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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Po zapoznaniu siê z raportem przygotowanym przez Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europej-

skiej dotycz¹cym skutków stosowania wytycznych Wspólnoty Europejskiej odnoœnie do pomocy publi-
cznej dla transportu morskiego (wytyczne pomocy publicznej z 2004 r.) jest dla mnie oczywiste, ¿e
dotychczasowe dzia³ania rz¹du wobec sektora transportu morskiego s¹ niewystarczaj¹ce.

Raport ten wskazuje, i¿ wiêkszoœæ pañstw UE stosuje œrodki pomocowe dla ¿eglugi zgodnie z wytyczny-
mi, w tym, w ramach zmniejszenia kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem marynarzy, wy³¹czenia lub znacz-
ne ograniczenia obowi¹zku uiszczania podatku dochodowego oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne.

Raport ten wymienia Polskê i Bu³gariê jako jedyne pañstwa cz³onkowskie UE, które nie stosuj¹ œrod-
ków pomocowych lub stosuj¹ je w niewystarczaj¹cym zakresie. W konsekwencji stoj¹ one w obliczu dal-
szego zmniejszania siê floty oraz zmniejszania zatrudnienia na statkach.

W odniesieniu do Polski raport podkreœla, i¿ liczba zarejestrowanych u nas statków od 2003 r. zma-
la³a o 38,3%. Spadek ten licz¹c w tonach brutto wynosi 89,4%, a w DWT a¿ 95%. W Polsce zarejestrowa-
nych jest jedynie osiemnaœcie statków morskich o tona¿u 46 tysiêcy ton brutto i 32.600 DWT wobec
oko³o stu statków handlowych kontrolowanych przez polskie firmy ¿eglugowe, które w wyniku braku
œrodków pomocowych ze strony pañstwa podnosz¹ obce bandery.

Obecnie rz¹d przygotowuje ustawê o pracy na morskich statkach handlowych, do której wiele za-
strze¿eñ zg³aszaj¹ zarówno zwi¹zki zawodowe marynarzy, jak i organizacje zwi¹zane z marynarskim
rynkiem pracy.

W zwi¹zku z tym zasadne wydaje siê wprowadzenie do ustawy rozwi¹zañ, które nie tylko umo¿liwi¹
ratyfikacjê Konwencji morskiego prawa pracy, przyjêtej przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy
w 2006 r., ale tak¿e ureguluj¹ sprawy w zakresie poœrednictwa pracy, podatku dochodowego od osób fi-
zycznych oraz ubezpieczeñ spo³ecznych dla marynarzy tak, aby spe³niaj¹c wymogi i standardy prawa
stworzyæ instrumenty pozwalaj¹ce polskim firmom ¿eglugowym, polskim agencjom poœrednictwa pracy
i w koñcu polskim marynarzom skutecznie konkurowaæ na miêdzynarodowym rynku pracy.

Z uwagi na powy¿sze, proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Które z dozwolonych œrodków pomocy pañstwa, zawartych w wy¿ej wymienionych wytycznych

Wspólnoty Europejskiej, znalaz³y zastosowanie w przedmiotowej ustawie?
2. W jaki sposób rz¹d zamierza uregulowaæ status podatkowy i narodowy system ubezpieczeñ spo³e-

cznych w stosunku do oko³o trzydziestu tysiêcy polskich marynarzy pracuj¹cych za granic¹, zapewnia-
j¹c im jednoczeœnie konkurencyjnoœæ na miêdzynarodowym rynku pracy?

3. Czy zostan¹ podjête dzia³ania, a je¿eli tak, to jakie, w celu ochrony miejsc pracy polskich marynarzy
po wejœciu w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. nowej konwencji podatkowej pomiêdzy Polsk¹ a Norwegi¹?

4. Czy w toku prac nad ustaw¹ wziêto pod uwagê istniej¹cy w Polsce rynek poœrednictwa pracy dla
marynarzy i koniecznoœæ jego uregulowania zarówno w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci, jak i certyfi-
kacji, zgodnie z miêdzynarodow¹ Konwencj¹ o pracy na morzu?

5. Czy rz¹d przeprowadzi³ analizê wp³ywu ustawy o pracy na morskich statkach handlowych na
atrakcyjnoœæ polskiej bandery oraz jej powi¹zañ z ustaw¹ o podatku tona¿owym?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina




