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SEtkretar.J: Rady Ministrów

5ZilMhl~ "?a.hit. f\111 h··~t~.t 1
zgodnie z§ 86 ust 3 uchwały nr '90 Rady Ministrów z dnla.29 października 2013 r. Regulamin prac:y
Rady Ministrów (M.P. po:t:. 979} przekazuJ• poniżej stanowisko Ministra Infrastruktury l Rozwoju WQbec
uwag zgłoslonych do Projektu ustewy o pracy na morzu {RU-10-67-14) przedło~neQo do rozpatrzenia
przez Radli Mlni~trów w dniu 23 czerwca 2016 r.
Uwaga Ministra Zdrowia (pismo nr MZ-PR-Wl.fJ22-801(18)JMZI14)

1. Zgłoszona na wcześniejszym etapie prac legislqcyjnych uwaga Gł6wnego Inspektora Sanitarnego
dotyGl.:ąca zmiany lstnie),cego w projekcie ustawy sformurowania "woda pitna· na .woda przeznaczona
do spozycia pr~ez ludzi· była ptzedmlotem rozważania przedstawieleli resortów, którZY ucze;lł1iC2~fi
w posiedzeniach Komisji PraWt'11czej. Po szerokiej dyskusji Komisja Pt11wnicza zdecydowała,
że najbardziej właściwym sformułowaniem, w kontekscle p~pisów dotyczących marynarzy (ludzi na
stątl-:u} będzie użycie wyrażenia .wodQ przetnaczona do spożycia".
2. Projektodawcy nie wydsję się, aby proponowane p~ez Ministerstwo Zdrowia sformułowanie,
że armator ma obowiązek zapewnienia marynarzom wodę do spotycia pr%ez ludzi bYłO poprawna.
Z definicji marynarza .amieszcmnej wart. 2 projektu ustawy

wy11ika jiJSno,

żę

marynarzem jest .,katda

osoba (._.)". W zwJą,zku z tym nie wydaje się konieczne, aby dOdawać, że osobom talrudnionym na

statku należy zapewnić wodę przezna~oną do spa%ycia pnez lud%i. Zbędne jest dookreślanla,
że konieczne jeet podawanie ludziom wocty przeznaczonej do sp02ycia pn:et ludzi.
3, Projektodawca zgadza się 01:e stwierdzeniem zawartym w piśmi• Ministerstwa Zdrowia, że statek
pływający pod banderą danego państwa podlega prawu tego państwa_ Zagadnil!!!nie zaopatrzenia
etatk6w w Wodę i postępowania załogi w tym przypadku regulowan• jest w obecnie obowiązującym
rozporządzeniu Ministra Handlu Zagrąnicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 197S r.
w sprawie bezpieczelistwa i higieny pracy na morskich statkach handiCVĄ~Ch (D.z. U. Nr 14, poz. 96).
wart. 123 i nast.
·
4. P!'Zywoływane przez MZ wyt~ne WHO zostały błtdnie przetłumaczone prze% MZ. Ich tytuł WHO
guidellnes for drinking water quallrty powinien być IłumaClony jako: "Wytyczne WHO dotyczące jakości
wody pitnej''.
·.
5. w terminologii funkcjonująceJ w żegludze na całym swlecle .funkcjonuje pojęqi• wody Pltnej (drinklng
water) lub WOdy słodkiej (fresh water) dla WOdy, którą utywa się na statkach do cei6W spożywczych .lub
sa11itarnych. Takie też sformułowania widnieją w polskim rozporządzeniu regulującym zaopatrzenie
statków w wodę, jednak projektodawca przyjmując częściowo
Miniarerstwa Zdrowia żgodził się
na użycie zwrotu .. woda przetnaczonl do spożycl•·6. Projektodawca nie odnalazł w .taclnym akcie ~ńsiW obcych takiego sformUłowani• jak .woda
prze%nac.zona do spozycia przez ludz:i", W Większości % nich widnieją określenia drinldng wattr i hsh
wster, zgodne t obeCnie uzywanymi w ro1pottą_dzentu terminami.
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7. ProjektOdawca zgadza się w pełni z twierdzeniem zawartym w piśmie Minlstei'SM Zdrowia, te aby
woda była belpieczna dlil .zdrowia tudtkiego musi być wolna od mikroorganizmów chorobctw6rczych
i pasożytow, pełniących rolę wską!nłków kontroli jakości mikrobiologiczneJ woay. Wskazuje jednak na
fakt, 3:e to n ta armator łest producentem WOdy, do którego prude wszystkim skierowane e:ą pi'Zepisy
rozpol'łądzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 29 marca 2007 r. w &PfiWi& jakości WOdY ~:~rzeznaczonej do
spatycia prze.z ludi!i i wytyczne dotyaące jakości wOdy do spo%ycia (§ 17 utl 2), a jedynie jej octblorcą,.
To nie armator musi spełnić wymagania, o których mowa w wW~ rozporządząniu, bo to nie on produkuje
wodę l ją przesyła do odbiorców. Annator {statek) może jedynie. uzdatnić wodę, którą pobrał w porcie,
użyWając do tego śrOdkóW, l<tOryml dysponuje. Tak jak to ~pisano w istniejącym rozpol"lądzenłu,
wykorzystując do tego celu flltry tub mineralizatory (W przypadku prcdukowanej wody z wody morskiej).
e. Projektodawca przyznaJe tał<ża, że statek pływający pod banderą. datlego państwa podlega prawu
tegc państwa, jedtlak wyrnagania postaWione przez Ministerstwo ZclroW)a, aby osoby pl'lebywłljące na
statku powinny mieć zapewnioną przez armatora wodę spełniającą, wymagania okreśłone w przepisach
polsKiego pra'm\ (r~po~cnenłe Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakośd wody
prze.tnaczonej do 5pożyoia prze% ludzi) może bYć w przypadku 'tatkóW uprawiających 2eglugę
międzynarodową nie do $pełnienia. W przypadku ttatku przebywającego w obeym porcie, na Innym
kontynencie, armatc:~r nie będ:ie w stanie zapewnl6, ElbY pobierana woda pttne spełniała wymogi
zawarte w polskim roo:porządZeniu.
a. w prz.ypadku podejl"lenia, te woda moze pochOdzić 1:e tródła. nieQwaranbJjąeego bezpieczeństwł
kapiten statku podejmuje decyzję o koniecznotci dodatkowego uzdatniania, np. chlorowania lub filtracji
celem zapewnienia ciągtej 1 rygoryttycZnej ochrony. Tak właśnie }est obecnie, wynika to z obowią
~ując;ego rozporządzenia i tegQ projektodawca nie choe zmieniać. ·
Uwaga Prezesa Rządowego Centrum Legi•lacji (pismo nr RCL.DPS.50-1S1f14)
Minister Infrastruktury i Rozwoju przyjmuje uwagę dotyczącą koniecz:noici skorygowania uzaGadnienia
do projektu ustawy, przftd Jej prtekazaniem do rozpatrJ!enla pi'Zilz Sejm RP.
Uwagą

Ministra Finansów (pismo nr PG4.021.19.201S)

w zakresie finansowania audytów
agencji zatrudnienia. Przeprowadzanie takich audytów je!lt nowym .udaniem nałotonym na
administrację morską przez ratyfikowaną umowę międ:ynarodową - Konwencję o praey n• morzu
:t 2006 t. Jest to kolejne :adanie nałożone w ostatnich latach na administrację mor11ką w ZWiąZkU
z wdrożeniem przepis6W międzynarodowych oraz prawa UE bez zwiększania lirnitu wydatków.
Konwencja o pracy na morzu (MLC) orat wydane na jej podstawie dyrektywy UE p~ewidują, równiet
dokonywanie inspekcji celem wydania dla statku Morskiego Certyfikatu Pracy, TymczaeoWt!łgo
Morsldego Certyfikatu Pracy oral Deklaracji Zgodności. Zadania te równiet powodują obciąlenla
finansowe dla administracji morskiej, które jednak będą realiZowane w ramach limitu wydatkóW be%
konieczności jego zwltkszanla. Przeprowat.fzanie audytów agencji :zatrodnienia jest ńatomiast zadaniem
wyJcra~ająeym poza dotychczatowy zakres -uiałania administracji morskiej, co uz•sadl'lia wnio&ek
MliR Q dodatkowe łrodKi dla audytorów.
Podkreśllć należy tet, że za względu na planowane wpływy bud!etu pafl•twa z opłat~ przeprowadzenie audytu oraz wydanie dokument~ uprawniają,cego agencję zatrucJnlenia do klerowaniil marynarzy
do pracy na statkach, projektowana ustawa nie spowoduje uszczup(enia budzetu państwa.
Minister lnfrastrul«ury i Rozwoju podtr2ymuje swoJe stanowisko

Do wiadomośc!.i.
1. Minist$r Zdrowia
2. Pre2:es Rządowego Centrum legistacji
3. Minl~ter Finansów

d
~

2

NARODOWA

STiłATECiłA SPÓJNO~CI

.!.6bt

22-CZE-2015 14:45

Od: +48226947176

ID:DEP.RADY MINISTROW

:fł'

