
Projekt z dnia 28 października 2021 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1) 2)

z dnia …………….. 2021 r.

w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy 

na statku morskim

Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1353 oraz z 2021 r. poz. 1653) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wykaz chorób i stanów chorobowych, które mogą spowodować niezdolność marynarza 

do pracy na statku morskim, zwanym dalej „statkiem”, zakres przeciwwskazań, 

ograniczeń lub warunków wykonywania pracy na statku;

2) zakres badań lekarskich przeprowadzanych w celu wydania świadectwa zdrowia oraz 

warunki ich przeprowadzania;

3) wzór świadectwa zdrowia oraz tryb rejestracji i wydawania świadectw zdrowia w 

systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich (PHICS).

§ 2. Wykaz chorób i stanów chorobowych, o których mowa w § 1 pkt 1, określa 

załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. W ramach badania lekarskiego, przeprowadzanego w celu wydania świadectwa 

zdrowia, zwanego dalej „badaniem lekarskim”, uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu 

zdrowia marynarza w zakresie:

1) narządu wzroku;

2) narządu słuchu, z uwzględnieniem wyników badania audiometrycznego i narządu 

równowagi;

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. z 2021 poz. 932).

2)   Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają przepisy dyrektywy Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 
r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej 
(ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu 
z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2009, s. 30)
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3) układu ruchu;

4) układu sercowo-naczyniowego, z uwzględnieniem wyników spoczynkowej 

elektrokardiografii;

5) układu oddechowego, z uwzględnieniem wyników badania radiologicznego klatki 

piersiowej oraz w przypadkach uzasadnionych – testów służących wykryciu zakażenia 

prątkami gruźlicy;

6) układu krwiotwórczego, z uwzględnieniem morfologii wraz ze wzorem odsetkowym, 

poziomem płytek krwi, retikulocytów i odczynem opadania krwi;

7) układu nerwowego;

8) czynności nerek, z uwzględnieniem ogólnego badania moczu i stężenia kreatyniny w 

surowicy krwi;

9) czynności wątroby, z uwzględnieniem poziomu gamma-glutamylotransferazy (GGTP) i 

aminotransferazy alaninowej (ALT);

10) cukrzycy, z uwzględnieniem wyników badania poziomu glikemii;

11) stanu psychicznego;

12) objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;

13) objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu 

lub ich nadużywanie;

14) stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do pracy na 

morzu;

15) innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na zdolność do 

pracy na morzu. 

2. Przeprowadzając badanie lekarskie, w tym w przypadku konsultacji lub badań, o 

których mowa w art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, 

lekarz uwzględnia u marynarza obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania 

objawów chorobowych i ich dynamikę, w tym możliwość rozwoju choroby, jak i cofania się 

jej objawów, oraz bierze pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa statku, załogi 

statku i pasażerów.

3. Uprawniony lekarz, dokonując oceny stanu zdrowia marynarza, uwzględnia 

stanowisko pracy określone w skierowaniu na badania lekarskie.

§ 4. Warunki przeprowadzania badania lekarskiego w zakresie:

1) narządu wzroku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) narządu słuchu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
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3) oceny sprawności fizycznej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. Wzór świadectwa zdrowia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 6. Tryb rejestracji i wydawania świadectw zdrowia w systemie informacyjno-

kontrolnym dla portów polskich (PHICS) określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą  

od dnia 14 listopada 2021 r.3)

MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu:

MINISTER INFRASTRUKTURY 

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. 
w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim 
(Dz. U. poz. 2105), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) 

zmienia z dniem 14 listopada 2021 r. zmienia brzmienie  art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353, z późn. zm.), tj. upoważnienia do 

wydania aktu wykonawczego regulującego wydawanie międzynarodowych świadectw 

zdrowia dla marynarzy.

Zmiana treści art. 5 w ust. 7 w pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu 

powoduje, że niezbędne stało się wydanie nowego rozporządzenia. W projektowanych 

przepisach w dużym zakresie został utrzymany obowiązujący stan prawny, natomiast w 

wyniku zmiany upoważnienia w projekcie dodano tryb rejestracji i wydawania świadectw w 

systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich (PHICS), który określa załącznik 

numer 6 dodany jako nowy załącznik do rozporządzenia. 

Proponuje się, aby uprawniony lekarz występował z wnioskiem do Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Szczecinie o nadanie dostępu do systemu przez wypełnienie  formularza 

zgłoszeniowego udostępnionego w systemie. Załącznik zawiera informacje co zawiera ww. 

formularz, ponadto wskazuje kto prowadzi listę uprawnionych lekarzy i także co ona zawiera. 

Ponadto załącznik wskazuje na uprawnienia lekarza w zakresie wydawania świadectw 

zdrowia w systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich.

Z uwagi na fakt, że zmiana delegacji ustawowej określonej w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353) wejdzie w życie 14 listopada 

2021 r. proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie w dniu następującym 

po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 14 listopada 2021 r. Takie rozwiązanie jest również 

uzasadnione ważnym interesem publicznym i nie jest sprzeczne z zasadami demokratycznego 

państwa prawnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w 

uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym 

niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w 

życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na 

przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku 

urzędowym. Tak określonemu vacatio legis nie stoją na przeszkodzie zasady 
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demokratycznego państwa prawnego. Mając na uwadze powyższe, proponowany termin 

wejścia w życie rozporządzenia jest uzasadniony.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na mikro-przedsiębiorców oraz małych i 

średnich przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego 

rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 
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