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Problem w tym, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ jedynie wymagania dotycz¹ce czasu pracy na statkach 

w polskim prawie wymaga mo¿liwie najszybszej interwencji.

Occupational safety on ships during inland shipping is a complicated subject due to particular working 
conditions, quite different from those on land. Depending on the tasks carried out, the size and the 
technical state of the inland shipping ships, 
harmful and onerous factors include noise, vibrations, high or low temperature, as well as limited space 
of both workplaces and social rooms. The work on the inland shipping ships is also connected with the 
particular work time distribution.
 Since the age of the majority of inland shipping ships in Poland exceeds 50 years, occupational safety is a 
very serious issue. Working conditions largely rely on the owner’s due diligence and the crew’s sufficient 
work culture, whereas they should also come from suitable regulations. 
The problem is that currently only work time distribution is regulated via Legal code in relation to work on 
inland shipping ships. Since 2002 there have been no detailed regulation concerning occupational safety 
towards crews of the inland shipping ships. This gap in the Polish regulations seems to be a problem 
requiring a fast reaction.
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Bezpieczeñstwo pracy 

– stan faktyczny i prawny oraz uwagi de lege ferenda
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p³ywaj¹cych pod polsk¹ bander¹ w zdecydowa-

„Pchacze” (statki o napêdzie mechanicznym prze-
znaczone do pchania innych jednostek p³ywaj¹cych, 
przede wszystkim barek pchanych w tzw. zestawach 
pchanych – przyp. red.) oraz barki z w³asnym napêdem 
w 100% osi¹gnê³y lub przekroczy³y 21 lat, barki bez 
w³asnego napêdu w za³o¿eniach techniczno-pro-
jektowych, przewidziane na ok. 15 lat eksploatacji, 
w 99,6% przekroczy³y tê granicê [1]. Eksploatacja, 

pracy na tych statkach mo¿liwe jest dziêki remontom 

wykonywanym przez za³ogi podczas codziennego 
-

-
nia, np. w firmach rodzinnych, jednostki te realizuj¹ 
sprawnie swoje zadania.

-
ciela o dobry stan techniczny statku i wspomnianej 
kultury pracy za³ogi. Ograniczona przestrzeñ, rozk³ad 

pod k¹tem ich wp³ywu na bezpieczeñstwo pracy 

w nich widnieje.

 

Sformu³owane w rozporz¹dzeniu Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. 
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-

wymagañ technicznych.
-

w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

Rozporz¹dzenie Ministra ¯eglugi i Gospodarki 
Wodnej z dnia 15 sierpnia 1959 r. w sprawie bezpie-
czeñstwa i higieny pracy na statkach w ¿egludze 

i obecnie w polskim prawie nie s¹ dostêpne szcze-

dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy na tytu³owych 
jednostkach [8].

W przepisach rozporz¹dzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

-
-
-

czeñstwa i porz¹dku na statku, a tak¿e obowi¹zku 

przeprowadzania kontroli na statku [9].
W rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie 

-

pracy w celu zapewnienia bezpieczeñstwa ¿eglugi 

I w koñcu, w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodar-

2018 r. znajduj¹ siê jedynie wytyczne na temat 
sposobu przeprowadzenia inspekcji i protoko³u [10].

-

-

jednostki i zadaniami eksploatacyjnymi. Jednym 
-

niczona przestrzeñ: w¹skie korytarze, w¹skie 

i si³owniach, a tak¿e zmniejszona do niezbêdnego 
minimum przestrzeñ bytowo-socjalna (fot. 1.) oraz 
dostêpna na pok³adach.

-

i uci¹¿liwe dla za³ogi, wystêpuj¹ce w tych rejonach. 
W si³owni s¹ to: ha³as i wysoka temperatura, ale 

-

prac w pozycjach wymuszonych (rys.).

Table 1. Requirements towards the inland shipping ships’ crew work time, formulated on the basis of the inland shipping 
ships work time act

Czas pracy 

8 godzin na dobê Nie wiêcej ni¿ 48 go-
dzin (z nadgodzinami) 
w okresie rozliczeniowym

48 godzin x liczba ty-
godni w okresie rozli-
czeniowym

Nie wiêcej ni¿ 14 godzin 
na dobê

Przeciêtnie 40 godzin w przeciêt-
nie 5-dniowym tygodniu pracy 
w okresie rozliczeniowym 12 
miesiêcy

Nie wiêcej ni¿ 84 godziny 
w ka¿dym okresie 7-dnio-
wym

Table 2. A scope of rest and the settling of work time in specific cases of the inland shipping ships’ crews (requirements 
formulated on the basis of the inland shipping ships work time act)

Przeciêtny tygodniowy czas pracy 
nie wiêkszy ni¿ 72 godziny przez ko-
lejne 4 miesi¹ce

-
czynku

pracy 0,2 dnia odpoczynku za ka¿dy 
dzieñ pracy

on the basis of the inland shipping ships work time act)

Czas pracy w sezonie  

12 godzin w okresie 24-godzinnym 7 godzin w okresie 24-godzinnym
72 godziny w ka¿dym okresie 7- dniowym 42 godziny w ka¿dym okresie 7-dniowym
Za ka¿dy dzieñ pracy w sezonie 0,2 dnia odpoczynku 

-

-
niuje tak¿e system eksploatacji.

Za³oganci wykonuj¹ pracê w trybie zgodnym 
z wymaganiami Ustawy o czasie pracy na statkach 

 
z dnia 19 grudnia 2014 r., wykonuj¹cej umowê euro-

-

(ETF), [4]. Przepisy ustawy Kodeks pracy w dziale 
VI (art. 128 -15112 -

W ustawie o czasie pracy na statkach ¿eglugi 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracê. W od-

dotycz¹ce czasu pracy, wymiaru tygodniowego 
czasu pracy oraz czasu pracy z godzinami nadlicz-

przedstawione w tabeli 1.
Wymagania dotycz¹ce wymiaru odpoczynku 

-
kach – np. gdy liczba dni pracy jest wiêksza ni¿ liczba 
dni odpoczynku – zosta³y przedstawione w tabeli 2.

Ze wzglêdu na specyfikê ¿eglugi ustawodawca 
przewiduje tak¿e uregulowanie czasu pracy w se-
zonie (tabela 3.).

-

przedstawienia ich pracownikowi do 10. dnia mie-
si¹ca za miesi¹c poprzedni w celu potwierdzenia ich 

przez pracodawcê i pracownika. Przepisy tej usta-
wy nie obowi¹zuj¹ jednak w sytuacji zagro¿enia 

udzielenia pomocy.
Wyk³adnikiem wymagañ dotycz¹cych ¿eglugi 

z dnia 21 grudnia 2000 roku [6]. Nie zawiera ona 

bezpieczeñstwa i higieny pracy na statkach ¿eglugi 

Pracy obowi¹zek wydawania orzeczeñ o dopuszcze-

¿eglugowej. Ponadto zgodnie z t¹ ustaw¹, doku-

w razie stwierdzenia zaniedbañ, a tak¿e na wniosek 
Pañstwowej Inspekcji Pracy (PIP). Powstaje wiêc 
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Problemem zg³aszanym przez za³ogi jest tak¿e 

konsekwencjami, ryzyko uderzenia siê w g³owê, 

eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ.
Ryzyko wypadku znacznie wzrasta podczas 

wykonywania prac remontowych, gdy np. zaistnieje 
-

stopniu wp³yw na w³asne bezpieczeñstwo pracy. 

pracy i bezpieczeñstwa. W wyniku eksploatacji 

W sytuacji ich zetkniêcia siê z iskr¹ czy gor¹c¹ 
powierzchni¹, mo¿liwe jest zainicjowanie po¿aru. 

powierzchni, to tak¿e ryzyko powstania po¿aru, ale 
i oparzeñ oraz nara¿enie pracownika na przebywa-
nie w podwy¿szonych temperaturach.

na dzia³anie substancji chemicznych, szkodliwych 

w si³owniach wykonywanych jest w wymuszonych 
pozycjach cia³a, np. le¿¹cej czy klêcz¹cej. Czêsto 

cz³onek za³ogi nara¿ony jest na oddzia³ywanie 

od pory roku i rejonu p³ywania. Przy nieodpowiedniej 
wentylacji czy klimatyzacji wystêpuj¹ tak¿e przeci¹-

jednostk¹.
¯egluga w porze nocnej prowadzi do zaburzeñ 

rytmu biologicznego. Ze wzglêdu na ograniczon¹ 

-

Prace prowadzone na pok³adzie wi¹¿¹ siê z na-
-

przestrzeñ robocza bywa znacznie ograniczona 
(ze wzglêdu np. na sk³adowane tam liny i inny 

uderzeniem, czy nawet wypadniêciem za burtê.

prac remontowych w przestrzeniach zamkniêtych 
-

powania dwutlenku wêgla, metanu czy innych 
substancji chemicznych w postaci gazowej, jako 

wyposa¿enia. Je¿eli dojdzie do rozszczelnienia butli, 
-

Podczas analizy stanowisk pracy na statkach 

przeci¹¿enia fizyczne, zwi¹zane z nadmiernym 

obci¹¿eniem prac¹, ale tak¿e przeci¹¿enia psychicz-

eksploatacji.

-
pensacji stresu, zmêczenie i przemêczenie, powoduj¹ 
wystêpowanie niekorzystnych reakcji obronnych 
organizmu. Podenerwowanie, rozkojarzenie, pogar-
szaj¹cy siê stan fizyczny, a w skrajnych wypadkach 

-
ca i inne staj¹ siê powa¿nym problemem.

Zapobieganie wypadkom podczas pracy 

przepisy (za wyj¹tkiem kwestii czasu pracy), doty-
cz¹ce bezpieczeñstwa pracy na tych jednostkach 

bhp, wynikaj¹cych z Kodeksu pracy, norm z zakresu 
bhp i na zdrowym rozs¹dku [8]. Nale¿y tak¿e odpo-

i prawid³owe stosowanie.

-
wych, a tak¿e u¿ywanie obuwia roboczego, odzie¿y 

oraz u¿ytkowanie zgodne z zaleceniami producenta, 
w znacz¹cym stopniu przyczynia siê do zwiêkszenia 
nie tylko bezpieczeñstwa, ale i komfortu pracy. 

-
powiednie bêd¹ ochronniki s³uchu, zapewniaj¹ce 

wymaganych przepisami rozporz¹dzenia w sprawie 
NDS i NDN [11].

-

i zapobiegaj¹c¹ potkniêciom na powierzchniach 

-

absorbcja energii w piêcie. Ponadto buty powinny 
-

rzenia par¹ lub iskr¹).

-

-

ochronnych, a tak¿e masek przeciwpy³owych.
W si³owni statku ¿adne elementy konstrukcyj-

-
zgniêciem.

Fot.1. Pomieszczenie socjalne przeznaczone do przebudowy na 
Ms Horn 1. 
Fig. Social room designed for reconstruction on Ms Horn 

Rys. Czynniki uci¹¿liwe i szkodliwe w si³owni statku 

Fot. 2. Si³ownia Ms Andromeda – otwarty w³az w rejonie silnika 

main engine’s area
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Stanowiska pracy s³u¿¹ce do sprawdzania 

zabezpieczone, np. barierk¹, a dostêp do obs³ugi 
-

-
nej zmiany ich po³o¿enia.

Podczas wykonywanych w si³owni prac remon-

-
nego cz³onka za³ogi. Podczas obs³ugiwania urz¹dzeñ 

prac naprawczych, a czyszczenie kot³a z kamienia 

indywidualnej.
-
-

k³adach wi¹¿¹ siê z nara¿eniem na oddzia³ywanie 

robocze, odzie¿ ochronn¹, obuwie zapewniaj¹ce 

na pok³adzie (np. podczas spawania czy podczas 

takie jak okulary i maski ochronne.
W celu zapewnienia za³ogantom bezpieczeñ-

stwa wszystkie pok³ady, schodnie i stanowiska 

-
pieczeñstwo oblodzenia, utrzymane w takim stanie, 

-

cz³onek za³ogi znalaz³by siê wewn¹trz zwoju lin.
Podczas prac prze³adunkowych trzeba zabez-

przenoszonymi przez urz¹dzenia prze³adunkowe 

do brzegu lub innego statku.

obs³ugi lin, kotwicy oraz przyjmowania liny holow-
niczej. Operacje bunkrowania (pobierania paliwa 

-

-

-
-

lowane tak¿e po ich zakoñczeniu. Naprawy maszyn 

-
refleksyjnych (je¿eli na wyposa¿eniu s¹ monitory 

s³onecznych, by w warunkach du¿ego nas³onecznie-

Zapobieganie wypadkom podczas pracy 

konsekwentnym stosowaniu zakazu spo¿ywania 
-

stancji psychotropowych.

-
l¹dowych w du¿ym stopniu zale¿y od zaanga¿owa-

statku. Okresowo prowadzone przez za³ogi oraz 
w stoczniach remonty, bie¿¹ce naprawy i konser-
wacja pozwalaj¹ na bezpieczne eksploatowanie 

-

wystêpuje ich najwiêcej, jest si³ownia statku. 
Zagro¿eniem dla zdrowia i ¿ycia pracownika 
s¹ tak¿e prace prowadzone w nieodpowiednio 
wentylowanych przestrzeniach zamkniêtych oraz 

operacji cumowania.
-

pracownika jest problemem trudnym, ze wzglêdu 

-
dowej. Wygas³e rozporz¹dzenie z 1959 r. mo¿e 

nie jest ono obowi¹zuj¹cym aktem prawnym. 

-

wszystkim pracuj¹cym bezpiecznych i higienicznych 
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Z uwagi na znaczenie problemu, który zosta³ podniesiony w artykule, redakcja wystosowa³a 21 maja 

dostêpne szczegó³owe wytyczne dotycz¹ czasu pracy.

ono nie dotyczy.


