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Panie i Panowie, 

u progu nowego roku, pandemia COVID-19 nie traci na sile, a wiele państw wciąż utrzymuje różnego 

rodzaje obostrzenia oraz ograniczenia w zakresie podróżowania. 

Chociaż opracowanie szczepionek stanowi pierwszy promyk nadziei, to wielu marynarzy znajduje się 

nadal w rozpaczliwej sytuacji. Setki tysięcy z nich nie może opuścić statków, a jednocześnie wielu 

innych nie może zostać zaokrętowanych. W 2020 roku statystyki porzucenia marynarzy osiągnęły 

rekordowy poziom. Ten humanitarny kryzys jest zagrożeniem zarówno dla światowego handlu, jak i 

bezpiecznej żeglugi.  

Wszyscy musimy uczynić więcej, aby wspomóc naszych marynarzy obsługujących światowy handel. 

Zaangażowanie i profesjonalizm tej ponad półtoramilionowej grupy zawodowej zasługuje nie tylko na 

nasz podziw i wdzięczność, ale przede wszystkim na podjęcie natychmiastowych działań. 

Po pierwsze, wszystkie państwa powinny zaliczyć tę grupę zawodową do kategorii pracowników o 

strategicznym znaczeniu, zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjętą w grudniu 

ubiegłego roku. Do tej pory, jedynie 50 państw członkowskich IMO tak postąpiło. 

Więcej Rządów powinno włączyć się w te działania. Uznanie marynarzy za pracowników o 

strategicznym znaczeniu zapewni tej grupie zawodowej priorytetyzację przy szczepieniach. Dlatego 

ponownie pilnie wzywam Rządy do zaliczenia marynarzy do kategorii pracowników o strategicznym 

znaczeniu.  

Wraz z rozwojem szczepionek, pojawia się potrzeba dalszej współpracy oraz podjęcia 

skoordynowanych wysiłków w celu ułatwienia szczepienia marynarzy. IMO deklaruje chęć współpracy 

ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w te nowe tematy. 

Warto zauważyć, że marynarzy dotknęła nie tylko pandemia. Ich życie jest narażane na inne sposoby – 

jednym z głównych zagrożeń są zdarzenia z udziałem piratów, które kosztują życie wielu marynarzy, 

jak również stanowią traumę dla uwolnionych i obecnie więzionych zakładników. 

Musimy zrobić znacznie więcej i w związku z tym IMO zdecydowało ogłosić rok 2021, rokiem działań 

na rzecz marynarzy. 

Tegoroczny temat Światowego Dnia Morza - Marynarze podstawą przyszłości żeglugi – jest 

dedykowany marynarzom, którzy okazali ogromną siłę i determinację, kontynuując obsługę 

światowego handlu w trakcie globalnego kryzysu.  

Marynarze zawsze znajdowali się w centrum działań podejmowanych przez IMO, zarówno w sferze 

bezpieczeństwa, ochrony morskiej jak i ochrony środowiska. W tym roku natomiast, chcielibyśmy 

rzucić światło na znaczenie czynnika ludzkiego dla bezpieczeństwa życia na statku oraz znaczenie 

zapewnienia właściwie wyszkolonej, wykwalifikowanej załogi w przyszłości, zdolnej sprostać 

wyzwaniom i szansom, jakie niosą cyfryzacja oraz automatyzacja. Szczególną uwagę poświęcimy 

również dobremu samopoczuciu marynarzy. Obszar ten został uwydatniony przez trudną sytuację 

marynarzy podczas pandemii COVID. 

Wszystkie te ważne tematy wymagają światowego zainteresowania. Zorganizujemy wiele wydarzeń 

poświęconych tegorocznemu tematowi. Naszym celem jest podkreślenie znaczenia marynarzy jako 

serca żeglugi przez cały rok, a nawet dłużej. Wkrótce ujawnimy harmonogram planowanych wydarzeń. 



Bieżący rok stawia przed nami wiele wyzwań. Zachęcam, abyśmy skoncentrowali się na znajdowaniu  

rozwiązań i przygotowali się na świat po-pandemiczny, w którym kluczową rolę odegra zrównoważona 

żegluga. 

Liczę na owocną współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w zakresie zwiększenia 

odporności żeglugi i kontynuacji działań na rzecz środowiska oraz, przede wszystkim, wzmocnienia 

statusu marynarzy. 

Włączmy się wszyscy do wsparcia naszego Światowego Tematu Morskiego – „Marynarze podstawą 

przyszłości żeglugi”. 

Dziękuję. 


