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W kolejnym wydaniu Biuletynu Morskiego, który właśnie trafia do Państwa rąk, jak zawsze umieściliśmy kompendium informacji na tematy, które
bezpośrednio mają wpływ na trudną pracę naszego środowiska marynarskiego i które mamy nadzieję pomogą odpowiedzieć na pytanie: po co w ogóle są marynarskie związki zawodowe?.
Rozpoczynamy obszernym materiałem na temat Ustawy o pracy na morzu, która została w dniu 05 sierpnia br. przyjęta przez Sejm RP, pomimo
kategorycznego sprzeciwu Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków
NSZZ „Solidarność” (KSMMiR NSZZ „Solidarność”) i innych przedstawicieli strony społecznej.
Przyjęta przez Rząd Ustawa o pracy na morzu wg naszej oceny nie zabezpiecza podstawowych praw marynarzy, ilości obsady załogowej na statku,
zabezpieczenia społecznego marynarzy mieszkających na terenie Polski, systemu pośrednictwa pracy oraz odpowiedzialności agencji pośredniczących
w zatrudnianiu marynarzy. Wszystko wskazuje na to, że został przyjęty kolejny bubel prawny, z intencją „się poprawi później” z kompletnym zlekceważeniem celu przyjęcia tejże Ustawy.
W treści naszego artykułu zawarliśmy całą historie powstawiania tego
aktu prawnego i nasze działania zmierzające do uwzględniania przez stronę
rządową naszych uwag.
Ponadto w naszym Biuletynie przeczytacie Państwo informacje o bieżących działaniach KSMMiR NSZZ „Solidarność” oraz o działalności Europejskiej Federacji Transportowców(ETF), której Sekcja jest współzałożycielem.
Zamieściliśmy również kontynuację prezentacji dokumentu tematycznego
z 43.Kongresu Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF).
Polecamy szczególnie Państwa uwadze opisane w naszym Biuletynie
działania polskich Inspektorów ITF, którzy poprzez inspekcje na statkach
zawijających do portów Szczecin-Świnoujście i Gdynia-Gdańsk odzyskują
zaległe wynagrodzenia marynarzy i zapobiegają naruszeniom zasad bezpieczeństwa pracy marynarzy. Zaznaczamy współpracę marynarzy i portowców ważną i pomocną dla obu grup zawodowych.
Ponadto jak zawsze dedykujemy pamięci cykl „Porad dla marynarzy”
przypominający o tym, jak bezpiecznie przejść przez proces zatrudnienia
i pracy na morzu, wykazując zasadę ograniczonego zaufania i pamiętając
o tym, iż podstawą zaufania do armatora jest kontrola zaproponowanych
warunków zatrudnienia oraz rekomendujemy wiele innych bardzo ciekawych i inspirujących treści.
Życząc inspirującej lektury
Redaktor Biuletynu Morskiego
Bożena Szmajdzińska
WAŻNE
Informujemy o możliwości otrzymywania Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej w formie elektronicznej (PDF od 2 do
5MB) w zamian za zwykłą wysyłkę pocztą tradycyjną. Przypominamy, że Biuletyn Morski wydawany jest kwartalnie i zawsze można skorzystać z archiwalnych wydań zamieszczanych na stronie
internetowej Krajowej Sekcji Morskiej www.solidarnosc.nms.org.
pl Prośbę o wysyłkę Biuletynu Morskiego drogą mailową prosimy
wysłać na adres: biuro@nms.org.pl
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Z działalności Krajowej Sekcji Morskiej
Marynarzy i Rybaków
DLA KOGO USTAWA O PRACY NA MORZU ?
W latach 2006 - 2009 partnerzy społeczni uzgodnili
prawie całkowicie projekt Ustawy o pracy na morzu.
Z nieznanych nam przyczyn ten pierwszy projekt ustawy zniknął w tajemniczych okolicznościach, natomiast
w 2014 roku strona rządowa przedstawiła nowy projekt.
Strona pracownicza Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi
i Rybołówstwa Morskiego wielokrotnie na posiedzeniach
Zespołu i na posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich zgłaszała swój zdecydowany sprzeciw wobec nowego
rządowego projektu Ustawy o pracy na morzu nie uwzględniającego uzgodnionych treści. Zgłaszaliśmy konkretne
propozycje oraz merytoryczne komentarze i opinie. Uważaliśmy, że rządowy projekt Ustawy o pracy na morzu nie
zabezpiecza podstawowych praw marynarzy, które dotyczą
m.in.: bezpieczeństwa statku, obsady załogowej, zabezpieczenia społecznego marynarzy zamieszkałych na terenie
Polski, godziwego wynagrodzenia regulowanego w obligatoryjnych układach zbiorowych pracy, opodatkowania
i pośrednictwa pracy marynarzy. Nasz głos został odrzucony przez stronę rządową oraz posłów i senatorów m.in.:
Platformy Obywatelskiej (PO), Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) i Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD).
Dnia 30 lipca 2015 roku skierowaliśmy Notę do Posła
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Kazimierza Smolińskiego – Prawo i Sprawiedliwość (PiS) - w sprawie stanowiska marynarskich związków zawodowych reprezentujących pracowników w Zespole Trójstronnym ds. Żeglugi
i Rybołówstwa Morskiego - treść naszej „Noty” znajduje się
w dalszej części Biuletynu Morskiego. Posłowie i Senatorowie PiS zagłosowali zgodnie z naszym stanowiskiem przeciwko projektowi Ustawy. Niestety, posłowie i senatorowie
PO, PSL i SLD przyjęli rządowy projekt Ustawy o pracy
na morzu. Po raz pierwszy w historii tworzenia prawa pracy dla polskich marynarzy przyjęto Ustawę dla marynarzy
bez uzgodnienia i wbrew stanowisku polskich związków
zawodowych reprezentujących marynarzy i rybaków.
Strona rządowa nie próbowała nawet dążyć do osiągniecia kompromisu.
Znamiennym jest również stanowisko polskich armatorów, których przedstawiciele nabrali wody w usta i nie
wyrazili entuzjazmu z powodu rządowego projektu Ustawy
o pracy na morzu. Faktem jest, że Związek Armatorów Polskich nie poparł Ustawy o pracy na morzu. Stąd uzasadnione są dwa pytania:
• Dla kogo jest ta Ustawa?
• W czyim interesie jest jej uchwalenie?
W Sejmie i Senacie zgodnie ze stanowiskiem polskich związków zawodowych marynarzy afiliowanych
w Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF),

czyli za odrzuceniem rządowego projektu Ustawy o pracy
na morzu, zagłosowali jedynie posłowie i senatorowie PiS,
niezależni oraz ZP.
W dalszej części Biuletynu przedstawiamy rezultaty głosowania w Sejmie w dniu 5 sierpnia 2015 roku nad Ustawą
o pracy na morzu według strony internetowej Sejmu RP.
A.K.

Ustawa o pracy na morzu
Dnia 5 sierpnia 2015, podczas 98 posiedzenia Sejmu
RP, Sejm przyjął ustawę o pracy na morzu.
Za przyjęciem rządowego projektu ustawy głosowali posłowie Platformy Obywatelskiej (PO), Polskiego
Stronnictwa Ludowego (PSL), Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD), Ruchu Palikota (RP) i Biało-Czerwoni
(BC) tym samym odrzucając nasze stanowisko. Zgodnie
z wspólnym postulatem strony pracowniczej, żeby odrzucić wadliwy i niezgodny zdaniem strony pracowniczej, z Konwencją o Pracy na Morzu (MLC), 2006 tekst
ustawy zagłosowali posłowie z Prawa i Sprawiedliwości
(PIS), Zjednoczonej Prawicy (ZP) i 9 posłów niezrzeszonych. Niestety większość parlamentarna PO, PSL, RP
i BC nie uwzględniała głosu przedstawicieli polskich marynarzy.
Następnie Ustawa skierowana została do Senatu. Dnia
27 sierpnia 2015 Senacka Komisja Gospodarki Narodowej,
po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu, zawnioskowała
do Senatu o uchwalenie projektu ustawy głosami senatorów popierających rządowy projekt ustawy. W ten sposób
głosy polskich marynarzy zostały odrzucone i zlekceważone. Przypominamy, że dnia 15 grudnia 2014 w imieniu
Strony Pracowniczej Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi
i Rybołówstwa Morskiego reprezentującej:
1. Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ
„Solidarność”
2. Federację Związków Zawodowych Marynarzy
i Rybaków
3. Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów
i Marynarzy
w piśmie do Pani prof. dr hab. Doroty Pyć współprzewodniczącej Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa
Morskiego, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zwróciliśmy uwagę wszystkim stronom
dialogu społecznego odbywającego się w ramach naszego
zespołu, na podstawowe kwestie związane z przygotowaniem projektu Ustawy o pracy na statkach morskich, który
mógłby stanowić rzeczywistą bazę do odtworzenia polskiej
obecności na morzach i oceanach świata.
Na wstępie stwierdziliśmy, że w archiwach bieżących Ministerstwa Infrastruktury i rozwoju jest gotowy
projekt Ustawy o pracy na polskich statkach morskich
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zgodny z następującymi przepisami prawa i umów międzynarodowych ratyfikowanych / podpisanych przez
Polskę:
1. Zintegrowana Morska Konwencja MOP z roku 2006 /
MLC/.
2. Wytyczne Wspólnoty Europejskiej w sprawie pomocy
publicznej dla transportu morskiego.
3. Porozumienie ECSA – ETF.
Projekt ten wypracowany w trakcie blisko dwuletniej
pracy zespołu ekspertów reprezentujących wszystkie zainteresowane strony, zamknął się w I kwartale 2009r. minimalnym protokółem rozbieżności pomiędzy stroną marynarską a armatorską. Rozbieżności te dotyczyły ustalania
obsad załogowych statku oraz terminów wysadki w przypadku żeglugi promowej. Strona Rządowa nie zgłosiła żadnych uwag do tegoż protokółu.
Niestety! Projekt ten został jednostronnie odrzucony
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej bez podania jakichkolwiek powodów uzasadniających jego odrzucenie, bądź
też sformułowania wniosku o dokonanie w jego tekście jakichkolwiek modyfikacji.
Przedstawiony nam rządowy projekt ustawy nie spełniał naszym zdaniem, tak podstawowych priorytetów regulujących pracę na statkach morskich, jak:

1. Stosunek pracy na statkach winien podlegać prawu
polskiemu.
2. Pośrednictwo pracy winno w przejrzysty sposób zabezpieczać interesy pracownicze.
3. Obsada załogowa statku winna być ustalana w drodze
uzgodnień pomiędzy związkami zawodowymi a armatorem.
4. Stosunek pracy na statkach winien wynikać z obowiązkowego dla tej profesji układu zbiorowego pracy.
5. Należy jasno określić uprawnienia marynarzy, niezależnie od podnoszonej przez statek bandery do emerytury wynikającej z pracy w tzw. warunkach szkodliwych.
6. Koszty zabezpieczenia społecznego marynarzy winny
być poniesione w odpowiednich – uzgodnionych –
proporcjach przez: rząd, armatora i marynarza.
7. Ustawa winna implikować zmiany w ordynacji podatkowej, w części dotyczącej marynarzy, na wzór rozwiązań stosowanych w krajach UE.
8. Ustawa dotycząca pracy na statkach morskich nie
może równocześnie regulować pracy na statkach rybackich.
I jakkolwiek uzgodniony w roku 2009 przez wszystkie strony dialogu społecznego projekt Ustawy o pracy
na statkach morskich powinien, naszym zdaniem przejść
stosowną ścieżkę legislacyjną a dyskusja nad jego ostatecznym kształtem winna dotyczyć jedynie ewentualnych poprawek, to mając na uwadze ważkość poruszanego problemu chcielibyśmy skomentować priorytetowe dla maryna4

rzy i armatorów tematy zawarte w przedstawionych nam
wcześniej założeniach do ustawy.
Przesłaliśmy je w formie załącznika do pisma i zawarliśmy komentarz jako szerokie omówienie wybranych założeń do ustawy:
• poziom obsady załogowej,
• pośrednictwo pracy,
• zwolnienia z opodatkowania marynarzy,
• emerytury marynarzy,
• zabezpieczenia społeczne marynarzy.
Nasze uwagi zawarte w komentarzach nie zostały
uwzględnione w przyjętej przez Sejm RP ustawie o pracy na morzu.
Poniżej przedstawiamy w porządku chronologicznym
przebieg naszych kolejnych starań w Sejmie i w Senacie w sprawie zmian w treści Ustawy o pracy na morzu

Posiedzenie Komisji Infrastruktury na temat
rządowego projektu ustawy o pracy
na morzu Warszawa, 22 lipca 2015

Dnia 22 lipca 2015 Komisja Infrastruktury rozpatrzyła
rządowy projekt ustawy o pracy na morzu.
W posiedzeniu uczestniczyli Kazimierz Sikora i Paweł
Kowalski, członkowie Prezydium Rady Krajowej Sekcji
Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” oraz
Wiceprzewodniczący OZZOiM – H. Piątkowski.
W imieniu strony pracowniczej Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego (KSMMiR NSZZ
„Solidarność”, OZZOiM i FZZMiR) przedstawiono stanowisko strony związkowej w sprawie rządowego projektu
ustawy o pracy na morzu. Zwróciliśmy uwagę, że projekt
ustawy nie spełnia podstawowych priorytetów regulujących pracę na statkach morskich:
• Poziom obsady załogowej,
• Pośrednictwo pracy,
• Podatki marynarzy,
• Emerytury pomostowe,
• Zabezpieczenia społeczne marynarzy.
Ponadto
strona
pracownicza
przypomniała,
że w kwietniu 2014 roku na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego miała się
odbyć dyskusja na temat założeń do projektu ustawy. Nie-
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stety dyskusja nie odbyła się, gdyż przedstawiciele ministerstwa tego zespołu nie zwołali. Potem było tak, że rząd
przyjął założenia i dyskusji na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego nie było.
Przedstawiciele KSMMiR NSZZ „Solidarność” stanowczo stwierdzili, że rządowy projekt ustawy nie zawiera niczego, co oczekiwaliby polscy marynarze.
P. Kowalski stwierdził m.in., że polscy marynarze są
traktowani jak druga kategoria ludzi w Polsce. Polscy marynarze oczekują rozwiązań, które są stosowane w innych
krajach europejskich, to znaczy zerowej stawki opodatkowania marynarzy, podział składki emerytalno-rentowej
pomiędzy trzy strony – rząd, pracodawcę i marynarza.
Ponadto K. Sikora powiedział, że w rządowym projekcie
ustawy o pracy na morzu pominięto kilkuset marynarzy
pływających na promach. Marynarzy dzieli się na tych,
którzy będą korzystali z ulgi podatkowej pracując 183
dni w roku i dłużej, oraz na tych, którzy pływają krócej.
W systemie dwuzmianowym polscy marynarze zatrudnieni na promach nie będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej
proponowanej przez stronę rządową.
Opracowano na podstawie strony internetowej Sejmu
RP.

Nota dla Posła na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Pana Kazimierza Smolińskiego
z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie
stanowiska marynarskich związków
zawodowych reprezentujących
pracowników w Zespole Trójstronnym
ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
Dnia 30 lipca 2015 roku Strona Pracownicza Zespołu
Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
w skład której wchodzi Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, FZZMiR i OZZOiM
przekazała notę dla Posła na Sejm RP dotyczącą stanowiska marynarskich związków zawodowych w sprawie
rządowego projektu ustawy o pracy na morzu.
Z pisma przewodniego p. Premier RP do druku sejmowego nr 3646, z dnia 7 lipca 2015 r. wynika, że przyjęcie
Ustawy o pracy na morzu ma na celu jedynie wykonanie
prawa Unii Europejskiej.
Powszechnie jednak wiadomo, że istnieje jeszcze jeden bardzo istotny wymóg prawny przyjęcia tej ustawy,
wynikający z ratyfikacji przez RP Konwencji MLC, 2006,
a w konsekwencji CEACR MOP z roku 2014 przyjęte
na 104Sesji ILO (2015), skierowane do Rządu RP.
Partnerzy społeczni, a zwłaszcza strona pracownicza,
wielokrotnie zwracała uwagę na błędy w tłumaczeniu
MLC, 2006 na język polski, i konieczność jego poprawy
tak, aby dokument przyjęty w drodze ratyfikacji nie zawierał rażących uchybień. Pewne poprawki wniesiono, jednak
tekst polski nadal obarczony jest błędami o różnym ciężarze gatunkowym i potencjalnej szkodliwości.

Partnerzy społeczni uczestniczący w pracach rządowych nad ustawą w latach 2006-2009 dopracowali się
w duchu dialogu społecznego niemal pełnego tekstu
projektu ustawy, poza działami dotyczącymi podatków
od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, gdyż
uczestniczący w procesie przedstawiciele rządu uznali,
iż nie mają ani kompetencji ani upoważnienia do podejmowania decyzji ani wnoszenia propozycji w tym zakresie. Nic zatem dziwnego, że partnerzy społeczni, mniej
więcej od połowy roku 2009, oczekiwali na propozycje
rządu w zakresie ostatecznego uregulowania tych dwóch
zagadnień.
Jeśli chodzi o część ustawy, już wówczas uzgodnioną
przez partnerów społecznych, uczestniczące strony wyraźnie wskazywały na konieczność podejścia do sprawy pozwalającego zrealizować następujące cele:
• uzyskanie ustawy o pracy stanowiącej wyczerpujące
kompendium rozwiązań pozwalających zatrudniać
polskich marynarzy na statkach pod polską i obcą
banderą, w możliwie szerokim zakresie i przy spełnieniu wszystkich aktualnych wymagań międzynarodowych w tym kontekście,
• umożliwienie rejestrowania statków należących do
polskich armatorów w polskim rejestrze pod banderą
narodową, przy równoczesnym zachowaniu konkurencyjności.
Bez odpowiedzi pozostawały wszelkie apele o przyspieszenie prac, ze względu - już teraz - na wymagania wynikające z ratyfikacji, nie przynosiły żadnego skutku. Ani nie
potwierdzano fragmentów już wielostronnie zaakceptowanych, ani też nie proponowano rozwiązań uzupełniających.
Jakież zatem było zdziwienie partnerów społecznych,
kiedy to w roku 2014 MIiR zaproponowało zupełnie nowy
projekt, opisywany jako projekt autorski jednego z resortowych urzędników. Uzyskaliśmy też szczere informacje,
że autor jest bardzo przywiązany do swego projektu, wobec
czego trudno będzie zaproponować jakiekolwiek poprawki. Jest to doskonała ilustracja wagi przywiązywanej przez
polską administrację rządową do konsultacji i dialogu społecznego.
Ten projekt autorski, a raczej amatorski, w sposób
oczywisty nie uwzględnia ani litery ani tym bardziej ducha MLC, 2006, ponieważ autor nigdy nie uczestniczył
na żadnym etapie długoletnich prac pozwalających przyjąć
tekst Konwencji w roku 2006. Ten brak znajomości wyraża
się między innymi w tym, że obrońcy aktualnej propozycji uważają, że część B Kodeksu MLC, 2006 nie musi być
odzwierciedlona w Ustawie, gdyż ma charakter niewiążących wytycznych. Jest to całkowity brak zrozumienia Konwencji. Wytyczne części B wywodzą się z Konwencji MOP
zrewidowanych przez MLC 2006, a w Konsekwencji wypowiedzianych przez Polskę w wyniku ratyfikacji tej ostatniej.
Powinny zatem już wcześniej uwzględnione być w ustawodawstwie polskim: czy były i w jakim zakresie - to odrębne pytanie. Natomiast potraktowanie ich w obecnej MLC
2006 jako wytycznych ma na celu zapewnienie elastyczno-
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ści ustawodawcom krajowym, ale wymaga uwzględnienia
w oparciu o zasadę „zasadniczej równoważności”.
Być może, nie dla wszystkich zainteresowanych opisane
wyżej podejście jest jasne i oczywiste. Przewidziała to Międzynarodowa Organizacja Pracy i opublikowała w roku
2012 „Wytyczne dotyczące wdrażania Konwencji MLC, 2006
- Model przepisów krajowych”. Ta swego rodzaju instrukcja
z komentarzami pozwala ustawodawcom krajowym zrozumieć przesłanie MLC. Ten istotny i przydatny (aczkolwiek
obszerny) dokument najwyraźniej nie wzbudził zainteresowania polskich autorów projektu Ustawy.
Takie lekceważące podejście do tworzenia prawa może
w konsekwencji okazać się szkodliwe zarówno dla polskich
marynarzy jak i polskich armatorów. Nie wolno bowiem
zapominać, że Konwencja MLC 2006, w jej części dotyczącej stosowania i egzekwowania jej postanowień przewiduje
zarówno Kontrolę Państwa Portu, czyli kontrolę w porcie
(zagranicznym) zawinięcia statku, jak i zakaz korzystniejszego traktowania, czyli koncepcję uniemożliwiającą uzyskiwanie nieuczciwej przewagi konkurencyjnej przez statki
podnoszące banderę kraju, nie w pełni egzekwującego postanowienia MLC 2006. Inaczej mówiąc, nie wszystko jest
wyłącznie w naszych rękach.
Ślamazarny tryb prac nad projektem Ustawy (od roku
2006) doprowadził także do innego rażącego niedopatrzenia,
włączenia na siłę postanowień dotyczących pracy na statkach
rybackich, aby uniknąć pojawienia się „luki prawnej”. Dzieje się tak niezależnie od: znaczących różnic w pracy w obu
tych segmentach gospodarki morskiej (żegluga i rybołówstwo), istnienia od kilku lat Konwencji MOP dotyczącej pracy na statkach rybackich i oczekiwania środowiska rybaków
morskich na odrębną ustawę dotyczącą ich pracy.
Z kolei brak należytych konsultacji pozwolił na przyjęcie takich rozwiązań, które z założenia są kontrowersyjne,
otwierają możliwości szerokiej interpretacji, a nawet grożą wyłączeniem poszczególnych segmentów zatrudnienia
marynarzy z objęcia postanowieniami Ustawy.
Przykładem archaicznego, przypominającego dodatek
dewizowy z minionej epoki, antymotywacyjnego rozwiązania w sferze wynagrodzenia jest dodatek morski. Ponadto nie ma żadnego wskazania, co do sposobów, zasad i metod jego wyznaczania. Można to czynić przy pomocy układów zbiorowych pracy, ale nigdzie w projekcie Ustawy nie
zawarto obligacji zawierania, posiadania takiego układu.
Wprowadzenie zmienionej definicji marynarza nastąpiło nie tylko z zaprzeczeniem litery MLC 2006, ale także
z naruszeniem przewidywanych przez Konwencję możliwych odstępstw, tzn. należycie rozumianej konsultacji.
Zasugerowana zmiana otwiera drogę do nieograniczonych
interpretacji, kogo można i należy uznawać za marynarza,
a kogo nie. Tymczasem cała dalsza część Ustawy odnosi
się wyłącznie do marynarza. Nie można zaakceptować tak
dalece posuniętych wyłączeń z zakresu stosowania.
Podobnie, sprawa oddzielnej definicji praktykanta. Sugeruje ona, że praktykant nie jest marynarzem ani w rozumieniu Konwencji, ani też w rozumieniu Ustawy. Kim zatem jest
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w rozumieniu wszystkich postanowień szczegółowych? Należałoby co najmniej tak przeredagować projekt, aby obejmował (w określonym zakresie) marynarzy i praktykantów.
Strona pracownicza wielokrotnie sugerowała odpowiednie
rozwiązania i nie zamierzamy ich powtarzać w tym miejscu.
Rozstrzygnięcia ustawy w przypadku skierowania statku do strefy konfliktu zbrojnego po rozpoczęciu podroży
morskiej nakładające kategoryczny obowiązek rozwiązania
umowy o pracę stawiają marynarza w roli bezwolnej ofiary sytuacji – albo skorzysta ze swego prawa do odmowy
wpłynięcia do takiej strefy i odmówi pracy na statku, tym
samym rozwiązując umowę o pracę, czego nie miał zamiaru uczynić albo utrzymując w mocy umowę o pracę jest
zmuszony do wystawienia swego zdrowia i życia na hazard
wbrew swej woli. Przede wszystkim marynarzowi przysługuje prawo do odmowy kontynuowania pracy na statku,
który w trakcie trwania podróży został skierowany do strefy konfliktu zbrojnego. Odmowa pracy w takiej sytuacji
nie może mieć żadnych negatywnych skutków na trwający
z armatorem stosunek pracy.
Zawierając definicję celów dla Prawidła 2.7 Konwencji,
autorzy Konwencji wskazują na znaczenie, jakie ma zatrudnienie na statku wystarczającej liczby marynarzy dla
zagwarantowania, że jest on eksploatowany bezpiecznie
i wydajnie, z uwzględnieniem ochrony statku, ta zaś została zupełnie pominięta w projekcie biorąc pod uwagę zmęczenie marynarzy i szczegóły podróży statku.
Ustawa uwzględniać musi istnienie jako minimum
dwóch pojęć: minimalnej obsady bezpiecznej (pozwalającej na przemieszczanie się statku od punktu A do B w warunkach normalnych) oraz obsady operacyjnej, to jest pozwalającej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, eksploatować statek bezpiecznie z zapewnieniem mu wymaganej
ochrony i wydajnie.
Poziom obsady załogowej decyduje też o przyjęciu systemu pełnienia wacht. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami, system 2-wachtowy nie pozwala w warunkach współczesnej eksploatacji statku na spełnienie wymagań Konwencji odnośnie czasu pracy i wypoczynku. O systemie
wachtowym projekt zupełnie nie wspomina. Jakby twórcy
zupełnie nie wiedzieli w jaki sposób jest zorganizowana
praca na statku. Obsada załogowa powinna też zapewnić
bezpieczeństwo statku i przebywających na nim osób w sytuacjach nadzwyczajnych / awaryjnych.
Jest jeszcze cały szereg innych zastrzeżeń, także z zakresu niezgodności projektu z Konwencją, Dotyczą one między innymi: czasu pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, ograniczeniu prawa do czasu wolnego (nakaz pozostawania w pogotowiu do pracy), urlopów,
czy wreszcie kwestia ubezpieczeń społecznych.
W tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na zupełnie pominiętą w projekcie sprawę zabezpieczenia społecznego
marynarzy zamieszkałych na terenie Polski. Konwencja
MLC 2006 stanowi w Normie 4.5, między innymi, że:
„Każdy Członek podejmie kroki zgodne z krajowymi
uwarunkowaniami w celu zapewnienia komplementarnego
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zabezpieczenia społecznego wspomnianego w ustępie 1 niniejszej Normy wszystkim marynarzom mającym miejsce
stałego zamieszkania na jego terytorium. Obowiązek ten
może zostać spełniony, na przykład, poprzez odpowiednie
dwustronne i wielostronne porozumienia lub systemy oparte
na składkach. Wynikająca z tego ochrona nie będzie mniej
korzystna niż oferowana osobom pracującym na lądzie
na terytorium Członka.”
Rząd Polski złożył w ubiegłym roku do MOP sprawozdanie dotyczące stosowania Konwencji MLC 2006. Zostało ono skomentowane przez MOP a komentarz przesłany
do Rządu Polski w formie zapytania. Pomijając cały szereg
uwag i braków na jakie wskazuje MOP znajdujemy tam
i taką:
„Jednakże nie jest jasne czy marynarze zamieszkali
w Polsce, którzy pływają na statkach innych bander są także objęci przepisami dotyczącymi zabezpieczeń społecznych
i jakie rozwiązania zostały wprowadzone w celu otrzymania
składek od armatorów, którzy nie mają swojej siedziby w Polsce. Komitet zwraca się do Rządu RP o udzielenie wyjaśnień
jakie działy zabezpieczenia społecznego dotyczą marynarzy
i jakie zostały podjęte zarządzenia aby zapewnić zamieszkałym w Polsce marynarzom zabezpieczenia społeczne.”
Wydaje się zatem, że ten brak jest z punktu widzenia
MOP istotny i wymaga uzupełnienia.
Nie ma miejsca w niniejszej, krótkiej z konieczności
nocie na szczegółowe skomentowanie wszystkich niekonsekwencji, niespójności, błędów i nieporozumień zawartych w projekcie Ustawy.
Strona dialogu społecznego reprezentująca marynarzy
odrzuca zaproponowany tekst i nie akceptuje uzasadnienia przyjęcia go wskutek groźby ewentualnych kar z tytułu
braku wdrożenia ratyfikowanej MLC 2006 do polskiego
ustawodawstwa krajowego. Zapowiadamy równocześnie,
że gdyby i ten wiosek został odrzucony, zgłosimy wszelkie nasze zastrzeżenia niezwłocznie i bezpośrednio do
Międzynarodowej Organizacji Pracy a równocześnie do
wszystkich organizacji regionalnych i światowych, których
jesteśmy afiliantami.

Informacja o posiedzeniu Komisji
Infrastruktury w sprawie rządowego
projektu ustawy o pracy na morzu
Warszawa, 4 sierpnia 2015

Dnia 4 sierpnia 2015 Komisja Infrastruktury rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu.
W posiedzeniu udział wzięli Andrzej Kościk – Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy
i Rybaków NSZZ „Solidarność”, Paweł Kowalski – członek
Prezydium Rady, V-ce Przewodniczący OZZOiM oraz
V-ce Przewodniczący FZZMiR.
Według strony rządowej projekt dotyczy implementacji
do polskiego prawa Konwencji o pracy na morzu (MLC),
która weszła w życie 20 sierpnia 2013 i wprowadziła minimalne, międzynarodowo ujednolicone standardy pracy i życia marynarzy na statkach morskich, zapewniające
ochronę warunków pracy oraz przestrzeganie praw człowieka i obywatela. Projekt reguluje zagadnienia dotyczące: praw i obowiązków stron umowy o pracę na statkach
morskich o polskiej przynależności; pośrednictwa pracy
na statkach polskich lub obcych; ochrony zdrowia, ochrony socjalnej i bezpieczeństwa pracy.
Strona pracownicza prezentowała odmienne zdanie
i nie zgadzała się z propozycjami strony rządowej. W trakcie posiedzenia przedstawiciele strony pracowniczej wielokrotnie zabierali głos m.in. w sprawie niezmiernie kluczowej sprawy dla marynarzy – obsady załogowej, czasu
pracy, zabezpieczeń społecznych, podatków, odmowy kontynuowania pracy przez marynarza, który został skierowany do pracy do strefy konfliktu zbrojnego, finansowania
działalności komisji socjalnej z opłat portowych. Postulaty
strony pracowniczej poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości (PIS) m..in. poseł Kazimierz Smoliński. Niestety
wszystkie uwagi strony pracowniczej i większość poprawek
zgłoszonych przez posła Kazimierza Smolińskiego zostały
odrzucone głosami posłów Platformy Obywatelskiej (PO),
Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) i Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD). Zgodnie z postulatami strony
pracowniczej głosowali jedynie posłowie PIS. (poniżej rezultaty głosowania w Sejmie w dniu 5 sierpnia 2015 roku
nad Ustawą o pracy na morzu według strony internetowej
Sejmu RP.)
Opracowano: na podstawie strony internetowej Sejmu
RP.
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Stanowisko Strony Pracowniczej Zespołu
Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa
Morskiego tj. Krajowej Sekcji Morskiej
Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”
FZZMiR i OZZOiM z dnia 14 sierpnia 2015
roku w sprawie rządowego projektu ustawy
o pracy na morzu

Dnia 14 sierpnia 2015 roku Strona Pracownicza Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
w skład której wchodzi Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, FZZMiR i OZZOiM wydała stanowisko w sprawie rządowego projektu
ustawy o pracy na morzu.
Celem strony pracowniczej było przygotowanie aktu
prawnego, który implementując do polskiego prawa postanowienia Konwencji MLC 2006 byłby jednocześnie, swego rodzaju, kodeksem regulującym wykonywanie zawodu
marynarza o nie ograniczał się wyłącznie do marynarza
zatrudnionego na statkach o polskiej przynależności. Tym
bardziej, że Konwencja, przynajmniej w kilku miejscach
mówi wprost o marynarzu zamieszkałym na terytorium
państwa będącego jej stroną.
Zwracamy uwagę, że niezależnie od woli państwa, naszą
polską banderę może dziś podnosić każdy statek o przynależności unijnej, a z drugiej strony każdy marynarz z państwa unijnego może swobodnie być zatrudniony na statku
o polskiej przynależności. Rodzą się tutaj konkretne pytania i problemy do rozwiązania. Przedstawiony projekt nawet tych problemów nie identyfikuje, nie mówiąc o wskazaniu ich rozwiązania.
Naszym celem było także zachowanie dobrych, istniejących już w polskim prawie rozwiązań. Bo przecież Konwencja MLC nie trafiła w Polsce w próżnię prawną. Polska
ratyfikowała przecież większość spośród konwencji zawartych w MLC, a w wielu innych przypadkach ma własne
rozwiązania prawne, czasem lepsze, niż wymogi konwencji
MOP, które z natury rzeczy są wymogami minimalnymi
i przygotowanymi tak, aby państwa nieco słabiej rozwinięte także mogły do Konwencji przystąpić.
Zresztą w samej MLC, konkretnie w jej preambule,
znajdziemy zapis, zgodnie z którym w sytuacji, gdy przepisy krajowe uwzględniają wyższe normy niż zawarte w Konwencji, to normy dotychczasowe powinny zostać zachowane.
W dniu 22 lipca 2015 roku Komisja Infrastruktury
Sejmu RP rozpatrywała rządowy projekt ustawy o pra-
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cy na morzu. Projekt ten ma implementować Konwencję
MLC 2006, ratyfikowaną przez Polskę w maju 2012 roku.
Jak informowaliśmy wcześniej, strona pracownicza
Zespołu Trójstronnego krytycznie odniosła się do przyjętych przez Rząd RP w ubiegłym roku założeń do tejże
ustawy.
Przesłany do Sejmu projekt potwierdził, że mieliśmy rację. Rząd przygotował projekt, w którym przyjmuje wszystkie normy konwencyjne na ich minimalnym poziomie. Zapominając przy tym, że obowiązujące dzisiaj prawo wiele
z tych norm ustanowiło na wyższym poziomie. Stwierdzamy zatem, że nowe rozwiązania proponowane przez Rząd
PO i PSL cofają nas cywilizacyjnie o bez mała stulecie.
Położona w środkowej Europie „Zielona wyspa” Unii
Europejskiej, lider rozwoju w czasach głębokiego kryzysu
okazuje się mirażem, jakąś fantasmagorią, niezdolną do jakiegokolwiek wysiłku finansowego zmierzającego do stworzenia nowych szans dla marynarzy i armatorów na konkurowanie na światowych rynkach żeglugowych, ale nawet
do utrzymania dotychczasowych:
- Rząd wykazuje tak dalece posuniętą impotencję,
że w obawie przed niechęcią zarządów firm, dla których często jest głównym albo i jedynym właścicielem,
czy akcjonariuszem, nawet nie ośmiela się podjąć próby obarczenia ich jakimkolwiek kosztem. Chociażby
ten koszt był zwyczajowo i prawnie dzisiaj przypisany.
Najbardziej jaskrawym przykładem na powyższe jest
rezygnacja z nałożenia na zarządy portów przekazywania odpisu z opłat portowych w kwocie 0,005 Euro
za jednostkę pojemności brutto na pokrycie kosztów
opieki państwa portu nad marynarzem w tym porcie
przebywającym. A warto dodać, że obowiązek organizowania takiej opieki spoczywa na państwie i wynika
z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych.
- Projekt rządowy stawia zawód marynarza na statkach
spod biało-czerwonej w pozycji obywatela drugiej,
a może i trzeciej kategorii. Powszechne prawo pracy
ustanawia wynagrodzenie za nadgodziny w kwotach
50 lub 100 procentowych. Rząd marynarzom proponuje 25%. Dotychczas obowiązujące polskie prawo
pracy na statkach w tej sprawie odsyła do powszechnego prawa pracy, czyli do owych „setek” i „pięćdziesiątek”. Dopiero po wykazaniu tej niesprawiedliwości
przez stronę pracowniczą na forum Sejmu, zawstydzony wprowadza tutaj autopoprawkę.
- Proponowany przez Rząd sposób rozliczania czasu
pracy poprzez wprowadzenie pojęcia „przeciętnego”
tygodnia pracy i sześciomiesięcznego okresu rozliczeniowego spowoduje kłopoty w określeniu co jest nadgodziną, a co nią nie jest zwłaszcza, że armator będzie
miał pół roku na rozliczenie czasu pracy, czyli czas pokrywający cały okres zaokrętowania na jednym statku.
- Projekt rządowy całkowicie zmarginalizował kwestie
zabezpieczenia społecznego marynarzy zamieszkałych
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w Polsce i zatrudnianych na statkach o przynależności
innej niż polska.
- Nawet bardzo pozytywne w swej wymowie określenie
liczby 183 dni poza krajem jako warunku zwolnienia
z obowiązku podatkowego nie jest połączone z wyjaśnieniem szeregu związanych z tym kwestii technicznych i może spowodować, że niektórzy z marynarzy,
np. zatrudnieni na promach w ogóle z tej opcji nie
będą mogli skorzystać.
- Każdy pracownik w Polsce ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Marynarz, z uwagi na spędzanie w miejscu pracy nie tylko dobowego, ale kilkumiesięcznego czasu wolnego oraz świąt i dni wolnych od pracy
uzyskał prawo do urlopu dodatkowego zwanego wyrównawczym. Aktualne przepisy to prawo od 8 do 10,
a nawet więcej, dni urlopu wyrównawczego za miesiąc
zaokrętowania. Propozycja rządowa to 5 dni.
- Na koniec tej wyliczanki, chociaż nie wskazujemy tu
wszystkich braków projektu, swoista w tym kontekście
„wisienka na torcie” – czyli kwestia bezpieczeństwa.
Autorzy Konwencji wskazują na znaczenie jakie ma
zatrudnienie na statku wystarczającej liczby marynarzy dla zagwarantowania, że jest on eksploatowany
bezpiecznie i wydajnie, z uwzględnieniem ochrony
statku, na marginesie zupełnie pominiętej w projekcie,
biorąc pod uwagę zmęczenie marynarzy oraz szczegóły podróży statku. Ustawa uwzględniać musi istnienie jako minimum dwóch pojęć: minimalnej obsady
bezpiecznej (pozwalającej na przemieszczanie się
statku od punktu A do B w warunkach normalnych)
oraz obsady operacyjnej, to jest pozwalającej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, eksploatować
statek bezpiecznie, z zapewnieniem mu wymaganej
ochrony i wydajnie. Poziom obsady załogowej decyduje też o przyjęciu systemu pełnienia wacht. Poza
bardzo nielicznymi wyjątkami, system 2-wachtowy
nie pozwala w warunkach współczesnej eksploatacji
statku na spełnienie wymagań Konwencji odnośnie
czasu pracy i wypoczynku. O systemie wachtowym
projekt zupełnie nie wspomina. Jakby twórcy zupełnie
nie wiedzieli w jaki sposób jest zorganizowana praca
na statku. Obsada załogowa powinna też zapewnić
bezpieczeństwo statku i przebywających na nim osób
w sytuacjach nadzwyczajnych / awaryjnych.
W niedzielę 12 lipca w kościołach katolickich odczytywany był list Papieskiej Rady do spraw duszpasterskiej
troski o migrantów i ludzi w drodze. W liście czytamy,
między innymi: „Gospodarka globalna w dużej mierze polega na przemyśle morskim, wspieranym siłą roboczą około 1,2 miliona marynarzy...(...) Jako że porty budowane są
z dala od dużych miast i ze względu na szybki załadunek
i rozładunek towarów, ludzie pływający na statkach są jak
ludzie „niewidzialni”. My nie zdajemy sobie sprawy z wartości i korzyści jakie morski zawód wnosi w nasze życie,
uświadamiamy sobie jego znaczenie dopiero, gdy zdarzają

się katastrofy. (...) Pomimo rozwoju technologicznego, który
sprawia, że życie na statku staje się wygodniejsze, a komunikacja z bliskimi łatwiejsza, marynarze są zmuszani do spędzania długich miesięcy w ograniczonej przestrzeni, z dala
od swoich rodzin. Restrykcyjne i niesprawiedliwe przepisy
często ograniczają zejście na ląd w porcie a ciągłe zagrożenie piractwem na wielu szlakach morskich przysparza stresu
w czasie żeglugi. W dalszym ciągu jesteśmy przeświadczeni,
że wejście w życie Morskiej Konwencji Pracy z 2006 r. i jej
ratyfikacja przez rosnącą liczbę
krajów oraz skuteczne inspekcje państw flagowych,
przyniosą rezultat w postaci polepszenia warunków pracy
na wszystkich statkach.”
Pod listem podpisali się: Kardynał Antonio Maria Veglio, Przewodniczący i Joseph Kalathiparambil, Sekretarz.
Czytając słowa listu Papieskiej Rady łatwo zauważyć,
że jeśli się patrzy i chce widzieć, to się dojrzy.
Ostatecznie, w dniu 6 sierpnia 2015 Sejm głosami PO,
PSL, SLD oraz RP i BC przyjął ustawę. Przeciwko głosowali
posłowie z PiS, ZP i 9 posłów niezrzeszonych. W zapowiedziach Rządu ustawa ta miała być kolejnym, po podatku tonażowym, krokiem w kierunku powrotu statków pod polską banderę. Podatek tonażowy obowiązuje od 2013 roku.
Tym, którzy pokładali nadzieje podpowiadamy – w dniu
31 lipca 2015, czyli w okresie najgorętszej debaty sejmowej
nad rządowym projektem, kolejny statek polskiego armatora został wyrejestrowany spod „białoczerwonej” i podniósł flagę Cypru.
Jak naprawdę ma się rządowa ustawa do rzeczywistych
oczekiwań, czy potrzeb armatorów świadczyć może ich absolutna nieobecność podczas dyskusji sejmowych.
Strona dialogu społecznego reprezentująca marynarzy
odrzuca zaproponowany tekst i nie akceptuje uzasadnienia przyjęcia go wskutek groźby ewentualnych kar z tytułu
braku wdrożenia ratyfikowanej MLC, 2006 do polskiego ustawodawstwa krajowego. Ponieważ decyzją koalicji
PO – PSL i przy zupełnie dla nas niezrozumiałym poparciu SLD projekt został przyjęty informujemy, że zgłosimy
wszelkie nasze zastrzeżenia niezwłocznie i bezpośrednio
do Międzynarodowej Organizacji Pracy, a równocześnie
do wszystkich organizacji regionalnych i światowych, których jesteśmy afiliantami.

Informacja o posiedzeniu Senackiej
Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie
rządowego projektu ustawy o pracy
na morzu Warszawa, 27 sierpnia 2015
Dnia 27 sierpnia 2015 senacka Komisja Gospodarki
Narodowej rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o pracy na morzu uchwalony przez Sejm w dniu 5 sierpnia
2015 roku.
W posiedzeniu uczestniczył Andrzej Kościk – Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy
i Rybaków NSZZ „Solidarność”, który w imieniu strony
pracowniczej Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybo-
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łówstwa Morskiego stwierdził, że zdaniem strony pracowniczej rządowy projekt ustawy o pracy na morzu
nie wypełnia postanowień Konwencji o Pracy na Morzu
(MLC), 2006. Wielokrotnie strona pracownicza przedstawiała swoje uwagi w sprawach kluczowych dla marynarzy m.in.: poziomu obsady załogowej, pośrednictwa
pracy, podatków, emerytur pomostowych i zabezpieczeń
społecznych. Niestety, postulaty i uwagi strony pracowniczej nie znalazły poparcia twórców projektu ustawy.
Na posiedzeniu Komisji Senatu Andrzej Kościk powiedział m.in.:„[…] Do kogo jest kierowany dzisiejszy projekt
ustawy? Do polskich armatorów i do polskich marynarzy?[...]”

Przypominał, że w Polsce były kiedyś takie firmy żeglugowe i rybackie: Transocean – 17 statków, 450 osób; Gryf –
70 statków, 4000 marynarzy; Odra – 30 statków, 6000 osób;
Dalmor – 70 statków, 7500 rybaków; PLO – 180 statków,
10000 marynarzy.
„[…] Co z tego zostało? Czy wtedy nie było Parlamentu
i czy wtedy nie było Rządu? Też był Rząd i też był Parlament. Doprowadzono do bankructwa tych przedsiębiorstw.
Polscy marynarze utracili pracę i dzisiaj jest stan taki, jak
przedstawia to Rząd RP w swoim sprawozdaniu do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)...” Cytat ze sprawozdania Rządu RP: „[…] liczba marynarzy pracujących
pod polską banderą 300 osób, liczba marynarzy, którzy są
obywatelami lub zamieszkuje na pobyt stały na terenie Polski 35 tys. osób [...]”. Pytanie strony pracowniczej postawione w trakcie posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego było następujące: „[…] Do
kogo jest skierowana ta ustawa? Do marynarzy? […]” Marynarze wypowiadają się przeciwko! Ustawa nie uwzględnia podstawowych postulatów tego środowiska. Gdzie jest
Związek Armatorów Polskich (ZAP)? Jest na sali ZAP? Nie
ma. Dlaczego? Bo nie jest zainteresowany tą ustawą. Bo ta
ustawa nie spełnia ich oczekiwań. A jakie to były oczekiwania? Przedstawię te oczekiwania, nie tylko wynikające
z Konwencji MOP. Cele:

• Uzyskanie ustawy o pracy stanowiącej wyczerpujące
kompendium rozwiązań pozwalających zatrudniać polskich marynarzy na statkach pod polską i obcą banderą
- w możliwie szerokim zakresie i przy spełnieniu wszystkich aktualnych wymagań międzynarodowych w tym
kontekście;
10

• Umożliwienie rejestrowania statków należących do polskich armatorów w polskim rejestrze pod banderą narodową, przy równoczesnym zachowaniu konkurencyjności.
Te aspekty nie zostały spełnione i to jest odpowiedź na pytanie dlaczego tutaj nie ma ZAP[…].
Na posiedzeniu Komisji Senatu Andrzej Kościk zacytował również istotne fragmenty bezpośrednich pytań Komitetu CEACR MOP z roku 2014 przyjęte na 104 sesji MOP
w 2015 roku skierowane do Rządu RP w sprawie ratyfikacji
Konwencji o Pracy na Morzu (MLC), 2006.
Niezależny Komitet Ekspertów (CEACR) składa
się z 20 najwyższego szczebla międzynarodowych ekspertów prawnych z całego świata, w tym sędziów Sądu
Najwyższego, specjalistów prawa pracy i prawników.
Komitet corocznie wydaje raport opisujący, w jakim
stopniu państwa członkowskie MOP przestrzegają
konwencji, które ratyfikowały, a także analizuje podstawowe czynniki wpływające na całokształt członkostwa w MOP. Komitet Ekspertów został utworzony
w celu zapewnienia niezależnego „arbitra” w sprawach
pracowniczych.
Pytanie Komitetu MOP do Rządu RP zostały przedstawione w poprzednim wydaniu Biuletynu Morskiego. Przypominamy, że z pytań i opinii MOP wyłania się negatywna
ocena działania Rządu RP w zakresie implementacji MLC
2006.
W swojej wypowiedzi Andrzej Kościk skierował
pytanie do przedstawicieli rządu i senatorów „[…] dlaczego obecna Ustawa o pracy na morzu pomija 35 tys.
polskich marynarzy zatrudnionych u obcych armatorów? Dlaczego polskie prawo nie uwzględnia praw polskich marynarzy pracujących u zagranicznych armatorów? Dlaczego polscy marynarze pracujący za granicą
nie mogą korzystać z prawa wcześniejszego przejścia
na emeryturę? Czy praca na statkach polskich marynarzy zatrudnionych przez zagranicznych armatorów nie
jest uciążliwa i niebezpieczna? […]” Na powyższe pytania nie padły odpowiedzi. Powyższe pytania były wielokrotnie przedstawiane stronie rządowej. W końcowej
części wypowiedzi Andrzej Kościk poinformował komisję senacką, że w lipcu tego roku jeden z prywatnych
polskich armatorów, który do tej pory uprawiał żeglugę
pod polską banderą, wiedząc o całym procesie legislacyjnym tej ustawy, wyflagował statek z polskiej bandery pod cypryjską banderę. Wspomniał, że istniejące
polskie firmy żeglugowe uprawiają żeglugę pod tanimi
banderami poprzez spółki zarejestrowane w tzw. rajach
podatkowych. Projekt ustawy o pracy na morzu miał
być jednym z elementów systemu i pakietu legislacyjnego mającego zachęcić polskich armatorów do rejestracji
statków pod polską banderą i do powrotu polskich statków pod polską banderę. Przypomniał, że w 1991 roku
przyjęta ustawa miała wymiar historyczny. Podkreślił,
że obecny projekt ustawy został opracowany z pogwałceniem zasad konsultacji. Tekst ustawy nie jest uzgod-
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niony ze związkami zawodowymi i nie uwzględnia postulatów strony pracowniczej.

Veto do Prezydenta Rzeczypospolitej Pana
Andrzeja Dudy z dnia 1 września 2015 roku
w sprawie Ustawy o pracy na morzu.
Dnia 1 września 2015 roku Strona Pracownicza Zespołu
Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa tj. Federacja
Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów
i Marynarzy wystosował do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy list w sprawie ustawy o pracy na morzu.
Poniżej przedstawiamy jego oryginalną treść.
Na wstępie niniejszego pisma chcielibyśmy złożyć Panu
nasze najszczersze gratulacje z okazji objęcia stanowiska
Prezydenta naszego Kraju.
Życzymy Panu Prezydentowi sukcesów oraz satysfakcji
z podejmowanych dla naszego Kraju i, co jest niemniej istotne, dla Obywateli naszego Państwa decyzji. Wyrażamy przy
tym nadzieję, że wchodząc w kolejne XXV. lecie odzyskania
przez nasz Kraj suwerenności odzyskamy również wiarę
w to, że przełom ten został dokonany w imię jego Obywateli
i dla jego Obywateli.
Przywrócenie tej – Obywatelskiej – wiary jest, naszym
zdaniem, istotnym elementem powrotu do źródeł solidarności narodowej. Tej pisanej przez duże „S” i tej codziennej,
niemniej istotnej, choć pisanej z małej litery. I choć przez
ostatnie osiem lat wiele zrobiono by oba te stygmaty odesłać w niepamięć, to jednak, patrząc na ostatnią kampanię
prezydencką, należy jednoznacznie stwierdzić, że był to,
na szczęście, jeszcze jeden nieudany projekt obecnej ekipy
rządowej.
I właśnie w sprawie jednego z takich anty – projektów koalicji PO – PSL chcielibyśmy się do Pana Prezydenta zwrócić
z prośbą o pomoc.
W ostatnich dniach Rząd Pani Premier Ewy Kopacz
„dopycha kolanem” /wzorem Pana Donalda Tuska/ projekt
Ustawy o pracy na morzu. Ustawa ta, wg rządu, ma być wypełnieniem zobowiązań Polski wobec wymogów unijnych
odnośnie ustanowienia system prawnego regulującego pracę
na statkach morskich wg zapisów Morskiej Konwencji MOP
z roku 2006, ratyfikowanej przez nasz kraj.
W rzeczywistości zaś proponowany przez rząd tekst
ustawy jest sprzeczny z zapisami oraz duchem rzeczonej
Konwencji MOP. Rządowy projekt nie jest również zgodny
z zaleceniami UE oraz porozumieniami pomiędzy stowarzyszeniami armatorów UE /ECSA/ i marynarskim związkami
zawodowymi ETF implementowanymi do prawa UE. Rząd
koalicji PO – PSL, przy pełnym poparciu SLD, po raz kolejny
tworzy dokument /bubel prawny/, z którego nie mają szans
korzystać polscy Obywatele /marynarze też są Obywatelami
RP!/ oraz polscy armatorzy.
Jest to, naszym zdaniem, dość kuriozalna sytuacja, w której Rząd naszego kraju działa przeciwko jego interesom, jak

również przeciwko interesom własnych Obywateli. Jest to
tym bardziej dziwne, gdyż w roku 2010 – w ramach grup
eksperckich Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa uzgodniono tekst ustawy, bazujący na ww. Konwencji
MOP, odpowiednich regulacjach UE oraz obecnej Ustawie,
której współautorem był Ś.P. Profesor Lech Kaczyńskl. Projekt ten, o dziwo, zawierał jedynie dwie rozbieżności pomiędzy stronami społecznymi i jego zapisy nie były kwestionowane przez przedstawicieli strony rządowej!
Powyższy projekt został jednakże, jednostronnie!!!, odrzucony przez, byłego już, wicepremiera RP Pana Jacka
Rostowskiego – bez żadnego merytorycznego uzasadnienia. Z kolei obecny rządowy „projekt” rzeczonej ustawy nie
uwzględnia merytorycznych uwag strony społecznej oraz
uwag i wniosków zgłoszonych przez partię opozycyjną – Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie zaś posiedzenie Komisji Infrastruktury Sejmu RP, poświęcone prezentowaniu projektu
ustawy o pracy na morzu /przeprowadzone w dniu 4 sierpnia br./ było jaskrawym przykładem arogancji strony rządowej w kwestii stanowienia prawa w naszym kraju.
Panie Prezydencie!
Strona Pracownicza Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi
i Rybołówstwa Morskiego reprezentująca:
- Federację Związków Zawodowych Marynarzy
i Rybaków
- Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ
„Solidarność”
- Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy zwraca się do Pana z prośbą o zawetowanie Ustawy
o pracy na morzu /druk nr 3645/ w przypadku przyjęcia
tego projektu przez obecny Parlament.”

Historyczny wymiar ustawy z 1991 roku

Stosunki pracy na statkach Polskiej Marynarki Handlowej tak w okresie międzywojennym, jak i w latach II
wojny światowej były normowane niemiecką Ustawą
o służbie marynarza z dnia 2 czerwca 1902 roku. Budziło to w środowisku marynarskim ustawiczny sprzeciw, który spotęgował się zwłaszcza podczas wojny.
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1952 roku o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej stanowiła bardzo ogólną regulacje stosunków

B I U LE T Y N MO RS K I nr 3/ 2015

11

K R A J O WA S E K C J A M O R S K A M A R Y N A R Z Y I R Y B A K Ó W N S Z Z „ S O L I D A R N O Ś Ć ”
pracy we flocie z dominacją elementów ideologicznych
i dyscyplinujących.
Przełomowe dla dalszych losów polskiej ustawy żeglarskiej okazały się wydarzenia sierpnia 1980 roku i powstanie NSZZ „Solidarność”.
W 1980 roku Sekcja Krajowa Żeglugi i Gospodarki
Morskiej przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ
„Solidarność” od chwili powstania za jedna z ważniejszych
i pilnych spraw uznawała przygotowanie Ustawy o pracy
na polskich statkach morskich.
Projekt Ustawy o pracy na polskich statkach morskich
po ponad rocznej współpracy i negocjacji przedstawicieli NSZZ „Solidarności”, ekspertów, przedstawicieli ministerstw przebrnął wszelkie uzgodnienia międzyresortowe.
Poprawiona wersja projektu ustawy w dniu 10 grudnia
1981 roku została wysłana do Urzędu Gospodarki Morskiej. Oczekiwano na procedurę legislacyjną i uchwalenie
przez Sejm. Niestety, nastąpiło zupełnie co innego.
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r w Polsce ogłoszono stan wojenny i zdelegalizowano NSZZ „Solidarność”.
W skutku przyniósł niespotykane w najnowszych dziejach
Polski podczas pokojowej żeglugi ustawodawstwo militaryzujące flotę handlową. Konieczne jest przypomnienie,
iż nawet w czasie II wojny światowej i w najtrudniejszych
chwilach dla losów ojczystej bandery w wojennej żegludze
alianckiej rząd niepodległej Rzeczypospolitej nie pozwolił
armatorom sięgać po środki prawne, które militaryzowałyby stosunki pracy Polskiej Marynarki Handlowej.
Od 1982 do 1987 roku trwały, w większości mało skuteczne ministerialne i społeczne inicjatywy regulacji pracy
we flocie.
Od 20 października 1987 roku Lech Kaczyński był
członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego.
W lutym 1988 roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego i Departament Administracji Morskiej i Śródlądowej uznały za pierwszoplanowe opracowanie ekspertyzy
naukowej rządowego projektu ustawy, zlecając jej wykonanie dr. Lechowi Kaczyńskiemu, pracownikowi Uniwersytetu Gdańskiego. Był on znanym specjalistą w dziedzinie
prawa pracy, a ponadto pełnił funkcje we władzach krajowych zdelegalizowanego jeszcze NSZZ „Solidarność”.
W składzie komisji znajdowali się członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarności” wywierający wpływ na konstruowanie praw dla niepodległej Rzeczypospolitej. Znalazło
to swoje potwierdzenie w kompletowaniu zespołu autorskiego i redakcyjnego, któremu powierzono opracowanie
nowego projektu ustawy żeglarskiej. Od września 1988
roku kierownictwo Grupy Roboczej Zespołu Prawa Morskiego objął dr Lech Kaczyński stając się członkiem Komitetu Redakcyjnego.
Było to następstwo zaaprobowania tez ekspertyzy naukowej m.in. L. Kaczyńskiego, która zawierała ocenę starego
projektu, ale jej najcenniejsza część odnosiła się do wytycznych nowej koncepcji regulacji stosunków pracy we flocie
handlowej. Komisja Kodyfikacyjna odrzuciła dyrektywy
Prezydium Rządu z 1987 roku, jako nie odpowiadające

12

obecnym i przyszłościowym regulacjom polskiej legislacji
morskiej.
Ekspertyza ujawniła dysharmoniczną funkcję obowiązującego prawa pracy w konstytuowaniu stosunków pracy
w Polsce, a szczególna jego wadliwość w odniesieniu do
Polskiej Marynarki Handlowej. Autorzy zaproponowali
więc zupełnie nowe rozwiązanie, pozwalające oddzielić
materie ustawową, wynikająca m.in, ze zobowiązań międzynarodowych, od materii przewidywanej w układach
zbiorowych pracy. Podane w ekspertyzie relacje między
ustawą a morskim układem zbiorowym pracy wykluczały z pewnymi wyjątkami podwójną regulację tych samych
materii w ustawie i w układach zbiorowych pracy, co do tej
pory zdarzało się często w powszechnym ustawodawstwie
pracy w PRL. Zwrócili przy tym uwagę na dogodność zakresu przedmiotowego wyłączonego z ustawy do unormowań morskich w układach zbiorowych pracy.
Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ
„Solidarność” 22 maja 1989 roku w Szczecinie na podstawie opinii nowo powstających struktur związkowych wypracowała stanowisko wobec projektu ustawy.
Starszy mechanik Janusz Maciejewicz(Przewodniczący
Sekcji) i Kapitan Żeglugi Wielkiej Jacek Cegielski (Wiceprzewodniczący) w imieniu Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” sprawę ustawy
w dniu 23 maja wnieśli pod obrady Prezydium Krajowej
Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” (KKW NSZZ
„Solidarność”) w Gdańsku. Dr Lech Kaczyński z upoważnienia Prezydium KKW NSZZ „Solidarność” opinie i uwagi w dniu 30 maja przesłał do Departamentu Administracji
Morskiej i Śródlądowej MTŻiŁ.
W dniu 23 maja 1991 roku na 61 posiedzeniu Sejmu RP
posłowie uchwalili Ustawę o pracy na morskich statkach
handlowych.
Ustawa miała wymiar historyczny. Nie podjęto prac
nad polską ustawą żeglarską w okresie międzywojennym.
Uczyniono to pod presją organizacji zawodowych personelu pływającego Polskiej Marynarki Handlowej w 1942 roku.
Rząd RP nie zakończył prac nad ustawa do 1945 roku. To co
w 1952 roku uchwalono w PRL nie stanowiło dokumentu suwerennego prawodawstwa polskiego... Światła kadra morska
Rzeczypospolitej nie ustawała w wysiłku wykreowania prawa
pracy marynarzy respektującego normy międzynarodowe
i dogodniejsze regulacje krajowe. Kodyfikacja prawa pracy
na morzu w powojennym kraju z upływem czasu stawała się
probierzem konstruowania podstaw prawnych odradzającego się bytu niepodległej Rzeczypospolitej. W najnowszych
dziejach Polski minęło ponad 70 lat jej władania na morzu,
trzy pokolenia zdobytą wiedzę, pracę i całe swoje życie poświeciły uprawie morza, zanim powstała w pełni suwerenna
polska ustawa żeglarska, konstytuująca stosunki pracy we
flocie handlowej u progu dziejów III Rzeczypospolitej.
Opracowała: Magdalena Karp, Sekretarz Rady KSMMiR
NSZZ „Solidarność”, na podstawie książki pt.: „Polska Marynarka Handlowa 1939 -1945”, autor Jan Kazimierz Sawicki
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Układy zbiorowe pracy dla polskich
marynarzy
Informacja na temat układów zbiorowych
pracy akceptowanych przez ITF podpisanych
przez Krajową Sekcję Morską Marynarzy
i Rybaków NSZZ „Solidarność
Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ
„Solidarność” (KSMMiR NSZZ „Solidarność”) zakończyła negocjacje układów zbiorowych pracy akceptowanych przez ITF na lata 2015-2017.
Główne zmiany dotyczą podwyżek wynagrodzeń marynarzy, podwyżek sum ubezpieczenia z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu i śmierci marynarzy oraz dostosowania treści układów zbiorowych pracy do obowiązującej Konwencji o Pracy na Morzu (MLC 2006). Zmiany
obowiązują od 1 stycznia 2015 roku.
Szczegółowe informacje w sprawie treści układów zbiorowych pracy, akceptowanych przez ITF, podpisanych przez
KSMMiR NSZZ „Solidarność” można otrzymać w biurach
KSMMiR NSZZ „Solidarność” w Szczecinie i/lub w Gdyni.

Jednocześnie informujemy, że członkowie Organizacji Zakładowych / Organizacji Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność”, wchodzących w skład Krajowej Sekcji Morskiej
Marynarzy i Rybaków, mogą zapoznać się z treścią układu
zbiorowego pracy w biurach Sekcji w Gdyni i w Szczecinie.

Posiedzenie Bałtyckiego Komitetu
Europejskiej Federacji Transportowców (ETF)
Ryga, 9-10 czerwca 2015

PODPISANY układ zbiorowy pracy
dla polskich marynarzy zatrudnionych
na promie NILS DACKE bandery cypryjskiej
Dnia 4 września 2015 otrzymaliśmy informację, że niemiecki związek zawodowy – Ver.di – afiliowany w Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF), zakończył
wielomiesięczne negocjacje układu zbiorowego pracy akceptowanego przez ITF i układ zbiorowy pracy dla promu
NILS DACKE bandery cypryjskiej został podpisany. Układ
zabezpiecza warunki pracy i płacy dla polskich marynarzy
zgodnie z wymaganiami ITF.

W dniach 9-10 czerwca 2015 roku przedstawiciele Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” i przedstawiciel Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność” oraz pozostałych polskich
związków zawodowych afiliowanych w ITF uczestniczyli w posiedzeniu Bałtyckiego Komitetu Europejskiej Federacji Transportowców (ETF), które odbyło się
w Rydze.
Członkami Komitetu Bałtyckiego są przedstawiciele
związków zawodowych marynarzy i portowców afiliowanych w ITF z następujących krajów: Polska, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa
i Rosja.

Prom „Nils Dacke” bandery cypryjskiej

Podpisanie układu zbiorowego pracy dla promu NILS
DACKE to rezultat wspólnych działań polskich, szwedzkich i niemieckich marynarskich związków zawodowych
afiliowanych w ITF. Decyzje i regulacje ITF – Polityka
Ateńska, Mexico City Policy stały się podstawą współpracy
związków marynarzy ze Szwecji, Niemiec i Polski.

Na zdjęciu: Komitet Bałtycki ETF –obrady
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Obradom przewodniczył Jacek Cegielski – V-ce Przewodniczący Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność”. W trakcie posiedzenia Bałtyckiego Komitetu ETF omówione zostały między innymi następujące tematy:
• kampania Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Europejskiej Federacji Transportowców
(ETF) w sprawie mocowania kontenerów;
• rozwój kampanii w DCT Gdańsk S.A. i informacja
na temat bieżącej działalności organizacji związkowej
NSZZ „Solidarność” DCT Gdańsk;
• sprawa układu zbiorowego pracy akceptowanego przez
ITF dla polskich marynarzy zatrudnionych na promie
„Nils Dacke”;
• aktualne prace podejmowane przez Sekcję Dokerów
ITF i Morską Sekcję Transportu ETF.

Kampanii odbyła się również wymiana wolontariuszy pomiędzy Polską i Finlandią. Dwóch polskich portowców
z „Solidarności” odwiedziło porty Honkalahti, Vuoksi,
Hietanen i Loviisa w Finlandii, natomiast do Polski przyjechało trzech portowców z Finlandii, którzy uczestniczyli
w inspekcjach w portach Gdynia i Gdańsk w ramach grup
inspekcyjnych tworzonych wspólnie z KSPM NSZZ „Solidarność”, FZZMiR i OZZOiM.
W trakcie posiedzeń grup roboczych omawiano trzy
główne zagadnienia:
• stan implementacji Konwencji o Pracy na Morzu,
MLC 2006 w poszczególnych krajach wokół Morza
Bałtyckiego,
• realizacja klauzuli „cargo handling” w portach bałtyckich,
• przygotowanie kolejnego Bałtyckiego Tygodnia Kampanii.

Na zdjęciu: Komitet Bałtycki ETF, prowadzący Jacek Cegielski
Wiceprzewodniczący Rady KSMMiR NSZZ „S”

Na zdjęciu: Komitet Bałtycki ETF - praca w grupach Adam
Mazurkiewicz-Inspektor ITF-u oraz przedstawiciele zw. zaw.
marynarzy i portowców z Rosji, Estonii, Litwy, Łotwy, Norwegii,
Szwecji i Niemiec

Sprawozdanie z ubiegłorocznego Bałtyckiego Tygodnia
Kampanii w Polsce przedstawił Adam Mazurkiewicz – Inspektor ITF w portach Szczecin / Świnoujście Koordynator
Bałtyckiego Tygodnia Kampanii w Polsce. W sprawozdaniu mogliśmy się zapoznać z danymi statystycznymi z inspekcji przeprowadzonych w polskich portach. W portach
Gdyni, Gdańska, Szczecina i Świnoujścia w Tygodniu
Kampanii udział wzięło ponad 50 marynarzy, rybaków
i portowców z czterech polskich związków zawodowych
afiliowanych w ITF: Krajowa Sekcja Morska Marynarzy
i Rybaków NSZZ „Solidarność”, Krajowa Sekcja Portów
Morskich NSZZ „Solidarność”, Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków oraz Ogólnopolski Związek
Zawodowy Oficerów i Marynarzy. Ogólnie sprawdzono
29 statków w tym 1 statek taniej bandery bez układu zbiorowego pracy akceptowanego przez ITF, 2 statki bandery
Hong Kong objęte układami narodowymi, 1 statek, gdzie
ujawniono złamanie Konwencji o Pracy na Morzu (MLC),
2006. Przedstawiciele portowców sprawdzili m.in. warunki bezpieczeństwa pracy dokerów. W trakcie inspekcji statków dystrybuowano marynarzom ulotki dotyczące kampanii przeciwko tanim portom (POC). Ważne dla
współpracy pomiędzy portowcami i marynarzami było
spotkanie z portowcami, które odbyło się na terminalu
promowym w Świnoujściu. Podczas Bałtyckiego Tygodnia
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Związki zawodowe z krajów bałtyckich omówiły strategię dalszego działania i prowadzenia kampanii przeciwko
tanim banderom (FOC) i tanim portom (POC).

Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa
na temat przebiegu procesu prywatyzacji
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. Warszawa,
23 lipca 2015
Dnia 23 lipca 2015 roku Komisja Skarbu Państwa rozpatrzyła m.in. informację na temat przebiegu prywatyzacji Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. (PŻB).
W posiedzeniu uczestniczyli Kazimierz Sikora i Paweł
Kowalski – członkowie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”.
W trakcie posiedzenia przypomniano, że Ministerstwo
Skarbu Państwa (MSP) sześciokrotnie podejmowało próby
zbycia akcji PŻB, wszystkie zostały zakończone bez rozstrzygnięcia, ostatnia próba prywatyzacji rozpoczęła się
w dniu 29 października 2014 roku. MSP podjęło decyzję,
że proces może być kontynuowany w oparciu o trzy oferty
podmiotów zagranicznych. Ostatecznie Minister Skarbu
Państwa podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji i roz-
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poczęciu prac związanych z konsolidacją polskich operatorów promowych. Proces konsolidacji został formalnie
rozpoczęty w dniu 10 czerwca 2015 roku podpisaniem pomiędzy PŻB, Polską Żeglugą Morską i Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi Listu Intencyjnego, w którym strony
listu oświadczyły, iż przystępują do współpracy w zakresie
realizacji projektu konsolidacji polskiego rynku promowego i utworzeniu Polskiej Grupy Promowej (PGP) w oparciu o aktywa polskich przedsiębiorstw funkcjonujących
w branży transportu morskiego. Po podpisaniu Listu Intencyjnego nastąpił wybór doradcy – Ernst & Young Sp.
z o.o., z którym została zawarta umowa o przeprowadzenie analiz i przedstawienie ministrowi Skarbu Państwa do
dnia 30 września 2015 roku szczególnych założeń formalnoprawnych i ekonomicznych koncepcji utworzenia PGP,
konstrukcji finansowania przedsięwzięcia oraz harmonogramu czynności niezbędnych do jego wdrożenia.
Opracowano: na podstawie strony internetowej Sejmu
RP

XXVI Ogólnopolski Bieg Solidarności
o Puchar Przewodniczącego KK NSZZ
Solidarność
W Kołobrzegu, 23 sierpnia 2015 roku , jak co roku odbył się XXVI Ogólnopolski Bieg Solidarności o Puchar
Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

na dystansie dziesięciu kilometrów. Do biegu w tym roku zgłosiło się 300 uczestników z kraju
i z zagranicy.
Krajowa Sekcja Morska Marynarzy
i Rybaków NSZZ „Solidarność”
(KSMMiR NSZZ „Solidarność”)
jest jednym z czołowych promotorów tego biegu, co niezmiernie napawa nas dumą. Kazimierz Sikora
– Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” PŻB SA., członek Prezydium Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność” (na zdjęciu obok) reprezentował naszą Sekcję w Biegu Solidarności.
Bieg odbywa się w różnych kategoriach, łącznie z kategorią z osobami niepełnosprawnymi. Odbywa się ulicami
miasta, które w tym dniu udekorowane jest naszymi emblematami związkowymi. Solidarność jako związek jest
głównym organizatorem tych biegów, przy zgodzie i dużej
pomocy władz miasta.
Od lat bieg ten wpisuje się bardzo ładnie w promocję
tak Kołobrzegu jak i naszego związku.
NSZZ „Solidarność”, Polska Żegluga Bałtycka S.A jak
i KSMMiR NSZZ „Solidarność” jest jednym z licznych sponsorów nagród. Nagrody dostają wszyscy do trzeciego miejsca w swoich kategoriach. Wszyscy uczestnicy biegu dostają
również medale okolicznościowe z logo Solidarności.

W tym roku wygrał zawodnik z Ukrainy, drugie miejsce zajął zawodnik z Kenii.
Z roku na rok w biegu bierze udział coraz więcej uczestników.
B I U LE T Y N MO RS K I nr 3/ 2015
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Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków
NSZZ Solidarność wspiera polskich dokerów
Młodzi dokerzy z DCT Gdańsk S.A. walczą
o traktowanie ich z szacunkiem i lepsze
warunki pracy w największym terminalu
kontenerowym w Polsce
Zamiast konstruktywnego dialogu z pracownikami
zwolnienia działaczy związkowych i wynajęcie kancelarii prawniczej do prowadzenia rozmów – taką metodę rozwiązywania problemów pracowniczych obrał
Zarząd DCT Gdańsk. W odpowiedzi na to związkowcy
zorganizowali 21 lipca pikietę przed siedzibą firmy.
Dokerów z DCT wsparli portowcy ze Szczecina, Świnoujścia, Gdyni i Portu Gdańsk. Byli też związkowcy z Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków, Krajowej
Sekcji Pracowników Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Oficerów i Marynarzy. W pikiecie uczestniczyli także koledzy z Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
Torben Seebold - Wiceprzewodniczący Sekcji Dokerów
ITF i Nigel Venes – Asystent Sekcji Dokerów ITF oraz
członkowie „S” z Regionu Gdańskiego i Słupskiego.

Przedstawiciele ITF zapewnili o międzynarodowej solidarności i kontynuowaniu pomocy ITF dla młodych dokerów tworzących związek zawodowy.

Na zdjęciu od lewej: Toren Seebold V-ce Przewodniczący Sekcji
Dokerów ITF, Andrzej Kościk, Przewodniczący Rady KSMMiR
NSZZ „S”, Nigel Venes, Asystent Sekcji Dokerów ITF

W pikiecie uczestniczył Krzysztof Dośla –
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarności”, który w swoim przemówieniu poparł działania młodej organizacji NSZZ „Solidarność” w DCT
i w sposób zdecydowany sprzeciwił się antyzwiązkowym
praktykom stosowanym przez Zarząd DCT.

Na zdjęciu: Torben Seebold, V-ce Przewodniczący Sekcji
Dokerów ITF

Na zdjęciu: Krzysztof Dośla, Przewodniczący Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ Solidarność

Na zdjęciu: Nigel Venes, Asystent Sekcji Dokerów ITF
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Obecny również był Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda który mówił do Zarządu
firmy m.in.:
„Tu jest Polska, kraj unii europejskiej, tu obowiązuje
prawo, a ci panowie najwidoczniej zapomnieli o tym i chcą
zarządzać poprzez strach, poprzez kryzys! Panowie wyjdźcie tutaj do ludzi i powiedzcie im jak maja dobrze. Jesteście
tchórzami, chowacie się jak szczury w tych biurach, tacy jesteście odważni.”
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Na zdjęciu: Łukasz Kozłowski, Przewodniczący
OZ NSZZ Solidarność DCT Gdańsk

Na zdjęciu: Piotr Duda, Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność

„Solidarność” w DCT domaga się od pracodawcy podjęcia dialogu na temat podniesienia wynagrodzeń, umów
na czas nieokreślony dla pracowników ze stażem powyżej
dwóch lat, wypłaty zaległych dodatków za pracę na sprzęcie wyższej kategorii zgodnie z regulaminem wynagradzania, przywrócenia do pracy zwolnionych związkowców
i podpisania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Dośla, Przewodniczący ZR Gdańskiego NSZZ ”S”, Stanisław Szukała, Przewodniczący ZR Słupskiego NSZZ”S”. Piotr Duda, Przewodniczący KK NSZZ”S”

26 czerwca br z DCT Gdańsk zwolniono z pracy dwóch
członków Komisji Zakładowej oraz pracownika, który zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę
prawidłowości wypłacania wynagrodzeń – mówi Łukasz
Kozłowski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w DCT Gdańsk . – Podjęte przez nas negocjacje nad układem zbiorowym utknęły w martwym punkcie. Dlatego weszliśmy w spór zbiorowy z pracodawcą, ale do
rozmów o sprawach pracowniczych zarząd terminalu wolał
wydelegować kancelarię prawną.

Kolejnym przejawem dyskryminacji związkowców
przez Zarząd firmy jest nieprzedłużenie umowy o pracę
27 sierpnia Maciejowi Konopce zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej. Maciek pracował w DCT od 2009
roku na umowach na czas określony. Komisja Zakładowa
wystosowała pismo do zarządu firmy wyrażając oczekiwanie, że Maciek Konopka otrzyma nową umowę o pracę już
na czas nieokreślony. Także ponad 130 dokerów, solidaryzując się z Maćkiem, podpisało się pod petycją do prezesa firmy, aby ten przedłużył umowę ich koledze. Niestety,
prezes po raz kolejny wykazał brak zainteresowania wobec
oczekiwań pracowników. Odmówił przeczytania petycji
i polecił zostawić ją w sekretariacie.
Obecnie sprawami wszystkich zwolnionych za zaangażowanie na rzecz poprawy warunków pracy w terminalu
zajmuje się Sąd Pracy w Gdańsku a Państwowa Inspekcja
Pracy skierowała w lipcu br. wniosek do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd spółki w zakresie łamania praw pracowniczych.
Związek rozważa również złożenie skargi do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) na działania zarządu DCT. EBOiR należy do konsorcjum banków
współfinansujących budowę nowego terminalu T2 w DCT
Gdańsk. Pieniądze którymi dysponuje EBOiR, są środkami
publicznymi, dlatego zobowiązuje to każdego kredytobiorcę do przestrzegania w stosunku do swoich pracowników
prawa do swobodnego zrzeszania się w związki zawodowe oraz prawa do zawierania układów zbiorowych pracy.
Związkowcy z DCT zwrócili się do Krajowej Sekcji Portów
Morskich NSZZ „Solidarność” o podjęcie rozmów z bankiem. W mediacjach bierze udział przewodniczący Sekcji
Mariusz Połom. EBOiR zaleca negocjacje i zapowiada
że na początku września zorganizuje spotkanie przedstawicieli banku, „S” i zarządu firmy. Również Ministerstwo
Pracy włącza się w rozwiązanie konfliktu. W tym celu wyznaczono mediatora w sprawie sporu zbiorowego.
W 2013 roku gdański terminal znalazł się wśród stu
największych terminali kontenerowych świata, a DCT dzisiaj to największy terminal kontenerowy na Bałtyku. Budowany drugi terminal przeładunkowy T2 ma podwoić
zdolność przeładunkową.
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Na zdjęciu: Mariusz Skrzypek, Organizator związkowy
KSMMiR NSZZ „S”

Opracował
Mariusz Skrzypek, Organizator Związkowy KSMMiR
NSZZ „Solidarność”

List Sekretarz Sekcji Dokerów ITF, Sharon
James z prośbą o wsparcie dla Gdańskich
portowców.

W związku z coraz to trudniejszą sytuacją naszych kolegów, dokerów zorganizowanych w związek zawodowy NSZZ „Solidarność” na terminalu kontenerowym
DCT w Gdańsku, pragniemy przedstawić list Sekretarz
Sekcji Dokerów ITF, Sharon James z prośbą o wsparcie
dla Gdańskich portowców.
Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ
„Solidarność” od samego początku wspiera inicjatywę
dokerów DCT, dlatego również i my przyłączamy się
do apelu! Podpisz Petycję!
Poniżej treść otrzymanego listu:
Drodzy bracia i siostry,
Globalna kampania dla poparcia naszego brata Maćka
Konopki i jego kolegów w Deepwater Container Terminal
(DCT) Gdańsk, jako że niszczenie związku zawodowego
przez zarząd osiąga nowe szczyty. M. Konopka został zwolniony z pracy w terminalu po 6 latach pracy na umowę
o pracę na czas określony, najprawdopodobniej tylko dlate-
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go, że jest widocznym i aktywnym członkiem związku NSZZ
„Solidarność” afiliowanego w ITF.
Pomimo wzrostu uzwiązkowienia na terminalu, zarządzający wielokrotnie odpowiednio nie reagowali na problemy członków związku dotyczące wielu ważnych kwestii,
w tym umów na czas określony, wynagrodzeń, pracy w święta i rzeczywistych negocjacji. Ponadto, wprowadzenie przez
zarząd kancelarii prawnej do prowadzenia negocjacji ze
związkiem w sprawie układu zbiorowego pracy (CBA), spowodowało zatrzymanie całego procesu poprawy warunków
pracy. Związkowcy zgłaszają zastraszanie i groźby zwolnienia z pracy, natomiast dziewięciu innych działaczy związkowych, oprócz Maćka Konopki, zostało zmuszonych do
odejścia.
DCT w Gdańsku zabezpieczył wielomilionowe kredyty na budowę drugiego terminala z planami zwiększenia
zatrudnienia z 500 do 1500 pracowników. W tym samym
czasie wielu z obecnych pracowników jest zatrudnionych
na czas określony - rolowanych kontraktach.
Wiceprzewodniczący Sekcji Dokerów ITF Torben
Seebold powiedział:
„Solidarność zaczęła organizować się w DCT w 2013
roku, a członkostwo jest obecnie na poziomie około 70%
dokerów. Gdy związek rósł w siłę, opór DCT rósł i wykazywał to w działaniach, takich jak zwolnienie Maćka Konopki czy innych aktywnych członków związku. a Kampania jest nakierowana na zarządzających DCT, członków zarządu DCT z australijskiego funduszu Macquarie
– właściciela firmy a także linii żeglugowych i klientów,
wskazując, że kultura strachu i zastraszania i rażącego
niszczenia związku nie może być kontynuowana. Podejmijmy działania teraz, aby upewnić się, że M.Konopka
zostanie przywrócony i że zarządzający usiądą do stołu
negocjacyjnego w dobrej wierze w sprawie układu zbiorowego pracy do podniesienia standardów dla pracowników
terminala. „
Potrzebujemy więcej wsparcia. Proszę pokaż swoje poparcie w następujący sposób:
1. Wyślij wiadomość do DCT i Macquarie poprzez stronę
internetową Labourstart na:
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.
cgi?c=2818
2. Zachęcaj członków by również wysyłali wiadomości
poprzez Labourstart – czy jest to możliwe, aby umieścić link
do tej strony na Twojej związkowej stronie internetowej?
3. Szerz tą wiadomość za pomocą własnej sieci i kontaktów.
4. Śledź kampanię na Facebooku – na stronie ITF Dockers, i / lub na stronie www ITF http://www.itfglobal.org/
en/news-events/news/2015/august/global-campaign-launched-to-end-sackings-and-union-busting-at-polish-port/
Będziemy na bieżąco informować o postępach.
W Solidarności
Sharon James
Sekretarz Sekcji Dokerów ITF
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Strona pracownicza Zespołu Trójstronnego
ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
w sprawie DCT

W lipcu 2015 roku Strona Pracownicza Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa, w skład którego
wchodzi Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków
NSZZ „Solidarność”, FZZMiR i OZZOiM, skierowała swoje wystąpienia do:
• Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku z prośbą o rozpoczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przestępstw
przez Kierownictwo Spółki Akcyjnej DCT Gdańsk,
• Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
z prośbą o zwrócenie uwagi na dość szczególny przypadek lekceważenia, a następnie nie przestrzegania prawa,
jaki ma miejsce w gdańskim terminalu portowym DCT,
• Premier Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o przywrócenie, w naszym kraju, zasady przestrzegania prawa
w związku z sytuacją w DCT.

Stanowisko Rady KSMMiR NSZZ
„Solidarność” nr 1/X/07/2015 w sprawie DCT
Gdańsk S.A.
Dnia 3 lipca 2015 Rada Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” (KSMMiR
NSZZ „Solidarność”) przyjęła następujące stanowisko
w sprawie DCT Gdańska S.A.
W dniu 26 czerwca br. Zarząd DCT Gdańsk SA zwolnił
z pracy trzech portowców: 2 członków Komisji Zakładowej
NSZZ „SOLIDARNOŚC” w DCT Gdańsk oraz pracownika, który zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę w sprawie. niewypłacenia wynagrodzeń na sprzęcie,
na którym należy się wyższe wynagrodzenie.
KSMMiR NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się decyzji Zarządu DCT Gdańsk SA wypowiedzenia
umowy o pracę dla trzech dokerów zatrudnionych w DCT
Gdańsk SA.
Zdaniem KSMMiR NSZZ „Solidarność” zwalnianie
pracowników z powodu prowadzenia działalności związkowej stoją w jawnej sprzeczności z polskim prawem
i podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy(MOP) ratyfikowanymi przez Polskę.
Dwa lata temu młodzi portowcy zatrudnieni w DCT
- w największym terminalu kontenerowym w Polsce, założyli organizację związkową w obronie podstawowych
praw pracowniczych. KSMMiR NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem i satysfakcją przyjęła wiadomość o zorgani-

zowaniu się pracowników terminala kontenerowego. Marynarzy i portowców łączy wspólnota interesów. Jesteśmy
afiliowani w Międzynarodowej Federacji Transportowców
– ITF i razem działamy. Portowcy wielokrotnie występują
w obronie pokrzywdzonych przez nieuczciwych armatorów marynarzy a marynarze bronią podstawowych praw
portowców.
Wokół nowej organizacji związkowej w DCT próbowano wytworzyć atmosferę braku zaufania i podejrzliwości.
W firmie 240 pracowników jest zatrudnionych na podstawie wieloletnich umów o pracę na czas określony. Często
są to pracownicy, których staż pracy w DCT wynosi 3,4,5
a nawet 8 lat i wciąż zatrudniani są na podstawie kolejnych
umów czasowych. Dokerzy informowali nas, że żyją w ciągłej niepewności co powoduje u nich poczucie braku bezpieczeństwa zatrudnienia, staje się źródłem długotrwałego
stresu i utrudnia stabilizacje życiową.
Pracownicy pragnący zachować anonimowość poinformowali nas, że byli „przesłuchiwani” bez obecności przedstawiciela związku zawodowego. W czasie takich rozmów
zachęcano pracowników do składania fałszywych oskarżeń
i pisemnych oświadczeń podważających dobre imię kolegów z pracy.
Organizacja związkowa zwróciła się do zarządu firmy
z wnioskiem o zawarcie układu zbiorowego pracy regulującego miedzy innymi podstawowe prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. Zdaniem dokerów zarząd przeciągał negocjacje i unikał prowadzenia odpowiedzialnych
negocjacji.
Ostatnio młodzi portowcy wystąpili formalnie do firmy
o podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego, wypłatę zaległego wynagrodzenia za pracę na wyżej opłacanym sprzęcie
oraz o zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikami, których staż pracy wynosi co najmniej 2 lata.
Wkrótce Zarząd zwolnił z pracy 3 dokerów, którzy upomnieli się o podstawowe prawa dla wszystkich pracowników zatrudnionych w DCT.
Wg informacji „Pulsu Biznesu” [ Macquire przygląda się Polsce ] czytamy m.in.
„[…] Do naszego kraju może popłynąć 2 mld zł inwestycji od największego funduszu infrastrukturalnego świata.
Australijski gigant podpisał list intencyjny z PIR.
W miejscu, gdzie była kiedyś plaża nudystów rozładowuje się największe kontenerowce świata. Tętniący życiem
gdański terminal kontenerowy DCT zostanie rozbudowany.
Niedawno podpisał umowę finansowania inwestycji
wartych 290 mln EUR. Dzięki nim wejdzie do światowej
pierwszej ligi przeładunkowej. Z takim rozmachem działa
Macquarie, jego właściciel, zarazem największy fundusz infrastrukturalny świata […]”
Bardzo dobre wyniki finansowe i planowana rozbudowa terminalu kontenerowego to bez wątpienia rezultat
ciężkiej i wydajnej pracy dokerów. Młodzi pracownicy
w większości zatrudnieni na powtarzanych wielokrotnie
umowach okresowych zorganizowali związek zawodowy
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i wystąpili o swoje prawa. Czy w odpowiedzi spotkać mają
ich szykany i zwolnienia z pracy?
Czy australijskie zyski przesłoniły niektórym członkom
kierownictwa firmy podstawowe prawa pracownicze i obowiązki Zarządu firmy?
Wzywamy Zarząd DCT do wycofania zwolnień z pracy
trzech dokerów i do rozpoczęcia odpowiedzialnych negocjacji w celu zawarcia układu zbiorowego pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w DCT.

Zwalnianie z pracy dokerów, którzy upominają się
o sprawiedliwość odbieramy jako odwet mający na celu
zastraszenie pracowników. Sprzeciwiamy się działaniom,
które noszą znamiona nihilizmu i zdziczenia obyczajów.
Oświadczamy, że w przypadku braku przywrócenia do
pracy trzech zwolnionych dokerów KSMMiR NSZZ „Solidarność” podejmie zdecydowane działania na poziomie
krajowym i międzynarodowym w obronie podstawowych
praw polskich portowców.

IMO – Międzynarodowa Organizacja Morska
(Cz.2)

W numerze 4 (74) naszego Biuletynu Morskiego, pokrótce przedstawiono historię oraz najważniejsze
przykłady Konwencji przyjętych przez IMO oraz bardzo ważną rolę, jaką odebrało IMO w walce z piractwem.
W tym, krótkim artykule przedstawiamy aktualną
strukturę tej bardzo istotnej dla marynarzy instytucji.
Zgodnie z Konwencją, powołano następujące ciała polityczne IMO:
Komitet Bezpieczeństwa na Morzu (MSC),
Komitet Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC),
Komitet Prawny (LEG) ,
Komitet Współpracy Technicznej (TCC),
Komitet Ułatwień (FAL),
Zgromadzenie ,
Rada.
Komitet Bezpieczeństwa na Morzu (MSC)
MSC zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi
z bezpieczeństwem na morzu, przyjmuje swoje własne
Rezolucje oraz Okólniki, a zatwierdza projekty Rezolucji
Zgromadzenia. Kolejną ważną rolą MSC jest zajmowanie
się ochroną bezpieczeństwa na morzu we współpracy z ciałami politycznymi IMO.
Komitet Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC)
MEPC zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi
z zapobieganiem i kontrolą zanieczyszczeń powodowanych przez statki i przyjmuje swe własne Rezolucje oraz
Okólniki oraz zatwierdza odnośne projekty Rezolucji
Zgromadzenia.
Komitet Prawny (LEG)
Komitet Prawny składa się z wszystkich Członków
IMO i spotyka się zwykle trzykrotnie w cyklu dwuletnim.
Komitet Prawny zajmuje się wszelkimi kwestiami prawnymi włącznie z Konwencjami i Protokółami o charakterze
ogólnym.
Komitet Współpracy Technicznej (TCC)
TCC zajmuje się wszystkimi zagadnieniami, które wiążą się z wdrażaniem projektów współpracy technicznej,
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zwłaszcza pomocy w tym zakresie krajom rozwijającym
się.

Komitet Ułatwień (FAL)
Ten komitet odpowiada za działania IMO związane
z ułatwieniami w żegludze międzynarodowej – jak zmniejszanie i upraszczanie dokumentacji wymaganej od statków, w związku z wchodzeniem do portów i wychodzeniem z nich. Ponadto zamuje się zagadnieniami takimi jak
nielegalni pasażerowie, przewóz nielegalnych imigrantów
oraz przemyt narkotyków statkami,
Podkomitety
• MSC i MEPC powołały szereg Podkomitetów :
• Podkomitet Czynnika Ludzkiego, Szkolenia i Pełnienia Wacht (HTW) ;
• Podkomitet Wdrażania Instrumentów IMO (III);
• Podkomitet Nawigacji, Komunikacji oraz Poszukiwań
i Ratownictwa (NCSR) ;
• Podkomitet Zapobiegania Zanieczyszczeniom i Reagowania (PPR) ;
• Podkomitet Projektowania i Budowy Statku (SDC);
• Podkomitet Systemów i Wyposażenia Statku (SSE);
oraz
• Podkomitet Przewozu Ładunków i Kontenerów
(CCC).
Rok 2013 przyniósł zmiany w strukturze Podkomitetów, nowa struktura wygląda następująco:
DE (Podkomitet Konstrukcji i Wyposażenia Statku), FP
(Podkomitet Ochrony P. Pożarowej) oraz SLF (Podkomitet Stateczności i Linii Ładunkowych oraz Bezpieczeństwa
Statków Rybackich); połączyły się, stwarzając:
• Podkomitet Systemów i Wyposażenia Statku (SSE);
• Podkomitet Projektowania i Budowy Statku (SDC)
COMSAR (Podkomitet Radiokomunikacji oraz Poszukiwań i Ratownictwa) oraz NAV (Podkomitet Bezpieczeństwa Żeglugi); połączyły się , stwarzając:
• Podkomitet Nawigacji, Komunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR)
BLG (Podkomitet Cieczy i Gazów Przewożonych Luzem) oraz DSC (Podkomitet Przewozu Towarów Niebez-
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piecznych, Ładunków Stałych i Kontenerów),zmieniły nazwę i rozszerzono ich zakres :
• Podkomitet Zapobiegania Zanieczyszczeniom i Reagowania (PPR)
• Podkomitet Przewozu Ładunków i Kontenerów (CCC)
FSI (Podkomitet Wdrażania Konwencji) oraz STW
(Podkomitet Szkolenia Zawodowego i Obowiązków Wachtowych) zmieniły swe nazwy, odpowiednio na:
• Podkomitet Wdrażania Instrumentów IMO (III)
• Podkomitet Czynnika Ludzkiego, Szkolenia i Pełnienia Wacht (HTW)
Podkomitety spotykają się zwykle raz w roku. Z powodów budżetowych i innych, może zdarzyć się , że jeden lub

kilka podkomitetów odbędą jedynie dwie sesje w okresie
trzyletnim.
MSC oraz MEPC mogą zadecydować o likwidacji lub
połączeniu Podkomitetów,jak również o zmianie ich nazw
i/lub obszarów pracy.
Tłumaczenie i opracowanie na podstawie:
http://www.imo.org/en/About/Pages/Structure.aspx
Adam Tylski.

XXXV rocznica Sierpnia ’80 w Gdańsku –
Postulaty wciąż aktualne
„W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo „solidarność”. Dziś płynie ono szeroką falą
poprzez świat …”.
Jan Paweł II

– 35 lat temu Polacy ośmielili się
mieć marzenia o życiu w państwie, które jest suwerenne, politycznie i gospodarczo – mówił
w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w Sali BHP
Stoczni Gdańskiej, będącej
świadkiem historycznych wydarzeń z 1980 roku przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla.
– W tej sali zgromadzili się ludzie, nasze koleżanki, nasi
koledzy, kierowani jednym marzeniem – o życiu w wolnej
niepodległej Polsce, o życiu godnym, wśród ludzi nawzajem
się wspierających. 35 lat temu Polacy ośmielili się mieć marzenia o życiu w państwie, które jest suwerenne, politycznie
i gospodarczo, w Ojczyźnie wolnej od ubóstwa, wyzysku,
strachu i kłamstwa, w Ojczyźnie, w której będziemy sprawiedliwie dzielić się chlebem. By je zrealizować musieli zastrajkować i spisać 21 postulatów, powołać do życia NSZZ
„Solidarność”. Dzięki nim, bohaterem Sierpnia ’80 wiele
z nich udało się zrealizować. Spotykamy się by uczcić ich pamięć, ich dokonania i pochylić się z troską nad tym, co w naszej Ojczyźnie jest jeszcze do zrobienia. Niech żyje „Solidarność” – mówił Krzysztof Dośla, witając gości 35. rocznicy
podpisania Porozumień sierpniowych, m.in. prezydenta
RP Andrzeja Dudę.
Następnie lider NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przypomniał naszą drogę do wolności:
– Spotykamy się, aby podziękować wszystkim bezimiennym bohaterom, którzy nie bacząc na represje postanowili
zmienić rzeczywistość. Spotykamy się tutaj gdzie unosi się
duch „Solidarności” (…). Powracamy myślami do historii.
To, co stało się w Gdańsku, w Szczecinie, w Jastrzębiu, w Ka-

towicach było dopełnieniem tego, co tworzyło się w naszej
Ojczyźnie od lipca 1980 roku w Lublinie, Świdniku. Bo stamtąd ruszyła lawina. Ale ta lawina faktycznie rozpoczęła się
już w 1956 roku w Poznaniu. To zostało w 1980 roku spięte
w klamrę. Marzenia zostały spisane na tablicach. Te postulaty miały był zrealizowane – mówił Piotr Duda, a mówiąc
o kosztach transformacji ustrojowej z 1989 roku stwierdził:
- Są tutaj w Sali BHP sztandary „Solidarności” zakładów,
których już nie ma, jak mój zakład Huta Gliwice. Nasza
Sala to jest miejsce historyczne, a także miejsce, w którym
wiszą te sztandary… I jest nam smutno, że w okresie transformacji zlikwidowano tyle miejsc pracy, tyle zakładów. Ci,
którzy przyczynili się do upadku komunizmu: stoczniowcy,
górnicy hutnicy, kolejarze, ponieśli największe konsekwencje
transformacji. Nie zamierzamy chować sztandarów, wręcz
przeciwnie. Mamy trzymać je wysoko – dodał Piotr Duda,
a mówiąc o 21 postulatach MKS w Gdańsku Przewodniczący „Krajówki” zauważył:
- Te postulaty to nie był starszak na komunistów. Te postulaty miały być w programie pierwszego rządu. Tak się
niestety nie stało. Dlatego jest najwyższy czas, aby na kolejną okrągłą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” mój
następca powiedział, że te postulaty zostały zrealizowane.
Większość postulatów miało podłoże socjalno-społeczne.
Mówimy, że żyjemy w wolnym kraju. Ale wolność nie ma
tylko wymiaru ustrojowego. Wolność ma także wymiar społeczno-socjalny. Pracownikowi, pozbawiając go prawa do
ubezpieczenia społecznego, do świadczeń socjalnych, odbiera się część jego wolności.
- Marzyliśmy o miejscach pracy, o wysokich standardach,
a dzieje się inaczej. Dlatego jesteśmy potrzebni nie tylko
związkowcom, ale całemu społeczeństwu. Panie prezydencie!
Lider naszego Związku przypomniał problemy związane z działalnością związkową.
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- Bardzo ważny był postulat pierwszy wolnych i niezależnych związków zawodowych. Dzisiaj ten postulat jest
zagrożony. Gdy u steru władzy są liberałowie założenie organizacji związkowej w zakładzie pracy jest zagrożone zwolnieniem z zakładu pracy z artykułu 52. Tutaj w Gdańsku
jest pani premier Ewa Kopacz. Mówi ona, że trzeba zapytać
w kolejnym etapie referendalnym o przywileje związków
zawodowych. Pani premier! Tutaj na sali są młodzi ludzie
jak Maciej Konopka – pokaż się Maciek! – którego z terminalu kontenerowego DCT w Gdańsku zarząd wyrzucił
za to, że chciał upomnieć się o prawa pracowników i założył
związek zawodowy „Solidarność”. Czy o to walczyliśmy 35
lat temu? Nie mówmy o przywilejach bo to są prawa, które wywalczyliśmy. Jesteśmy państwem Unii Europejskiej,
gdzie standardem jest przestrzeganie praw pracowniczych
i związkowych. Dlatego nasza rola i nasza misja nie została
zakończona. Mam nadzieję, że pani premier weźmie to sobie do serca, bo sama, w samotności, choć w otoczeniu BOR,
składała kwiaty przed Pomnikiem, a pan prezydent z całą
„Solidarnością” i jest tutaj z nami – powiedział Piotr Duda
w Sali BHP.
Jego słów słuchali sygnatariusze Porozumień Sierpniowych, którym podziękował Piotr Duda, m.in. Andrzej
Gwiazda, Andrzej Kołodziej, Tadeusz Fiszbach. Obecni
byli też dwaj przewodniczący NSZZ „S” Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek. Lech Wałęsa, mimo, iż otrzymał od
Piotra Dudy osobiste zaproszenie nie pojawił się w Sali
BHP – przebywa za granicą. Obecny przewodniczący „S”
podziękował swemu poprzednikowi sprzed 35 i 25 lat
za wkład w „Solidarność”.
W uroczystościach upamiętniających wydarzenia
Sierpnia ’80 brali udział również przedstawiciele Krajowej
Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” – z organizacji związkowych w PŻM, wraz z pocztem
sztandarowym, DALMOR, PRCiP, Organizacji Marynarzy
i Rybaków w Gdyni.
W tym miejscu pragniemy podziękować członkom
marynarskiej „Solidarności”, którzy podjęli się ogromnego
trudu budowania NSZZ „Solidarność” w spółkach żeglugowych, w tamtym gorącym czasie.
31 Sierpnia 1980 zmienił Polskę dzięki Wam! Za to
Wam dziękujemy! To Wasze Święto!
(za Region Gdański NSZZ „Solidarność”)

Zdjęcie z obchodów w Szczecinie
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Zdjęcie z obchodów w Gdańsku, OZ/OM NSZZ „Solidarność”
wchodzących w skład KSMMiR NSZZ „Solidarność”
m.in.: PRCiP, DALMOR, Marynarzy i Rybaków i PŻM.

Zdjęcie z obchodów w Gdańsku, przedstawiciele OZ/OM NSZZ
„Solidarność” wchodzących w skład KSMMiR NSZZ „Solidarność”
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Relikwiarz bł. ks. Jerzego Popiełuszki –
patrona NSZZ „Solidarność”
W Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku,
w rocznicę podpisania
porozumień sierpniowych
w 2014 roku, spoczęły relikwie kapelana NSZZ „Solidarność” – bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Na apel NSZZ
„Solidarność” o przekazywanie darów pieniężnych na wykonanie relikwiarza bł. ks.
Jerzego Popiełuszki
pozytywnie
odpowiedziała m.in. Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków
NSZZ „Solidarność”.
Na zdjęciu: Relikwiarz bł. ks. Jerzego
Nasza Sekcja, wraz
Popiełuszki, Bazylika św. Brygidy
z
organizacjami
w Gdańsku
wchodzącymi w jej
skład jest współfundatorem relikwiarza bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona
NSZZ „Solidarność”.
Relikwiarz jest wyrazem wdzięczności za dar kapłaństwa
bł. ks. Popiełuszki. Przypominamy, że w 2014 roku minęło
50 lat od święceń kapłańskich bł. ks. Jerzego i 30 lat od jego
męczeńskiej śmierci.

Pamiętajmy:

Na zdjęciu: fragment wystawy zorganizowanej przez Instytut
Pamięci Narodowej w Kielcach

19 października 1984 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko
po raz ostatni był widziany żywy.
Tego dnia, w Bydgoszczy wypowiedział następujące
słowa: „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszania, ale przede wszystkim od rządzy odwetu i przemocy”
W tym właśnie dniu w miejscowości Górsk niedaleko
Torunia, Grzegorz Piotrowski i dwóch innych funkcjonariuszy MSW przebranych za milicjantów zatrzymali samochód z księdzem. Bestialsko go zamordowali, ciało wrzucili
do Wisły. Znaleziono je dopiero 30 października.
Ksiądz milionów Polaków, kapelan Solidarności, który
nauczał, by zło dobrem zwyciężać przestał być dla komunistów groźny.
BS

TRAGEDIA POLSKICH MARYNARZY
Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o tragedii, która dotknęła polskich marynarzy na statku NEFRYT bandery maltańskiej
w dniu 26 września 2015. Łączymy się w bólu z rodzinami dwóch zmarłych członków załogi dotkniętych tragedią.
Informujemy, że Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, jako strona układu zbiorowego pracy
akceptowanego przez ITF (Międzynarodową Federację Transportowców), oferuje niezbędną pomoc rodzinom zmarłych marynarzy
oraz poszkodowanym marynarzom.
Ta dramatyczna wiadomość dotarła do nas w zaledwie kilka dni po pożarze na holowniku ZEUS polskiej bandery. Według posiadanych przez nas informacji na ZEUSIE zginęło czterech polskich marynarzy.
W związku z zaistniałą sytuacją skierowaliśmy do właścicieli i armatorów w/w statków stosowne wystąpienia. Strona związkowa wnioskuje o przekazanie informacji o przyczynach i okolicznościach tych tragedii, która dotknęła polskich marynarzy.

ZGINĄŁ ROSYJSKI MARYNARZ
Ze smutkiem odnotowaliśmy wypadek rosyjskiego marynarza, który miał miejsce dnia 13 września 2015 na statku MSC
SRISKA bandery panamskiej na wodach terytorialnych Polski. Marynarz został odtransportowany helikopterem na ląd. Pomimo
udzielonej mu pomocy w szpitalu w Gryficach – poszkodowany zmarł. Według informacji Port State Control dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich. Łączymy się w bólu z rodziną
zmarłego marynarza oraz z załogą statku MSC SARISKA.
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Z działalności ETF – Europejskiej Federacji
Transportowców
Kampania przeciwko molestowaniu
i zastraszaniu w miejscu pracy
Przypominamy o dokumencie, który został opracowany przez Stowarzyszenie Armatorów Europejskich
ECSA i Europejską Federację Pracowników Transportu
ETF (której Krajowa Sekcja Morska jest współzałożycielem) i przedstawiających wytyczne dla armatorów
europejskich. W wielu przypadkach nie zdajemy sobie sprawy ze skutków naszych działań jak i z sytuacji
w której się znajdujemy.
Wszystko zostało opisane. Czy pasuje do Twojego opisu ?
Czy byłeś molestowany lub zastraszany w pracy?
Twoja firma traktuje wszystkie skargi na molestowanie i zastraszanie poważnie oraz utrzymuje je w poufności. Kierownik twojego pionu w zarządzie oraz kierownik
na lądzie zostali przeszkoleni w zakresie załatwiania skarg
dotyczących molestowania i zastraszania. O każdym przypadku molestowania i zastraszania zamelduj obu kierownikom.
Jeżeli nie czujesz się dobrze podczas składania skargi, możesz poprosić przyjaciela lub kolegę, aby uczynił to
za ciebie.
Za złożenie skargi nie zostaniesz przez firmę ukarany, jeżeli skarga nie jest drażniąca ani umyślnie złośliwa. Należy pamiętać, że liczy się percepcja dowolnego
działania przez ofiarę. Jeżeli sam czujesz, że padłeś ofiarą molestowania czy zastraszania, firma nie pozostanie
bezczynna.
Skargę adresujemy jak poniżej lub zgodnie z procedurą
przewidzianą w kontrakcie w świetle konwencji MLC.

Dla przykładu:

• czy uważasz, że twój sposób wykonywania pracy jest
zawsze prawidłowy?
• czy podnosisz głos na innych pracowników?
• czy jesteś sarkastyczny lub protekcjonalny wobec innych pracowników?
• czy krytykujesz pracowników w obecności innych?
• czy krytykujesz drobne błędy, a nie zauważasz dobrej
roboty?
• czy unikasz dowolnych innych pracowników albo rozsiewasz pogłoski lub złośliwe plotki?
Jeżeli obawiasz się, że powyższe aspekty twojego postępowania mogą być uznane za molestowanie lub zastraszanie, firma udzieli ci pomocy przy ich wykorzenieniu.
Powinieneś jednak zgłosić się do swojego przełożonego
i poprosić o pomoc - nie czekaj aż zostanie przeciwko tobie
złożona skarga.
Więcej informacji może udzielić Twój Związek Zawodowy.
T.L.

Nazwa firmy:
Osoba do kontaktów na statku:
Osoba do kontaktów na lądzie:
Czy molestujesz i zastraszasz innych pracowników ?
Żaden pracownik nie powinien być molestowany, ani
zastraszany w miejscu pracy. Wszyscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, aby ich miejsca
pracy były wolne od molestowania i zastraszania, przy
czym ich firma powinna traktować te zagadnienia bardzo
poważnie.
Molestowanie obejmuje dowolną czynność prowadzącą do powstania poczucia niepokoju, poniżenia, skrępowania czy zakłopotania osoby narażonej na takie zachowanie. Zastraszanie obejmuje zachowanie wrogie czy mściwe,
które może wywołać poczucie zagrożenia lub zastraszenia
u osoby narażonej na takie zachowanie.
Czasami możesz nie być świadomy skutków, jakie twoje
działania wywołują u innych pracowników.
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Raport Sekretarza Generalnego no. 11
Grudzień 2014 - Maj 2015
Poniżej przedstawiamy treść raportu przygotowanego przez Sekretarza Generalnego ETF Eduardo Chagas
dotyczącego sektora morskiego

Na zdjęciu: przedstawiciele ECSA i ETF uczestniczący w spotkaniu w Parlamencie Europejskim.

Na zdjęciu: Sekretarz Generalny ETF Eduardo Chagas

Transport Morski
Położyć kres wyłączeniom socjalnym marynarzy
Parlament Europejski (EP) , Rada UE oraz Komisja
Europejska (EC) dokonały ważnego kroku w kierunku
ostatecznego porozumienia w kontekście dossier wykluczeniowego, przyjmując w dniu 6 maja 2015 roku porozumienia trójstronnego opartego na porozumieniu ETF
- ECSA.
Chociaż prawo pracy UE ma generalnie zastosowanie do wszystkich pracowników we wszystkich sektorach,
w oparciu o szczególny charakter transportu morskiego
umożliwiono Państwom Członkowskim wyłączanie marynarzy z pewnych Dyrektyw. Sytuacja ta umożliwiła różne
traktowanie marynarzy w porównaniu z pracownikami
lądowymi, co wielokrotnie potępiane było przez ETF. Dlatego kiedy Komisja Europejska wydała w listopadzie 2013
propozycję ustawodawczą mającą na celu dokonanie przeglądu pięciu Dyrektyw z zakresu w jakim dotąd marynarze
mogli być wykluczani, ETF i ECSA przedstawiły porozumienie, które zatwierdzone zostało zarówno przez Parlament Europejski jak i Radę jako podstawę dyskusji nad
propozycją Komisji. Ostateczne głosowanie w Parlamencie
Europejskim powinno mieć miejsce przed przerwą letnią.
W centrum uwagi: Europosłowie witają
Porozumienie Partnerów Społecznych
w sprawie Dyrektywy dot. Marynarzy.

We wtorek 2 grudnia 2014 roku, ECSA i ETF uczestniczyli w mini-wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim
na zaproszenie sprawozdawcy, celem wymiany opinii
z wszystkimi zainteresowanymi odnośnie propozycji Komisji dotyczącej dyrektywy w sprawie marynarzy.
Przy tej okazji zaprezentowali członkom Komisji EMPL
swe niedawno osiągnięte Porozumienie Partnerów Społecznych (SPA) na temat wyłączania marynarzy. Ich wkład
został bardzo dobrze przyjęty i europosłowie zobowiązali
się do zwrócenia nań pełnej uwagi i poparcia w ramach
przygotowywania projektu raportu w tej sprawie.
Branża żeglugowa wzywa rządy UE do podjęcia
pilnego działania dla zapobieżenia tysiącom wypadków
śmiertelnych na Morzu Śródziemnym.

Europejscy i globalni operatorzy statków handlowych
połączyli siły ze związkami marynarzy w piśmie wspólnym do liderów wszystkich 28 Państw Członkowskich
UE. Ostrzegają przed kryzysem humanitarnym na Morzu
Śródziemnym rozwijającym się poza kontrolą, z wielkim
zagrożeniem dalszych wypadków śmierci o ile Państwa
członkowskie UE nie zareagują z większą pilnością.
Od roku 2014, setki tysiące ludzi podjęły się ryzykownego przepłynięcia morza do Europy w przeładowanych
łodziach nie nadających się do tego celu, a tysiące ludzi
w ten sposób utraciły już życie.
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Grupy armatorów i związków zawodowych wzywają
wszystkie Państwa Członkowskie UE do natychmiastowego nadania priorytetu zwiększeniu środków na operacje
poszukiwania i ratownictwa (SAR) na Morzu Śródziemnym, zwłaszcza ze względu na bardzo znaczną liczbę potencjalnie niebezpiecznych akcji ratunkowych prowadzonych obecnie przez statki handlowe, a sytuacja taka staje
się nie do obrony. statki handlowe uratowały w minionym
roku około 40.000 osób, a przewiduje się dramatyczny
wzrost tej liczby.
Branża żeglugowa w pełni akceptuje swą odpowiedzialność prawną za ratowanie każdego w niebezpieczeństwie na morzu, ale uważa, że nie jest do zaakceptowania,
iż wspólnota międzynarodowa w coraz większej mierze
polega na statkach handlowych i ich załogach w kontekście
podejmowania większej liczby akcji ratunkowych i w coraz
większej skali. Pojedyncze statki zmuszane były do udzielania pomocy jednorazowo aż do 500 osobom, co stwarza
poważne zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu marynarzy,
od których nie powinno oczekiwać się zaangażowania
w takie sytuacje. Ponieważ stan spraw ulega pogorszeniu, branża żeglugowa przekonana jest ,że nastąpić musi
znaczące zwiększenie środków finansowych i kadrowych
na operacje SAR, z udziałem wszystkich Państw Członkowskich UE, dla zajęcia się tym poważnym kryzysem humanitarnym.
Branża żeglugowa sugeruje także aby UE i wspólnota
międzynarodowa zapewniły uciekinierom i imigrantom
alternatywne środki znalezienia schronienia, bez ryzykowania życiem przekraczając Morze Śródziemne w nie
nadających się do żeglugi łodziach. Dlatego przedstawiciele armatorów i związków wnoszą o dodanie tej sprawy
w trybie rzeczywiście pilnym do agendy Rady Europejskiej
i posiedzeń odnośnych ministrów UE. Kontynuacja wspólnego wezwania będzie miała miejsce z udziałem rządów
UE na poziomie krajowym przez krajowe stowarzyszenia
armatorów i europejskie związki zawodowe marynarzy.

pracy. ETF obawia się, że strategia zorientowana na biznes
jaką kierują się rokowania, nie tylko sięga dalej niż do barier handlu, ale też do praw związkowych i socjalnych.

ETF bije na alarm w sprawie CETA
u Ambasadora Kanady przy UE

Przegląd Strategii Morskiej UE : uczynienie
czynnika ludzkiego centrum przeglądu
polityki

W dniu 18 lutego 2015 roku, delegacja ETF
pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego Eduardo Chagas’a, spotkała się z p. David’em Plunkett,
ambasadorem Kanady przy Unii Europejskiej, celem
wyrażenia obaw związanych z Kompleksowym Porozumieniem Ekonomiczno-Handlowym UE- Kanada
(CETA).W trakcie trwającej dwie godziny dyskusji delegacja związkowa, z udziałem przedstawicieli belgijskich afiliantów ACV i BTB, zwróciła uwagę ambasadora na liczne postanowienia w CETA, które stanowią ryzyko zagrożenia miejscom pracy i regulacjom po obu
stronach Atlantyku.
Spotkanie dało ETF możliwość krytycznego spojrzenia
na zdolność porozumienia CETA do realizacji związanych
z nim licznych oczekiwań w kontekście tworzenia miejsc
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Na zdjęciu: delegacja ETF pod przewodnictwem Sekretarza
Generalnego Eduardo Chagas’a na spotkaniu z p. David’em
Plunkett ambasadorem Kanady przy Unii Europejskiej.

Dowodem tego jest stworzenie mechanizmu Rozwiązywania Sporów Inwestor - Państwo (ISDS) oraz «mechanizmów współpracy regulacyjnej», które poważnie ograniczą
suwerenność rządów krajowych i kontrole demokratyczną
polityki gospodarczej.
Ponadto ETF zwróciła się o wyłączenie specyficznego
rozdziału o usługach transportu morskiego, który zagrozi
aranżacją kabotażu krajowego w Kanadzie. Zamiast zdekonstruowania tych aranżacji, obowiązkiem europejskich
twórców prawa powinno być stworzenie podobnych rozwiązań w Europie , dla ochrony miejsc pracy mających
bazę w UE i morskiego know - how UE, stwierdziła ETF.
Po zobowiązaniu się przez p. Plunkett do przekazania
obaw ETF kanadyjskim władzom rządowym, ETF potwierdziła w konkluzji swą solidarność z Kanadyjską Koalicją Morską i Łańcucha Zaopatrzeniowego, stworzoną
w reakcji na szkodliwe skutki jakie będzie miało CETA dla
kanadyjskiej gospodarki morskiej i dla reszty łańcucha logistycznego.

W swej odpowiedzi ramach konsultacji publicznych
w sprawie Półokresowego
Przeglądu Strategii TransportuMorskiego UE, Sekcja Transportu Morskiego ETF uczyniła
włączenie czynnika ludzkiego
istotą swego wniesienia.
Konsultacja ta zainaugurowana przez Komisję Europejską
na początku bieżącego roku,
ma na celu zebranie opinii zainteresowanych na temat obszarów priorytetowych dla UE i jej
państw członkowskich w zakre-
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sie definiowania przyszłych działań i inicjatyw w ramach
polityki morskiej UE.
Wkład ETF koncentruje się w szczególności na potrzebie poprawy sytuacji jeśli chodzi o czynnik ludzki w żegludze i potrzebę stworzenie postępowych ram UE gwarantujących większą liczbę i lepsze miejsca pracy na morzu dla
marynarzy zamieszkałych w UE. ETF jest zdania, że poprawa konkurencyjności branży żeglugowej UE musi przekładać się na tworzenie miejsc pracy i możliwości szkoleniowych dla marynarzy z UE. W swej odpowiedzi ETF
zawarła szereg propozycji, takich jak potrzeba obejmującej
cała UE dyrektywy obsadowej stwarzającej warunki równego pola gry w przewozach wewnątrz-wspólnotowych
oraz potrzeba przeglądu Wytycznych Pomocy Publicznej
dla wzmocnienia powiązania między przyznawaniem pomocy publicznej i zatrudnieniem marynarzy zamieszkałych w UE.
Po konsultacjach publicznych, raport zostanie upubliczniony na stronie internetowej Komisji.
Podsumowanie odpowiedzi ETF znaleźć można
na stronie internetowej ETF. Pełen tekst odpowiedzi ETF
dostępny jest na żądanie poprzez etf@etf-europe.org .

Manifest MTS : jak sprawić, aby sektor
generował dobrobyt i miejsca pracy w UE
Po ubiegłorocznych wyborach w UE Sekcja sporządziła dokument zawierający 10 propozycji dla polityków
europejskich aby uczynić jutrzejszy sektor transportu
morskiego generatorem dobrobytu i miejsc pracy dla
marynarzy zamieszkałych w UE.
Manifest Sekcji w sprawie Agendy Socjalnej dla Kwalifikowanej Żeglugi w Europie ma na celu przedłożenie konkretnych rozwiązań w odniesieniu do wyzwań wobec jakich staje sektor. Wśród innych propozycji, dokument sugeruje przystąpienie do obejmującej całą UE kampanii dla
promowania zatrudnienia w sektorze i zagwarantowania
utrzymania na wysokim poziomie norm kwalifikowanego
szkolenia, edukacji i certyfikacji. Dokument ten zajmuje
się też śladem środowiskowym sektora, niedociągnięciami
w pomocy publicznej dla transportu morskiego i kryminalizacją marynarzy, wśród innych ważnych zagadnień.
Manifest stanowi doskonałe narzędzie do wykorzystywania przez członków Sekcji w kontaktach z politykami
na poziomie krajowym i europejskim w ramach zajmowania się kluczowymi zagadnieniami i wnoszenia konkretnych propozycji. Demonstruję wolę Sekcji wyrażania swej
opinii na rzecz zachowania i wzmocnienia zatrudnienia
marynarzy zamieszkałych w UE.

ETF i ECSA wzywają do przekazania
marynarzom wytycznych odnośnie Ebola
Europejscy Partnerzy Społeczni, ETF i ECSA, uzgodnili potrzebę zwrócenia uwagi spółkom żeglugowym
i marynarzom na ryzyka wynikające z wirusa Ebola
i wezwali do przekazania odnośnych wytycznych po-

zwalających zachować bezpieczeństwo podczas przebywania w portach zarażonych krajów.
W deklaracji wspólnej, wydanej w styczniu bieżącego
roku, organizacje pracodawców i pracowników zwracają
się do wszystkich odnośnych zainteresowanych, aby wzięły
na siebie swą część odpowiedzialności za zagwarantowanie, że zdrowie i bezpieczeństwo marynarzy są wystarczająco chronione.
ETF i ECSA poświadczają prawo poszczególnych
państw do przyjmowania swych krajowych środków, ale
przypominają im o zobowiązaniach zagwarantowania natychmiastowej pomocy medycznej i porady. W deklaracji
partnerzy społeczni zalecają poszczególnym państwom aby
nie odmawiały wejścia statkom do swych portów, kiedy zachodzi ewentualność obecności przypadku zachorowania
na Ebola, ponieważ każda osoba na statku wykazująca objawy zarażenia wirusem Ebola wymaga natychmiastowej
opieki lekarskiej. Partnerzy Społeczni dołączyli do swej
deklaracji wytyczne międzynarodowe sporządzone przez
międzynarodową Izbę Żeglugową (ICS), Międzynarodową
Radę Pracodawców Morskich (IMEC) oraz Międzynarodową Federację Transportowców , które w pełni popierają.
Tłumaczenie z języka angielskiego
Jacek Cegielski, V-ce Przewodniczący
Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność”

Europejska Federacja Transportowców (ETF)
w ciągłej walce o lepsze miejsca pracy dla
marynarzy (Cz. I)
Kryzys, kryzys i jeszcze raz kryzys… ciągle to słyszymy od
pracodawców, ekonomistów,
polityków przedstawicieli
mainstreamowych
mediów. Jednak gdy
przyjrzymy się stale
zwiększającemu się
wolumenowi światowego handlu, który
odbywa się drogą
morską, to nasza branża (branża morska) przeżywa
w rzeczywistości odrodzenie.
Europejscy armatorzy mają w swojej garści przeszło
40% światowej floty. Dzięki swojej ciężkiej pracy, marynarze pływający dla europejskich armatorów wspólnie wnoszą do PKB UE 145 mld EURO… Jednak wysokie prosperity nie idzie w parze z tworzeniem miejsc
dla obywateli UE – czy to dla załogi szeregowej, czy dla
oficerów. Tendencja jest zupełnie odwrotna. Tak – dla
tańszych załóg z poza UE, Nie – dla marynarzy z UE.
Nie pozostawia to żadnych wątpliwości, że taki schemat
zarządzania przez armatorów europejskich, stanowi po-
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ważne zagrożenie dla zawodu marynarza w obszarze UE.
Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Podważa to sens istnienia i zarazem kształcenia kadr przez wysoko wykwalifikowane uczelnie morskie oraz sprawia, że armatorzy
stawiają pod znakiem zapytania sens podejmowania decyzji, o zmniejszeniu nakładów na inwestycje w rozwój
obecnych kadr UE.
Europejska Federacja Transportowców w swym dokumencie zatytułowanym „MANIFEST ETF DOTYCZĄCY AGENDY SPOŁECZNEJ DLA KWALIFIKOWANEJ
ŻEGLUGI W EUROPIE”, zwraca uwagę na sedno sprawy
– coraz rzadsze oferowanie stałego i bezpiecznego zatrudnienia, brak skoncentrowania na uregulowanie i inwestowanie w „Europejczyków”, stanowi pozbawianie Europy
morskiego tzw. „know-how” – czyli co i jak na morzu…
Nie pozostawia cienia wątpliwości, że wyzwania, które
stoją przed europejskimi armatorami, by tworzyć prawdziwie dobre, konkurencyjne miejsca pracy dla Europejczyków są de facto kwestią przyszłości.
ETF pyta armatorów, państwa członkowskie, a na końcu całą Unię, jednocześnie wyrażając swój niepokój: Jaka
jest Europejska polityka żeglugowa? Jaka ma być? Jakie
mają być normy i standardy szkolenia marynarzy? Czy
minimalizacja kosztów uprawiania żeglugi musi sprowadzać się głównie do poszukiwania mniejszych kosztów
załogowych? Czy niedobór, a właściwie zmniejszenie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych marynarzy z UE
nie wpłynie w przyszłości na erozję norm bezpieczeństwa
i eksploatacji statków? Gdzie prawdziwa promocja UE dla
zawodu marynarza?
ETF przypomina o niełatwej i nierównej konkurencji
na rynku żeglugowym, gdzie armatorzy europejscy coraz
częściej „(…)decydują się na wyflagowanie, korzystanie
z FoC (Tanich Bander), oraz minimalizację swych kosztów załogowych, doprowadzając niektórych armatorów
do odwrócenia się od europejskich marynarzy i zastępowania ich niskokosztowymi obywatelami z krajów trzecich. Jest to wygodne rozwiązanie, dzięki któremu główne
interesy żeglugowe mogą zarówno minimalizować swe
koszty poprzez obniżanie norm i unikanie zobowiązań
wobec marynarzy, takich jak zabezpieczenia społeczne,
wynikające z bandery narodowej. Przewaga konkurencyjna wynikająca z brakuprzestrzegania ustawodawstwa
krajowego i unijnego przez FoC i zderegulowane rejestry
wielokrotnie zgłaszana była przez ETF i nadal tak będzie. Praktyki takie podważają konkurencję i promują
dumping społeczny na niekorzyść tych armatorów z UE
w rejestrach narodowych, którzy opowiadają się za zatrudnianiem marynarzy z UE, nie wspominając o samych
marynarzach.”
Uleczenie tej trudnej sytuacji, z całą pewnością stawia
trudne zadania. ETF wskazuje pewne pozytywne działania
podjęte przez Komisję, jednak są one wciąż nie wystarczające. W wielu serwisach żeglugowych widać gołym okiem
erozje miejsc pracy dla marynarzy europejskich. Najlepszym tego przykładem są serwisy promowe i pasażerskie,
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gdzie coraz częściej obserwujemy dyskryminację płacową
wśród marynarzy z UE czy stopniowe zastępowanie tańszymi pracownikami. Dumping społeczny – bo tak się
w rzeczywistości nazywa to zjawisko – staje się powszechniejszy.
„(…)Jak gdyby opisana wyżej sytuacja nie była dostatecznie zła, pozostają wyzwania wobec jakich stają marynarze europejscy, z których większość wymaga dopiero odpowiedniego zajęcia się. Należą do nich:
- Niewłaściwe stosowanie Wytycznych Pomocy Publicznej dla Transportu Morskiego, które nie chronią i promują
w przewidzianym zakresie zatrudnienia europejskich marynarzy, zgodnie z ich początkowymi celami;
- Nie akceptowalne usiłowania dekonstrukcji krajowych
mechanizmów rokowań zbiorowych przewidzianych w instrumentach MOP, takich jak Konwencja Pracy na Morzu,
2006 oraz Konwencja No. 98 dotycząca zasad prawa do organizowania się i rokowań zbiorowych;
- Narastające używanie postępowania karnego przeciwko marynarzom po wypadkach, prowadzące do zatrzymań
lub stosowania nieuzasadnienie wysokich kar albo niesprawiedliwych wyroków więzienia wobec oficerów i kapitanów;
- Brak jasno zdefiniowanej ścieżki kariery ;
- Liczne trudności doświadczane przez marynarzy jeśli
chodzi o cieszenie się swobodą przemieszczania w kontekście
transferu, tranzytu lub zejścia na ląd;
- Zmęczenie, wydłużony czas pracy i niedostateczny czas
odpoczynku są podstawowymi przyczynami wypadków
związanych z pracą na morzu a także, bardziej generalnie,
katastrof morskich;
- Starzejąca się i zdominowana przez mężczyzn demografia branży morskiej, co uniemożliwia kobietom zajmowania należytego dla nich miejsca w branży oraz brak inwestowania w nabór;
- Wrażliwość marynarzy na utratę miejsca pracy nakładana przez pewne spółki żeglugowe w reakcji na dodatkowe
koszty stosowania ustawodawstwa prowadzącego do redukcji śladu środowiskowego branży.(…)”
W kolejnym numerze, chciałbym skupić się na przedstawieniu konkretnych propozycji rozwiązania wyżej wymienionych problemów, przedłożonych przez ETF. Warto
jednak na chwilę się przy nich zatrzymać, gdyż pragnę
Was, drodzy marynarze zapytać o powyższe sprawy. Jaki to
ma wpływ na Waszą pracę i życie? Czy dostrzegacie pewne
nie wykorzystane możliwości przez armatorów czy miejsce
na wzmocnienie zaangażowania związku, w którejś z wymienionych kwestii?
Nadsyłajcie proszę Wasze przemyślenia na adres
adam.tylski@nms.org.pl – najciekawsze zacytuję w kolejnym artykule.
Adam Tylski

Opracowano na podstawie strony internetowej Europejskiej Federacji Transportowców (ETF)
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Z działalności ITF
43. Kongres ITFod Globalnego Kryzysu do
Globalnej Sprawiedliwości:

dusz Walutowy napędzały globalizację a Światowa Organizacja Handlu (WHO), liberalizację.
31. Rządy starały się zmniejszać sektor publiczny. Budowały regionalne bloki gospodarcze dla promowania
otwartych rynków i dalszej liberalizacji, przy braku zainteresowania normami społecznymi. Kapitał dokonał
restrukturyzacji przemysłu dla wykorzystywania możliwości stwarzanych przez globalizację dla uzyskiwania większych zysków i ponoszenia niższych kosztów
pracy.
„W Turcji liczba pracowników kolejowych spadła
o 36% od czasu zliberalizowania kolei. Cały personel pociągów, włącznie z maszynistami, zatrudniany
jest obecnie na warunkach kontraktowych”
Raport związków kolejowych ITF,2011

Kontynuujemy prezentację kongresowego dokumentu tematycznego „Od globalnego kryzysu do globalnej sprawiedliwości – transportowcy kontratakują”
z 43 Kongresu Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF), Sofia 2014. W poprzednim numerze
Biuletynu Morskiego przedstawiliśmy przedmowę
oraz rozdział wizje. W tym numerze oraz w kolejnym
numerze Biuletynu Morskiego przedstawimy rozdział
wyzwania.

WYZWANIA
“Dzisiejszy krajobraz zmienił się bezpowrotnie. Rządy
wyznają brak zdolności do przeciwstawienia się dyktatowi
globalnych sił gospodarczych; główne spółki są niemal powszechnie ponadnarodowe w zakresie własności i strategii
wytwarzania; związki zawodowe pozostają często zdezorientowane”.
Gumbrell-McCormick, R. i R. Hyman (2013), Związki
zawodowe w Zachodniej Europie: trudne czasy, trudne wybory, OPUP

Dzisiejszy pejzaż globalny
30. Od wczesnych lat 1980 ideologicznie motywowane
rządy w głównych gospodarkach agresywnie wprowadzały neoliberalny projekt globalizacji gospodarczej
promowany przez «Konsensus
Waszyngtoński «Międzynarodowe instytucje finansowe takie jak Bank Światowy i Międzynarodowy Fun-

32. W kraju po kraju, pracownicy tracili z trudem wywalczone osłony socjalne. W wyniku prywatyzacji i ogłaszania przetargów oraz restrukturyzacji i outsourcingowi utracili setki tysięcy miejsc pracy. Utracili bezpieczne zatrudnienie w zamian za umowy śmieciowe
i elastyczną pracę.
„Chociaż dochody średnie uległy stagnacji w roku
2012 w państwach uprzemysłowionych, najbogatsi
ludzie świata stali się bogatsi o 241 miliardów dolarów – podczas gdy dochody dolnych 10% populacji
spadły o 2% rocznie od 2007 r.(MKZZ)
Oświadczenie związków zawodowych L20 dla posiedzenia wspólnego ministrów finansowa i pracy G20,
Moskwa, Federacja Rosyjska, 18-19 lipca 2013.
33. Zarówno rządy jak i kapitał postrzegają związki zawodowe jako jedną z istotnych barier w projekcie neoliberalizacji, wobec czego związki zostały zaatakowane.
Przyjęto prawa ograniczające związkom możliwość
obrony pracowników. Prawicowe kampanie medialne
wykorzystywano dla zdyskredytowania pracowników
i ich organizacji

Globalizacja w kryzysie
34. Globalizacja i deregulacja oznaczają, że biedni stracili
dobrobyt a bogaci go zwiększyli. Zglobalizowany rynek i jego kultura spekulacji finansowych dla krótkofalowych zysków doprowadziły do załamania w roku
2008 globalnego systemu finansowego.
35. W kryzysie po roku 2008, rządy interweniowały  dla
ratowania systemów bankowych dla nie dopuszczenia do jeszcze większego załamania, ale nie oddaliły
się znacząco od modeli neoliberalnych, które w istocie
doprowadziły do kryzysu gospodarczego.
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36. W chwili obecnej sektor poddawany jest bezprecedensowemu przeciwdziałaniu, kiedy równocześnie miasta
na całym świecie szybko się rozrastają, Zwykli pracownicy ponoszą koszty. Pracodawcy i rządy obcinają
emerytury, świadczenia pomocowe i socjalne. Wprowadzają drastyczne cięcia w usługach publicznych
i rozluźniają normy środowiskowe i w zakresie bezpieczeństwa operacyjnego, zbiorowych przez związki. Doprowadzili do zmniejszenia szkolenia, ochrony
B i HP, praw pracowniczych i możliwości rokowań
zbiorowych przez związki.Doprowadzili do utraty
miejsc pracy i spowodowali zatrudnienie dorywcze
na ogromną skalę, a kobiety zostały w tym kontekście
pokrzywdzone najbardziej, podobnie jak. młodzi pracownicy, już wcześniej nieproporcjonalnie reprezentowani w zatrudnieniu śmieciowym.
“Na poziomie globalnym, 84% osób, które straciły
zatrudnienie w kryzysie, nie dysponuje ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia. W rezultacie zmuszeni są do akceptowania nieformalnej działalności aby
przetrwać”
(MKZZ) Oświadczenie związków zawodowych L20 dla
posiedzenia wspólnego ministrów finansów i pracy G20,
Moskwa, Federacja Rosyjska, 19-19 lipca 2013
37. Międzynarodowy kapitał wykorzystał kryzys dla podważenia socjaldemokratycznego modelu w Europie
i przesunięcia równowagi siły między kapitałem i pracą, zdejmując wagę interesu publicznego na rzecz zysku prywatnego.
38. Nawet w częściach świata mniej dotkniętych kryzysem
z powodu specyficznych warunków gospodarczych (
w tym protekcjonistycznych polityk gospodarczych
i społecznych w Am. Łacińskiej )pracodawcy i niektóre rządy nadal korzystają zeń dla uzasadnienia ataków
na świadczenia i prawa, wprowadzania prywatyzacji
i deregulacji.
39. Związki Transportowców-jeden z kluczowych fundamentów globalnego ruchu pracowniczego - są na linii
frontu tych ataków. Na przykład, ponawiane są usiłowania na rzecz dalszej liberalizacji usług, w tym transportu, poprzez dalekosiężne, wielostronne porozumienia międzynarodowe dotyczące handlu i usług.

Wyzwania i możliwości dla związków
transportowców
“Miejsca pracy z prawami pracowniczymi, zabezpieczeniami społecznymi i godziwymi zarobkami przyczyniają się do stabilnego wzrostu, polepszenia włączenia
społecznego i zmniejszania ubóstwa”
Deklaracja przywódców G20, Los Cabos, czerwiec 2012

40. Jednak, niektóre rządy uznają, że rynek miejsc pracy
zapewniający godziwe zajęcia jest drogą do wzrostu.
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Inne uznały, że usługi transportowe są istotne dla takiego wzrostu. Alternatywne polityki w oparciu o inwestowanie w narodowe systemy transportowe zostały
już z powodzeniem wdrożone w niektórych częściach
Ameryki Łacińskiej.
41. W tym samym czasie zachodzą zmiany dające związkom transportowców możliwość budowania siły. Wielonarodowe firmy zintegrowały pracowników transportu bardziej niż kiedykolwiek w globalne łańcuchy
transportowe.
W miarę rozwoju tych łańcuchów zaopatrzeniowych
pojawiają się nowe bastiony na przykład klastry magazynów portowych.
42. Tendencja na rzecz widzialności łańcuchów zaopatrzeniowych daje także związkom transportowców
zdolność do powiązania z pracownikami w sferze produkcji i handlu detalicznego, oraz zbiorowego zajmowania się wiodącymi firmami będącymi rzeczywistymi pracodawcami.
W sytuacji pożarów fabryk i wypadków, korporacyjna odpowiedzialność społeczna okazała się być fikcją.
Związki mogą przewodzić kampanią na rzecz możliwych do egzekwowania norm
43. Związki transportowców mogą wykorzystywać swój
wpływ na globalne fundusze emerytalne celem kreowania nowego porządku inwestycyjnego w oparciu
o zrównoważone miejsca pracy, które będą budowały
wspólnoty. Mogą pracować na rzecz sprawiedliwych
norm w łańcuchu produkcyjnym i zaopatrzeniowym.
Od spraw ogólnych takich jak zmiana klimatyczna,
do pilnych zagadnień wobec jakich stają pracownicy transportu, takich jak tanie bandery w lotnictwie,
istnieje wyraźna potrzeba znalezienia globalnych rozwiązań politycznych pod kierownictwem związków.

Zamach na usługi publiczne
44. Usługi publiczne znajdują się bardziej niż kiedykolwiek na linii frontu walki z liberalizacją i globalizacją.
Pakiety oszczędnościowe w reakcji na globalny kryzys
gospodarczy w 2008 zintensyfikowały atak na usługi
publiczne, w tym na publiczny transport.
„W Europie i Ameryce Pln., historia niedoinwestowania oznacza, że obecnie infrastruktura transportowa
osiągnęła punkt krytyczny. W ciągu minionych 20 lat
inwestycje w transport lądowy były o 20 %niższe w porównaniu z poziomem lat1980.”
Badania ITF
45. Sektor publiczny poddany jest bezprecedensowemu
atakowi w czasie kiedy miasta na całym świecie szybko
rosną. Tym miastom potrzebne jest wiarygodne, zintegrowane planowanie urbanistyczne w kontekście wykorzystania ziemi, bezpieczeństwa publicznego. zdrowia i zabezpieczenia sanitarnego, w zakresie ochrony
środowiska i bezpiecznych systemów masowego prze-
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mieszczania. W tej sytuacji zamach na usługi publiczne
nie jest tylko zamachem na istotne usługi, ale w istocie
stanowi atak na zaufanie publiczne, na zdolność do
planowania dobra publicznego, na rzetelny dostęp do
środków, na prawo do mobilności, oraz na zdolność
do wspierania gospodarki lokalnej i zrównoważenia
środowiskowego. Jest to atak na utrzymanie norm
operacyjnych i w zakresie bezpieczeństwa, na godziwe zatrudnienie - a wszystko to jest podważane kiedy
usługi publiczne realizowane są dla zysku prywatnego.
46. Prywatyzacja przesunęła operowanie transportu publicznego, albo poprzez prywatyzację albo nabywanie
albo franszyzę, w kierunku spółek prywatnych, w tym
licznych znacznych wielonarodowych spółek usługowych, takich jak Nationa1 Express lub Veolia. Spółki te
nie są zainteresowane operowaniem szlaków nie przynoszących zysków, ani też uznawać za swój obowiązek
brać pod uwagę nie przynoszące korzyści szersze potrzeby społeczne.
47. Przystępujący do rynku nowi operatorzy opierają się
zorganizowaniu pracowniczemu przy zastosowaniu
agresywnego zwalczania zw. zawodowych. Ich niższe
koszty podważają warunki w już istniejących operacjach.
48. Jednak w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji, pewien
transport publiczny powraca do własności mimo agendy prywatyzacyjnej polityków. Logika systemów szybkiego transportu autobusowego(BRn)stwarza związkom możliwość sterowania tych systemów w kierunku
własności publicznej.
“Poprzez poprawianie alternatyw dla kierowania,
władze miasta mogą starać się zainteresować korzyściami ze spadku stosowania samochodów. Samochody zabierają więcej miejsca na osobę niż jakiekolwiek inne miejsca transportu - jedno pasmo
autostrady może przetransportować na godzinę
2.500 osób samochodami. wobec 5.000 autobusem
i 50.000 pociągiem”.
Peter Newman i Rob Salter, Uniwersytet Curtin,
Australia

Zmieniająca się geografia gospodarcza
“Pojawiające się rynki wzrosną o 4.6 % w roku 2013
i o 6% w latach 2015-2016. Do roku 2020 będą one stanowiły dwie trzecie globalnego wzrostu gospodarczego.
Do roku 2030 Chiny prześcigną USA stając się największa gospodarką świata i przynosić będzie niemal trzecią
część globalnego PKB „
Ernst &Young

49. Pejzaż gospodarki globalnej ulega zmianom. Kraje, regiony, siła robocza a nawet firmy w jakich historycznie
rozwinęła się siła naszych związków nie są koniecznie
miejscem przyszłego rozwoju gospodarczego i ekspansji firm transportowych.

Między 1980a 2010, nowe gospodarki przyniosły 900
mln. miejsc pracy - sześć razy tyle co rozwinięte gospodarki globalnej północy. Tendencja ta będzie się
utrzymywała. Trzy największe spółki globalnych terminali kontenerowych mają swe siedziby na wschód
od Kanału Sueskiego. Do roku 2017, polowa wszystkich kontenerów będzie obsługiwana w Azji Wsch.
Największym przewoźnikiem lotniczym na liniach
międzynarodowych jest Emirates. Udział rynkowy linii lotniczych spoza Europy i Am. Płn. ma wzrosnąć
z 30 % w roku 1992 do 58 % w roku 2032.
50. Kryzys gospodarczy przyspieszył istotne przesunięcie lokalizacji mocarstw gospodarczych z zachodu
na wschód, wraz z pojawieniem się dynamicznych
gospodarek Brazylii, Chin, Indii i Rosji. Szybki rozwój branży transportowej Indii oraz infrastruktury
postrzegany jest jako klucz do dalszego rozwoju gospodarczego. Liczne bogate w kapitał państwa Zatoki
wzmogły swe usiłowania konkurowania na rynkach
globalnych - zwłaszcza jeśli chodzi o linie lotnicze
i logistykę i nie są zainteresowane prawami pracowniczymi i człowieka. Przewidywania dotyczące lotnictwa
cywilnego zakładają wybuchowy wzrost w Azji Południowej i w Chinach.
51. Chiny pozostają najszybciej na świecie rosnącym gigantem gospodarczym, czyniąc jeszcze pilniejszym
wyzwanie stworzenia strategii wspierających prawa
pracownicze i reprezentacje w kraju, który jest największym beneficjentem zglobalizowanej gospodarki.
Tymczasem nowa dynamika między pracownikami,
oficjalnymi związkami i rządami wymaga reakcji ze
strony międzynarodowego ruchu związkowego.
“Dobra wiadomość jest taka, że w porcie Yantai (Chiny płn.wsch.) są pracownicy chcący od 2 lat walczyć
na własną rękę o swe prawo ustanowienia zw. zawodowego, który będzie ich bronił. Wiadomość niedobra
jest taka, że działacze związkowizapłacić musieli wysoką cenę. zwolniono co najmniej siedmiu, w ramach
uporczywej i nielegalnejdziałalności antyzwiązkowej
firmy”
China Labour News
52. Gospodarki afrykańskie urosły o 5,1 % od roku 2001,co
jest znacznym wzrostem w porównaniu z poprzednimi dekadami. Zmieniają się także szybko afrykańskie
stosunki gospodarcze, Chiny i inne wielkie nowe gospodarki mocno inwestują w afrykańskie zasoby naturalne, w tym gaz i ropę na polach offshore. Afrykański
sektor lotnictwa powinien być gotowy do znacznego
wzrostu, ale obcy przewoźnicy zagrażają uczynieniem
tego przed przewoźnikami afrykańskimi. Nowe regionalne bloki gospodarcze. takie jak. ECOWAS stają się
coraz ważniejsze i decydują o inwestycjach w infrastrukturę transportową, taką jak regionalne korytarze
drogowe.
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Zrównoważenie

Spółki wielonarodowe

53. Najbiedniejsze kraje świata stają się coraz bardziej
narażone na zmiany klimatyczne mające wpływ
na rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe, zaopatrzenie w wodę, pogodę, zdrowie. Ekosystemy iinfrastrukturę - włącznie z transportową. Wszelka
restrukturyzacja energii będzie wymagała istotnych
zmian w sposobie wykorzystywania przez transport
paliw kopalnych.
„Pozarządowy Climate Accountability Institute
zbadał jakie spółki wydobywające paliwa węglowe
decydujące o zmianach klimatycznych. Wgraportu, 90 spółek międzynarodowych wyemitowało
914 mld ton CO! [ ... ]w ciągu 2591at Największymi sprawcami są spółki naftowe, a czołowe miejsce na liście zajmuje Chevron z 3.5 %wszystkich
historycznych emisji. Jedynie 7 ztych 90 nie działa
w branży węgla, ropy igazu.”
Mail & Guardian, 20 listopada 2013

58. Podobnie jak inne branże, transport nadal dostrzega
dominację spółek wielonarodowych, przejmujących
operacje transportowe wcześniej realizowane przez
firmy krajowe lub publiczne. Spółki wielonarodowe
postulują czasem utrzymywanie podstawowych norm
pracy, ale ich dobrowolne normy i korporacyjna odpowiedzialność socjalna są mechanizmami rzadko o charakterze większym niż kosmetyczne i rzadko obejmują
operacje podnajmowane, Nawet kiedy spółki przystępują do międzynarodowych porozumień ramowych
(IFA), mogą stosować różne normy w zależności od
kraju w jakim funkcjonują. Ta sama spółka może
mieć dobre relacje industrialne i praktyki pracownicze
w jednym kraju - często w kraju własnym - a równocześnie zwalczać związki i naruszać normy pracy w innym miejscu. Związki ITF w takich spółkach mogą
odnieść znaczące sukcesy poprzez wspólne działania
na rzecz ujawnienia podwójnych norm i wygrać walkę związkową; dalsza praca powinna być dokonana
w tym zakresie dla zbudowania siły, zwiększenia. lewarowania i dostarczenia korzyści wszystkim.
„Po długiej walce mamy obecnie poświadczenie
kompetencyjne do rokowań zbiorowych wydane dla
DHL, Turcja przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zwycięstwo to nie jest tylko wiktorią TUMTIS, ale zbiorowej walki i międzynarodowej solidarności”
Kenan Ozturk, TUMTIS

54. Wdrożenie inicjatywy ITF redukcji, przesunięcia,
poprawy stanowić będzie spore wyzwanie. Jednak
przejście energii na czysty, odnawialny, niskowęglowy system spełniający kluczowe priorytety społeczne i środowiskowe nie nastąpi bez przesunięcia władzy w kierunku pracowników, społeczności i publiczności. Potrzebne są odpowiedzialne systemy
sektora publicznego jeśli zamierzamy w przyszłości
dysponować zrównoważonymi systemami energetycznymi.

Skutek prywatyzacji i liberalizacji
55. Globalizacja otworzyła narastającą liczbę krajów i ich
usługi publiczne - w tym transport na obce inwestycje. Liczne kraje konkurują między sobą aby znalazły
się w nich strategiczne regionalne lub globalne huby.
Niektóre rządy oferują poważne ograniczenia w swobodach związkowych jako część zachęty przyciągającej
wielonarodowe inwestycje.
56. Spółki z drugiej strony konkurują między sobą o nabycie znacznych kapitałów niezbędnych dla skorzystania
z tych okazji zysku. W tym kontekście, liczne z nich
zwróciły się do dużych inwestorów instytucjonalnych,
takich jak fundusze emerytalne.
57. Sam transport podlegał siłom prywatyzacji i liberalizacji, zaczynając od lokalnych autobusów, przez
koleje krajowe do flagowych linii lotniczych i flot
handlowych. Transport stał się bardziej zglobalizowany i skoncentrowany czy to w ramach linii lotniczych, sojuszy żeglugowych czy też w ramach pojawiania się wielonarodowych świadczeniodawców
transportu miejskiego, globalnych operatorów portowych czy gigantycznych multimodalnych spółek
logistycznych.
32

*Przedłożenie FGTE -CFDT, Francja, uchwala wycofana

Zamach na usługi publiczne
59. Obawy co do siły spó1ek wielonarodowych doprowadziły do szeregu usiłowań prowadzących do regulacji
międzynarodowych w postaci kodeksów zachowania,
takich jak wytyczne OECD. Rządy są zaangażowane
poprzez konwencje międzynarodowe podpisywane
przez rządy w ramach Międzynarodowej Organizacji
Pracy.
60. W odniesieniu do żeglugi i lotnictwa cywilnego szeroki zakres ważnych międzynarodowych normoperacyjnych ustalanych jest przez Międzynarodową
Organizację Morską (IMO) oraz Międzynarodową
Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Tym normom operacyjnym towarzyszyć muszą normy pracy uniemożliwiające korzystanie spółkom lotniczym
i żeglugowym z międzynarodowej mobilności miejsca
pracy dla unikania regulowania warunków zatrudnienia i praw pracowniczych, Wejście w życie Konwencji
Pracy na Morzu (MLC, 2006), stało się wielki osiągnięciem związków marynarskich z ITF i może argumentować podobne normy dla innych środków transportu.
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61. Obecnie w świetle kryzysu jest jasne jak nigdy, że potrzebne są adekwatne międzynarodowe ramy regulacyjne Jest jasne, że istnieje próżnia ładu. Nikt nie
zajmuje się problemami globalnymi, Nie są spełniane
podstawowe potrzeby a globalna polityka odpowiedniej produkcji żywności, dystrybucji i zaopatrzenia
jest ignorowana. Przyszłościowym sektorom zielonego
transportu odmawia się inwestycji. W tym środowisku
związki transportowców mogą forsować sprawę i wygrać dobry układ dla pracowników.
62. Odnośne grupy kampanijne dotyczące środowiska,
globalnego ubóstwa i, ostatnio, unikania podatków
korporacyjnych, w tym korzystania z rajów podatkowych*, także przeprowadziły szereg ataków, w tym bojkoty konsumenckie, na korporacje globalne. Związki
transportowców mogą przystępować do kampanii
ruchów społecznych i naciskać na włączenie transportu do inicjatyw uczciwego handlu i kampanii środowiskowych oraz przystępować do kampanii na rzecz
sprawiedliwości podatkowej i podatku od transakcji
finansowych.

Transport: filar gospodarki globalnej

dzina Walton, właściciele sieci Walmart, jest bardziej
bogata niż dolne 40% Ameryki”
65.Jednakże związki mogą wykorzystać dobrze znane
towary dla zbudowania lewarów w łańcuchu zaopatrzeniowym, na przykład tuńczyka w puszkach, który
w USA jest trzecim co do ważności produktem napędzającym klientów do supermarketów. Nowe normy
widoczności łańcucha zaopatrzeniowego oznaczają,
że towary można obserwować przez całądrogę łańcucha, od statków rybackich, przetwórstwo,operacje
transportowe do detalu.
66.Związki zawodowe w transporcie, produkcji i sprzedaży detalicznej mogą wykorzystać tę informację,
lewarować swą siłę zbiorową oraz wywierać naciski
na globalnych detalistów o uznanie norm dotyczących
łańcucha zaopatrzeniowego. Mogą użyć silnych argumentów odnośnie bezpieczeństwa, godziwej pracy
i kosztów zewnętrznych transportu aby wygrać kampanie publiczne.
Tłumaczenie dokumentu Kongresu ITF z języka angielskiego na język polski wykonał Jacek Cegielski, V-ce Przewodniczący Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność”.

63. Transport zajmuje strategiczne miejsce w gospodarczych projektach globalizacyjnych. Spółki mogą uzyskiwać składniki i części wzdłuż łańcuchów zaopatrzeniowych mogących obejmować cały świat lokować
wytwarzanie w kilku krajach, oraz kierować dystrybucję do magazynów i centrum handlowych na całym świecie. Korporacje globalne nieustannie dążą do
uczynienia tego procesu szybszym i tańszym. Od
kontenerów żeglugowych do super jumbo samolotów,
procesy operacyjne, pojazdy i wyposażenie stają się
coraz bardziej standaryzowane i globalizowane oraz,
czy to w odniesieniu do skomputeryzowanych dźwigów lub pozbawionych maszynistów pociągów, coraz
bardziej zautomatyzowane. Tymczasem intensyfikacji
uległy naciski na kierowców i pracowników magazynów na realizowanie karkołomnych harmonogramów
dostaw.
64. Rzeczywisty pracodawca transportowców jest obecnie
dalej w łańcuchu zaopatrzeniowym. Logistyka wymaga aby firmy wytwarzające i detaliczne stawały się
głównymi czynnikami napędowymi zmian w branży
transportu towarowego. Normy pracy oraz warunki
pracy i życia w coraz większym stopniu wyznaczane
są przez „wiodące firmy” w globalnym wytwarzaniu
i handlu detalicznym. Związki są coraz bardziej usuwane od podejmowania takich decyzji, co podważa
ich zdolność do bezpośrednich rokowań z operatorami transportu”
Bernie Sanders, niezależny senator UISA występujący
wraz z demokratami, przekazał na tweeterze zdumiewającą informację w dniu 22 lipca 2012 r:”Obecnie roB I U LE T Y N MO RS K I nr 3/ 2015
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Z działalności ITF
Koordynator ITF z Australii przepłynął
Kanał La Manche
Spektakularna akcja Deana Summers’a
Dean Summers, koordynator ITF z Australii, aby zebrać
fundusze dla organizacji Hunterlink Recovery Services, przepłynął Kanał La Manche.
Hunterlink jest   organizacją, która oferuje pomoc
wszystkim marynarzom w portach i na wodach Australii. W ciągu 13 godzin i 19 minut, których potrzebował
na przepłyniecie tej najbardziej ruchliwej na świecie linii,
poprzez odpowiednie linki, zebrano ponad 10.000 USD
a ITF dodał do tego jeszcze 8000 USD. Summers dokonał
tego w 140-tą rocznicę pierwszego przepłynięcia Kanału
La Manche przez kapitana Webb’a.
Dean Summers, będący już czwartym pokoleniem
marynarzy w swojej rodzinie, zadedykował swój wyczyn
wszystkim marynarzom na świecie.
Powiedział: „Przez całe swoje życie zawodowe i prywatne jestem silnie emocjonalnie związany z bracią marynarską. To naturalne, że swój wysiłek dedykuję ponad milionowej rzeszy marynarzy, z których wielu, w pewnym momencie swego życia, będzie także tędy przepływać. Ich praca
jest trudna, samotna i niewdzięczna, Zasługują na znacznie
więcej od świata, który całkowicie opiera się na ich pracy.”
Po spotkaniu z koordynatorem ITF z Belgii, Christianem
Roos’em, powiedział: „Płynąc – przepływałem obok wielu
statków pod tanimi banderami i myślałem o losach kobiet
i mężczyzn tam pracujących. Mam nadzieję, że mój wysiłek
skłoni ludzi do myślenia o tych marynarzach i o tym, jak
trudna jest ich praca”.
„ A co do moich osobistych wrażeń – to byłem zaskoczony ale i zachwycony widząc, że na francuskim wybrzeżu
czeka na mnie mój brat Christian Roose, koordynator ITF
z Belgii, który przybył aby mnie powitać piwem i ciepłym,
przyjacielskim uściskiem – to był wspaniały gest, który zakończył ten długi i ciężki dzień.”
Tłumaczenie ze strony www.itfseafarers.org
Barbara Kubach

IBM ostrzega przed rosnącą liczbą ataków
pirackich
08 sierpnia w Cieśninie Malakka uzbrojeni piraci porwali zbiornikowiec i ukradli ładunek ropy, dwóch
członków załogi z Indonezji i 10 z Singapuru zostało
rannych podczas ataku na statek MT Jaoquim, który
podnosi singapurską banderę.

kradzież ładunku paliwa w celu dalszej odsprzedaży. Międzynarodowe Biuro Morskie (IMB) ostrzega przed rosnącymi atakami w swoim najnowszym raporcie na temat
piractwa i rozboju. Są zgłaszane do IMB inne incydenty
ataków pirackich:

• 10 sierpnia sześciu rabusiów uzbrojonych w noże
wtargnęło na pokład masowca około 6,3 mil morskich
od Pulau Nipah, Indonezja, weszli do maszynowni,
ukradli części zapasowe urządzeń statkowych i uciekli.
• 10 sierpnia b.r. pięciu rabusiów uzbrojonych w noże
dostało się na pokład zbiornikowca około 5,5 mil morskich od Pulau Nipah, Indonezja weszli do maszynowni, związali Starszego mechanika i ukradli jego rzeczy
osobiste. Alarm został podniesiony, a rabusie uciekli.
• 09 sierpnia złodziej wtargnął na pokład łodzi , która
była zakotwiczona obok masowca na Taboneo, Indonezji, ranił starszego oficera szpikulcem do lodu. Złodziej uciekł a ranny oficer przetransportowany został
do kliniki.
• 31 lipca b.r. pięciu rabusiów uzbrojonych w noże z łodzi dostało się na pokład masowca, około 2,1 mil morskich od Pulau Takong Kecil, Indonezja. Został podniesiony alarm i złodzieje zaniechali ataku i uciekli.
• 26 lipca b.r. dwóch rabusiów wtargnęło na pokład
zbiornikowca zakotwiczonego w Davao, Filipiny.
Alarm został podniesiony, załoga zabarykadowała się
w pomieszczeniu. Odnotowano kradzież.
• 24 czerwca b. r.   pięciu rabusiów weszło na pokład
masowca około 5,3 mil morskich od Pulau Nipah, Indonezja. Alarm został podniesiony, światła pokładowe
włączone i załoga zebrana. Rabusie uciekli z pustymi
rękami.
• 22 czerwca b.r. pięciu zamaskowanych rabusiów wtargnęło na pokład masowca około 5,8 mil morskich od
Pulau Nipah, Indonezja, włamali się do zamkniętego
pomieszczenia,ukradli wyposażenie statku i uciekli.
• 18 czerwca b.r. piraci zostali dostrzeżeni przez załogę
z pokładu masowca około 5,4 mil morskich od Pulau
Karimun Kecil, Indonezja. Kapitan podniósł alarm,
włączono światła na wszystkich pokładach, aktywowano procedury bezpieczeństwa. Rabusie uciekli z pustymi rękami.

Rośnie liczba ataków piratów na zbiornikowce na wodach Azji Południowo-Wschodniej, które mają na celu
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Z działalności Inspektoratu ITF w Polsce
W portach Szczecin - Świnoujście
Zaległe wynagrodzenia dla marynarzy ze statku m/v Lucina bandery Curacao
Dnia 3 czerwca 2015 roku Adam Mazurkiewicz – Inspektor ITF w portach Szczecin/Świnoujście, na prośbę rosyjskiej załogi przeprowadził inspekcję na statku
„Lucina” bandery Curacao cumującym w porcie Szczecin. Załoga skarżyła się na zaległości placowe sięgające do 3 miesięcy.

cie w Szczecinie, należący do tureckiego armatora
statek bandery St. Vincent Friendship S został objęty
w dniu 14 lipca 2015 roku akceptowanym przez ITF
układem zbiorowym. Ewentualna odmowa podpisania układu naraziłaby armatora na utratę pilnego ładunku i wymierne straty finansowe.
Tureccy i gruzińscy marynarze statku Friendship S
otrzymali nowe umowy o pracę dające podwyżki wynagrodzeń od 30% dla oficerów, do 50% dla marynarzy szeregowych.

Zdjęcie :www.marinetraffic.com

W rezultacie inspekcji skarga załogi została potwierdzona. Holenderskiemu armatorowi postawiony został
zarzut naruszenia postanowień obowiązującego na statku
układu zbiorowego ITF oraz Konwencji o Pracy na Morzu,
MLC (2006) dotyczący między innymi niewypłacenia wynagrodzeń dla 11 marynarzy. Inspektor ITF przystąpił do
negocjacji z armatorem statku oraz zażądał bezzwłocznej
wypłaty wynagrodzeń. Załoga statku została poinstruowana w sprawie dalszego postępowania.
Ze względu na ryzyko opuszczenia przez m/v Lucina
portu w Szczecinie przed całkowitą spłatą należności załogi, Inspektor ITF zwrócił się do Inspektoratu Państwa
Portu (PSC) w Szczecinie o przeprowadzenie inspekcji
oraz podjęcie działań zmierzających do zatrzymania statku w porcie do czasu potwierdzenia wypłaty wynagrodzeń
marynarzy. W wyniku inspekcji PSC statek otrzymał zakaz
opuszczenia portu z powodu naruszenia zarówno konwencji MLC, 2006 oraz innych uchybień stanowiących
zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi. Po kilku dniach
wynagrodzenia zostały wypłacone w kwocie 65.400 USD
a pozostałe uchybienia usunięte. Statek otrzymał w wyniku
kolejnej inspekcji pozwolenie opuszczenia portu.
Skoordynowane działania ITF i szczecińskiego PSC potwierdziły, iż ratyfikowana przez Polskę Konwencja o Pracy
na Morzu MLC (2006) stanowi realne narzędzie służące
ochronie praw marynarzy w polskich portach.

Statek m/v Friendship S pokryty układem
zbiorowym ITF
W rezultacie wspólnej, skutecznej akcji Inspektora ITF
Adama Mazurkiewicza oraz NSZZ „Solidarność” w por-

Zdjęcie: www.marinetraffic.com

Również m/v Golden Seas z układem
zbiorowym ITF
Dobrze wspominać będą port w Szczecinie filipińscy
marynarze statku bandery liberyjskiej m/v Golden
Seas.
Ten należący do greckiego armatora masowiec rozładowywał produkty zbożowe na nabrzeżu słowackim w Szczecinie i nie posiadał akceptowanego przez ITF układu zbiorowego. Szybka interwencja inspektora ITF oraz skuteczne
negocjacje z armatorem doprowadziły do objęcia statku
i załogi układem zbiorowym. Nowe umowy o pracę dały 21
marynarzom (szczególnie szeregowym) solidne, sięgające
30% podwyżki zarobków

Marynarz z Filipin repatriowany po 11
miesiącach spędzonych na statku!
Drugi oficer statku m/v King Rice bandery panamskiej,
cumującego w Szczecinie, zwrócił się do inspektora ITF
z rozpaczliwą prośbą o pomoc w zejściu ze statku i repatriacji do kraju po 11 miesiącach pracy!
Jego kontrakt zakończył się prawie 2 miesiące temu
a armator zwodził i zwlekał z repatriacją! Inspektor ITF
podjął negocjacje z japońskim armatorem oraz znajdującą się na Filipinach agencją pośrednictwa. Dopiero groźba
zatrzymania statku w porcie na podstawie naruszenia praw
marynarza wynikających zarówno z układu zbiorowego
ITF jak i konwencji MLC, 2006 do repatriacji, skłoniła
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pracodawcę do zaaranżowania wymiany marynarza i jego
repatriacji na Filipiny.

cjacje z armatorem przyniosły skutek w postaci wypłaty
marynarzowi pełnej różnicy w kwocie prawie 3000 USD
obejmującej okres od początku zatrudnienia do końca lipca 2015 roku, czyli za okres 2 miesięcy pobytu na statku.
MA

W portach Gdyni i Gdańska
19 czerwca 2015 do terminalu GTK w Gdańsku zawinął
statek „KATHARINA SCHEPERS” pod banderą Cypryjską.
W wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor ITF
wspólnie z dokerami NSZZ „Solidarność” stwierdzili rażące naruszenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zagrażające życiu i zdrowiu marynarzy, dokerów oraz innych
osób przebywających w obszarze operacji statkowych,
zarówno na kei jaki na pokładzie.
W związku z powyższym zatrzymano wyładunek/załadunek statku do czasu usunięcia nieprawidłowości.
Na tym jednak nie koniec, w trakcie wizyty w biurze
kapitana okazało się, że marynarze zatrudniani są do mocowania i rozmocowania kontenerów. Co było jawnym złamaniem klauzuli dokerskiej o nie wykonywaniu prac dokerskich przez marynarzy, która wynika z obowiązującego
na statku Układu Zbiorowego Pracy akceptowanego przez
ITF. Na skutek zaleceń inspekcyjnych kapitan zatrzymał
wykonywanie mocowania kontenerów przez niewykwalifikowanych do tego marynarzy.
Na zdjęciu: Inspektor ITF Adam Mazurkiewicz.

Starszy Mechanik statku m/v Jongleur
otrzymuje swoją niedopłatę
Rutynowa inspekcja ITF statku m/v Jongleur bandery
St. Vincent cumującego w Szczecinie wykazała, iż starszy mechanik z Rosji otrzymuje od początku swojego
zatrudnienia wynagrodzenie niższe, niż przysługujące
mu z tytułu umowy o pracę.

Na zdjęciu: mv KATHARINA SCHEPPERS

Zdjęcie: www.marinetraffic.com

Zamiast wynagrodzenia starszego mechanika litewski armator wypłacał mu pensje 1 mechanika. Różnica
wynosiła, bagatela, prawie 1500 USD miesięcznie. Nego-

36

Mocowanie kontenerów ukończyli uprawnieni oraz
wykwalifikowani dokerzy z portu w Gdańsku, gwarantując w ten sposób prawidłowe i bezpieczne zamocowanie
ładunku, co niewątpliwie jest warunkiem bezpieczeństwa
w trakcie cumowania, żeglugi w kanałach portu Gdańskiego a także bezpiecznego rejsu i zawinięcia w kolejnym porcie.
27 lipca 2015 w porcie w Gdyni został poddany inspekcji ITF statek „NEW FORTUNE” pod banderą Marshall Island.
Dokerzy NSZZ „Solidarność” Portu w Gdyni zatrzymali wyładunek w związku z nieprzestrzeganiem przez
armatora przepisów BHP w obszarze operacji przeładunkowych.
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Naruszenia m.in. BHP a także nie prowadzenie terminowych badań jakości wody pitnej, zbiega się z brakiem
na tym statku Układu Zbiorowego Pracy akceptowanego
przez ITF.

Na zdjęciu: mv NEW FORTUNE przy nabrzeżu Polskim w Gdyni

Operację rozmocowania ładunku przeprowadziła załoga statku łamiąc zapisy porozumienia zawartego przez Armatora statku z ITF - Special Agreement art.1 ust. J, który
nie pozwala na wykonywanie prac dokerskich, bez uprzedniego porozumienia ze Związkiem Zawodowym Dokerów
afiliowanym przy ITF.
Prace przeładunkowe prowadziły osoby z firmy niespełniającej wymogów Konwencji MOP nr 137. NSZZ Solidarność Portu Gdańskiego należąca do Sekcji Krajowej
Portów Morskich NSZZ „Solidarność” afiliowanej przy
ITF-ie, nie uznaje tej firmy jako firmy dokerskiej.
Osoby biorące udział w przeładunku w sposób rażący
naruszały przepisy BHP w szczególności    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
BHP w portach morskich i śródlądowych z  6 lipca 1993
roku w kwestii poruszania się po statku oraz zabezpieczenia miejsca przeładunku przed upadkiem z wysokości, co
świadczy o braku kwalifikacji i odpowiedniego nadzoru.

Armator został poinformowany, że w polskich portach
Związek Zawodowy Dokerów NSZZ „Solidarność” nie akceptuje osiągania przewagi konkurencyjnej wobec uczciwych armatorów, kosztem bezpieczeństwa oraz niższych
wynagrodzeń dla marynarzy.

Na zdjęciu: mv BBC SCOTLAND przy nabrzeżu WOC II

Na zdjęciu: naprędce zamknięty obszar operacji ładunkowych

Związki Zawodowe Dokerów i Marynarzy afiliowane
w ITF zostały poinformowane o w/w brakach i nadużyciach i będą uważnie obserwować poczynania tego armatora w kolejnych portach, do których zawiną jego statki.

Inspekcja na statku “BBC Scotland”
Dnia 28.07.2015 na nabrzeżu WOC II w Porcie Gdańskim zespół kontrolny w składzie:
• Grzegorz Daleki – Inspektor ITF
• Edward Fortuna- Przewodniczący MKK NSZZ Solidarność Port Gdańsk S.A
• Piotr Ratkowski - Przewodniczący KZ NSZZ  Solidarność Port Gdański Eksploatacja S.A przeprowadził inspekcję na statku „BBC SCOTLAND” w trakcie rozładunku elementów elektrowni wiatrowych.
W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono m. in.
następujące uchybienia i naruszenia przepisów dotyczące
sfery przeładunkowej i wykonywania prac dokerskich:

Na zdjęciu: skandalicznie niebezpieczne zachowanie
niewykwalifikowanych „pseudo-dokerów” na m/v BBC SCOTLAND

W związku z zaistniałą sytuacją protokół z inspekcji
zawierający opis nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu marynarzy i portowców w trakcie wyładunku
przekazano do:
• Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
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• Sekcji Krajowej Portów Morskich NSZZ „Solidarność”
afiliowanej przy ITF, w celu oceny czy w/w praktyki
nie noszą znamion Taniego Portu (Port of Convenience).
Ponadto w trakcie Inspekcji ITF na w/w statku, okazało
się że marynarz w wieku powyżej 21 lat był zatrudniony
jako kadet z wynagrodzeniem zaledwie 450 USD – co jest
naruszeniem Układu Zbiorowego Pracy ITF na tym statku. Na skutek zaleceń Inspektora ITF armator wystawił mu
nowy kontrakt z wynagrodzeniem młodszego marynarza,
nie mniej niż 1253 USD na miesiąc.
05 sierpnia 2015 r. statek „BOKA” pod banderą
Saint Kitts &Nevis zacumował przy nabrzeżu Oliwskim
w Gdańsku.
Pomimo, że armator został poinformowany przed
zawinięciem do portu o stanowisku polskich związków
zawodowych marynarzy i dokerów afiliowanych przy
ITF ws. Układu Zbiorowego Pracy akceptowanego przez
ITF – nie podjął negocjacji warunków w/w Układu.
I tym razem armator chciał oszczędzić czas i pieniądze
kosztem BHP w gdańskim porcie. Niebezpiecznie położony trap oraz brak właściwego zabezpieczenia obszaru wyładunku, dwukrotnie były powodem konieczności przerwania wyładunku.

tkniętych poważnymi brakami lub uchybieniami ze strony
armatora:
• brak odpowiednich certyfikatów i dokumentacji (Materiał Safety and Data Sheets)
• braki dot. zapobiegania pożarom (x2)
• brak dostępu do wyposażenia ppoż.
• braki w odniesieniu do International Safety  Management
• brak właściwej higieny żywienia (MLC)
• niewłaściwa temp. przechowywania żywności (MLC)
• niewłaściwe warunki zatrudnienia (MLC)
• braki dot. napędu głównego w maszynowni
Trudno oprzeć się wrażeniu, że brak Układu Zbiorowego Pracy akceptowanego przez ITF jest pierwszym
i w większości przypadków potwierdzonym objawem potencjalnych nieprawidłowości również w innych obszarach
dot. eksploatacji i bezpieczeństwa na statku.
Nieprawidłowości na statku „BOKA” zostały przekazane do ITF-u. Statek będzie monitorowany i szczegółowo
inspekcjonowany w następnych portach zawinięcia.

mv BOKA przy nabrzeżu Oliwskim w Gdańsku

przerwana operacja załadunku z powodu nieprzestrzegania BHP

Ponadto strona internetowa EQUASIS, będąca źródłem
podstawowych danych m.in. na temat inspekcji PSC, informuje, że PSC w Polsce przeprowadzający w tych dniach
inspekcję statku „BOKA”, stwierdził aż 9 obszarów do-
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PORADY DLA MARYNARZY
Twoje prawa wynikające z Konwencji
o Pracy na Morzu (MLC), 2006

Marynarskie umowy o pracę
Najlepszą gwarancją właściwych warunków pracy
na morzu jest podpisanie umowy o pracę lub kontraktu („contract of employment”) opartego na warunkach układu zbiorowego pracy („CBA”) akceptowanego przez ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców). Poniżej prezentujemy kilka zasad, którymi
w naszej opinii należy się kierować przed podpisaniem
kontraktu:

1. Nigdy nie podejmuj pracy na statku bez podpisania
umowy o pracę lub kontraktu ustalającego zasady
i warunki Twojego zatrudnienia.
2. Twój kontrakt musi być podpisany przez Ciebie oraz
Twojego pracodawcę, być łatwo zrozumiały i możliwy
do egzekwowania na drodze prawnej. Po stronie pracodawcy kontrakt może być podpisany przez armatora, przedstawiciela armatora albo przez inną osobę
działającą jako armator, taką jak zarządzający statkiem, agent lub wynajmujący statek bezzałogowo.
3. Musisz otrzymać i posiadać podpisany oryginał umowy, której kopia musi być dostępna także na statku.
4. Sprawdź czy warunki Twojego kontraktu odnoszą się
do jakiegokolwiek układu zbiorowego pracy akceptowanego przez ITF. Jeśli tak to upewnij się, że warunki
CBA są Tobie znane.
5. Jeżeli Twoja umowa lub CBA nie są sporządzone w języku angielskim, dla statków eksploatowanych na wodach międzynarodowych, na statku musi dostępna być
ich wersja anglojęzyczna.

Co musi się znajdować w Twoim kontrakcie:
• Twoje pełne imię i nazwisko, data oraz miejsce urodzenia
• Nazwę armatora oraz jego siedzibę
• Miejsce i datę zawarcia umowy
• Stanowisko na statku
• Wysokość wynagrodzenia i sposób jego naliczenia
• Wymiar corocznego, płatnego urlopu
• Warunki rozwiązania umowy, włącznie z okresem
wypowiedzenia dla umów na czas nieoznaczony (nie
może on być mniejszy dla armatora niż dla marynarza
tj., nie możesz zostać poproszony o złożenie wypowiedzenia 2-miesięcznego, jeśli armatora obowiązuje
w tym zakresie okres jednego miesiąca)
• Datę wygaśnięcia, jeśli umowa sporządzona została
na czas określony
• Port docelowy, jeśli umowa sporządzona została
na konkretną podróż musisz znać okres czasu od czasu zawinięcia do chwili Twojego wyokrętowania
• Świadczenia z tytułu ochrony zdrowia i zabezpieczenia
społecznego ze strony armatora
• Szczegóły dotyczące Twojej repatriacji
• Odniesienie do CBA, jeśli ma to zastosowanie
• Wszelkie inne szczegóły wymagane prze prawo krajowe

Wynagrodzenia
Masz prawo do otrzymywania regularnie pełnego wynagrodzenia, co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z Twoją
umową o pracę albo CBA.
Twój pracodawca musi dostarczyć Tobie miesięczne
rozliczenie określające kwotę należną i kwotę wypłaconą,
włącznie z dodatkowymi płatnościami i kursem wymiany
jeśli waluta różna jest od ustalonej w umowie o pracę.
Wynagrodzenia zasadnicze („basicwage”) oznacza płacę za normalny czas pracy, normalnie 8 godzin/dzień od
poniedziałku do piątku i nie więcej niż 48 godzin/tydzień.
Wynagrodzenie zasadnicze nie powinno być niższe od zalecanej płacy minimalnej ustalanej przez MOP (Międzynarodowa Organizacja Pracy).
Jeśli pracujesz w wymiarze przekraczającym normalny
czas pracy, powinieneś otrzymać wypłatę za nadgodziny.
MOP ustaliła, że minimalna wysokość stawki za nadgodzinę powinna wynosić 1,25 stawki podstawowej. Rejestr
nadgodzin powinien być prowadzony przez Kapitana
i zatwierdzamy przez Ciebie przynajmniej raz w miesiącu.
Jeśli musisz pracować w dzień uznawany za dzień odpoczynku albo święto państwowe, albo przez prawo krajowe
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lub przez warunki Twojego CBA, powinieneś wówczas być
uprawniony do wypłaty nadgodzin lub w zamian czasu
wolnego.
Twój pracodawca musi zagwarantować, że jesteś w stanie przekazywać całość lub część swojego wynagrodzenia
do domu. Powinno to następować w ramach regularnych
przekazów bankowych należności ustalonych w chwili
podpisywania kontraktu. Przekazy powinny być przekazywane na czas do osoby lub na konto przez Ciebie wy-

znaczone. Nie należy oczekiwać ponoszenia przez Ciebie
nierozsądnych opłat za takie usługi. Kurs wymiany musi
być aktualnym kursem rynkowym, albo kursem opublikowanym publicznie, nie będącym dla Ciebie niekorzystnym.
Na podstawie Przewodnika ITF dla marynarzy po Konwencji MOP o Pracy na Morzu, 2006 -tłumaczenie Jacek
Cegielski, V-ce Przewodniczący Rady
KSMMiR NSZZ „Solidarność”.

Zatrudnienie marynarza
czyli jak bezpiecznie podjąć pracę na statku.
Szukanie pracy
1. Poprzez polskie pośrednictwa pracy.
• Na początku sprawdzamy czy dane biuro posiada
uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z pośrednictwem pracy. W tym celu należy się
udać na stronę www.praca.kraz.gov.pl gdzie można
sprawdzić wszystkie firmy posiadające licencję jak
i skorzystać z nowo utworzonej zakładki wyodrębniającej pośrednictwa pracy dla marynarzy.
• Jeżeli wszystko jest w porządku możemy składać tzw.
aplikację. Dokument najczęściej jest do pobrania
w biurze, poprzez e-mail lub stronę internetową pośrednictwa pracy. Aplikacja składa się z kilku stron
na których będziemy musieli podać swoje dane, wykształcenie, dane dotyczące posiadanych dokumentów, historię pływania, wskazać najbliższą rodzinę,
datę gotowości do wyjazdu itp. Trzeba będzie dołączyć zdjęcie jak i w większości przypadków kopie
wymaganych dokumentów.
• Jeżeli aplikacja jest złożona trzeba czekać. Zalecamy
regularny kontakt w celu „przypomnienia się” rozeznania sytuacji.
• Biura pośrednictwa w pracy nie mogą pobierać opłat
od pracowników za pośredniczenie w zatrudnieniu.
• Z pośrednictwem pracy zawsze zawiera się odrębna umowę (poza umową o pracę) o pośredniczenie
w zatrudnieniu.
2. Poprzez zagraniczne pośrednictwa pracy / pracodawców
• W tym przypadku nie mamy zbyt dużych możliwości
sprawdzenia czy dana firma istnieje w rzeczywistości. Znane są przypadki firm, które np. wprowadzały
wirtualne oferty pracy, następnie marynarz podpisywał umowę (odpowiednia skonstruowaną z kruczka40

mi prawnymi) a następnie zaczynało się wyłudzanie
pieniędzy np. na uwierzytelnienie dokumentów, tłumaczenia, itd. W rzeczywistości żadnej oferty pracy
nie było.
• W przypadku zagranicznych biur pośrednictwa pracy najbardziej sprawdzonymi metodami jest:
a. zaczerpnięcie informacji u marynarzy będących już
na rynku pracy od kilku lat,
b. wysłanie zapytania do pośrednika o nazwę statku
lub armatora. Następnie można skontaktować się
z armatorem i sprawdzić czy potwierdza on współpracę z danym pośrednikiem.
3. Bezpośrednio u armatora
• Dość rzadkim przypadkiem jest, iż armator zatrudnia załogi bezpośrednio. Najczęściej korzystają z innych firm, które zostały utworzone specjalnie w tym
celu lub są firmami niezależnymi trudniącymi się
obsadzaniem statków (Crew Management). Powodem takich działań najczęściej są korzyści wynikające z obciążeń podatkowo - ubezpieczeniowych lub
po prostu wygoda korzystania z firmy zewnętrznej
na którą spychane są obowiązki i odpowiedzialność
wynikające z umowy o pracę. Niemniej jednak znając armatora możemy łatwo sprawdzić jakie statki
ma w swojej flocie której stan zazwyczaj odzwierciedla status firmy.

Decyzja
W momencie gdy zostanie nam przedstawiona oferta
pracy, każdy powinien sprawdzić i przeanalizować kilka
spraw:

1. Statek i jego bandera
• Rodzaj statku, jego wiek, stan techniczny, nazwa klasyfikatora wyposażenie, załoga. Takich informacji
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możemy zażądać od pośrednika lub pracodawcy. Decyzja należy do nas. Oczywistym jest, iż wiek statku
w największej ilości przypadków jest ściśle powiązany z jego stanem technicznym i wyposażeniem.
• Podstawowe informacje o statku możemy znaleźć
na stronach www.itfseafarers.org oraz www.equasis.
org
• Bandera statku jest ważnym elementem ze względu
na częste powiązanie z warunkami pracy i ubezpieczeniem społecznym. Możemy rozróżnić:
a. Wygodne bandery UE/EOG – dla polskich marynarzy oznaczają one obowiązek objęcia pracownika
ubezpieczeniem społecznym kraju bandery. Do systemu ubezpieczeń społecznych składki zazwyczaj
odprowadzane są przez pracodawcę jak i pracownika.
b. Pierwsze rejestry – w pierwszych rejestrach najczęściej każdy marynarz bez względu na narodowość musi być zatrudniony na przynajmniej takich
samych warunkach płacowo – ubezpieczeniowych
jak obywatel kraju bandery. Na przykład polski
marynarz pracujący w pierwszym rejestrze norweskim NOR powinien mieć identyczne warunki
pracy jak marynarz z Norwegii. Niestety ten system nie działa we wszystkich wypadkach czego
przykładem są np. bandery UK, Holandii, Cypru,
Malty.
c. Inne przypadki. W roku 2010 została ratyfikowana
pierwsza umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania która wskazuje, iż bandera statku określa obowiązek podatkowy. Mowa tutaj o drugim rejestrze
norweskim N.I.S.
2. Armator / pracodawca.
• Siedziba pracodawcy lub siedziba firmy sprawującej
zarząd nad statkiem w żegludze międzynarodowej
w większości przypadków określają przepisy podatkowe obowiązujące marynarza.
• Należy zwrócić uwagę aby siedziba armatora / pracodawcy była wymieniona w całości. Jest to istotnie dla
celów podatkowych jak i w przypadku gdy będziemy
zmuszeni kontaktować się z armatorem w przyszłości zarówno w sprawach rutynowych jak i przy ewentualnych roszczeniach z tytułu wykonywania pracy.
• Im większy armator tym mniejsze ryzyko związane
z ewentualnym brakiem wynagrodzenia lub problemami roszczeniowymi.
• Większy armator to większe szanse awansu lub
w przypadku zróżnicowania floty zmiany długości
podróży lub rodzaju statku.
3. Warunki umowy o pracę

• Umowa o pracę z pracodawcą powinna być podpisana przed wyjazdem z kraju.
• Umowa o pracę w większości przypadków zawiera
odniesienie do warunków zatrudnienia. Należy zapoznać się z warunkami zatrudnienia i posiadać ich
kopię przed popisaniem umowy o pracę.
• Warunki pracy i umowa to często kilkadziesiąt stron
tekstu. Polecamy skierowanie prośby do pracodawcy
o przedstawienie warunków zatrudnienia na kilka
dni przed ich podpisaniem. Będziemy wtedy dysponowali czasem na ewentualne konsultacje np. ze
związkiem zawodowym.
• Najważniejsze abyśmy zapoznali się z warunkami
opieki medycznej, chorobowego, wypadków przy
pracy, odszkodowań, rozwiązania umowy o pracę, systemu pracy, systemu wynagrodzeń. Brak np.
uzgodnień dotyczących systemu pracy w połączeniu
z pensją „all inclusive” jest równoznaczne ze zgodą
na pracę w liczbie do 14 godzin na dobę bez dodatkowego wynagrodzenia.
• Pamiętajmy, iż czasami nie ma ustalonych warunków
zatrudnienia, a w umowie wspomniane są jedynie
ogólne przepisy kraju bandery. Należy wtedy zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami. Można
spotkać specjalnie przygotowane wyciągi z ustawodawstwa krajowego przeznaczone dla marynarzy
zakreślające ich prawa i obowiązki. Przykładem jest
bandera duńska. W przypadku odwołania się jedynie
do ustawodawstwa kraju bandery możemy być pewni, iż nie spotkamy tam naszych warunków ubezpieczenia medycznego, wypadkowego czy związanych
z odszkodowaniem.
• Nie zgadzajmy się na żadne dodatkowe ustalenia
słowne. Jeżeli negocjujemy z pracodawcą np. uzgadniamy słownie iż długość pobytu na statku będzie
wynosiła 2 miesiące, ale standardowy kontrakt zawiera 4 miesiące, należy nanieść odpowiednie zmiany na umowie o pracę.
• Jeżeli podpisujemy umowę o pracę na stanowisku
kadeta, pamiętajmy aby w umowie były zawarte warunki pracy dla tego stanowiska. Zazwyczaj jest to 4
godziny pracy + 4 godziny poświęcone na naukę.
4. Rejon pracy statku
• Krótkie przeloty pomiędzy portami oznaczają zazwyczaj dużą ilość pracy w nadgodzinach. W takich
przypadkach należy się upewnić czy system pracy
jest dwu czy trzy-wachtowy. Przy dwu-wachtowym
systemie pracy i krótkich przelotach możemy się
spodziewać 12 do 14 godzin pracy na dobę.
• Strefy zagrożone atakami pirackimi – należy unikać
tych obszarów. Ponieważ nie zawsze możemy być
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odpowiednio poinformowani o następnych rejonach
przez które statek będzie przepływał należy zapoznać
się z naszymi uprawnieniami w tej sprawie.
• Stała praca na wodach terytorialnych danego Państwa może być związana z dodatkowym obowiązkiem podatkowym.
• Należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi
szczepień ochronnych przewidzianych dla danego
rejonu geograficznego oraz wystąpić o międzynarodową książeczkę szczepień.

Czynności związane z wyjazdem
1. Ubezpieczenie

2. Bezpieczeństwo wykonywania pracy
• Przed rozpoczęciem pracy zarówno na pokładzie
jak i w maszynie powinniśmy zostać wyposażeni
w sprzęt / odzież BHP. W języku angielskim nazywany PPE (Personal Protective Equipment).
• Pracę zawsze powinniśmy wykonywać bezpiecznie.
Jeżeli nie jesteśmy pewni powierzonego zadania, powróćmy do przełożonego aby jeszcze raz je przedyskutować.
3. Przepisy statkowe

• W warunkach umowy o pracę powinny być wskazane warunki związane z naszym ubezpieczeniem
w czasie podróży na statek i ze statku. Należy się
z nimi zapoznać i w przypadku gdy nie spełnia ono
naszych oczekiwać powinniśmy wykupić dodatkowe
ubezpieczenie na podróż.
2. Podróż

• Należy zaznajomić się z kodeksem ISM który zawiera różnego rodzaju procedury według których należy postępować. Jednym z punktów ISM jest ustanowienie Desiganted Person Ashere (DPA) czyli osoby
w biurze armatora odpowiedzialnej za funkcjonowanie procedur zawartych w kodeksie.
4. Komunikacja

• Powinniśmy mieć wszystkie dokumenty podróżne,
które zawsze trzymamy przy sobie. Nie nadajemy
żadnych dokumentów na bagaż.
• Zalecamy wpisanie do pamięci telefonu numerów do
armatora, agenta itp.
• Sprawdźmy ograniczenia związane z bagażem. Zazwyczaj marynarze mają większy limit wagowy, jednak w przypadku pracy w offshore jest on limitowany do 10-15kg.
• Zalecamy aby w bagażu podręcznym posiadać jeden
lub dwa komplety bielizny, które nas uratują w przypadku zaginionej walizki.
• Zalecamy posiadanie gotówki w popularnej walucie
USD lub EUR na nieprzewidziane wydatki jak np.
wiza, pozwolenie o pracę lub taxi.
3. Informacje dla rodziny
• Zaleca się poinformowanie rodziny o tym gdzie jedziemy oraz pozostawić w domu dane kontaktowe do osób
związanych organizacją naszej podróży np. agenta
• Należy poinformować rodzinę o nazwie statku
na którym będziemy pracować oraz pozostawić
w domu kopię umowy o pracę oraz warunki zatrudnienia.

Mustrujemy na statku
1. System pracy
• Zgodny z warunkami pracy na które się zgodziliśmy.
Wszystkiego dowiemy się od naszego przełożonego.
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• Zawsze powinniśmy wypełniać karty pracy / karty
czasu wolnego oraz zachować ich kopie przynajmniej na okres zatrudnienia.

• Telefon satelitarny, e-mail to powszechnie wykorzystywane systemy łączności.
• Domy marynarza – najczęściej wykorzystywane
miejsca w których marynarze korzystają z Internetu.

Najczęściej spotykane problemy
• Wcześniejszy powrót do domu
• Wypadek / choroba
• Problemy załogowe
• Brak wynagrodzenia
• Niezgodność umowy o pracę z rzeczywistą sytuacją
We wszystkich przypadkach należy się podpierać warunkami zatrudnienia. W przypadku niejasności należy się
skontaktować z kimś kto może udzielić nam wsparcia lub
wystąpić w naszym imieniu.
W przypadku braku wynagrodzenia zaleca się rozwiązywanie problemu przed zmustrowaniem ze statku. Po powrocie do domu szanse na odzyskanie pieniędzy drastycznie spadają.
Wszelkiego rodzaju wnioski zaleca się składać na piśmie np. prośba o wcześniejsze zmustrowanie, a dokumenty tak jak np. zwolnienia lekarskie dostarczać pocztą lub
za potwierdzeniem odbioru. We wszystkich przypadkach
zatrzymujemy kopie.
W przypadku gdy w trakcie trwania zatrudnienia będziemy zmuszeni do wizyty lekarskiej należy zbierać kopie
wszystkich dokumentów.
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Organizowanie związku zawodowego
Jeżeli zapytalibyśmy organizatorów związkowych,
działaczy związkowych, członków związku by zdefiniowali „czym jest organizowanie”, to najprawdopodobniej otrzymalibyśmy tyle samo odpowiedzi, ile byłoby osób w pomieszczeniu.
Jasne jest, że nie ma jednego najlepszego modelu budowania organizacji czy gotowego przepisu na budowę silniejszych związków. „Organizowanie” nie jest też niczym
nowym.
Warto zastanowić się, dlaczego zorganizowanie w związek zawodowy jest ważne i dlaczego daje to nam przewagę
w wielu sytuacjach.
• Struktura nie jest celem samym w sobie - organizujemy się, ponieważ pomaga to nam budować silne, skuteczne związki mogące zapewniać pomoc dla członków w miejscu pracy i poza nim.
• Znaczenie silnego związku zawodowego – nikt nie
rozmawia ze słabymi. Pracodawcy, rządy zawsze pytają „ilu was jest?”; „kogo reprezentujecie?” itd. Jeżeli
szacunkowo jest w Polsce około 40 tys. Marynarzy –
najlepszą odpowiedzią byłoby większość.
• Nie chodzi tylko i wyłącznie o funkcjonowanie związku w modelu „organizowanie vs. usługi”! - Wszystkie
związki zawodowe muszą być zdolne do reprezentowania i świadczenia usług dla swoich członków. Kluczem
do sukcesu jest to, jak to się odbywa: zapewnienie,
że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, by problemy
marynarzy były rozpatrywane przez dobrze wyszkolonych, pewnych siebie przedstawicieli – delegatów
załogowych na burcie statku, tym samym dając działaczom związkowym na lądzie i pracownikom związku, możliwość odgrywania bardziej strategicznej roli.
Oznacza to również, że nasze „małe-duże” zwycięstwa
na burcie zwiększają naszą siłę przebicia - czy przy
stole negocjacyjnym, czy w sprawach dyscyplinarnych
czy roszczeniowych. Tworzy to również więcej możliwości budowania związku.
• Delegaci załogowi i aktywni członkowie na lądzie są
kluczem - Związki zawodowe muszą promować, wspierać i doceniać wartość i rolę swoich reprezentantów,
zapewniając, że mają wystarczająco dużo możliwości,
dostępu do szkoleń i możliwości rozwoju oraz dostępu
do wysokiej jakości porad i wskazówek. Wiemy, gdzie
mamy dobrych, aktywnych członków związku, dzięki
ich zaangażowaniu, marynarze wiedzą, że związek ma
ich sprawy na sercu.
• Abyśmy rośli w siłę musimy być innowacyjni –czy
nasz związek jest? Oczywiście! Wykorzystujemy
wszelkie możliwe, nowoczesne metody komunikowania się, do celów informacyjnych, prowadzenia kampanii na rzecz lepszych miejsc pracy czy codziennego

kontaktu z członkami związku. Kanałów dostępu jest
ogromna ilość – telefony stacjonarne, faxy, komórki,
e-mail, Skype, Facebook, strony internetowe – wszystko to, by być bliżej naszych członków związku.
• Członkowie i potencjalni członkowie chcą związku,
który zajmuje się sprawami istotnymi dla nich - Oznacza to, że związek walczy, prowadzi kampanię, w sprawach które są dla nich ważne, dzięki czemu odzwierciedlamy ich zawodowe dążenia.
• Komunikacja jest niezbędna - członkowie chcą wiedzieć, co ich związki robią i dlaczego. Chcą też, aby
ich słuchał i reagował na ich problemy. Komunikacja
pomiędzy członkami jest również ważna, zwłaszcza
w sytuacjach zawodowych. Związek jest platformą do
wymiany informacji, doświadczeń zawodowych pomiędzy marynarzami.
Drogi czytelniku! Czekamy na Twoje opinie na powyższe kwestie. Pragniemy poznać Twój punkt widzenia. Dlatego jeżeli masz uwagi, sugestie, bądź po prostu komentarz
– napisz do mnie adam.tylski@nms.org.pl Najciekawsze
nadesłane wiadomości, za zgodą autora możemy opublikować wraz z naszą odpowiedzią! Dyskusja jest tym, co
buduje i jest nam potrzebne!
Adam Tylski
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Polska flota morska – akceptacja oszustwa
czy brak zainteresowania ?
W poprzednim wydaniu Biuletynu Morskiego napisałem o szczątkowym stanie polskiej floty morskiej
(statków pod polską banderą) i o wykazywaniu przez
organ rejestrowy statków jako aktualnie pływających
również tych, które zostały pocięte na żyletki ponad
pół wieku temu.

W związku z otrzymaniem takiego wykazu  statków od Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym
w Gdańsku, OMK NSZZ „Solidarność” zwróciła się
do Przewodniczącego tej Izby z wnioskiem o jego
zweryfikowanie i uaktualnienie zgodnie z rzeczywistością. W swoim piśmie zwróciliśmy uwagę, że informacje o złomowaniu tych statków odczytaliśmy
na stronach internetowych przytaczających również
informacje prasowe z tamtego okresu. Pismo do
pana Przewodniczącego przesłane zostało również
do wiadomości Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Z osłupieniem przeczytałem przesłaną do Związku
i do wiadomości Ministerstwa odpowiedź.
Pan Michał Meissner Przewodniczący Izby Morskiej informując nas na początku pisma, że podstawą
wykreślenia statku morskiego z rejestru okrętowego
stanowią takie zdarzenia jak zatoniecie, zniszczenie
lub zaginiecie statku, utrata polskiej przynależności
lub utrata przez statek charakteru statku morskiego
napisał dalej - cytuję:
„Pragniemy przy tym podkreślić – co uszło Państwa uwadze – iż nawet w przypadku wystąpienia,
którejkolwiek z wyżej wymienionych przesłanek
(w tym fizycznego zniszczenia statku), wykreślenie
statku z rejestru okrętowego jest możliwe dopiero
wtedy gdy wyrazi na to zgodę wierzyciel hipoteczny
(art. 31 par. 2 k.m.)”.
W zakończeniu tego listu Pan Przewodniczący nie
omieszkał nas pouczyć, co powinniśmy zrobić aby
nasze uwagi zostały przez niego uwzględnione, cytuję
„[…]będziemy wdzięczni za przesłanie nam dokumentów sporządzonych w formie przewidzianej prawem,
potwierdzających przywołane przez Państwa okoliczności a zarazem warunkujących konieczność wykreślenia wskazanych w Państwa piśmie statków rejestru
okręgowego Izby Morskiej”.
Po przeczytaniu tego pisma trudno nie odnieść
wrażenia, że Pana Przewodniczącego organu rejestrowego zupełnie nie obchodzi czy wykaz statków jest
zgodny z rzeczywistością.
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Ponieważ w/w korespondencja skierowana była do
wiadomości Ministerstwa wydawało się, że wywoła
ona reakcję któregoś z urzędników administracji państwowej. Chodzi przecież o faktyczny wykaz statków
o polskiej przynależności a nie fikcję czyli „oszustwo”.
Niestety, milczenie Ministerstwa wskazywało, że polskiego rządu problem ten zupełnie nie interesuje.
W związku z tym  OMK skierowało w tej sprawie pismo bezpośrednio do Pani Minister Doroty Pyć.
W odpowiedzi w dniu 30 lipca 2015 r. Pani Minister poinformowała nas, że rejestr okrętowy prowadzony przez izby morskie jest tylko jednym ze źródeł wiedzy administracji morskiej o stanie polskiej
floty handlowej.
Aktualne dane dotyczące eksploatacji takich statków w tym ich przeglądów i inspekcji, gromadzone
są w ramach inspekcji państwa bandery, działającej
w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie morskim.
Na podstawie tych danych, zgodnie z cyrkularzem
IMO nr 3347, raz do roku przekazywana jest do IMO
lista statków eksploatowanych pod polską banderą.
W nawiązaniu do naszego wystąpienia Pani Minister przesłała nam również otrzymane przez Ministerstwo wyjaśnienie Izby Morskiej. W wyjaśnieniu
tym Pan Przewodniczący wskazał, że Izba Morska
dla statków wymienionych w piśmie OMK nie posiada jakichkolwiek dokumentów potwierdzających fakt
sprzedaży (zmiany bandery) jak i złomowania tych
jednostek. Jednakże w zaistniałej sytuacji planuje się
podjęcie działań z urzędu mających na celu wyjaśnienie sytuacji prawnej przedmiotowych jednostek.
Dalej zaś ewentualnego ich wykreślenia z rejestru
lub też wpisanie ostrzeżenia o niezgodności treści
księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Wobec otrzymania takich odpowiedzi i   informacji Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ
„Solidarność” zwróciła się do Pani Minister z prośbą
o przesłanie kopii ostatniej listy statków eksploatowanych po polską banderą przekazana do IMO zgodnie
z cyrkularzem IMO nr 3347 o której napisała w swoim liście.
Jak widać trudno jest uzyskać wiarygodną informację o aktualnym stanie polskiej floty morskiej. Czy
jest to wynikiem oszustwa czy też braku zainteresowania a może jednego i drugiego ?
Janusz Maciejewicz
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Z działalności Organizacji
Marynarzy Kontraktowych
Spotkanie za Studentami Akademii Morskiej
w Szczecinie
Jak co roku Organizacja Marynarzy Kontraktowych
spotkała się ze studentami Akademii Morskiej w Szczecinie idącymi na praktyki morskie po zakończeniu semestru.
Przedstawiliśmy nasze doświadczenia i przestrogi między innymi z zakresu:
• umów o pośrednictwo pracy
• kontraktów marynarskich,
• opieki medycznej, świadczeń chorobowych,  
• wynagrodzenia i jego składników,
• godzin pracy i odpoczynku.
• stref działań pirackich,
• układów zbiorowych,
• podatków marynarskich.

Kwestia dotycząca możliwości ukończenia skróconego
szkolenia przez absolwentów uczelni przez 2012 r została zachowana w projekcie. Następnym etapem projektu
to rozpatrzenie przez Komisję Prawniczą w Rządowym
Centrum Legislacji. Po rozpatrzeniu przez Komisję projekt
zostanie skierowany do podpisu Ministra Infrastruktury
i Rozwoju.
Pełna odpowiedź z MiR jest dostępna w Strefie Członków
Związku na naszej stronie internetowej www.omk.org.pl
T.L.

Informacja o kolejnych nieuczciwych
oszustach proponujących zatrudnienie.
Oszust podszywający się pod firmę Vroon

Uprzejmie przypominamy wszystkim studentom
i uczniom szkół morskich o naszej stronie internetowej
www.omk.org.pl na której można znaleźć bardziej szczegółowe porady jak i 24h godzinny nr alarmowy pod który
mogą dzwonić marynarze należący do OMK w razie pilnej
potrzeby.
T.L.

Kolejny przypadek, gdy oszust podszywał się pod dobrze znaną firmę offshorową. W użyciu było oficjalne
logo Vroon, adres w Aberdeen i nr telefonu.
Oszust starał się wyciągnąć wszystkie dokumenty żeglarskie marynarza jak i w celu załatwienia formalności
związanych z „Insurance Document” chciał pobrać opłatę.
Oszust podpisywał się jako Mr. Greg Spencer. Marynarz
skontaktował się z OMK jak i zgodnie z naszą sugestią bezpośrednio z Vroon na dane adresowe podane na oficjalnej
stronie internetowej.
Wkrótce przyszło wyjaśnienie wraz z poradą którą cytujemy:
«This is a fraudulent company contacting you. Our Legal
Department are aware of what is happening and are working
to stop the crime taking place. Please contact Action Fraud
and provide details, this can be done via Action Fraud website:
http://www.actionfraud.police.uk/home or by telephone
on 0300 123 2040. All seafarers interested in employment
with a Vroon Company should ensure any contact is made
directly with a bona-fide Vroon office. The correct contact
details and our on-line application form can be found on the
Vroon website (http://www.vroon.nl/).”
T.L.

Najnowsze informacje w sprawie
absolwentów Akademii Morskiej
w latach 2006-2011

Oszuści podszywający się
pod ConocoPhillips

Informujemy, iż nasza Organizacja zwróciła się ponownie do Ministerstwa Infrastruktury o przedstawienie
aktualnego stanu prac nad projektem nowego rozporządzenia umożliwiającego odbycie skróconych szkoleń absolwentom studiów zaocznych ubiegających się
o dyplomy z poziomu zarządzania.

Incydent został zgłoszony przez marynarza należącego do OMK. Na początku nic nie budziło podejrzeń
ponieważ oferta pracy była podjęta z oficjalnej strony
Conocophillips.
Wymiana korespondencji, dokumentów jak i rozmowy telefoniczne. Dopiero po pewnym pojawiły się e-maile

Na zdjęciu: Tymoteusz Listewnik prowadzi wykład dotyczący
bezpieczeństwa zatrudnienia.
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zatytułowane jedynie stanowiskami pracy np. pracownik
HR ale już bez imienia i nazwiska. Osoba podszywająca się
pod Conoco Phillips prosiła o kopie dokumentów, wypełnianie formularzy, podpisy itd. Jak marynarz zaczynał się
dopytywać o szczegóły kontakt się poluźniał, aż w końcu
ustał.
Na oficjalnej stronie Conocophillips odnaleźliśmy informacje związaną z tym incydentem. Zamieszczamy link
bezpośredni:
http://careers.conocophillips.com/en/scam-job-offer/
T.L.

Marynarze z OMK mają taniej. Podpisaliśmy
kolejna umowę z partnerem
Informujemy, że marynarze z Organizacji Marynarzy
Kontraktowych mogą liczyć na 15 % rabat na przewozy na lotniska z Firmy „Interglobus” Follow Me.
Dnia 27 sierpnia b.r. podpisaliśmy kolejną umowę
o współpracy, tym razem z Firmą przewozową „Interglobus”, na mocy której po okazaniu legitymacji członkowskiej marynarze z OMK mogą liczyć na 15 % rabat na przewozy z/na lotniska.
Szczegóły dotyczące dokonywania rezerwacji znajdują
się na naszej stronie internetowej www.omk.org.pl

Udział Organizacji Marynarzy
Kontraktowych w Konferencji naukowoszkoleniowej I Forum Kobiet
NSZZ Solidarność
Panie z OMK wykonujące pracę na morzu wzięły udział
w I Forum Kobiet NSZZ Solidarność, które zostało zorganizowane po raz pierwszy od 35 lat przez Sekcję
Krajową i Regionalną Kobiet NSZZ Solidarność ” z okazji 35. lecia powstania NSZZ „Solidarność”.
Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie - Oficerowi wachtowemu za przygotowanie świetnej prezentacji
multimedialnej o swojej pracy na Platformie wiertniczej,
udział w panelu dyskusyjnym p.n. praca- pasje-sukcesy
i przybliżenie obecnym specyfiki pracy na morzu.
W Konferencji brało udział ponad 100 uczestników
z całej Polski.
B.S

Na zdjęciu:
Pani Katarzyna podczas swojej prezentacji

B.S.

Rabat na wakacje w Busku- Zdroju dla
marynarzy z OMK na podstawie okazania
legitymacji członkowskiej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o odejściu na wieczną wachtę

Przypominamy, że OMK podpisała umowę partnerską
z Hotelem Gromada w Busku Zdroju i uzyskała 10 %
rabatu na wypoczynek na podstawie okazanej legitymacji członkowskiej w recepcji, szczegóły:
http://www.gromada.pl

Leszka Piersińskiego
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Oficera wachtowego

Członka Komisji
Organizacji Marynarzy Kontraktowych
NSZZ Solidarność w latach 2006-2010
Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom składają
Koleżanki i Koledzy z OMK
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Refleksje żony marynarza z Organizacji
Marynarzy Kontraktowych:
Witam Wszystkie Panie „Marynarzowe”
Zawsze bawiło mnie to określenie, teraz jest (pewnie już dłuższy czas) „Marynarki” – jeszcze lepsze. Od
dłuższego czasu szukałam – z czystej ciekawości – czy
w Szczecinie są organizowane spotkania / koła zainteresowań / zabawy dla Żon / Narzeczonych / Partnerek
/ Matek / Sióstr itd. marynarzy, innymi słowy dla tych
wszystkich opuszczonych.
Nie wpadłam na to, żeby poszukać w najbardziej oczywistym miejscu czyli na facebook’u.
Okazało się, że portale społecznościowe to wielka wiedza, przez „polubione” u znajomych znalazłam jeden taki
(a jest ich więcej). Mówiąc fachowo „polubiłam” i pojawiły
się posty na tablicy.
I zaczęło się, ponieważ zaliczam się do szczęśliwych
Drugich Połówek, wpisy na tablicy zaczęły mnie irytować, ale i bawić. Większość jest o tęsknocie i samotności, o wielkim oczekiwaniu, o euforii z okazji powrotu
itp. W skrócie same rzewne wpisy. Jest jeden wpis bardzo
promowany, że 27go czerwca odbywa się w Wolinie spotkanie „Żon Marynarzy” edycja 4, powiązane z odsłonięciem tablicy tym, którzy nie powrócili z morza – to akurat
piękny gest.
Chciałbym jednak o czymś innym. Ja wiem, że na lądzie zostajemy same, ale to nie oznacza chyba tragedii
narodowej, prawda? Mamy rodziny, przyjaciół, życie –
które toczy się dalej. Mamy czas dla siebie, a każdy potrzebuje chwili samotności dla samorealizacji, naładowania akumulatorów. Odnoszę wrażenie, że demonizuje się
strasznie ten zawód i to, że zostajemy same. Naprawdę
jest aż tak źle?
Nie chciałabym, żeby uznano, że nie kocham Męża,
Taty i Brata, ale nie uważam, żeby ich zawód był tragedią.
Traktuję go jako wyzwanie, swego rodzaju test, ale też jako
wyjątkowy dar czasu jaki mają dla mnie jak wracają. Nie
ukrywajmy, nikt nie ma tyle wakacji. Czasy się zmieniły
i na urlop można spokojnie lecieć w grudniu, nie musi to
być lipiec/sierpień. Czas, który poświęcają dzieciom jest
też bezcenny, bo nie jest to wieczorem godzina po obiedzie
i „tatuś jest zmęczony”.
Rozumiem, że każdy odczuwa inaczej i pewnie moje
podejście stanowi jakieś dziwactwo, ale chciałbym, żebyśmy próbowały wziąć wszystko co najlepsze z pozostania
na lądzie, ja mam wtedy dużo czasu dla przyjaciółek, czas
dla siebie (hobby, kosmetyczka itp.), nadrabiam w pracy
(bo jak mąż jest to robię to co bieżące, ale już nic dodatkowego), organizuję sobie czas wieczorny (bo nie ukrywam,
że nie zawsze chcemy tego samego plus odwieczna walka
o pilota J), poświęcam czas rodzinie, a bezcenna jest więź
która tworzy się z dzieckiem gdy jesteśmy same. Podsumowując robię to co lubię tylko ja, robię to dla siebie, robię to na co szkoda wspólnego czasu (np. drobne remon-

ty, zakupy itp.). I nawet nie wiem kiedy mija mi mój czas
i wraca mąż.
Chciałabym spotykać się z innymi Żonami/Partnerkami marynarzy, ale chciałabym, żeby to był czas spędzony
w doskonałych nastrojach, śmiechu, zabawie – tym wszystkim co mówi, ze jesteś szczęśliwą kobietą i nie czuję się pokrzywdzona przez los, że mój Partner pływa.
Byłam ostatnio nad morzem ze znajomymi wśród których była Żona Marynarza – jedna z tych żon, dla których
6 tygodni kontraktu to i tak tragedia!!! Złe zachowanie
dzieci – to tęsknota za tatusiem, każdy foch – brak taty!!
No Ludzie, to przecież fobia, co to jest 6 tygodni. Moi Marynarze pływają po 4 miesiące i jak widzę jak koleżanka patrzy na mnie z politowaniem i jej uwagi, że jak ja tak mogę,
że nie da się tego wytrzymać to szlak mnie trafia. I właśnie takimi tekstami na koniec zepsuła mi nastrój, ale zaraz
na drugi dzień Mąż i Brat mieli zasięg i wszystko przeszło.
Jak widać, taki zawód uczy cieszyć się z małych rzeczy,
a jak ktoś całe życie ma problem z byciem samym z sobą to
nawet 24h na dobę razem go nie zadowoli.
Podsumowując ( swoje przemyślenia J) cieszmy się każdą chwilą bo każda jest tego warta, a w chwilach smutku
(bo i takie bywają) mamy siebie całą wielką rodzinę rodzin
morskich, nigdy nie jesteśmy sami.
Pozdrawiam
Dagmara

Zdjęcie: Archiwum

B I U LE T Y N MO RS K I nr 3/ 2015

47

K R A J O WA S E K C J A M O R S K A M A R Y N A R Z Y I R Y B A K Ó W N S Z Z „ S O L I D A R N O Ś Ć ”

HISTORIA - HISTORIA - HISTORIA - HISTORIA
85. Rocznica podniesienia bandery
na „DARZE POMORZA”
Po 123. latach niewoli mieszkańcy Pomorza, konkretnie miasta Torunia ze składek społecznych z wielkim zaangażowaniem zgromadzili pieniądze na zakup
fregaty „Dar Pomorza”. Udział w tym przedsięwzięciu
miała również Liga Morska i Ministerstwo Przemysłu
i Handlu.
Szkolnictwo morskie w Polsce miało wówczas jeden
żaglowiec „Lwów”, który się wyeksploatował. Wówczas rozpoczęto starania o zakupienie nowego statku
dla szkolenia kadry morskiej. W roku 1929 odkupiono
statek od Francuzów za kwotę 300 tys. zł. Nadano mu
imię „ Pomorze”. W Nakskov statek po kapitalnym remoncie został oddany naszej flocie. Wówczas zmieniono mu imię na „Dar Pomorza”’.
Dnia 19 czerwca żaglowiec przybył na redę portu
w Gdyni. 13 lipca 1930 r. odbyło się poświecenie bandery w pełnej gali w Basenie Prezydenta w Gdyni. Biskup Stanisław Okoniewski celebrował uroczystą Mszę
św. w której uczestniczyło wielu gości, a wśród nich
gen. Mariusz Zaruski. Tego dnia odbyła się również
ceremonia poświęcenia statku, ceremonię nazwano
chrztem. Matką chrzestną była pani Maria Jolanta Połczyńska, żona ministra rolnictwa, a ojcem chrzestnym
Eugeniusz Kwiatkowski minister przemysłu i handlu.

www.bialo-czerwona.org. Autor nieznany

Na statek zamustrowali pierwsi marynarze i kandydaci Szkoły Morskiej, aby odbywać rejsy szkoleniowe
i zdawać egzaminy ze zdobytej wiedzy. Komendantem
statku był Kazimierz Jurkiewicz, a później kapitan Konstanty Maciejewicz, który odbył na „Darze” rejs dookoła świata w okresie od 16/09/1934 r. do 03/09/1935r..
Kandydaci przysposabiali się do zawodu marynarza, a następnie oficera ponosząc różne próby. Morze
48

nie szczędziło im burzliwych sztormów. Złe samopoczucie trzeba było łączyć z pracą. Aby zapewnić troskę
duchową i formację religijną kadetó0w, grono oficerów
i wykładowców ks. bp. Stanisław Wojciech Okoniewski
do pracy na statku delegował kapelanów, którzy sprawowali co niedzielę i święta nabożeństwa. Zamustrowanie kapelanów odbywało się za zgodą Ministerstwa
Żeglugi jak i władzami szkoły.
Kapelani nie zawsze byli przygotowani do takiej formacji, ponieważ oprócz posługi duszpasterskiej wymagana była umiejętność żeglarstwa, jak również praca
na burcie.
Statek przemierzał morza i oceany świata odbywał
krótsze i dłuższe rejsy.
Wszędzie był witany z entuzjazmem, a podczas zlotów żeglarskich i spotkań z Polonią reprezentował godnie naszą Ojczyznę, przynosząc Jej wielką chlubę.
W   Księdze Pamiątkowej „Daru Pomorza” w roku
1934 minister Przemysłu  i Handlu Floyer Rejman zapisał następujące słowa:
„Studenci Szkoły Morskiej- niech każdy z Was będzie
dumny z honoru jaki mu przypadł w udziale.
Pamiętajcie więc, że winniście nauce świata i żeglugi
poświęcić cały swój czas, zdolności i siły. Uczcie się metod
i energii pracy od innych narodów morskich. Wykorzystajcie każdą sposobność dla pogłębienia wiedzy żeglarskiej.
Tego żąda od was wszystkich obowiązek waszego zawodu”.
Fregatą dowodziło wielu kapitanów którzy podczas
swojej długoletniej pracy przeszkolili 14. tysięcy marynarzy.
Żaglowiec podczas swoich podróży odbył wiele
przeglądów technicznych i stoczniowych remontów.
Z tego powodu zasłużył sobie już na wieczną wachtę,
którą odbywa w pięknym zakątku Gdyni na Skwerze Kościuszki przy Nabrzeżu Pomorskim ciesząc oko
Gdynian i turystów z różnych zakątków Polski.
Jest wizytówką swojego ulubionego postoju, w miejscu z którego wypływał na szlaki morskie.
Dnia 4 sierpnia 1982 r. opuszczono na nim banderę
i równocześnie podniesiono banderę na jego zastępcy, „Darze Młodzieży”. Z okazji jubileuszowych i historycznych wydarzeń, 13 lipca zapisze się jako dzień
wspomnień weteranów ludzi morza.
Obyśmy nigdy nie zapomnieli o pracy tych, którzy o polskie morze walczyli i byli mu zawsze wierni
kształtując pod swoim okiem młode kadry do pracy
na morzu.
Joanna Ryłko
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Krzyżówka na dobry dzień

Zapraszamy do rozwiązania naszej krzyżówki i zachęcamy do
przesłania do nas hasła listem
na adres redakcji lub e-mailem: biuro@nms.org.pl do dnia
31/12/2015 r. Można wygrać marynarski komplet do szycia, smycz
i wiele innych nagród. Życzymy
powodzenia.

Humor na dobry dzień
Kapitan statku transportowego dzieli się swoimi wspomnieniami: - Najgorszą rzeczą jaka mnie spotkała w życiu
to był sztorm na jaki trafiłem swoim statkiem na Pacyfiku. Ale sam sztorm nie był jeszcze taki najgorszy. Wiozłem
wtedy ładunek chińskich lalek. I kiedy statek przechylał się
na burtę, wszystkie te lalki jednocześnie szeroko otwierały
oczy i głośno, chórem wołały: „Mama-a-a-a!!!”
***
Stary bryg roztrzaskał się o skały. Ocalał jeden marynarz, który wylądował na maleńkiej wyspie. Co gorsza,
obok, oddzielona wąskim przesmykiem leży sobie kolejna

wysepka, a na niej tabun napalonych pięknych blondyneczek. Sęk jedynie w tym, że na przesmyku krążą rekiny, a
na wysepce żadnego budulca do zrobienia tratwy. Zdesperowany rozbitek kombinował latami - nic z tego, do sąsiedniej „wyspy rozkoszy” nie udało się dotrzeć.
Któregoś dnia siedzi sobie jak zwykle na brzegu i łowi
śniadanko na skleconą z kijków wędkę. Wtem bach - wyciąga złotą rybkę, a ta (jak to w bajce bywa) odzywa się
ludzkim głosem: - Dobry rybaku, wypuść mnie a spełnię
jedno twoje życzenie... Rozbitek pomyślał i rzecze:- Wiesz
co ryba ? Weź no, zrób mi tu mosteczek... Na to rybka wygina się do tyłu: - Aleś se, kurde wymyślił...
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