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Aplikacja : dobre samopoczucie.

Aplikacja : znajdź Dom Marynarza.

Aplikacja : jak odnależć marynarski związek
zawodowy ITF lub Inspektora ITF.

APLIKACJE ITF 
DLA MARYNARZY

Aplikacja pozwala odnależć na całym świecie ośrodki marynarskie 
zapewniające pomoc i umożliwiające kontakt z domem i miejsce w 

którym można odpocząć z dala od statku.

Dowiedz się, czy twój statek posiada układ zbiorowy zatwierdzony przez 
ITF, komunikuj się bezpośrednio z Inspektorami ITF i związkami 

zawodowym ITF lub skontaktuj się z infolinią ITF, jeśli potrzebujesz 
pomocy.

Dostarcza informacji i wskazówek dotyczących przenoszenia, objawów, 
profilaktyki i leczenia HIV/AIDS, malarii, innych chorób tropikalnych.

 

Aplikacje są do pobrania na stronie internetowej ITF: 
www.itfseafarers.org/en/look-up/-itf-seafarers-apps



KIM JESTEŚMY

ORGANIZACJA MARYNARZY 
KONTRAKTOWYCH NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Zawód marynarza traci na atrakcyjności.
Oczekujesz pomocy i ochrony prawnej w sytuacjach spornych z
armatorami 24/7.
Jesteś zainteresowany doradztwem prawnym, podatkowym, ochroną
od następstw nieszczęśliwych wypadków, pakietem medycznym,
programami rabatowymi na kursy i szkolenia STCW.
Poszukujesz międzynarodowej Organizacji skupiającej marynarzy z
całej Polski.
Stoisz na stanowisku, że polscy marynarze powinni mieć nie gorsze
warunki zatrudnienia w porównaniu z marynarzami z innych krajów UE.
Uważasz, że UE powinna zabezpieczyć miejsca pracy dla
europejskich marynarzy u armatorów z UE.

... reprezentuje polskich marynarzy zatrudnianych przez zagranicznych
armatorów na całym świecie na statkach podnoszących bandery różnych
krajów. Każdy marynarz który należy do OMK staje się również członkiem
międzynarodowych Organizacji ITF i ETF.

Jesteśmy Organizacją niezależną od pracodawców, znajdujemy się poza
siedzibami armatorów i jesteśmy niezależni finansowo.

JEŻELI UWAŻASZ, ŻE: 

Przeczytaj niniejszy Informator i przyłącz się do nas.



UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 
MARYNARZY.

Unijny marynarzy pracujący na statku bandery UE/EOG powinien
być objęty systemem ubezpieczeń społecznych kraju bandery.
Unijny marynarz pracujący na statku bandery kraju trzeciego (nie UE/EOG)
może być ubezpieczony (chociaż niektóre instytucje wskazują na
obowiązek) w kraju rezydencji. Decydującym czynnikiem może być
siedziba armatora.

W ubiegłym roku sporo czasu poświęciliśmy sprawie ubezpieczenia
społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach bandery norweskiej.
Kilkukrotnie przedłużane porozumienie pomiędzy Polską i Norwegią o 6, 3 i
kolejne 3 miesiące w powiązaniu z nieprzystępnym / skostniałym ZUS-em
zakończyły się dla marynarzy przejściem z polskiego ZUS na norweski system
ubezpieczeń społecznych. W trakcie tego procesu poznaliśmy zalety systemu
norweskiego oraz nieprzystępność systemu polskiego i finalnie w naszej
ocenie zmiany mogą okazać się korzystne. Suma składek opłacanych przez
pracodawcę to w przybliżeniu 19% od całkowitego wynagrodzenia. Po stronie
pracownika pozostaje około 9%. System ubezpieczeń norweskich wydaje się
być bardziej przystępny niż polski oraz w przypadku polskich marynarzy, ma
zastosowanie automatycznie od pierwszego dnia zamustrowania. Największą
obawą po stronie związków zawodowych jest utrzymanie miejsc pracy przez
polskich marynarzy dlatego też co będziemy aktywnie działać w przypadku
wychwycenia nieuczciwych praktyk. Przypominany, iż polscy marynarze,
którzy utracili zatrudnienie na statkach norweskiej bandery w związku z
powyższymi zmianami powinni zgłaszać to do swojego Związku Zawodowego
(np. OMK). Brak działań będzie równoznaczny z przyzwoleniem na zwolnienia
polskich marynarzy przez armatorów norweskich.
W Polsce od wielu lat toczą się dyskusje dotyczące dedykowanego systemu
ubezpieczeń społecznych dla marynarzy lecz niestety w naszej ocenie
brakuje chęci ze strony polskich armatorów jak i strony rządowej na
sfinalizowanie tej inicjatywy.

Przypominamy ogólne zasady:
1.

2.

Każdy kraj ratyfikujący konwencję MLC ma obowiązek wdrożenia
zabezpieczeń społecznych jednak zakres zastosowania może być różny,
począwszy od minimalnego do pełnego zakresu.



STREFY DZIAŁAŃ WOJENNYCH
I TERRORYSTYCZNYCH.

 Wojna w Ukrainie, poza okrucieństwem i cierpieniem,  spowodowała
także zamieszanie na marynarskim rynku pracy poprzez zachwianie
przepływu ukraińskich marynarzy jak i cały szeregów problemów przed
którymi stanęli. W wielu przypadkach odcięci od możliwości pracy jako
jedyni żywiciele rodzin. OMK, w imieniu zrzeszonych marynarzy,
udzieliło wsparcia finansowego poszkodowanej Ukrainie. 
Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków do której należymy
wielokrotnie wspierała w tym czasie ukraińskich marynarzy i ich
rodziny. Niezwłocznie po ataku Rosji na Ukrainę zostały wprowadzone,
przez ITF nowe strefy działań wojennych, w których marynarzom
przysługują specjalne uprawnienia związane z wynagrodzeniem,
ubezpieczeniem jak i możliwością odmowy pracy. 
Przypominamy, iż na stornie internetowej OMK zawsze można
sprawdzić, które rejony są uznane za niebezpieczne.
Publikacja jest dostępna na naszej stronie internetowej, pobierz kod
QR.



POMOC OMK / ITF 
W BEZPIECZNYM ZATRUDNIENIU 
MARYNARZY

Nadal rozwijamy utworzony przez naszą Organizację bezpłatny portal
pracy dla marynarzy  Sea4You.pl 
Obecnie jest już ponad 140 zarejestrowanych firm, 13 ośrodków
szkoleniowych  i ponad 6500 marynarzy. Stworzona i utrzymywana
przez OMK bezpłatna platforma wymiany ofert z rynku pracy na
morzu jest ciekawą alternatywą dla popularnych serwisów
internetowych. Zapraszamy wszystkich marynarzy do korzystania z
utworzonego bezpłatnego serwisu.

PIERWSZA PRACA NA MORZU

Opracowaliśmy publikację, która jest skierowana do marynarzy
rozpoczynających pracę na morzu. Polecamy zapoznanie się ze
streszczeniem najważniejszych zagadnień. Przedstawione informacje
dotyczą kontraktów, warunków zatrudnienia, podatków, ubezpieczeń
itp. 
Publikacja jest dostępna na naszej stronie internetowej, zeskanuj kod
QR i przeczytaj nasz poradnik.



POMOC MARYNARZOM 
NALEŻĄCYM DO OMK / ITF.

podatkowych i ubezpieczeniowych,
interpretacji zapisów i postanowień układów zbiorowych,
postępowania w przypadkach wypadków i chorób podczas
zatrudnienia,
praw pracowniczych i konfliktów podczas zatrudnienia.

            

OMK zajmuje się sprawami / roszczeniami marynarzy należących do
Organizacji. Wniesione przez marynarzy roszczenia dotyczyły
zaległych (niewypłaconych) wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i
odszkodowania za utratę zdrowia po wypadku na statku. 
W rezultacie interwencji i działań OMK marynarze odzyskali należne im
wynagrodzenie oraz zwrot kosztów leczenia .  
Niestety w jednym przypadku nie udało się uzyskać żadnego
odszkodowania z powodu zbyt późnego (po ok. 2 lat po wypadku)
zgłoszenia się marynarza o pomoc do biura OMK oraz zaniedbania
samego poszkodowanego. Zaniedbanie polegało na braku zwolnienia
lekarskiego i odmowie przez marynarza udania się na badanie do
wskazanego przez armatora lekarza. Ponadto w jednym z przypadków
zgłoszone roszczenie okazało się nieuzasadnione. 
Udzieliliśmy także pomocy w kilku przypadkach związanych z
przedłużającym się zamustrowaniem i niechęcią za strony armatora do
repatriacji. W ciągu tego roku w odpowiedzi na prośby i zapytania
koleżanek i kolegów z morza przekazano też uwagi oraz opinie do
kilkunastu otrzymanych umów/kontraktów i warunków zatrudnienia.
Ponadto udzielano liczne porady i odpowiedzi na zapytania w tym
także w rozmowach telefonicznych w sprawach:

  Na przestrzeni ostatnich 4 lat odzyskaliśmy dla marynarzy
łączne ponad 2 566 000 pln.



SERWIS MARYNARSKI OMK I WSPARCIE 
RODZIN MARYNARZY 

Utworzyliśmy w ramach przynależności marynarzy do OMK program
ubezpieczenia zdrowotnego w PZU w pakiecie PREMIUM. Do
ubezpieczenia w niedługim czasie będą mogli przystępować
członkowie rodzin marynarzy. Projekt został zrealizowany z uwagi
na fakt, że marynarze nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w
ramach zatrudnienia, a dobrowolne ubezpieczenie w NFZ jest
bardzo kosztowne z uwagi na fakt konieczności wniesienia opłaty
dodatkowej i wysokich miesięcznych opłat 

Jako jedyni w Polsce oferujemy 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.  

Marynarze należący do OMK mają możliwość w trudnych chwilach
skorzystać z Funduszu Zapomóg Bezzwrotnych. 

Przekazujemy również wsparcie finansowe przy powiększeniu
rodziny oraz przy śmierci najbliższych.

W ramach przynależności do OMK każdy marynarz jest objęty
obligatoryjnie ubezpieczeniem NNW w PZU. W zależności od stażu
przynależności pakiet ubezpieczenia jest rozszerzany o dodatkowe
świadczenia. Oferujemy trzy pakiety ubezpieczenia: brązowy dla
marynarzy którzy przynależą poniżej 5 lat do OMK, srebrny dla
marynarzy którzy należą do OMK ponad 5 lat oraz złoty dla
marynarzy z ponad 10 letnim stażem członkowskim.

W 2022 r utworzyliśmy nowe projekty wsparcia i nadal kontynuujemy
dotychczasowy serwis pomocowy dla marynarzy  z naszej
Organizacji i rodzin marynarzy. 



SERWIS MARYNARSKI OMK I WSPARCIE 
RODZIN MARYNARZY 

Kontynuujemy program dodatkowego ubezpieczenia grupowego
NNW obejmującego również strefę działań pirackich,
ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę w pracy i podczas
wypoczynku.

Wspieramy marynarzy, którzy mają trudność w ocenie swojej
sytuacji podatkowej i prawnej. Raz na dwa lata każdy marynarz z
OMK może skorzystać na koszt OMK z doradztwa podatkowego w
specjalizującej się w podatkach marynarskich Kancelarii. Możliwe
jest także wsparcia Kancelarii Prawnej w sprawach cywilnych,
rodzinnych i karnych.

Tak jak od wielu lat, także w 2022 r zorganizowaliśmy dla dzieci
rodzin marynarskich wysyłkę paczek od Mikołaja. 

Utrzymujemy telefon alarmowy (24/7). W razie nagłych sytuacji na
burcie, można się z nami skontaktować przez całą dobę.

Wspieramy marynarzy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
wypłacając zapomogi szkoleniowe.

Łączna kwota na wyżej wymienione programy wsparcia
wyniosła w 2022 roku 266 000 pln.



SERWIS INFORMACYJNY OMK / ITF. 
OSTRZEGAMY PRZED FAŁSZYWYMI 
OFERTAMI PRACY

            
Kilkukrotnie przestrzegaliśmy na FB oraz na naszej stronie internetowej
o fałszywych ofertach pracy, zarówno wg. zgłoszeń od marynarzy
należących do OMK jak i ze specjalnej strony internetowej
prowadzonej przez ITF, na której można zgłaszać nadużycia, próby
wyłudzeń pieniędzy, danych osobowych lub dokumentów jak i
przeglądać obecne alerty z tym związane.  
Zeskanuj kod QR i przeczytaj szczegóły

CENTRALNY REJESTR MARYNARSKICH
ŚWIADECTW ZDROWIA

      W 2022 roku administracja rządowa ponownie pokłoniła się nad
centralnym rejestrem marynarskich świadectw zdrowia. System będzie
analogiczny do obecnie funkcjonującego dla dyplomów morskich. Ze
strony OMK przejrzeliśmy dokładnie zasady nowo tworzonej bazy
danych pod względem ochrony jej ochrony jak i potencjalnych
nadużyć.

GAZETKA OMK NEWS

Redagowana przez nas OMK NEWS jest źródłem informacji na morzu.
Raz w tygodniu gazetka jest rozsyłana do marynarzy i na statki.
Gazetka zawiera Kilka stron z dziedzin gospodarki morskiej, sportu,
finansów i rozrywki. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą gazetką podaj
adres e-mailowy. Może to być Twój adres prywatny ale także statkowy. 
Zapraszamy do nadsyłania opinii wskazówek dotyczących treści na
adres: biuro@nms.org.pl



SERWIS INFORMACYJNY OMK.
KARTA PRAW MARYNARZA

Sytuacja polskiego marynarza w kontekście pracy zawodowej,
bezpieczeństwa zatrudnienia, podatków i ochrony społecznej
dynamicznie się zmienia.
ORGANIZACJA MARYNARZY KONTRAKTOWYCH monitoruje i opiniuje
akty prawne związane z pracą na morzu jak i zawodem marynarza. 
 Wszelkie informacje przekazujemy na bieżąco poprzez naszą stronę
internetową, media społecznościowe oraz w  cotygodniowym serwisie
informacyjnym wysyłając gazetkę OMK NEWS na statki i na adresy e-
mail marynarzy należących do OMK.
Regularnie przypominamy o  Karcie Praw Marynarza - Bill Of Rights,
opartej o postanowienia Konwencji MLC 2006. 
Karta Praw Marynarza opracowana przez ITF to esencja MLC
przedstawiona w bardzo przystępny i przejrzysty sposób.
Marynarze często opierają się na zasłyszanych historiach. Naszym
zdaniem najlepiej zawsze opierać się na solidnych podstawach, które
są wytycznymi dla przepisów w krajach, które ratyfikowały Konwencję
MLC i tym samym powinny mieć odzwierciedlenie w naszych
kontraktach.
Karta Praw Marynarza pomaga „na szybko” sprawdzić co jest właściwe
a co sprzeczne. Dla szczegółowych sytuacji należy odnosić się do
przepisów krajowych, które mogą się nieznacznie różnić.
Przypominany, iż marynarze należący do OMK mają możliwość
sprawdzenia swoich umów o pracę w biurze naszej Organizacji bądź
zdalnie, przesyłając informacje na adres biuro@nms.org.pl

WYBORY OMK NA KADENCJĘ 2023-2028

Pod koniec roku, zgodnie z krajowymi zasadami wyborczymi,
rozpoczęliśmy proces wyborczy na przyszłą kadencję w wyniku
którego zgłoszono 28 kandydatów na delegatów. Wyniki wyborów do
OMK jak i do struktur powiązanych poznamy na początku roku 2023.

https://www.omk.org.pl/_DataFiles/news/2017%20ITF%20MLC%20Guide%20EN-2.pdf
mailto:biuro@nms.org.pl


SERWIS INFORMACYJNY OMK.

PODSUMOWANIE

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.
Aktywnie współpracujemy z Politechniką Morską oraz ze szkołami
morskimi w Darłowie, Świnoujściu i Kołobrzegu, gdzie prowadzimy
„prelekcje”, referaty ze studentami i uczniami szkół morskich.
Tematami tych spotkań, najczęściej jest bezpieczeństwo
zatrudnienia, zagrożenia wynikające z niedopatrzeń przy
podpisywaniu kontraktu, itp. Ofertę z tym związaną staramy się
poszerzać i rozwijać, zgodnie z zapotrzebowaniem
zainteresowanych.
Spotykamy się z marynarzami na promach i statkach. W 2022 r.
odbyliśmy kilkanaście wizyt, Przy okazji takich wizyt, otrzymujemy
zgłoszenia problemów, które staramy się rozwiązywać na bieżąco.
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 oraz w Agencjach Pośrednictwa Pracy.
Poprzez NMS współpracujemy z międzynarodową grupą Inspektorów
ITF pomagając sobie wzajemnie w zakresie prowadzonych spraw
roszczeniowych oraz wymieniając się doświadczeniami na
międzynarodowych spotkaniach z zakresu Konwencji MLC.
Raz w roku redagujemy niniejszy Informator podsumowujący nasze
działania za okres ostatnich 12 miesięcy.



MARYNARZE Z OMK
MAJĄ TANIEJ

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej w Szczecinie i
w Ustce, który oferuje na podstawie legitymacji OMK 20 % rabatu
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej w Gdyni oferuje
10 % rabatu.

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.
Ośrodek szkoleniowy NORTH w Szczecinie, proponuje 20% rabatu na
szkolenia na podstawie okazania ważnej legitymacji OMK.
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. 

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.
Kancelaria Prawna ONYX mec. Katarzyna Borzęcka specjalizująca się
w prawie cywilnym, karnym, rodzinnym oferuje 25 % rabatu na
podstawie legitymacji OMK.

Zabiegamy o rabaty dla marynarzy z OMK, podpisując umowy partnerskie
między innymi z ośrodkami szkoleniowymi .
W roku 2022 przystąpiło do programu rabatowego kilku nowych
partnerów. Do grona partnerów dołączyli:

Nadal kontynuujemy współpracę z niżej wymienionymi partnerami, którzy
proponują dla marynarzy z OMK dedykowane zniżki.

oraz



RABATY 
DLA MARYNARZY 
Z OMK / ITF 

ALFIDA - Kancelaria Podatkowa z Niemiec oferuje dla marynarzy
pracujących da armatora niemieckiego 10 % rabatu na podstawie
okazania legitymacji.
HMS - program medyczny skierowany indywidualnie do marynarzy
oparty na bardzo korzystnych cenowo warunkach. 
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.
VIP BUS TAXi oferuje 5 % rabatu na przewozy marynarzy na lotniska
na podstawie legitymacji
FOLLOW ME Interglobus Tour proponuje 15 % rabatu na przewozy
liniowe i 5 % na przewozy indywidualne.
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, POD PODKOWĄ
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".
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