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Bruksela, 04-06-2020 
 
Szanowni Ministrowie Spraw Wewnętrznych 
Szanowni Ministrowie Transportu 
 
Dot.: Pilnego wezwania od przemysłu żeglugowego do Decyzyjnych Komisji i Państw Członkowskich 
do ułatwienia podmian załogi w portach UE poprzez ułatwienia wizowe. 
 
Linie żeglugowe i marynarze znajdują się na pierwszej linii frontu zakłóceń spowodowanych przez 
COVID-19. Członkowie załóg, których kontrakty zostały przedłużone – w niektórych przypadkach o 
wiele miesięcy – pilnie powinni zostać zmienieni przez swoich kolegów, jednakże dokonywanie zmian 
załogi w UE nadal pozostaje niezwykle trudne. Wytyczne Komisji Europejskiej* uznają marynarzy za 
podstawowych pracowników transportu, których przepływ transgraniczny, bez względu na 
narodowość, powinien być ułatwiony. Niestety, najważniejszą barierą jest niezdolność marynarzy z 
państw trzecich do uzyskania wymaganych wiz Schengen. 
 
Z okazji spotkania Rady Transportu w dniu 4 czerwca i Ministrów Spraw Wewnętrznych 5 czerwca, 
przemysł żeglugowy, reprezentowany przez niżej podpisanych pracodawców i przedstawicieli 
marynarzy, pisze do was z wezwaniem wprowadzenia  pilnych ułatwień wizowych aby rozwiązać tę 
sytuację. Bez odpowiednich działań warunki pracy marynarzy się pogorszą i sektorowi żeglugowemu 
będzie trudniej nadal wspierać gospodarkę europejską w zakresie podstawowych usług 
transportowych. 
 
W ciągu najbliższych dwóch miesięcy od 100 000 do 200 000 marynarzy z państw trzecich będzie 
potrzebowało wydania wiz Schengen aby mogli podróżować i podmienić załogi w portach 
europejskich. Około 50% z nich to będą Filipińczycy. Około 25% z nich będzie starało się o wizę po raz 
pierwszy a pozostali będą oczekiwali na odnowienie wiz lub  ich dane są już zarejestrowane w bazach 
danych Schengen. 
 
Zagraniczne konsulaty UE w państwach dostarczających marynarzy są albo zamknięte albo działają 
jedynie w ograniczony sposób i nie są w stanie wydawać odpowiednich wiz w wymaganym terminie. 
Państwa Członkowskie nie dysponują obecnie środkami na wydawanie wystarczającej ilości wiz po 
przyjeździe. W tych okolicznościach nie wystarczy jedno rozwiązanie aby odblokować tę sytuację i 
dlatego wzywamy Komisję do zalecenia, za pośrednictwem komunikacji publicznej, następujących 
środków, które mogą zostać wdrożone niezależnie od tego czy działają zagraniczne usługi wydawania 
wiz. 
 
Umożliwienie wydawania większej ilości wiz w dniu przyjazdu – Potrzebne jest zwiększenie 
zdolności Państw Członkowskich do umożliwienia tego. Powinno to uzupełnić wysiłki na rzecz 
wznowienia pełnych operacji w placówkach UE. Zezwolenie na wydawanie większej liczby wiz 
marynarzom w dniu przyjazdu pomoże zrekompensować zmniejszenie liczby usług i zaległości w 
składaniu wniosków w placówkach zagranicznych UE. 
 
Podział obciążeń – wszystkie Państwa Członkowskie UE Schengen powinny zostać wezwane do 
podjęcia tymczasowych ustaleń w celu ułatwienia składania wniosków wizowych przez marynarzy – 
zmniejszyłoby to obciążenie wnioskami składanymi tylko do kilku Państw Członkowskich ze względu 
na możliwość połączeń lotniczych lub portów, które są dostępne dla zmian załogi. Należy wprowadzić 
tymczasowe ustalenia dotyczące składania wniosków do placówek każdego Państwa Członkowskiego 
UE strefy Schengen (nie tylko do Państwa Członkowskiego, w którym następuje zmiana załogi i/lub w 
którym ma miejsce wjazd do Schengen). Ponadto Państwa Członkowskie powinny wydawać również 
wizy wtedy, gdy wjazd do ich Państwa Członkowskiego odbywa się ze względów tranzytowych – w 
celu  dotarcia do innego Państwa Członkowskiego aby dokonać zmiany załogi – ponieważ ustalenia  
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dotyczące zmian załogi obejmują skomplikowane ustalenia, takie jak połączenia lotnicze do portu 
lotniczego w jednym Państwie Członkowskim z tranzytem drogowym do portu w innym Państwie 
Członkowskim (i odwrotnie w przypadku wysiadającej załogi). Wzywa się Państwa Członkowskie do 
nie ograniczania wiz do podmian załogi w portach na ich terytorium lub do zmian załogi na statkach 
pod banderą narodową. 
 
Tymczasowe zwolnienia na szczeblu UE: Należy wyjaśnić, że na mocy Kodeksu Wizowego istnieje 
możliwość zniesienia wiz dla załogi statku schodzącej na ląd (jeżeli jest wyraźnie udokumentowane, 
że są marynarzami podróżującymi z powodów zawodowych) i może być stosowane do osób 
wjeżdżających do strefy Schengen (w portach lotniczych/portach) w celu dołączenia/zejścia ze statku. 
W związku z tym należy zachęcić Państwa Członkowskie do czasowego korzystania ze zwolnienia 
określonego w Artykule 4 paragraf 1c Kodeksu Wizowego UE w celu ustalenia tranzytu dla 
(dołączających/schodzących) marynarzy z ograniczeniami pobytu na przykład przez okres 
maksymalnie 5 dni. Ponieważ w danych okolicznościach nie byłoby ani praktyczne ani terminowe 
wymaganie od Państw Członkowskich transpozycji takiego rozwiązania do prawa krajowego  to 
wymagane byłoby takie wyjaśnienie na szczeblu UE aby umożliwić jego natychmiastowe wdrożenie w 
Państwach Członkowskich. 
 
Akceptowanie ostatnio używanych lub wygasłych wiz – W związku z tym, że uczyniły to kraje spoza 
strefy Schengen wzywamy Radę do rozważenia tej możliwości, w tym, w razie potrzeby do 
uzgodnienia środków legislacyjnych w celu zapewnienia takiej możliwości. 
 
Apel o ułatwienie wiz marynarzom przez wszystkie Państwa Członkowskie UE, nie tylko członków 
strefy Schengen: Aby poprzeć kraje strefy Schengen w znalezieniu rozwiązania tych trudnych 
prawnych zagadnień wzywamy także Państwa Członkowskie UE nie będące w strefie Schengen ( 
Bułgarię, Chorwację, Cypr, Irlandię i Rumunię) aby zapewniły ułatwienia, takie jak opisano w 
niniejszym liście, dla marynarzy z państw trzecich, w tym zachęcanie ich do korzystania ze zwolnień. 
Gorąco wzywamy również do pilnego wezwania Służb Działań Zewnętrznych Unii Europejskiej do 
wykorzystania ich służb w celu aktywnego zaangażowania się w kontakty z państwami trzecimi w celu 
zwiększenia międzynarodowych i unijnych wysiłków na rzecz uznania marynarzy za „kluczowych 
pracowników” tak aby ułatwić ich przemieszczanie się, w tym również dostęp do leczenia, urlopu na 
lądzie, repatriacji i zmian załogi dla obywateli UE i osób znajdujących się na pokładzie statków pod 
banderą UE lub będących jej własnością. 
 
Takie rozwiązania awaryjne przyniosłyby wielu marynarzom, którzy od wielu miesięcy przebywają na 
morzu, znaczną ulgę oraz zapewniły zatrudnienie tym, którzy ich zastąpią oraz wsparcie dla 
utrzymania usług żeglugowych, które będą miały kluczowe znaczenie dla ożywienia naszych 
gospodarek w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. 
 
Niżej podpisani przedstawiciele przemysłu morskiego są skłonni do udzielenia Komisji i Państwom 
Członkowskim wszelkiego możliwego wsparcia w celu znalezienia pilnego rozwiązania problemów 
spowodowanych skutkami trwającego kryzysu COVID-19. 
 
Z poważaniem, 
Martin Dorsman     Livia Spera 
Sekretarz Generalny ECSA    Tymczasowy Sekretarz Generalny ETF 
 
Tom Boardley      Damian Viccars 
Sekretarz Generalny CLIA w Europie  Przedstawiciel w Brukseli World Shipping 

Council 
 
 


