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Certyfikat upoważniający dla międzynarodowych pracowników transportu – marynarzy 
 
Szanowny Panie/Szanowna Pani, 
 
Zapewne doceniacie to, że marynarze codziennie podejmują niezwykle ważną pracę aby 
zapewnić dostawy istotnych towarów na całym świecie – i jeszcze bardziej znaczącą w tych 
bezprecedensowych czasach. Rozumiemy jednakże, że nałożenie restrykcji na podróżowanie, 
które ma obecnie miejsce powoduje, że marynarze mogą znaleźć się w trudnej sytuacji aby 
podróżować między ich domami a statkami. Aby pomóc i ułatwić to Międzynarodowa Izba 
Żeglugi (ICS) i Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) przygotowały roboczy 
szablon, który należy wypełnić i okazać go władzom. 
 
Zalecamy aby wasza firma wykorzystała ten szablon, który wypełniony i wystawiony na 
firmowym papierze powinien być przekazany marynarzowi, którego dotyczy. 
 
Organy UE, takie jak Międzynarodowa Organizacja Pracy i Międzynarodowa Organizacja 
Morska razem z Komisją Europejską stwierdziły, że marynarze powinni zostać uznani za 
pracowników kluczowych i powinni mieć zagwarantowane odstępstwa od restrykcji w 
podróżowaniu, tak aby mogli dołączyć luz zejść ze statku i wrócić bez przeszkód do domu, 
przy jednoczesnym przestrzeganiu kontroli infekcji. 
 
Ważne jest aby przedsiębiorstwa mogły zwrócić się do przedstawicieli państw o uznanie 
potrzeb tego wysoce zglobalizowanego przemysłu morskiego, z jego wielonarodową siłą 
roboczą, aby mogły sprawnie podejmować podmiany załóg. Umożliwi to statkom 
kontynuowanie działalności oraz zapewnienie szybkiego mustrowania i zmustrowywania oraz 
repatriacji członków załóg. 
 
Załączony list potwierdza, że marynarzom powinno się pozwolić na swobodną podróż 
pomiędzy ich domem a statkiem a marynarze przeszli badania medyczne. Powinien on być 
wypełniony przez firmę i zawierać poniższe szczegółowe dane: 
 
Imię i nazwisko marynarza……………………………….. 
Data urodzenia………………………………………………….. 
Numer paszportu………………………………………………. 
Numer książeczki żeglarskiej……………………………….( jeśli dostępny) 
Numer identyfikacyjny dokumentu marynarza……….( jeśli dostępny) 
Stanowisko na statku…………………………………………….. 
Nazwa pracodawcy…………………………………………………. 
Nazwa statku ………………………………………………………… 
Numer IMO statku …………………………………………………. 
Wchodzi na statek w (nazwa portu)…………………………. 
Schodzi ze statku w (nazwa portu)…………………………….. 
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