przewożonego ładunku, zamierzonej trasie i czasie podróży oraz stanie
bezpieczeństwa statku.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, mając na uwadze potrzebę stworzenia
jednolitych procedur informowania dyrektorów urzędów morskich, określi, w drodze
rozporządzenia, zasady i tryb przekazywania oraz zakres informacji, o których mowa w
ust. 1.

[3. Dyrektor urzędu morskiego właściwego dla portu macierzystego statku może zwolnić
statki odbywające regularne rejsy na tej samej trasie pomiędzy portami leżącymi w
polskich obszarach morskich z obowiązków określonych w ust. 1 jeśli armator statku:

1) przekazuje dyrektorowi urzędu morskiego uaktualnioną listę statków oraz
2) ustanowił system umożliwiający bezzwłoczny dostęp do tych informacji organom

administracji morskiej i Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa na ich
żądanie, przez całą dobę.]

<3. Dyrektor urzędu morskiego właściwy dla portu zawinięcia statku może zwolnić
statek odbywający, przez okres co najmniej jednego miesiąca, żeglugę na linii
regularnej pomiędzy portami polskimi lub pomiędzy portem polskim a portem
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z obowiązku, o którym mowa w
ust. 1, jeżeli:

1) armator statku wykonującego żeglugę na linii regularnej:
a) przekazuje na bieżąco dyrektorowi urzędu morskiego aktualną listę takich

statków oraz
b) ustanowił system umożliwiający natychmiastowy elektroniczny dostęp do

informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczących każdej podróży statku
wykonującego żeglugę na linii regularnej, organom administracji morskiej i
Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, na ich żądanie, przez całą
dobę;

2) przewidywany czas trwania rejsu w ramach żeglugi na linii regularnej nie
przekracza 12 godzin.>

<3a. Kapitan statku, o którym mowa w ust. 3, powiadamia dyrektora urzędu morskiego
lub port przeznaczenia, o zmianach w stosunku do planowanej godziny przybycia
do portu przeznaczenia lub do stacji pilotowej, wynoszących co najmniej trzy
godziny.>
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[4. Dyrektor urzędu morskiego, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, wydaje zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, dla statków podnoszących
banderę tego państwa.]

<4. Dyrektor urzędu morskiego wydaje zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, na
wniosek armatora lub właściwego organu państwa członkowskiego Unii
Europejskiej. W przypadku gdy żegluga na linii regularnej odbywa się pomiędzy
portami kilku państw członkowskich Unii Europejskiej, z których jednym jest
Rzeczpospolita Polska, zwolnienie wydaje się w uzgodnieniu z tymi państwami.>

5. Dyrektor urzędu morskiego, który wydał zezwolenie, cofa je w przypadku gdy przestaje
być spełniony którykolwiek z warunków, o których mowa w ust. 3.

Art. 10b.
1. Zabrania się załadowcy podstawiania towarów niebezpiecznych lub zanieczyszczających

do ładowania na statek celem przewozu bez dostarczenia kapitanowi deklaracji o tych
towarach.

2. Załadowca obowiązany jest dostarczyć kapitanowi statku deklarację, o której mowa w
ust. 1, wraz z oświadczeniem, że podstawiony do przewozu towar odpowiada
informacjom zawartym w deklaracji. Kapitan, przed wyruszeniem w podróż, przekazuje
deklarację armatorowi.

[3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określi, w drodze rozporządzenia,
zakres informacji, którą powinna zawierać deklaracja, o której mowa w ust. 1,
uwzględniając postanowienia dyrektywy 2002/59/WE z dnia 27 czerwca 2002 r.
ustanawiająca wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i
uchylająca dyrektywę 93/75/EWG (Dz. Urz. WE L 208 z 5.08.2002 r.).]

<3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia,
zakres informacji, którą powinna zawierać deklaracja, o której mowa w ust. 1,
kierując się koniecznością ujednolicenia zakresu przekazywanych informacji, z
uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej w zakresie systemu monitorowania i
informacji o ruchu statków.>

[Art. 23a.
Zadania w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu wykonuje Morska Służba
Poszukiwania i Ratownictwa, określona przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
bezpieczeństwie morskim.]

<Art. 23a.
Zadania w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu wykonuje Morska
Służba Poszukiwania i Ratownictwa, określona przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr …, poz. …).>
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USTAWA z dnia 18 września 2001 r. – KODEKS MORSKI (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz.

1689, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432)

Art. 23.
§ 1. Statek stanowiący polską własność podlega obowiązkowi wpisu do polskiego rejestru

okrętowego prowadzonego przez izbę morską właściwą dla portu macierzystego statku,
z zastrzeżeniem § 2 i 3.

§ 2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia,
rodzaje statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu
do rejestru okrętowego. Zwolnienie nie może dotyczyć statków uprawiających żeglugę
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Statek morski stanowiący polską własność, używany wyłącznie do celów sportowych
lub rekreacyjnych, o długości kadłuba do 24 m, podlega obowiązkowi wpisu do
polskiego rejestru jachtów prowadzonego przez polski związek sportowy, o którym
mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857).

§ 4. Statek, który nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego, a także statek w
budowie, może być wpisany do rejestru okrętowego na wniosek właściciela.

[§ 5. Statek, o którym mowa w art. 73, wpisuje się do rejestru okrętowego na wniosek
właściciela lub wszystkich współwłaścicieli.]

<§ 5. Statek, o którym mowa w art. 73, wpisuje się do rejestru okrętowego na wniosek
właściciela lub wszystkich współwłaścicieli, po przedstawieniu decyzji dyrektora
urzędu morskiego o spełnieniu przez statek warunków technicznych wymaganych
do uzyskania wpisu do rejestru.>

§ 6. Statek budowany w Rzeczypospolitej Polskiej może być wpisany do rejestru
okrętowego, jeżeli położona została jego stępka lub wykonana została równorzędna
praca konstrukcyjna w miejscu wodowania. Dotyczy to również statku w budowie
niestanowiącego polskiej własności. Rejestr okrętowy statku w budowie prowadzi izba
morska właściwa dla miejsca budowy statku.

Art. 24.
[§ 1. Statek niestanowiący polskiej własności ani nieuważany za stanowiący polską

własność wpisuje się do rejestru okrętowego na wniosek armatora, po spełnieniu
wymagań określonych w art. 13 § 1, z zastrzeżeniem § 2.]

<§ 1. Statek niestanowiący polskiej własności ani nieuważany za stanowiący polską
własność wpisuje się do rejestru okrętowego, na wniosek armatora, po spełnieniu
wymogów określonych w art. 13 § 1 i przedstawieniu decyzji dyrektora urzędu
morskiego o spełnieniu przez statek warunków technicznych wymaganych do
uzyskania wpisu do rejestru, z zastrzeżeniem § 2.>

§ 2. Do rejestrów, o których mowa w art. 23, może być wpisany statek będący własnością
obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub osoby prawnej mającej
siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 73a.

§ 3. Rejestr okrętowy statków, o których mowa w § 1, prowadzi izba morska właściwa dla
portu polskiego wskazanego przez armatora jako port macierzysty statku.
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Art. 31.
§ 1. Wykreśla się z rejestru okrętowego statek, który:

1) zatonął lub uległ zniszczeniu;
2) zaginął;
3) utracił polską przynależność;
4) utracił charakter statku morskiego.

<§ 1a. Z rejestru okrętowego, na wniosek dyrektora urzędu morskiego właściwego dla
portu macierzystego statku, można wykreślić statek, który w okresie ostatnich 24
miesięcy został dwukrotnie zatrzymany przez inspekcje państwa portu z przyczyn
leżących po stronie armatora, kapitana lub załogi statku.>

[§ 2. W przypadkach określonych w § 1 wykreślenie statku z rejestru okrętowego wymaga
zgody wierzyciela hipotecznego wyrażonej na piśmie.]

<§ 2. W przypadkach określonych w § 1 i 1a wykreślenie statku z rejestru okrętowego
wymaga zgody wierzyciela hipotecznego wyrażonej na piśmie.>

§ 3. Wykreśla się z rejestru statków w budowie statek, który:
1) uległ zniszczeniu w trakcie budowy albo którego budowa została zaniechana;
2) został wpisany do rejestru stałego w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

§ 4. W przypadkach określonych w § 3 wykreślenie wymaga zgody wierzyciela wyrażonej
na piśmie, chyba że statek w budowie został wpisany do rejestru stałego w
Rzeczypospolitej Polskiej, a ciążąca na nim hipoteka morska została wpisana do tego
rejestru z urzędu.

Art. 48.
§ 1. Organami pomiarowymi są dyrektorzy urzędów morskich.
[§ 2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może, w drodze rozporządzenia,

powierzyć zadania organu pomiarowego instytucji klasyfikacyjnej, uwzględniając
specyfikę i charakter zadań realizowanych przez tę instytucję.]

<§ 2. Zadania organu pomiarowego mogą zostać powierzone zgodnie z przepisami o
bezpieczeństwie morskim.>

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. O MATERIAŁACH WYBUCHOWYCH

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn.

zm.)

Art. 23.
1. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, zaliczone do klasy 1

materiałów niebezpiecznych, wymienione w załączniku A, mogą być przemieszczane
tylko na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do wyrobów pirotechnicznych.
2. Przepis ust. 1 nie narusza zasad przewozu materiałów niebezpiecznych poszczególnymi

rodzajami środków transportu, określonych w przepisach:
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- Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago
dnia 7 grudnia 1944 r. (ICAO - Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn.
zm.), ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z
późn. zm.),

- Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września
1957 r., ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych,

- Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
(RID), stanowiącego Aneks I do Przepisów ujednoliconych o umowie
międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), będących załącznikiem
B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF),
sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 i
159, z 1997 r. Nr 37, poz. 225 i 226 oraz z 1998 r. Nr 33, poz. 177 i 178),
ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 97, poz. 962),

[- Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w
Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318, 319, 320 i
321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177), ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks
morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z późn. zm.),]

<– Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu,
sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61,
poz. 318, 319, 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177), ustawy z dnia 18
września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689, z 2010
r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 80, poz. 432) oraz ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr , poz. …),>

- ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 43, z późn. zm.),

ani zasad transportu podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie przepisów
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z
późn. zm.).

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O WYPOSAŻENIU MORSKIM (Dz. U. Nr 93, poz.

899)

Art. 2.
[1. Przepisy ustawy stosuje się do wyposażenia morskiego wprowadzonego do obrotu oraz

używanego na statkach wspólnotowych, dla których dokumenty bezpieczeństwa są
wydawane lub przedłużane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003
r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2278 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93, poz. 895).]
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<1. Przepisy ustawy stosuje się do wyposażenia morskiego wprowadzonego do obrotu
oraz używanego na statkach wspólnotowych, dla których dokumenty
bezpieczeństwa są wydawane lub przedłużane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr …, poz. …).>

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do jednostek pływających Marynarki Wojennej.

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. O ZAPOBIEGANIU SZKODOM W ŚRODOWISKU I

ICH NAPRAWIE (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się:

1) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymagającą
uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości;

2) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) - eksploatację instalacji wymagającą
uzyskania:

a) pozwolenia zintegrowanego,
b) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

3) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.
251):

a) działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagającą
uzyskania zezwolenia,

b) działalność w zakresie zbierania odpadów oraz działalność w zakresie transportu
odpadów wymagające uzyskania zezwolenia,

c) działalność zwolnioną z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub
transportu odpadów na podstawie art. 31 tej ustawy,

d) działalność wymagającą zgłoszenia do rejestru na podstawie art. 33 ust. 5 tej
ustawy;

4) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z późn. zm.) - wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

a) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
b) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
c) retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;

5) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233) - zamknięte użycie GMO oraz
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zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, w tym wprowadzanie produktów GMO
do obrotu;

6) z zakresu rozporządzenia Rady nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i
kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej
obszar (Dz. Urz. WE L 30 z 06.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 176) - międzynarodowy obrót odpadami;

7)  z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138,
poz. 865) - gospodarowanie odpadami wydobywczymi na podstawie zezwolenia na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się również:
1) produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie

do środowiska oraz transport:
a)  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji

stwarzających zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie w rozumieniu
przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,

b) środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.),

c) produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o
produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252);

2) transport:
a) towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o

przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z
późn. zm.),

b) towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o
przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962, z 2005 r.
Nr 141, poz. 1184 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1834),

[c) materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693),]

<c) materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011
r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr …, poz. …),>

d) materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857).

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654)

Art. 3.
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczenia usług, o których mowa w:

1) ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50,
poz. 601, z późn. zm.);

2) ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.
1158 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317);
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3) ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr
61, poz. 258, z późn. zm.);

4)  w przepisach o działalności leczniczej;
5) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572, z późn. zm.), z wyłączeniem działalności oświatowej, o której mowa w art. 83a
ust. 2 tej ustawy;

6) ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253,
poz. 2531, z późn. zm.);

7) ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706), z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie
kształcenia podyplomowego;

8) ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z
2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.), z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie
kształcenia podyplomowego;

9) ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r.
Nr 33, poz. 179);

10) art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005
r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.);

11) ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145,
poz. 1221, z późn. zm.);

12) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z
2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.);

[13) ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr
99, poz. 693, z późn. zm.);]

<13) ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr …,
poz. …);>

14) ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 857, z późn. zm.);

15) art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.);

16) art. 5, art. 6 i art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.
U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.);

17) ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271, z późn. zm.);

18) ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz.
1689);

19) ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z
późn. zm.), z wyłączeniem świadczenia usług polegających na szkoleniu personelu
lotniczego w celu uzyskania licencji członka personelu lotniczego oraz usług innych
niż przewóz lotniczy;

20) ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94, z późn. zm.);
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21) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), z wyłączeniem świadczenia
usług w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 9 ust.
1, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

22) ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.
1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323), w zakresie świadczenia
powszechnych usług pocztowych;

23) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362, z późn. zm.), z wyłączeniem świadczenia usług w ramach wykonywanej
działalności gospodarczej, o której mowa w art. 67, oraz usług świadczonych
osobom potrzebującym przez wyłonione przez jednostki samorządu terytorialnego, w
drodze zamówień publicznych, podmioty niepubliczne;

24) ustawie z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.
U. Nr 97, poz. 962, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834 oraz z
2007 r. Nr 176, poz. 1238), z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie
prowadzenia kursów początkowych i doskonalących dla doradców do spraw
bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych;

25) ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.
1800, z późn. zm.);

26) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);

27) ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111, z
późn. zm.);

28) ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365, z późn. zm.);

29) ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504);

30) ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.);

31) ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz. U. Nr 77, poz. 649), w zakresie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta
oraz świadczenia usług przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań
finansowych związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej;

32) ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do usług świadczonych w zakresie:

1) regulowanym ustawami podatkowymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.);

2) regulowanym przepisami celnymi oraz przepisami określającymi zasady przywozu i
wywozu towarów do lub z Unii Europejskiej w zakresie realizowanym przez organy
celne, w szczególności związanymi z realizacją polityki rolnej i handlowej.

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) usług finansowych świadczonych przez podmioty wykonujące działalność na rynku

finansowym na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21
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lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn.
zm.);

2) usług finansowych, takich jak usługi z zakresu działalności kredytowej, doradztwa
inwestycyjnego, obsługi papierów wartościowych oraz innych usług finansowych, o
których mowa w załączniku nr I do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i
prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz. Urz. UE L 177 z
30.06.2006, str. 1, z późn. zm.), określającym wykaz rodzajów działalności
podlegających wzajemnemu uznawaniu.

4. Przepisy ustawy nie wyłączają stosowania przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych.

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)

Art. 6.
1. Publiczny transport zbiorowy może być wykonywany przez operatora publicznego

transportu zbiorowego, zwanego dalej "operatorem", lub przewoźnika spełniających
warunki do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie przewozu osób
określone odpowiednio w:

[1) ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr
99, poz. 693, z późn. zm.);]

<1) ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr …,
poz. …);>

2) ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 857, z późn. zm.);

3) ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
4) ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
5) ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010

r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593);
6) ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz.

1689 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857).
2. Jeżeli wykonywanie przewozu osób wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, w

szczególności do kierowania środkami transportu, wynikających z odrębnych przepisów,
posiadanie tych kwalifikacji jest również niezbędne do wykonywania publicznego
transportu zbiorowego.


