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16 LAT OMK
OMK/ITF - BEZPIECZNY MARYNARZ

Zajmujemy się problemami marynarzy i
skutecznie pomagamy polskim
marynarzom zatrudnionym u
zagranicznych armatorów na całym
świecie już od 16 lat. 
Zapewniamy pomoc 24 h na dobę na
lądzie i na morzu - codziennie..

www.omk.org.pl



OMK / ITF - POMOC NA MORZU
I NA LĄDZIE

JEŻELI PODEJMIESZ DECYZJĘ 
O WSTĄPIENIU DO DO OMK / ITF:

W ramach przynależności do OMK zostaniesz natychmiast
objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w
domu. Koszt ubezpieczenia ponosi OMK.
Oferujemy po 12-miesięcznej przynależności pomoc finansową
w zakresie kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW. 
Możesz w razie poważnej sytuacji kryzysowej na statku, w
każdej chwili skontaktować się z nami pod awaryjnym numerem
telefonu, czynnym 24 h / 7.
Zawsze gdy masz wątpliwości dotyczące zatrudnienia możesz
zwrócić się do nas z zapytaniem o sprawdzenie kontraktu,
statku, warunków zatrudnienia, z prośbą o poradę.
Możesz skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej udzielanej
przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego z którą
współpracujemy ( bezpłatna porada / opinia / sporządzenie
rozliczenia rocznego ).
Możesz również skorzystać z bezpłatnej porady
współpracującej z nami Kancelarii Prawnej w zakresie prawa
cywilnego, rodzinnego, karnego.

Doradzamy , pomagamy , prowadzimy roszczenia w
przypadku kłopotów wynikających z pracy na statku -

opóźnienie lub brak wypłaty wynagrodzenia, wypadek na
statku, inne.



PROGRAM 
BEZPIECZNY MARYNARZ

Jako jedyni w Polsce utworzyliśmy program wsparcia rentowego
z Marynarskiego Funduszu Renty Chorobowej. Marynarz  w razie
ciężkiej choroby lub po wypadku, który nie może wykonywać
pracy na morzu , może liczyć na wsparcia finansowe.  Z tego
Funduszu również pomagamy finansowo marynarzom w
wykonywaniu testów na obecność Covid-19.
Marynarze należący do OMK mają możliwość w trudnych
chwilach skorzystać z Funduszu Zapomóg Bezzwrotnych. 
Podtrzymaliśmy w 2021 r. i w 2022 dedykowane dla naszych
marynarzy pakiety medyczne HMS oraz 24 h. opiekę prawną Lex
Secure.
Przekazujemy również wsparcie finansowe przy powiększeniu
rodziny oraz przy śmierci najbliższych.
Kontynuujemy program dodatkowego ubezpieczenia
podstawowego i grupowego NNW obejmującego również strefę
działań pirackich. 
Wspieramy marynarzy, którzy mają trudność w ocenie swojej
sytuacji podatkowej. Raz na dwa lata każdy marynarz z OMK
może skorzystać na koszt OMK z doradztwa podatkowego w
specjalizującej się w podatkach marynarskich Kancelarii.

Zabezpieczamy marynarzy należących do OMK / ITF i ich rodziny,
oferując dedykowane programy wsparcia. 

Łączna kwota na wyżej wymienione programy wsparcia
wyniosła w 2021 roku 250 000 pln.
POMAGAMY W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH
Od początku naszej działalności wspieramy marynarzy w
podnoszeniu kwalifikacji, oferując zapomogi szkoleniowe. W
roku 2021 łączna kwota wypłaconych zapomóg dotyczących
kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW wyniosła
łącznie 22 000 pln



RABATY 
DLA MARYNARZY 
Z OMK 

Ośrodek szkoleniowy Akademii Morskiej OSRM w Szczecinie,
oferuje marynarzom z OMK na podstawie okazania ważnej
legitymacji OMK 20 % rabatu na kursy STCW.
Ośrodek szkoleniowy ZENIT w Szczecinie, proponuje 20%
rabatu na szkolenia na podstawie okazania ważnej legitymacji
OMK / ITF.
Ośrodek szkoleniowy NORTH w Szczecinie, proponuje 20%
rabatu na szkolenia na podstawie okazania ważnej legitymacji
OMK / ITF.
Centrum Szkoleniowe VULCAN dla marynarzy należących do
OMK proponuje 5 % rabatu na wszystkie szkolenia z oferty, na
podstawie ważnej legitymacji marynarza z OMK.
Ośrodek Szkoleniowy LIBRA w Kołobrzegu oferuje 20 % rabatu
na podstawie ważnej legitymacji OMK / ITF. 
Kancelaria podatkowa CT TAX Joanna Czumaj specjalizująca
się w rozliczeniach podatkowych marynarzy oferuje 20 % rabatu
na porady, opinie prawno-podatkowe, sporządzanie PIT - na
podstawie ważnej legitymacji OMK / ITF .

Negocjujemy dla marynarzy z OMK dedykowane rabaty.
W roku 2021 przystąpiło do programu rabatowego kilku nowych
partnerów, 
Kontynuujemy współpracę z niżej wymienionymi partnerami, którzy
proponują dla marynarzy z OMK dedykowane zniżki.



RABATY 
DLA MARYNARZY 
Z OMK / ITF - C.D.. .

Kancelaria Prawna ONYX mec. Katarzyna Borzęcka specjalizująca
się w prawie cywilnym, karnym, rodzinnym oferuje 25 % rabatu
HMS - Pierwszy w Polsce program medyczny skierowany
indywidualnie do marynarzy oparty na bardzo korzystnych cenowo
warunkach. Oferta umożliwia wykupienie pakietu medycznego
przez marynarza i rozszerzenie pakietu na rodzinę,
Międzynarodowe Świadectwa Zdrowia dla marynarzy,
nielimitowaną opiekę internisty, pediatry, lekarza rodzinnego,
nielimitowaną opiekę lekarzy specjalistów.
PZU zaoferowała 10 % rabatu marynarzom z OMK na
ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe na podstawie
formularzy, które są do pobrania na naszej stronie internetowej w
Strefie Marynarza.
Punkt Szczepień przy Granicznej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Szczecinie  oferuje marynarzom z OMK 5%
rabatu na szczepienia / żółtą książeczkę szczepień.
Firma OTIS produkująca indywidualne ochronniki słuchu
proponuje 10 % rabatu na podstawie okazania ważnej legitymacji
OMK / ITF.
MODUS - Firma oferuje 5 % rabatu na szycie mundurów.
Ośrodki Wypoczynkowe GROMADA,INTERFERIE, oferują
dedykowane programy wypoczynkowe.
Architektura i Projektowanie wnętrz Ewa Krupa proponuje 15 %
rabatu za wykonanie projektu.

Pozostałe szczegóły dotyczące naszych partnerów i
programów rabatowych są dostępne na www.omk.org.pl w

zakładce "Marynarze mają taniej".



OMK / ITF - PODSUMOWANIE 
DZIAŁAŃ 

35 opinii dotyczących treści ich umów o pracę (kontraktów) oraz
warunków zatrudnienia,
38 porad dotyczących uprawnień pracowniczych wynikających ze
stosunku pracy oraz Konwencji MOP i propozycji postępowania
wobec naruszania warunków zatrudnienia,
22 przypadków bezpośrednich interwencji skierowanych w
imieniu marynarzy do armatorów, agencji załogowych i
pośredników.

W wyniku udzielonej przez OMK pomocy marynarzom, którzy
zwrócili się do nas w związku z nieuczciwym postępowaniem ich
zagranicznych pracodawców a w szczególności z nie wypłaceniem
wszystkich należnych wynagrodzeń za pracę oraz zasiłków
chorobowych uzyskano w roku 2021 wypłatę tych należności w
łącznej wysokości: 7666 USD, 21115 Euro i 21785 GBP, co po
uwzględnieniu średnich kursów tych walut wynosi ok. 250.000 zł. W
ubiegłym roku odzyskaliśmy ponad 1 mln złotych zaległych
należności.
Oprócz problemów z otrzymaniem wynagrodzenia za wykonaną
pracę i zasiłków chorobowych częstym problemem zgłaszanym do
biura związku był przedłużony - ponad umowny okres pracy na
burcie oraz wysokość zobowiązań podatkowych. Przedłużające się
kontrakty spowodowane były przeważnie ograniczeniami związanymi
z pandemią Covid 19. Udzielane przez OMK porady postępowania i
interwencje w większości przypadków dały pozytywny efekt.
Natomiast współpraca biura OMK z kancelarią prawną
spowodowała, że każdy marynarz należący do OMK, który zwrócił
się o poradę w sprawie  podatków od wynagrodzenia został
profesjonalnie obsłużony i to w większości przypadków na koszt
związku. 
Od początku 2021 roku marynarzom należącym do OMK udzielono: 



POMOC OMK / ITF 
W CZASIE PANDEMII.

uznania polskiego marynarza za kluczowego pracownika
transportu na arenie IMO,
zagwarantowania w przepisach krajowych, iż możemy 
 wyjechać do pracy na statek i wjechać do PL bez większych
ograniczeń.

zatrudnienie uwarunkowane posiadaniem szczepienia,
szczepienie podczas trwającego kontraktu,
odpowiedzialność za powikłania po szczepieniach i
odpowiedzialność armatora z tego wynikająca,
gąszcz legislacyjny związany z różnymi banderami statków i
rożnymi narodowościami.

Pomimo, iż sprawy związane z covidem stają się normalnością
życia codziennego jak i podróży na statek i do domu, to od
czasu do czasu spotykają nas pewne bariery lub braki
interpretacyjne. Jako OMK śledzimy to co się dzieję w Polsce i
na świecie oraz tam gdzie mamy możliwość to niezwłocznie
reagujemy. 
W zeszłym roku korzystaliśmy z początkowych działań
zainicjowanych przez OMK / Związki Zawodowe tj.

Analizując obecne trendy wśród armatorów i organizacji
Międzynarodowych w 2022 będziemy musieli się zmierzyć z
obostrzeniami związanymi z posiadaniem lub brakiem szczepień
przeciwko covid-19 takimi jak:

Chcesz być na bieżąco, zasięgnąć porady, otrzymać wsparcie ?
OMK i nasz awaryjny telefon 24/7 są dostępne dla marynarzy z
OMK. Istotne zmiany zawsze zamieszczamy na naszej stronie
internetowej i FB.



POMOC OMK / ITF: KOMPENDIUM
WIEDZY DOT. PRACY NA STATKU.

Opracowaliśmy kompendium związane z pracą na statku, kontraktami,
zgłaszaniem wypadków, odszkodowaniami oraz zgłaszaniem skarg.
Dwustronicowa ulotka jest przez cały czas dostępna na naszej stronie
internetowej wśród innych publikacji do pobrania lub bezpośrednio pod
adresem https://www.omk.org.pl/article/971
Z doświadczenia możemy śmiało powiedzieć, iż informacje przydadzą się
każdemu, niezależnie od doświadczenia i lat spędzonych ma morzu.

 SCAM - ALERT 

OMK regularnie publikuje informację dotyczące prób wyłudzeń danych
i pieniędzy od marynarzy poprzez fałszywe oferty pracy. Otrzymujemy
informacje z ITF jak i od polskich marynarzy należących do OMK, tak
więc nasze alerty dotyczą zarówno globalnego rynku pracy jak i
skierowanego w nasz rejon geograficzny.
Alerty zamieszczamy na www.omk.org.pl jak i na FB. Jeżeli chcesz być
na bieżąco z tego typu informacjami polub OMK na FB.

https://www.omk.org.pl/article/971
http://www.omk.org.pl/


CO ROBIMY, ABY BIEŻĄCE 
INFORMACJE 
Z BRANŻY DOCIERAŁY DO JAK
NAJWIĘKSZEJ 
GRUPY MARYNARZY.

Na www.omk.org.pl, w aktualnościach oraz w Strefie
Marynarza umieszczamy najnowsze informacje bezpośrednio
dotyczące pracy na morzu, obowiązujących przepisów
podatkowych, informujemy o próbach wyłudzenia danych
osobowych od oszustów podszywających się pod znanych
armatorów,
jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych, polub nas
na FB, będziesz miał szybki dostęp do najnowszych
informacji bez potrzeby szukania „w sieci” ponieważ robimy
tam regularne przedruki naszych newsów,
spotykamy się z marynarzami na promach i statkach. W 2021
r. odbyliśmy kilkanaście wizyt,
nasze materiały informacyjne są dostępne między innymi w
Szczecinie, Trójmieście, Świnoujściu, Darłowie w ośrodkach
szkoleniowych, Urzędach Morskich, Morskich Jednostkach
Edukacyjnych, gabinetach lekarzy Medycyny Pracy, na
terminalach promowych, w Agencjach Pośrednictwa Pracy,
poprzez NMS współpracujemy z międzynarodową grupą
Inspektów ITF pomagając sobie wzajemnie w zakresie
prowadzonych spraw roszczeniowych oraz wymieniając się
doświadczeniami na międzynarodowych spotkaniach z
zakresu Konwencji MLC,
raz w tygodniu rozsyłana jest na statki i do marynarzy
redagowana przez nas gazetka OMK NEWS, niezależnie od
przynależności, wystarczy wysłać informację na adres :
biuro@nms.org.pl podając adres e-mail, na który mamy
wysłać nasze news'y.



PRZYŁĄCZ 
SIĘ DO NAS

 

WEJDŹ NA WWW.OMK.ORG.PL
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