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Uregulowania prawne w zakresie bhp 
na morskich statkach handlowych

-
nicznego i Gospodarki Morskiej z 25 czerwca 1979 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy na 

-
rowej, kompletnej i kompetentnej legislacji, ale budzi równie¿ uznanie znakomitym ujêciem prawnej, 

o pracy na morzu, autor omawia równie¿ kompetencje kapitana statku w zakresie bhp obecne 

The article commemorates the 40th anniversary of issue and entry into force of the ordinance of 
the Minister of Foreign Trade and Shipping on safety and hygiene of work at the sea-going mer-
chant vessels of June 25, 1979. This act, yet to be ever amended, is an example of the complete and 
competent legislation, as well as arouses appreciation by its illustrious embrace of legal, technical 
and organizational sides of safety and hygiene of work at a sea-going vessel. Abstracting from the 
law on work at sea of August 5, 2015, the author discusses also the competences of a shipmaster 
in the sphere of occupational safety that are present in other sources of universally binding law.

twa z 4 lutego 1980 r. [4], nieco starszych, jak 

-
dzenia dwóch ministrów z 2 czerwca 1952 r. [6], 

Celem artyku³u jest przybli¿enie Czytelni-

bezpieczeñstwa i higieny pracy na morskich 
-

mi przepisami prawnymi, przede wszystkim 
w zakresie kompetencji kapitana morskiego 
statku handlowego.

zmyliæ Czytelników, wedle bowiem jego § 1 
stosuje siê go równie¿ do morskich statków 

§ 2 ust. 2 i 3, tak¿e do statków rybo³ówstwa 
morskiego i statków u¿ywanych do eksplo-
atacji innych zasobów morskich (§ 2 ust. 1). 

kluczowe znaczenie ma § 4, który brzmi in 
extenso
niesienia pomocy innemu statkowi lub osobom 

armatora jest dostarczenie tekstów przepisów 
o bhp na statku kapitanom, kierownikom 
dzia³ów, delegatom zak³adowym i spo³ecznym 

je pozosta³ym cz³onkom za³ogi (§ 147). § 5 ust. 

poinstruowanie o warunkach bhp na danym 
statku i stanowisku pracy ka¿dego cz³onka 
za³ogi nowo przyjêtego, przeniesionego z in-

Pamiêci prof. dr. in¿. Jerzego Olszewskiego, 
ministra handlu zagranicznego i gospodarki 
morskiej (1974-1980), twórcy nowoczesnych 
przepisów bhp na polskich statkach morskich

-
mentalnego aktu prawnego w niezmienionym 
kszta³cie to w polskich warunkach (mam 

-
szarze bezpieczeñstwa i higieny pracy warto 
zestawiæ, porównaæ to klasycznie niezmienne 

-
rycznie, nieustannie, jak ustawa z 13 kwietnia 
2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy [3]. Super-

-

-
nia Ministra Handlu Zagranicznego i Gospo-
darki Morskiej z 25 czerwca 1979 r. w sprawie 
bezpieczeñstwa i higieny pracy na morskich 
statkach handlowych [1], natomiast 1 stycznia 

w ¿ycie.

pracy, jej bezpieczeñstwa i higieny” [2], cztery 
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-
ny, poniewa¿ w odniesieniu do ruchu statku 

-
cych prace w warunkach sztormowych poza 
normalnym pe³nieniem wacht i s³u¿b (§ 28 ust. 
4), w tym zbadanie warunków zamierzonej 

jej wykonania (pkt 2), sprawdzenie zabezpie-
czenia cz³onków za³ogi przed rozpoczêciem 
pracy (pkt 3), spowodowanie przygotowania 
i zabezpieczenia jej miejsca (pkt 4) oraz nadzo-
rowanie toku prac i kierowanie nimi w sposób 

(pkt 5), od zgody natomiast samego kapitana 
zale¿y, czy w takich warunkach odbywaæ siê 

statkami (§ 28 ust. 3).

dzia³u (§ 29), który ustala sposób przepro-

i mechanizmów, jakkolwiek nadzór nad tymi 
pracami sprawuje oficer (§ 30 ust. 1). Bez 
zgody oficera s³u¿bowego (wachtowego) 
i bez zapewnienia nadzoru zabronione jest 
wchodzenie do ³adowni, karterów silników1, 
tunelu przystêpkowego2, zbiorników, ko-
ferdamów3 itp. pomieszczeñ (§ 32 ust. 1). 
Zezwolenie oficera wachtowego na wstêp 
do tych i im podobnych pomieszczeñ mo¿e byæ 
wydane po upewnieniu siê, ¿e w ich wnêtrzu 
nie ma czynników szkodliwych dla zdrowia 

dopuszczalne, natomiast znajduje siê tam 

-
 

(§ 32 ust. 2).
-

1 G³ówny element konstrukcyjny spalinowego silnika okrê-

blokiem lub kad³ubem silnika.
2

stêpki, zwanej te¿ kilem.
3 Szczelny, zwykle pusty przedzia³ ochronny na statku, 

-
nych od innych pomieszczeñ.

takie, podobnie jak i prace remontowe przy 

wykonywane jedynie pod nadzorem oficera 
(§ 34 ust. 1 i § 37), natomiast oficer-mechanik 

pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, 

elektrycznych (§ 34 ust. 5). Kierownicy 

do prowadzenia codziennej kontroli maszyn 

prowadzenia prac spawalniczych poza spa-

kierownika dzia³u maszynowego i kierownika 
-

nywane (§ 110 ust. 2). Co wiêcej, mechanik 

 

Decyzjê o wy³o¿eniu na statku, podczas 
rejsu, trutek na gryzonie mo¿e wydaæ i nadzo-
rowaæ jej wykonanie lekarz, a je¿eli nie ma go 

(§ 141 ust. 3).
Oficer s³u¿bowy powinien sprawdziæ stan 

opuszczenia (§ 44 ust. 1), natomiast to kapitan 
podejmuje decyzjê o rodzaju bezpiecznego 

u¿ycia sta³ych trapów w komunikacji miêdzy-

ust. 1). Kapitan lub kierownik dzia³u wyznacza 
osobê do prowadzenia nadzoru nad pracami 

lub holowaniem (§ 49 ust. 1); to pod osobi-
stym nadzorem oficera powinno odbywaæ siê 
opuszczanie kotwicy i mocowanie jej do ³odzi 

-
nien przed rzuceniem kotwicy upewniæ siê, czy 

ust. 1); oficer pok³adowy sprawuje nadzór nad 
odkrywaniem i zakrywaniem luków ³adowni 
(§ 61 ust. 1). Jednak to kapitan podejmuje 
ka¿dorazowo decyzjê o prowadzeniu prac 
przy od- i zakrywaniu ³adowni oraz przy 
klarowaniu bomów i ¿urawi w czasie ruchu 
statku (§ 70 ust. 2); w przypadku statków 
innych ni¿ u¿ywane w rybo³ówstwie nale¿y 
spe³niæ kumulatywnie dwie przes³anki: statek 

-
gro¿enia dla zdrowia lub ¿ycia cz³onków za³ogi 
(§ 70 ust. 3). Prze³adunku dotyczy równie¿ 
§ 73, wedle którego kapitanowie statków 

-
czeñstwem za³óg. Dodatkowych obostrzeñ 
dostarcza specyfika prac po³owowych: oficer 

-
niem i wybieraniem narzêdzi po³owu (§ 77 ust. 
1), natomiast kierownik dzia³u pok³adowego 
dokonuje przydzia³u stanowisk pracy i ustala 
sposób ich wzajemnego porozumiewania siê 
– w ka¿dym rejsie przed rozpoczêciem prac 

2); kapitan lub I oficer powinien nadzorowaæ 
prace prowadzone do czasu ca³kowitego wy-
brania narzêdzi w razie zerwania siê jednej z lin 
tra³owych (§ 81 ust. 5); podobnie gdy w efekcie 
po³owów tra³owych w systemie rufowym du¿e 

równie¿ powinien nadzorowaæ kapitan lub 
I oficer (§ 89).

 

-
dzenia nale¿y uznaæ – zdaniem autora – § 123, 
który w ust. 1 nakazuje zaopatrzenie statku 
przed rejsem w niezbêdny zapas wody s³odkiej 
i ustala podstawê jego obliczenia (w pkt. 3. 

na osobê – tak cz³onka za³ogi, jak i pasa¿era 
– na 100 l, w tym 30 l wody pitnej), natomiast 

racjonowania wody s³odkiej w razie szczegól-
nej potrzeby, zw³aszcza w razie przed³u¿enia 
siê pobytu statku na morzu lub postoju 
na kotwicy. Nie po raz pierwszy i nie jedyny 
akt ministra wydany 40 lat temu wykazuje naj-

przypadku z przekonania, ¿e woda nie jest to-
warem lecz dobrem powszechnie dostêpnym, 

Kodeks morski [10], który uprawnia kapitana 
do rekwizycji w celu równomiernego rozdzia³u 

tego nieodzowna potrzeba jego zaopatrzenia 
(art. 69 § 1-3). Z kolei, art. 63 ust. 3 ustawy 
z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu [11] stano-
wi o zapewnieniu marynarzom przez armatora 
wody pitnej i bezp³atnego wy¿ywienia.

 [11], warto jednak 
zatrzymaæ siê nad zadaniami kapitana statku 
w zakresie bhp obecnymi w innych aktach 
prawnych.
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Szczególnego rodzaju kompetencje przy-

-

¿e przygotowanie do prze³adunku rozpoczyna 
-

cowych i gotowych ju¿ stanowisk pracy przez 

prze³adunek portowy od kapitana statku lub 
wyznaczonego przezeñ oficera (§ 125), oraz, 
¿e je¿eli w celu prze³adunku barka ma byæ 
stawiana przy burcie statku, powinno byæ 
to uzgodnione z kapitanem statku (§ 132). Pa-
miêtaæ nale¿y bezwzglêdnie o tym, ¿e na pod-
stawie § 197 ust. 2 w odniesieniu do obiektów 

– do czasu ich przebudowy lub modernizacji 
-

ustawienia statku, na którym ma siê odbywaæ 
prze³adunek, wzd³u¿ burty drugiego statku 
przycumowanego do nabrze¿a, kapitan tego 

porozumienia z kierownictwem statku nie wol-

Nie mo¿na abstrahowaæ te¿ od przepisów 
ustawy z 16 marca 1995 r. o zapobieganiu za-
nieczyszczaniu morza przez statki [15], której 
art. 10 ust. 1-2 nak³ada na kapitana statku 

-

odpadach. Ochronie statku s³u¿y te¿ kompe-

2008 r. o ochronie ¿eglugi i portów morskich 
[16] normuje równie¿ procedurê wydawania 
przez dyrektora urzêdu morskiego zapisu 
historii statku, z uwzglêdnieniem jednak¿e 

-
pe³niania formularza lub indeksu poprawek 
(art. 14 ust. 1 i 4-5), a w przypadku utraty lub 
zniszczenia zapisu – do powiadomienia o tym 

41 ust. 1 zabrania nieuprawnionego posiada-
nia i transportu na statek broni, materia³ów 

materia³ów chemicznych, biologicznych lub 

statku do portu, w tym okazanie dyrektorowi 
urzêdu morskiego wspomnianych zapisu hi-
storii i listy portów zawiniêæ (art. 45 pkt 2-3). 
Wspomnieæ warto w tym miejscu równie¿ 
o ustawie z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeñstwie 
morskim [17], która nak³ada na armatora lub 

inspekcji pañstwa bandery (art. 19 ust. 1) oraz 
przekazania kapitanowi portu w Polsce lub 

identyfikacji statku, liczby osób na pok³adzie 
oraz portu przeznaczenia, tudzie¿ przewi-

(art. 87 ust. 1 i 3). Nie mniej istotne znaczenie 

-
4, oraz art. 86a 

-
5

okrêtowanie oznacza wstêpowanie na statek 
wszelkich osób, mustrowanie – cz³onków za-
³ogi, a embarkacja (za³adunek) – pasa¿erów, 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z 23 kwietnia 2013 r. [21], które 
w § 2 wylicza warianty liczenia, skoñczywszy 

-
wid³owe policzenie pasa¿erów” (pkt 7).

4 Jest to przestêpstwo ujête w art. 178a § 1 Kodeksu kar-

do lat 2. Zaledwie grzywna grozi natomiast za prowadzenie 
w tym stanie statku innego ni¿ mechaniczny oraz innego 

pontonów w kszta³cie flaminga czy dmuchanych materacy 
w formie banana) i to jedynie do 1 Mm od linii brzegowej, 
a to na podstawie art. 35 ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o 

wodnych [19]. 
5 Przy zastosowaniu art. 129i i art. 129j ustawy z 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym [20].
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-
ra te¿ art. 27 ust. 8 pkt 2 ustawy z 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-

-
-

aby niezw³ocznie zg³osiæ ten fakt dostêpnymi 
-

wi sanitarnemu – to¿samy z podejrzeniem, 
¿e zgon takiej osoby, zaistnia³y na statku, 

O praktycznym znaczeniu ustawy z 31 
sierpnia 2012 r. o Pañstwowej Komisji Badania 

47 ust. 3, wedle którego armator i kapitan stat-
ku dotkniêtego wypadkiem (incydentem) obo-

oraz niezw³ocznie powiadomiæ o nim PKBWM 
(Pañstwowa Komisja Badania Wypadków 
Morskich – przyp. red.) i kapitanat pierwszego 

-
dzo powa¿ny wypadek. Na pojêcie to sk³ada 

cz³owieka (art. 2 ust. 1 pkt 2)6. PKBWM mo¿e 
-

ków (incydentów), nigdy jednak wypadku 
bardzo powa¿nego (art. 20 ust. 1-3) [25].

dzia³ania PKBWM jest raport koñcowy 47/15 
w sprawie bardzo powa¿nego wypadku 

Abid¿an na m/v „Nefryt”7. Otó¿, 24 wrze-

i trymowanie ³adunku (rozmieszczanie w ³a-

na wodzie) orzechów z drzewa shea (karite, 
owoce drzewa mas³owego). W trakcie zamy-

na statek przyby³y 2 osoby, które przeprowa-
dzi³y fumigacjê ³adunku (ograniczenie ryzyka 
rozprzestrzeniania siê szkodników kwaran-
tannowych). Ju¿ nastêpnego dnia od pó³nocy 

(w tym kapitan) zaczêli odczuwaæ dolegliwo-

os³abienie), po czym stan niektórych uleg³ 

-

6 Orzekanie w sprawach z wypadków morskich jest w³a-

z 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich [24].
7 pkbwm.gov.pl/images/uchwa³y_raporty/raporty/
Raport_koncowy_Nefryt.pdf (dostêp: 8 stycznia 2019 r.).

podczas fumigacji, przedostawa³ siê kana³em 
wentylacyjnym klimatyzacji do pomieszczeñ 
mieszkalnych za³ogi. W ³adowni roz³o¿one 
by³o 120 woreczków z ok. 18,5 tys. tabletek 
fumigantu (phoslumium 
fosforku glinu, AlP, na 1 kg preparatu), który 

-
dzielanie fosforowodoru.

sta¿em pracy kapitana i oficerów [26,27], 

¿e na przestrzeni 40 lat by³ on w skali globalnej 
powodem a¿ 89-96% kolizji statków [28], 
a w roku 1982 wyniós³ on w Polsce a¿ 82,6% 
wypadków przy pracy na morzu [29].

-
czynê 26% ogó³u wypadków na polskich 
statkach [29]. Zapewne, gdyby pok³ad barki 
„BA-ZPGda-28” nie by³ 5 marca 1981 r. za-
nieczyszczony mokrym py³em zbo¿owym, 

przynajmniej nie ograniczono 30 grudnia 1976 r. 
zalodzenia pok³adu barki „BA-ZPGda-36”, nie 

-

wyrzucano lód za burtê m/t „Tunek”, bry³a lodu 

uderzy³a w plecy rybaka, który upad³ z pok³adu 

Ale przecie¿ to nie tylko lód, czyli zestalona 
woda, tlenek wodoru, H2O, mo¿e byæ przyczy-

-
tlenek wêgla, CO2, w sta³ym stanie skupienia) 
– równie¿. Starszy marynarz m/s „Orla” zmar³ 
28 lutego 1961 r. w Helsinkach wskutek zatrucia 
CO2 w nieprzewietrzonej ³adowni i przy nie-
sprawdzonym stê¿eniu w niej tego gazu [32]. 

spowodowanej zaniedbaniem cz³owieka – nie 

Podsumowanie
-

ku przyczynowo-skutkowego wypadków 
-

(os³abienie koncentracji uwagi spowodowane 
stresem) cz³onków za³ogi [33,34], jak i to, 

-
wani. To kapitan wspó³odpowiada za warunki 

-
ce skutkowaæ potkniêciem.

Wystêpuje zatem sprzê¿enie zwrotne: 
zachowanie kapitana (pozytywne lub nie) 
oddzia³uje na zachowanie podw³adnych (i vice 
versa

-

nego przebiegu pracy i analizy zagro¿eñ wy-

uogólnienia do celów prewencji ogólnej. Chodzi 
o to, by na tyle skutecznie analizowaæ przyczy-
ny, przebieg i skutki wypadków, by w efekcie 
wdro¿onych na podstawie sformu³owanych 
wniosków dzia³añ zapobiegawczych zmini-

-
rownika Urzêdu Gospodarki Morskiej z 7 maja 
1983 r. [35], jednak art. 2 pkt 1 lit. c ustawy z 24 
listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego i niektórych innych 

[37], na podstawie którego minister wyda³ 

do niedawna wprowadziæ ca³kowity lub czê-
-

wania alkoholu na statku (§ 4). Tymczasem, 

od zakazu sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania 
napojów alkoholowych, i to niezale¿nie od za-

-
-

dowanej brakiem jakichkolwiek ograniczeñ 
w spo¿ywaniu alkoholu tak przez marynarzy, 
jak i pasa¿erów.

-

legislatorom pod rozwagê przedk³ada autor. 
-

aktami prawnymi. Tak¿e z najm³odszym z nich, 

o pracy na statkach rybackich [38], z mary-

sine 
dubio 
rybackim, o której mowa w art. 34 ust. 3-6 
nowej ustawy.
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