Rozdzia³ I  Okres pionierski  Powstanie APMAR

Rys. 1.8. Dwie pierwsze strony statutu za³o¿ycielskiego Zwi¹zku Agentów i Przedstawicieli ¯eglugowych z podpisami Ojców za³o¿ycieli.
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Warto równie¿ zwróciæ uwagê na ustanowienie szczególnej pozycji
cz³onka za³o¿yciela. Zwi¹zek z za³o¿enia mia³ mieæ charakter elitarny;
mia³ grupowaæ te firmy, których zasady dzia³ania pod wzglêdem etycznym by³y w³aciwe, nienaganne i nie budzi³y w rodowisku w¹tpliwoci. St¹d wymóg, aby ka¿da kolejna firma kandyduj¹ca na cz³onka
zwi¹zku mia³a rekomendacjê jednego z cz³onków za³o¿ycieli. Wiele lat
póniej, gdy zjawisko firm krzaków zanik³o, firmy pracowa³y wed³ug
cile okrelonych przepisów i regu³, a organizacji przesta³o zagra¿aæ
obci¹¿enie cz³onkami o fatalnej reputacji, szczególna pozycja cz³onków
za³o¿ycieli zosta³a zniesiona.

Temu te¿ celowi s³u¿y³ § 8 statutu: Cz³onkiem Zwi¹zku mo¿e byæ
osoba prawna lub fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoæ agenta lub przedstawiciela ¿eglugowego na podstawie posiadanych pe³nomocnictw
oraz obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisów prawnych. Takie brzmienie
eliminowa³o z grona potencjalnych kandydatów na cz³onków Zwi¹zku
firmy dzia³aj¹ce z pominiêciem lub naruszeniem prawa.
Powo³anie do ¿ycia Zwi¹zku Agentów i Przedstawicieli ¯eglugowych koñczy³o pierwszy, pionierski etap rozwoju dzia³alnoci agencji
porednictwa pracy w Polsce. Tu nale¿a³oby siê d³u¿ej zatrzymaæ nad
prawnymi uwarunkowaniami, w jakich dzia³a³y firmy cz³onkowskie
APMAR.

Rys. 1.9. Odrestaurowany, zabytkowy budynek Domu Rybaka w Gdyni od marca 1999 sta³ siê siedzib¹ jednej pierwszych (powsta³ej
w roku 1987 w Warszawie) firm crewingowych; Baltic Marine, polskiego przedstawicielstwa Grupy Schulte, wówczas joint-venture
ze wspó³udzia³owcami Atlantic Marine Limited (Bermuda) i Hanseatic Shipping Company (Cypr). Na zdjêciu po prawej Bernard
Schulte, w³aciciel Grupy oraz Jerzy Przybyt, ówczesny dyrektor przedstawicielstwa, póniejszy wieloletni sekretarz APMAR.
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Rozdz. II
Prawne uwarunkowania dzia³alnoci
Wstydliwe korzenie
Zaczynaj¹c ab ovo, czyli od pocz¹tków crewingu, nale¿a³oby siê
zapewne cofn¹æ o tysi¹clecia, jednak z braku miejsca pozwolimy sobie,
jedynie jako ciekawostkê wspomnieæ o zasadach, jakie obowi¹zywa³y
w zakresie tej dzia³alnoci w epoce wielkich wojen morskich i dynamicznie rozwijaj¹cej siê  lecz jeszcze ograniczonej koniecznoci¹
wykorzystania wiatrów  ¿eglugi.
Zawód marynarza nigdy nie nale¿a³ do najbardziej popularnych,
zatem kandydatów do tego rzemios³a niezmiennie brakowa³o  i w tym
zakresie nic nie zmieni³o siê do dzisiaj. By³a to profesja nisko op³acana,
praca niezwykle ciê¿ka, a warunki socjalne, wy¿ywienie i higiena na
statkach by³y fatalne, co jeszcze pogarsza³o sytuacjê. Tymczasem
szybko rozwijaj¹ce siê floty wojenne i równolegle  handlowe potrzebowa³y rosn¹cej liczby dowiadczonych marynarzy. Zapotrzebowanie
to okresowo ros³o wskutek nadzwyczajnych wydarzeñ, jak choæby
gor¹czka z³ota w Stanach Zjednoczonych, która wymiot³a za³ogi
z wielu statków wo¿¹cych niezbêdne zaopatrzenie dla poszukiwaczy
czy ci¹g³e wojny.
Od 1644 roku odpowiedzialn¹ za zaci¹g do brytyjskiej marynarki
wojennej by³a s³u¿ba werbunkowa (Impress Service). Okrelenie Impressment znaczy tyle, co polska branka i wywodzi siê od press (tu:
przymus). S³u¿ba ta realizowa³a swoje zadania za pomoc¹ pressgangów, dowodzonych przez oficerów. Dzia³a³y one g³ównie w miastach portowych i ich okolicach, ale tak¿e na wyspach wokó³ Anglii,
a nawet na statkach handlowych zatrzymanych w morzu. Zarobki na
tych ostatnich by³y znacznie wy¿sze, dyscyplina mniej surowa,
a zagro¿enie utrat¹ ¿ycia daleko mniejsze, zatem skompletowanie
za³ogi statku handlowego by³o zwykle ³atwiejsze ni¿ okrêtu wojennego.

W³anie z tych powodów statki handlowe sta³y siê ³atwym miejscem rekrutacji za³óg okrêtów Navy. By³a ona legalna na zasadach
wymiany: dowiadczony marynarz ze statku handlowego za malkontenta z za³ogi okrêtu wojennego. Ponadto marynarka wojenna zmusza³a
kupców i kapitanów statków handlowych do dostarczenia marynarzy
w zamian za zgodê na opuszczenie przez statek portu. W efekcie na
wielu statkach handlowych budowano skrytki, w których chowali siê
najbardziej dowiadczeni cz³onkowie za³ogi w obawie przed pressgangiem.
Do anna³ów historii ¿eglugi przesz³a historia statku Sarah and
Elizabeth, który od 1784 roku uprawia³ ¿eglugê z Hull do Svalbard po
olej wielorybi (u¿ywany wówczas powszechnie do lamp owietlaj¹cych ulice miast brytyjskich), a poza sezonem do Portugalii (po wino)
lub na Ba³tyk.
19 lipca 1794 roku statek ów, dowodzony przez kapitana Rose,
w drodze do Hull z ³adunkiem oleju wielorybniczego zosta³ zatrzymany
przy przyl¹dku St. Abbs w Szkocji przez fregatê Aurora. Fregata
odda³a strza³ ostrzegawczy przed dziób Sarah and Elizabeth a nastêpnie opuci³a ³ód z oddzia³em aborda¿owym. Za³oga statku wielorybniczego zabarykadowa³a siê w ³adowni, s³usznie obawiaj¹c siê, ¿e ma do
czynienia z press-gangiem. By zmusiæ j¹ do wyjcia na pok³ad, zamierzano wrzuciæ do ³adowni granat; zaniechano tego jednak obawiaj¹c siê,
i¿ nast¹pi eksplozja przewo¿onego oleju, która mo¿e zniszczyæ zarówno statek jak i zacumowany doñ okrêt. £adowniê otwarto przy u¿yciu
³omów, jednak za³oga nadal nie chcia³a jej opuciæ. Wreszcie dowódca
grupy aborda¿owej rozkaza³ otworzyæ ogieñ z karabinów. Jeden
z wielorybników zosta³ zabity, inny  ranny. Pozostali wyszli na pok³ad,
zostali otoczeni i czternastu z nich zabrano na fregatê dla uzupe³nienia
jej za³ogi.
Po powrocie statku, z martwym marynarzem na pok³adzie, do Hull
w miecie zapanowa³o powszechne oburzenie. Po przeprowadzeniu
dochodzenia w s¹dzie dowódcy fregaty kapitanowi Essingtonowi po-
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