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Pośrednictwo

pracy

PROJEKTU

l

Projekt ustawy o pracy na morzu

TREŚĆ PRZEPISU/ÓWPROJEK1U USTAWY

UZASADNIENIE WPROWADZENIA PRZEPISU

Kwestie te objęte są zakresem prawidła 1.4 Konwencji o pracy na
Art. 16. 1. Pośrednictwo pracy dla osób poszukujących pracy na [ morzu, które nie zostało powielone w dyrektywie 2009/13
statkach, zwane dalej "pośrednictwem pracy", obejmuje pomoc
osobom zainteresowanym podjęciem pracy na statku oraz pomoc
armatorom w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy
na statku.
2. Za czynności związane z pośrednictwem pracy nie wolno
pobierać bezpośrednio lub pośrednio opłat od osób poszukujących
pracy na statkach.
3. Pośrednictwo pracy prowadzą agencje zatrudnienia, o których
mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i
357), zwanej dalej "ustawą o promocji zatrudnienia", oraz
powiatowe urzędy pracy.
Art. 17. 1. Powiatowy urząd pracy udziela pomocy osobie
zainteresowanej podjęciem pracy na statku, zarejestrowanej jako
bezrobotny lub poszukujący pracy, przez:
1)
poinformowanie o agencjach zatrudnienia, które posiadają
dokument uprawniający je do kierowania marynarzy do pracy na
statkach wydany przez właściwego dyrektora urzędu morskiego
oraz o możliwości skorzystania z usług tych agencji;
2)
udzielenie pomocy, określonej w ustawie o promocji
zatrudnienia, w przypadku zainteresowania pracą inną niż praca na
statku.
2. Powiatowy urząd pracy, do którego armator złożył
ofertę pracy na statku, informuje armatora o agencjach
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zatrudnienia, które posiadają dokument uprawniający je do
kierowania marynarzy do pracy na statkach, wydany przez
dyrektora urzędu morskiego, i zwraca armatorowi złożoną ofertę
pracy albo przekazuje ją do agencji zatrudnienia wybranej przez
armatora.
3. Powiatowy urząd pracy na wniosek agencji zatrudnienia
może za zgodą osoby zainteresowanej podjęciem pracy na statku,
zarejestrowanej jako bezrobotny lub poszukujący pracy,
udostępnić
agencji zatrudnienia informacje umożliwiające
nawiązanie bezpośredniej współpracy z tą osobą.
Art. 18. 1. Pośrednictwo pracy prowadzone przez agencje
zatrudnienia jest dobrowolne dla osób zainteresowanych
podjęciem pracy na statku oraz dla armatorów.
2. Agencja zatrudnienia świadczy usługi pośrednictwa pracy po
uzyskaniu od dyrektora urzędu morskiego, właściwego dla jej
siedziby, dokumentu uprawniającego do kierowania marynarzy do
pracy na statkach.
3. Dyrektor urzędu morskiego wydaje, na wniosek agencji
zatrudnienia, dokument, o którym mowa w ust. 2, na podstawie
pozytywnych wyników audytu wstępnego przeprowadzonego
przez wyznaczonych audytorów, posiadających wiedzę z zakresu
zagadnień objętych Konwencją o pracy na morzu, przyjętą przez
Konferencję Ogólną
Międzynarodowej Organizacji
Pracy w
Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zwaną dalej "Konwencją MLC",
oraz kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prowadzenia
audytów. W dokumencie ustala się okres jego ważności.
4. Audyt wstępny jest przeprowadzany w celu sprawdzenia, czy
agencja zatrudnienia spełnia warunki do kierowania marynarzy do
pracy na statkach zgodnie z wymogami Konwencji MLC.
S. Dyrektor urzędu morskiego przeprowadza audyt odnowieniowy
w związku z upływem ważności dokumentu, o którym mowa w ust.
2, oraz może przeprowadzić audyt dodatkowy, w przypadku
2

uzasadnionego podejrzenia, że działanie agencji zatrudnienia nie
jest zgodne z ustawą lub wymaganiami określonymi w Konwencji

MLC.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w
drodze rozporządzenia, zakres i tryb przeprowadzania audytów, o
których mowa w ust. 4 i S, oraz wzór dokumentu, o którym mowa
w ust. 2, mając na uwadze konieczność zachowania obiektywizmu i
prawidłowego przebiegu audytów oraz dane niezbędne do
uwzględnienia w dokumencie, o którym mowa w ust. 2.
7. Za przeprowadzenie audytu wstępnego i odnowieniowego oraz
wydanie dokumentu, o którym mowa w ust. 2, pobiera się opłaty.
Opłaty stanowią dochód budżetu państwa.
8. Opłaty za przeprowadzenie audytu wstępnego
lub
odnowieniowego wynoszą: 200 zł- dla agencji zatrudniającej do 2
pracowników, SOO zł - dla agencji zatrudniającej od 2 do S
pracowników oraz 1000 zł - dla agencji zatrudniającej powyżej S
pracowników.
9. Opłata za wydanie dokumentu uprawniającego agencję
zatrudnienia do kierowania marynarzy do pracy na statkach
wynosi 200 zł.
10. Audytorom za przeprowadzenie audytu przysługuje
wynagrodzenie w wysokości: 400 zł- dla audytora wiodącego oraz
300 zł- dla audytora.
11. Właściwy dyrektor urzędu morskiego umieszcza na stronie
internetowej urzędu aktualną listę agencji zatrudnienia, którym
wydał dokument uprawniający do kierowania marynarzy do pracy
na statkach.
Art. 19. l. Agencja zatrudnienia udziela pomocy w podjęciu pracy
na statku osobie zainteresowanej podjęciem pracy, która spełnia
wymagania, o których mowa wart. 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 3.
2. Agencja zatrudnienia informuje osobę zainteresowaną
podjęciem pracy na statku o posiadanych ofertach pracy, a w
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przypadku ich braku może poinformować taką osobę o innych
agencjach zatrudnienia prowadzących pośrednictwo pracy.
3. Agencja zatrudnienia może, na wniosek innej agencji
zatrudnienia prowadzącej pośrednictwo pracy i za zgodą osoby
zainteresowanej podjęciem pracy na statku, udostępnić tej osobie
informacje umożliwiające nawiązanie jej bezpośredniej współpracy
z tą agencją.
4. Agencja zatrudnienia przyjmuje od armatora ofertę pracy na
statku, jeżeli w ofercie nie zostały zawarte wymagania, o których
mowa w art. 36 ust. Se ustawy o promocji zatrudnienia, sprawdza,
czy wśród osób zainteresowanych podjęciem pracy są kandydaci
spełniający wymagania armatora określone w tej ofercie oraz
informuje armatora, czy może skierować do niego odpowiednich
kandydatów do pracy, a w przypadku ich braku może
poinformować o innych agencjach zatrudnienia prowadzących
pośrednictwo pracy.
S. W przypadku braku odpowiednich kandydatów do pracy na
statku, agencja zatrudnienia informuje o tym armatora, który
może wycofać ofertę.

Art. 20. l. Oferta pracy na statku obejmuje w szczególności:
1)
nazwę i adres armatora;
2)
imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty
elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktów;
3)
nazwę statku oraz stanowiska do obsadzenia na statku;
4)
wysokość i warunki wynagradzania;
S)
oczekiwania wobec kandydatów do pracy;
6)
termin rozpoczęcia pracy oraz okres, na jaki zostanie
zawarta marynarska umowa o pracę;
7)
warunki ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków, choroby lub śmierci.
2. Armator, składając ofertę pracy na statku, jest obowiązany
dołączyć do niej następujące dokumenty:
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1)
kopię
ważnego
Morskiego Certyfikatu Pracy albo
Tymczasowego Morskiego Certyfikatu Pracy oraz ważnej Deklaracji
Zgodności wydanych dla tego statku albo pisemne oświadczenie,
że
przestrzega postanowień Konwencji MLC dotyczących
warunków pracy i życia marynarzy na statku;
2)
projekt marynarskiej umowy o pracę;
3)
pisemne oświadczenie zawierające zobowiązanie armatora
do:
a)
przestrzegania
przepisów
wynikających
z układu
zbiorowego pracy, którym jest objęty marynarz, jeżeli taki układ na
statku obowiązuje,
b)
poniesienia kosztów repatriacji i innych zobowiązań
finansowych wobec osoby zainteresowanej podjęciem pracy na
statku,
c)
zawarcia umowy z agencją zatrudnienia- w przypadku gdy
oferta pracy dotyczy pracy na statku o obcej przynależności.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, powinno również
zawierać: nazwę i adres armatora, datę sporządzenia oświadczenia
oraz podpis uprawnionego przedstawiciela armatora, ze
wskazaniem imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. W przypadku pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy
na statku o obcej przynależności oferta pracy na statku oraz
dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przedkładane w
języku angielskim.
S. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust.
1-4, agencja zatrudnienia odstępuje od realizacji oferty pracy na
statku, informując o tym armatora.
Art. 21. Agencja zatrudnienia udostępnia osobie zainteresowanej
podjęciem pracy na statku ofertę pracy na statku, projekt
marynarskiej umowy o pracę oraz informacje, o których mowa w
art. 19 ust. 3, jeżeli osoba ta spełnia wymagania wobec
kandydatów określone w tej ofercie.

s

W przypadku pośrednictwa pracy dla osób
pracy na statku o obcej przynależności agencja
zatrudnienia zawiera:
1)
z osobą zainteresowaną podjęciem pracy na statku
pisemną umowę, spełniającą wymagania określone wart. 85 ust. 2
pkt 1-6 i 9 ustawy o promocji zatrudnienia;
2)
z armatorem, do którego zamierza kierować osoby do
pracy, pisemną umowę, spełniającą wymagania określone w art.
85 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia.
2. Agencja zatrudnienia, przed zawarciem umowy, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, zwraca się do armatora o informację o objęciu
marynarza ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz
zdrowotnym, a w przypadku uzyskania informacji o nieobjęciu
marynarza tymi ubezpieczeniami zamieszcza w umowie
informację, że może ona skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia
emerytalnego i rentowego oraz zdrowotnego przysługującego jej
na podstawie odrębnych przepisów.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera również:
1)
nazwę i przynależność statku, na którym praca będzie
wykonywana;
2)
zobowiązanie agencji zatrudnienia do zwrotu osobie
zainteresowanej podjęciem pracy na statku poniesionych przez nią
kosztów pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy z winy tej agencji.
4. Agencja zatrudnienia, która zawarła z osobą
zainteresowaną podjęciem pracy na statku umowę, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, jest obowiązana zapewnić, aby osoba ta nie
ponosiła kosztów bezpośrednio związanych ze skierowaniem do
pracy za granicą, w tym kosztów dojazdu na statek i powrotu do
miejsca repatriacji wskazanego w marynarskiej umowie o pracę,
wydania wizy, badań lekarskich oraz tłumaczenia dokumentów.
Art.

22.

1.

poszukujących
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Art. 23. l. Agencja zatrudnienia jest obowiązana posiadać
ubezpieczenie
lub
inne
zabezpieczenie
finansowe
odpowiedzialności za szkody poniesione przez marynarzy z tytułu
nieskuteczności pośrednictwa pracy lub niewypełnienia przez
armatora zobowiązań wynikających z marynarskiej umowy o
pracę.

2. Agencja zatrudnienia odpowiada za szkody, o których mowa w
ust. 1, wobec każdej osoby, z którą zawarła umowę, o której mowa
w art. 22 ust. l pkt 1, do wysokości odszkodowania, o którym
mowa wart. 33 ust. 1.
Art. 24. l. Agencja zatrudnienia niezwłocznie zawiadamia organ
inspekcyjny, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej "ustawą
o bezpieczeństwie morskim", w przypadku uzyskania informacji
wskazujących, że:

1)
statek, którego dotyczyła oferta pracy, nie spełnia
warunków, które potwierdza Deklaracja Zgodności i Morski
Certyfikat Pracy albo Tymczasowy Certyfikat Pracy wydane dla
tego statku;
2)
armator składając ofertę pracy na statku zawarł w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 3, informacje
niezgodne ze stanem faktycznym;
3)
armator naruszył zobowiązania wynikające z marynarskiej
umowy o pracę zawartej z osobą zainteresowaną podjęciem pracy
na statku lub umowy zawartej z agencją zatrudnienia.
2. W przypadku uzyskania informacji, o których mowa w ust. l,
agencja zatrudnienia odstępuje od realizacji oferty pracy na statku
oraz informuje o odstąpieniu osobę zainteresowaną podjęciem
pracy na statku i armatora.
Art. 25. l. Agencja zatrudnienia jest obowiązana
osób, które podjęły pracę na statku za jej

prowadzić

wykaz

pośrednictwem,
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zawierający:

l)
imię i nazwisko;
2)
okres, na jaki została zawarta marynarska umowa o pracę;
3)
nazwę armatora, u którego praca jest wykonywana;
4)
nazwę i przynależność statku, na którym praca jest
wykonywana.
2. Wykaz osób, o którym mowa w ust. l, agencja zatrudnienia jest
obowiązana udostępniać organom administracji morskiej, na ich
żądanie.
ROZDZIAŁ 10
Praca na statkach
niekonwencyjnyc
h

Art. 100. l. Do stosunków pracy na statkach niekonwencyjnych
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące:
l)
minimalnych wymagań dla marynarzy do pracy na statku, z
uwzględnieniem obowiązujących wymagań międzynarodowych i
krajowych dotyczących rybaków morskich oraz pracowników szkół
i uczelni morskich;
2)
warunków zatrudnienia i organizacji pracy na statku - z
wyjątkiem art. 34, art. 40, art. 41, art. 43-47, art. 50, art. 51 ust. 2
i art. 53-56;
3)
warunków pracy i życia na statku - z wyjątkiem art. 28
ust. l i 2, art. 63, art. 64 ust. 2-4, art. 65, art. 67 ust. 2 i 3 oraz art.
69 ust. 2, z tym, że art. 63 ust. 3 stosuje się do statków, o których
mowa wart. 103;
4)
ochrony zdrowia i ochrony socjalnej.
2. Do statków niekonwencyjnych mogą być stosowane przepisy
ustawy dotyczące pośrednictwa pracy.
3. Na statkach niekonwencyjnych, które nie odbywają podróży
międzynarodowych, nie stosuje się przepisów dotyczących
repatriacji marynarzy.
4. Na statkach niekonwencyjnych marynarska umowa o pracę
może przewidywać inne składniki wynagrodzenia niż określone w
art. 35 ust. 3.
Art. 101. l. W okresie prowadzenia

połowów

lub innej

Kwestie te objęte są zakresem obecnej ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych. Brak regulacji
powodowałby powstanie luki prawnej.

działalności
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związanej bezpośrednio

z rybołówstwem czas pracy na statku
rybackim może być przedłużony do 14 godzin na dobę i 72 godzin
na tydzień.
2. Statek rybacki przebywa w morzu od chwili wyjścia w morze w
celu wykonywania rybołówstwa do chwili przybycia do portu, po
zakończeniu rybołówstwa. Dzień wyjścia w morze i przybycia do
portu uznaje się za dni w morzu.
3. W okresie przebywania statku rybackiego w morzu dopuszcza
się wprowadzenie wymiaru i rozkładu czasu pracy uzależnionego
od warunków połowowych z zapewnieniem pracownikowi co
najmniej sześciogodzinnego nieprzerwanego odpoczynku w ciągu
doby. Przerwa między dwoma następującymi po sobie okresami
odpoczynku nie może być dłuższa niż 14 godzin.
4. Praca wykonywana według wymiaru i rozkładu czasu pracy
określonych w ust. 3 nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
S. Przepisy art. 81 stosuje się odpowiednio.
Art. 102. l. Stosunek pracy na statku rybackim może powstać na
mocy spółdzielczej umowy o pracę.
2. Umowę o pracę na statku rybackim można także zawrzeć na
okres sezonu połowowego. Pracownikom zatrudnionym na
podstawie takiej umowy przysługuje prawo do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze 2 dni roboczych za każdy
przepracowany miesiąc.
3. Umowa o pracę na statku rybackim, oprócz elementów
określonych wart. 27, określa również:
1)
warunki wyżywienia na statku rybackim albo ustalenia
dotyczące wypłaty ekwiwalentu za wyżywienie;
2)
normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego;
3)
wysokość wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości do
pracy;
4)
wysokość wynagrodzenia za dni wolne.
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Art. 103. l. Na statkach pełniących stałe pogotowie ratownicze
marynarze są obowiązani do prowadzenia akcji poszukiwawczych i
ratowniczych oraz do utrzymywania gotowości do podjęcia takich
akcji.
2. Marynarze, o których mowa w ust. l, są obowiązani do
wykonywania pracy związanej z wymaganiami służby ratowniczej
w wymiarze do 12 godzin na dobę i 40 godzin przeciętnie na
tydzień, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż l
miesiąc.

3. Marynarzom, o których mowa w ust. l, przysługuje czas
odpoczynku w wymiarze nie niższym niż 12 godzin na dobę z
zachowaniem gotowości do podjęcia akcji ratowniczej.
4. W czasie odpoczynku, o którym mowa w ust. 3, kapitan statku
może zarządzić pracę wynikającą tylko z akcji ratowniczej. Czas
prowadzenia akcji ratowniczej wlicza się do czasu pracy.
S. Jeżeli czas akcji ratowniczej zakłóca czas odpoczynku,
marynarzowi przysługuje wyrównawczy okres odpoczynku
bezpośrednio po zakończeniu akcji ratowniczej.
6. Za każdą godzinę gotowości do podjęcia akcji ratowniczej
marynarzom przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej
niż
18% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Art 104. l. Marynarze, o których mowa w art. 103, pozostają na
statku przez okres zmiany liczący 15 dni bez przerwy. Po tym
okresie marynarzom udziela się dni wolnych w wymiarze nie
niższym niż liczba dni pracy.
2. W miesiącu liczącym 31 dni marynarze jednej zmiany pozostają
na statku nieprzerwanie 16 dni. Marynarzom takiej zmiany udziela
się dni wolnych w wymiarze co najmniej 16 dni w najbliższym
miesiącu liczącym 31 dni.
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Art. 105. l. Przepisy art. 103 i art. 104 mogą mieć odpowiednie
zastosowanie do statków pełniących stałe pogotowie inne niż
stałe pogotowie ratownicze, o ile są na nich zachowane
równoważne warunki zatrudnienia.
2. Na statkach pełniących stałe pogotowie i statkach, które muszą
w sposób nieprzerwany wykonywać obowiązki specjalnej służby
państwowej, można, w celu uzupełnienia składu załogi statku,
zatrudniać marynarzy na podstawie marynarskich umów o pracę
na zastępstwo.
Art. 106. l. Na statkach szkolnych zatrudnienie marynarza może
być
uzależnione
od posiadania przez niego kwalifikacji
przydatnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej określonych
przez armatora.
2. Czas pracy marynarza posiadającego kwalifikacje, o których
mowa w ust. l, może obejmować pracę na statku i pracę w
morskich jednostkach edukacyjnych, o których mowa w art. 74
ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie morskim. Dodatek morski
przysługuje jedynie za pracę na statku.
Art. 107. l. Na statkach używanych w obsłudze ruchu
turystycznego z marynarzami mogą być zawierane marynarskie
umowy o pracę na okres sezonu turystycznego.
2. Do pracy na statkach, o których mowa w ust. l, mogą być
stosowane przepisy art. 34.
Art. 108. l. Czas pracy na platformach wiertniczych lub
wydobywczych, obsługiwanych przez kolejno wymieniające 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
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Za zgodą pracownika, okres pracy może być
do 3 tygodni.
2. Praca w granicach norm czasu pracy, o których mowa w ust. l,
nie jest pracą w godzinach nadliczbowych, jeżeli liczba godzin
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekroczy
przeciętnie 44 godzin.
pobytu na

lądzie.

przedłużony

3. W przypadku wykonywania pracy zgodnie z ust. l,
przepisów art. 133 Kodeksu pracy nie stosuje się.
Art. 85 oraz 118

Art. 85. l. Armator będący przedsiębiorcą żeglugowym, który
eksploatuje statek o polskiej przynależności w żegludze
międzynarodowej, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 511 oraz z 2015 r. poz.
211), jest obowiązany do wystawienia, po zakończeniu roku, nie
później niż do końca lutego następującego po tym roku,
zaświadczenia marynarzowi, który był zatrudniony na tym statku,
używanym do przewozu ładunku lub pasażerów, zawierającego:
l) imię i nazwisko marynarza, jego adres zamieszkania i numer
PESEL lub w przypadku jego braku - numer innego dokumentu

1

Przepisy te stanowią wykonanie Założeń do projektu ustawy.

potwierdzającego tożsamość;

2)

liczbę

dni

przepracowanych w roku, którego dotyczy
przez marynarza w żegludze międzynarodowej na
statku spełniającym wymagania, o których mowa w art. 21 ust. l
pkt 23c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. )), z
podaniem okresów zatrudnienia i nazwy statku;
3) kwotę dochodu oraz zaliczek odprowadzonych na poczet
osób fizycznych
marynarza
podatku
dochodowego od
przypadających za dni pracy, o których mowa w pkt 2;
4) informacje dotyczące armatora, podawane w przypadku
ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
zaświadczenie,
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publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm. )):
a)
imię i nazwisko albo nazwę,
b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
c)
identyfikator gminy, w której armator ma miejsce
zamieszkania albo siedzibę,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e)
formę prawną,
f)
wielkość,
g) klasę działalności, w związku z którą armator ubiega się o pomoc
publiczną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z
późn. zm. )).
2 . Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się w celu
zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 23c
ustawy o z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
3. Zwolnienie, o którym mowa w przepisach powołanych w ust. 2,
stanowi
pomoc
publiczną
dla
armatora
na
poprawę
konkurencyjności.

Art. 118. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. ))
wprowadza się następujące zmiany:
1)
wart. 21:
a)
w ust. 1 po pkt 23b dodaje się pkt 23c w brzmieniu:
"23c) dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na
statkach morskich o polskiej przynależności używanych do
przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku
tonażowym, wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183
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dni w roku podatkowym, z wyjątkiem marynarzy zatrudnionych
na:
a)
holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy
faktycznie wykonywanej przez holownik w ciągu roku stanowił
przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,
b)
pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy
faktycznie wykonywanej przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił
przewóz wydobytego materiału drogą morską;"
b)
dodaje się ust. 35 w brzmieniu:
"35. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 23c, ma
zastosowanie pod warunkiem złożenia urzędowi skarbowemu, o
którym mowa w art. 45 ust. 1b, nie później niż w terminie
określonym w art. 45 ust. 1 zaświadczenia lub zaświadczeń, o
których mowa w art. 85 ustawy z dnia ...... 2015 r. o pracy na
morzu (Dz. U. poz.. ... ).".
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