
Gdynia, 14 wrzesnia 2020 

Pan Mateusz MORAWIECKI 

PREZES 

RADY MINISTROW 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dotyczy: Projektu ustawy zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob 
fizycznych. ustawy o podatku dochodowym od osob prawnycli. ustawy 
o zryczattowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow 
osiaganych przez osoby fizyczne oraz niektorych innych ustaw - Nr projektu 

Strona Pracownicza Zespotu Trojstronnego ds, Zeglugi i Ryboiowstwa: 

- Federacja Zwi^zkow Zawodowych Marynarzy i Rybakow 

- Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybakow NSZZ „Solidamosc" 

- Ogolnopolski Zwi^ek Zawodowy Oficerow i Marynarzy 

zwraca si^ do Pana Premiera z uprzejm^ prosb^ o udost^pnienia nam do 
konsultacji, pelnego tekstu ww. projektu zmian w prawie podatkowym. 

Nasza prosba wynika z faktu, ze reprezentujemy blisko 30000 rzesz? 
polskich marynarzy zatrudnianych na statkach piywaj^cych pod roznymi 
banderami i stanowi^cych wlasnosc roznych armatorow. 
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W tej grupie rowniez armatorzy polscy posiadaj^cy spoiki zeglugowe 
zarejestrowane poza granicami Polski eksploatuj^ce statki pod roznymi 
banderami. Takim przedsi^biorstwami armatorskimi s^: Polska Zegluga Morska 
oraz Polska Zegluga Bahycka. 

Informacje, o przygotowywanym przez Rad^ Ministrow RP projekcie 
UD126, wzbudzity w naszym srodowisku uzasadniony niepokoj, zwlaszcza 
w kontekscie rzekomej likwidacji ulgi abolicyjnej oraz obci^zenia firm 
posiadaj^cych spotki poza granicami RP dodatkowymi kosztami. 

Uwazamy, ze dotychczasowe szcz^tkowe „informacje" w tym wzgl^dzie 
serwowane przez BIP R M i liczne komentarze prasowe, wzbudzaj^ 
w srodowisku zeglugowym niepotrzebne nikomu nerwowe zamieszanie oraz 
powoduj^ swego rodzaju destabilizacj^ tej gat^zi gospodarki. Tego typu 
dzialanie szkodzi rowniez wypracowaniu ostatecznej wersji ustawy o pracy na 
morzu, b^d^cej jednym ze sztandarowych, wspolnie wypracowywanych 
projektow: strony spoiecznej Zespotu, Prezydenta RP oraz Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej. 

Jako strona spoteczna nie mozemy si^ zgodzic na procedowanie ustaw 
mog^cych skutkowac pozbawieniem miejsc pracy polskich marynarzy oraz 
zmniejszeniem konkurencyjnosci polskich armatorow na mi^dzynarodowym 
rynku zeglugowym. 

Prosimy zatem o skierowanie wst^pnej wersji rzeczonego projektu pod 
obrady Zespotu Trojstronnego ds. Zeglugi i Rybotowstwa. 

Do wiadomosci; 
1. Pan Marek Grobarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodl^dowej. 

2. Pan Tadeusz Koscinski - Minister Finansow 

3. Pan Marek Sawicki - Przewodnicz^cy Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej 

ZA STRONl? PRACOWNICZA Z E S P O L U 

i Zeglugi Srodl^dowej 
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