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Dotyczy:

Zaswiadczenia

dIa Marynarzy, iako kluczowych

pracownikow

transportu - Facilitation Certificates for International Transport

Worker-

Seafarer
Strona Pracownicza Zespolu Trojstronnego ds. Zeglugi i Rybolowstwa zwraca
si^ do Pana Ministra, z wnioskiem o uznanie marynarzy za kluczowych
pracownikow
transportu i tym samym - zagwarantowanie mozliwosci
swobodnego
przemieszczania si^ pomi^dzy miejscem zamieszkania oraz miejscem pracy.
Nasz wniosek jest zgodny oswiadczeniami wydanymi przez
Mi^dzynarodowq
Organizacj^ Morskq oraz Komisj^ Europejskq, ktore wskazujq, iz takie rozwiqzanie
jest konieczne dIa pracownikow zeglugi, czyli najbardziej zglobalizowanej
sieci
transportu.
Marynarze majq duze problemy ze zmustrowaniem, zamustrowaniem
oraz
przemieszczaniem
si^ pomi^dzy roznymi krajami. Powoduje to, iz na chwil^ obecnq
znaczqca cz^sc marynarzy nie moze wrocic do domu lub wyjechac do pracy
pozostajqc bez srodkow do zycia.
Popierajqc
oficjalnie wniosek ICS i ITF oraz uznajqc
„zaswiadczenie
o koniecznosci podrozy" opracowane przez te instytucje, Polska przyczyni si^ do
poprawy sytuacji marynarzy w charakterze globalnym, co zwiekszy szanse blisko
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35 tys. polskich marynarzy na utrzymanie zatrudnienia
do zycia.

i zapewnienie

sobie

srodkow

W
Polsce,
na dzieh
dzisiejszy,
nie ma wi^kszych
problemow
z zamustrowaniem i zmustrowaniem natomiast nadal bardzo problematyczne
jest
przemieszczanie si^ pomi^dzy Polskq i innymi krajami.
Podsumowujqc,

zwracamy si^ z wnioskiem o:

1)

Uwzgl^dnienie
w ramach
odmrazania
gospodarki
koniecznosci
przemieszczania
si^ polskich i zagranicznych marynarzy pomi^dzy
Polskq
i gtownymi lotniskami
tranzytowymi.

2)

Zwrocenie uwagi polskich placowek dyplomatycznych
na potrzeby
polskich marynarzy majqcych problemy z zamustrowaniem i zmustrowaniem
w innych krajach. Jednoczesnie
sprawdzenie
czy sq
dyplomatyczne
mozliwosci pomocy polskim marynarzom (np. wyst^powanie o odst^pstwa od
zasad ogolnych) w przypadku,
gdy wymog kwarantanny
zarowno dIa
marynarzy schodzqcych jak i wchodzqcych na statek powoduje, iz podmiana
zafogi staje si§ niemozliwa.

Wspolprze^^roniczgcy Strony Pracownikow
Zespolu Trojstronnego ds. Zeglugi i Rybolowstwa Morskiego
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