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Trójstronne Zespoły Branżowe     STYCZEŃ 2018

Marek Gróbarczyk ‒ minister gospodarki mor-
skiej i eglugi ródl dowej przewodniczył po-
siedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. eglugi 
i Rybołówstwa Morskiego, które odbyło si  
29 stycznia 2018 r. Stron  rz dow  reprezen-
towali równie  przedstawiciele Ministerstwa 

 Posiedzenie Zespołu Trójstronnego 

 ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego 

 29-I-2018 

Finansów oraz Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Podczas spotkania przedstawiono in-
formacj  na temat prac zespołu roboczego 
do spraw praktyk studenckich. Dzi ki poro-
zumieniu mi dzy Ministerstwami: Gospodar-
ki Morskiej i eglugi ródl dowej, Inwestycji 
i Rozwoju, Nauki i Szkolnictwa Wy szego, 
a tak e Narodowego Centrum Bada  i Roz-
woju jeszcze w pierwszej połowie 2018 r. ma 
wej  w ycie program płatnych praktyk skie-
rowany do studentów akademii morskich. 
B dzie on współfi nansowany ze rodków Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój. Według jego zało e  rektorzy akademii 
morskich maj  ubiega  si  o rodki na organi-
zacj  praktyk w formie aplikacji składanych do 
benefi cjenta programu, czyli MGMi .
Nast pnie skupiono si  na tematyce podat-
ków i ubezpiecze  społecznych maryna-
rzy.Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki 

Morskiej i eglugi ródl dowej zadeklarowali, 
e opracowywane w tej materii rozwi zania 
przyczyni  si  do zwi kszenia konkurencyjno-
ci polskiej bandery. Jednocze nie zasygnali-
zowali, e przygotowanie konkretnych przepi-
sów prawnych jest czasochłonne ze wzgl du 

na konieczno ci uzyskania zgody Komisji Euro-
pejskiej na ich wej cie w ycie.  W dalszej cz -
ci posiedzenia strona pracowników poinfor-
mowała o wyst puj cym w województwie 
pomorskim problemie podwa ania zezna  
podatkowych marynarzy. Według reprezen-
tantów zwi zków zawodowych urz dy skar-
bowe bezpodstawnie kwestionuj  ich prawo 
do ulgi abolicyjnej. W toku dyskusji ustalono, 
e ka dy tego typu przypadek ma by  przeka-
zywany do Ministerstwa Finansów i rozpatry-
wany indywidualnie.
W trakcie spotkania poruszono równie  zagad-
nienie narodowego układu zbiorowego pracy 
dla polskich marynarzy. Strony pracowników 
oraz pracodawców przedstawiły ogólne kon-
cepcje, a tak e wyraziły zainteresowanie dal-
szymi pracami nad stworzeniem wspólnego 
projektu takiego układu. (MRPiPS)


