Gdynia, 25 listopada 2014 r.

Pani Prof. Dr hab. Dorota Pyc

Wspotprzewodniczgca Zespotu Trojstronnego ds.
Zeglugi i Rybotowstwa
Podsekretarz Stanu
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Dotvczv; projektu ustawv o pracv na morzu /ostatni proiekt datowanv na dzien 17
pazdziernika 2014 r./

Strona pracownikow Zespotu Trojstronnego ds. Zeglugi i Rybotowstwa
Morskiego reprezentuj^ca:
1. Federacj^ Zwigzkow Zawodowych iVIarynarzy i Rybakow
2. Krajowq Sekcj^ Morsk^ Marynarzy i Rybakow NSZZ „Solidarnosc"
3. Ogolnopolski Zwiqzek Zawodowy Oficerow i Marynarzy
Odpowiadajqc na Pismo Pani Minister z dnia 07 listopada 2014 r. Strona
Pracownicza zwraca, na wstQpie, uwag^ Pani Minister na fakt, ze zgodnie z
dotychczas obowiqzuj^cymi przepisami oraz formut^ wzajemnego poszanowania s\q
Stron Dialogu Spotecznego przywotany w ww. pismie termin nadsytania naszych
opinii odnosnie rzeczonego projektu ustawy nie moze bye przez nas potraktowany
jako zobowigzuj^cy. Tym bardziej, ze samo przygotowanie ostatniej wersji tekstu
projektu naszego - „Kodeksu Pracy Marynarza" zostato obarczone catym szeregiem
zamierzonych, wzglednie tez przypadkowych btedow. I to zarowno proceduralnych,
jak i stricte merytorycznych. Te fakty stanowiq, m.in., podstaw^ do oprotestowania.

str.

i

przez Strong Pracownicza obecnej formuty procedowania wszystl<ich istotnych, dIa
srodowiska marynarskiego aktow prawnych.

Szanowna Pani Minister!
Strona Pracownicza Zespotu niniejszym oswiadcza, ze w sprawie projektu ustawy
o pracy na statkach morskich Strona Rzqdowa ztamata procedure konsultacji
spotecznych. Strona Rz^dowa naruszyta rowniez regulamin Zespotu Trojstronnego
ds. Zeglugi i Rybotowstwa Morskiego.
Ten fakt uniemozliwia stronie spotecznej zarowno zaopiniowanie projektu
ustawy, jak rowniez rzeczywiste i merytoryczne wt^czenie si^ w prace zmierzaj^ce
do implementacji Zintegrowanej Morskiej Konwencji MOP - MLC 2006 do systemu
prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
Przypominamy Rzqdowi Rzeczypospolitej Polskiej - reprezentowanej w naszym
Zespole, jak dotychczas samotnie, przez Pani^ Minister, ze prace na implementacji
WW. Morskiej Konwencji MOP rozpocz^ty s\q, w naszym kraju, ponad osiem lat
temu. I to wtasnie Strona Pracownicza naszego Zespotu byta inicjatorem tego
procesu.
Po kilku latach prawnej „szamotaniny"
powotano Zespot Ekspertow
reprezentuj^cy wszystkie zainteresowane strony, ktorego zadaniem byto
wypracowanie projektu zgodnego z Konwencji MOP, prawem Unii Europejskiej oraz
stosownymi porozumieniami stron spotecznych /ECSA - ETF/ zaakceptowanymi
przez Unijne gremia decyzyjne.
W latach 2009 - 2010 Zespot ten przygotowat projekt ustawy o pracy na statkach
morskich zgodny z prawem polskim i mi^dzynarodowym, zawieraj^cy jedynie
dwuzdaniowy protokot rozbieznosci pomi^dzy Strong Pracodawcow, a Strong
Pracownikow. Projekt ten w catosci, co jest godne podkreslenia, byt akceptowany
merytorycznie prze ekspertow Strony Rzgdowej.
Niestetyl Rzqd Rzeczypospolitej Polskiej, nie baczgc na przyj^te na siebie
zobowigzania miedzynarodowe /prawo UE, Konwencja MOP/jednostronnie odrzucit
WW. projekt ustaw nie godzgc siQ nawet na wszczQcie procedury legislacyjnej
pozwalajqcej Sejmowi Rzeczypospolitej zapoznac si^ z jego trescig. Ztamano tym
samym /Rzgd RP/ podstawowe zasady Dialogu Spotecznego oraz ukryto przed
najwyzszym gremium legislacyjnym, jaki jest niewgtpliwie Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, fakt bezprecedensowej - wspolnej - pracy Trzech Stron Dialogu
Spotecznego zakonczonej efektem w postaci dokumentu, ktory mogt stanowic
istotny przyczynek do odbudowy polskiej obecnosci na morzach i oceanach swiata.
Strona Pracownicza, wyrazajgc nieustajqcq WOIQ dialogu, pomimo wyzej
opisanych faktow uczestniczyta dalej w dyskusji nad kolejnymi projektami ustawy o
pracy na statkach morskich przygotowywanych przez Strong Rzgdowg. Projekty nad

ktorymi wspolnie dyskutowalismy, byty jedynie kolejnymi mutacjami dokumentow
w tzw. wersji resortowej i nigdy nie pretendowaty do miana projektu sygnowanego
przez Rzgd Rzeczypospolitej Polskiej. Ten wgtpliwy jakosciowo atrybut dotyczy
rowniez projektu rzeczonej Ustawy z dnia 17 pazdziernika br.
W tym miejscu pragniemy przypomniec, ze projekt ww. ustawy miat bye
przedmiotem dyskusji na kolejnych posiedzeniach Zespotu Trojstronnego ds. Zeglugi
i Rybotowstwa Morskiego. Dyskusja ta miata przebiegac, zgodnie z regulaminem
Zespotu oraz procedure negocjacji spotecznycti.
Ta przyjQta w naszym Panstwie, a takze w catym cywilizowanym swiecie sciezka
negocjacyjna to:
- dyskusja na etapie zatozen ustaw i rozporzgdzeri,
- dyskusja nad przygotowanymi, na podstawie zatozen, wersji dokumentu,
- przyj^cie uzgodnionej wersji dokumentu wraz z protokotem ewentualnych
rozbieznosci.
Z zaiem i zaniepokojeniem musimy jednoznacznie stwierdzic, ze Strona Rzgdowa
uniemozliwita stronie spotecznej jakgkolwiek prob^ wejscia na rzeczywistg, nie zas
jedynie mniemang sciezk^ rozmow prowadzqcg do wypracowania tekstu ustawy
dajgcego mozliwosc jego rzeczywistej, a nie jedynie archiwalnej realizacji w postaci
dokumentu, z ktorego nikt rozsqdny- w naszym Kraju - nie skorzysta!
Podsumowujgc, Strona Pracownicza stwierdza, co nast^puje:
I.

II.

III.

Strona Pracownicza oczekuje przedstawienia stanowiska Strony Rzgdowej
w sprawie komentarzy Strony Pracowniczej do Zatozen projektu Ustawy o
pracy na statkach morskich przedstawionych na posiedzeniu naszego
Zespotu Trojstronnego w dniu 28 pazdziernika br.
Strona Pracownicza oczekuje debaty na tymi zatozeniami wszystkich stron
Zespotu. Tzn. pragniemy poznac stanowiska Strony Pracodawcow Armatorow oraz Stanowisk Rzgdu RP wyrazone przez wszystkich
ministerialnych cztonkow Zespotu.
Poznanie stanowiska wszystkich stron jest, naszym zdaniem, niezb^dne do
odpowiedzi na tak podstawowe pytania, jak chociazby:
1. Czy Strona Pracodawcow uznaje warunki funkcjonowania floty
handlowej, przedstawione w zatozeniach i dalej w projekcie,
jako wystarczajgce dIa powrotu ich statkow po biato czerwong bander^?
2. Czy Strona Pracodawcow uznaje, ze ww. projekt
ustawodawczy daje im takie same warunki funkcjonowania.

jakie przystugujq armatorom podnoszgcym bandery UE?
3. Czy Strona Rzgdowa wyraza przekonanie, ze zaprezentowane
przez nig projekty dokumentow wypetniajg wszystkie, przyjQte
przez Rzeczpospolitq Polskg zobowiazania miedzynarodowe?
4. Czy Strona Rzgdowa jest w stanie stwierdzic, ze zapisy
rzeczonych projektow legislacyjnych gwarantujg marynarzom
warunki pracy i ptacy, w tym zabezpieczenia socjalne, zgodne z
Konwencjami MOP, w tym z Konwencja MOP MLC 2006,
ratyfikowanymi przez Polsk^?
5. Czy Rzgd RP przedstawiajgc ww. projekty legislacyjne
reprezentuje Polskg Racje Stanu?
Strona Pracownicza przypomina Rz^dowi Rzeczypospolitej Polskiej, ze ustawa o
pracy na statkach morskich, obok ustawy o podatku tonazowym ma stanowic jeden z
podstawowych elementow systemu prawno - ekonomicznego pozwalajs^cego polskim,
w tym takze panstwowym, armatorom uprawiac zeglug? miedzynarodowe pod polsk^narodowst - unijn^ - bander^! System ten winien, naszym zdaniem, stwarzac
marynarzom i armatorom takie same mozliwosci jakie majci marynarze i armatorzy
pozostatych krajow unijnych. Niestety Strona Rzc^dowa, na chwile obecn^ odbiera nam
mozliwos6 wspolnego tworzenia takiego systemu.
Maj^c na uwadze powyzsze, Strona pracownicza uwaza za niemozliwe
zaopiniowanie konkretnych zapisow ww. projektu ustawy bez wypelnienia przez Strong
Rz^dow^ podstawowych warunkow Dialogu Spotecznego.
Nie odchodzimy od stotu negocjacyjnego! Jednakze nie mozemy si? zgodzic na
dyskusja o niczym, jedynie dIa samej dyskusji. Bez zapoznania si? ze stanowiskami
wszystkich Stron w tak istotnej dIa naszego srodowiska materii jest to jedynie
marnotrawstwo czasu, jak rowniez co jest znacznie wazniejsze marnotrawstwo czysto
ludzkich nadziei na lepsze prawo.
Kohcz^c, Strona Pracownicza zwraca Rz^dowi Rzeczypospolitej Polskiej uwag?
na to, ze omijanie, b^dz tez swiadome unikanie, wspolnie ustalonych zasad konsultacji
spotecznych oraz odpowiednich zapisow Reguiaminu Zespotu moze, w konsekwencji,
zaszkodzic podstawowym interesom polskich marynarzy, armatorow, a w konsekwencji
zywotnym interesom Rzeczpospolitej Polskiej.

Za strong pracownikow:

Do wiadomosci:
Pan Pawet Szynkaruk - wsp6tprzewodnicz2tcy Zespohi, Prezes ZAP
Kol. Andrzej Ko§cik - Przewodnicz^cy KSMM i R NSZZ „Solidamosc"
Kol. Henryk Poniatowski - Przewodniczj^cy OZZO i M
MW

