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1 Gajdzik Arkadiusz Kapitan 26.03.1966 2022-10-01

Arkadiusz Gajdzik, lat 56, kapitan. Związany z morzem od 15-go roku życia od czasu LM w Szczecinie. W NSZZ Solidarność od 1989 

roku (PZM i OMK). Doświadczenie na wielu typach statków. Prywatnie interesuję się programami społecznymi i żywotnie jestem 

zainteresowany zmianami na morzu, gdyż obserwuje tendencje wsteczną w stosunku do zmian dla pracowników lądowych. Konwencja 

MLC umocowała inspektorów PSC w sprawach załogowych, ale nie widzę odpowiedniego zainteresowania przez wspomniane władze 

portowe. Czas pracy, nadgodzin, które są fikcją i podpisywane umowy zbiorowe są niegodne obecnych czasów, o sprawach 

emerytalnych i ochrony zdrowia nie wspominając (w Polsce, EU i na świecie). Mam głębokie poczucie konieczności zmian, aby zachęcić 

kolejne pokolenia Polaków do pracy na morzu.

2 Ginał Wojciech
Starszy 

mechnik
10.01.1969 2022-10-03 Jestem czynnym marynarzem. Wstapiłem do Organizacji Marynarzy Kontraktowych 03 stycznia 2007 roku.

3 Kamiński Paweł
Pracownik 

biurowy
02-12-1956 2022-09-23

Jestem członkiem NSZZ „Solidarność” od początku jego założenia. W latach 1992 – 2001 byłem 

przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PPDiUR „Gryf” gdzie pracowałem jako 

motorzysta. Przez cały ten okres byłem członkiem Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność”, obecnie jestem jej 

pracownikiem i członkiem Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Solidarność”. Swoją kandydaturę 

zgłosiłem kierując się tym, że będąc obecnie na lądzie mogę być bardziej dyspozycyjny do różnych zadań 

związkowych.

4 Kapłon Krzysztof Kapitan 08-03-1973 2022-10-01
Marynarz w OMK należy od 25 stycznia 2006 roku. Jestem czynnym zawodowo, widzę jak dobrze i prężnie 

działa nasza organizacja i chciałbym aktywnie uczestniczyć w działalności OMK.

5 Kieca Mirosław Kapitan 21.09.1962 2022-10-03

W Organizacji Marynarzy Kontraktowych od 16 czerwca 2004 roku.

W tym roku mija 40 lat mojej pracy na morzu oraz 15 lat pracy jako kapitan. Kolejny jubileusz szczęśliwego 

małżeństwa 30-letniego.  Wszystkie te rocznice uświadamiają mi, że czas się już pokazać moim kolegom na 

morzu. Czas już zaangażować się w pomoc na szerszym gruncie.

6 Klinowski Michał Kapitan 15.08.1984 2022-10-03
Marynarz należy do Organizacji Marynarzy Kontraktowych od maja 2009 roku. Jestem czynny zawodowo, 

obecnie pracuję na offshor`owych statkach. Byłem delegatem we wcześniejszej kadencji.

7 Koszlak Adrian Bosman 01-01-1988 2022-10-03
Należy do Organizacji Marynarzy Kontraktowych od 06 lutego 2015r. Pracuje dla armatora TT Line, jestem 

delegatem załogowy na promie Nils Dacke.

8 Krupa Robert Elektryk 15.09.1973 2022-09-29 Należy do OMK od 31.08.2011 roku. Pracuje zawodowo.

9
Kubach-

Chęcińska
Barbara

Asystent ds. 

roszczeń
13-12-1953 2022-09-29

Przewodnicząca Komisji rewizyjnej OMK oraz członek Komisji rewizyjnej Krajowej Sekcji Morskiej. Pracuję 

w Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków, przygotowuję dla Międzynarodowej Federacji 

Transportowców (ITF)  Special Agreements oraz inne dokumenty niezbędne do pokrycia statku układami 

zbiorowymi akceptowanymi przez ITF. Tłumaczę artykuły ze strony ITF  i ETF oraz różne cyrkularze 

otrzymywane z Londynu.

10 Lawrenc Leszek Kapitan 16-10-1979 2022-09-30

Nazywam się Leszek Lawrenc, mam 38 lat, mieszkam w Szczecinie. Z morzem związany jestem już od 

ponad 20 lat. Obecnie pracuję w Euro-Afryce  na stanowisku kapitana. Do OMK wstąpiłem w 2012 roku. 

Kandyduję na delegata, ponieważ chciałbym pomagać Koleżankom i Kolegom Marynarzom  oraz  

realizować ich oczekiwania i potrzeby w naszej Organizacji.

11 Listewnik Tymoteusz Kapitan 26-07-1977 2022-09-26

Pracę w OMK dzielę z pracą na morzu od wielu lat co sprawia, iż większość aktualnych spraw łatwiej 

przenieść do Związku jak i konfrontować z pracodawcami, armatorami i ubezpieczycielami roszczenia lub 

skargi marynarskie. W następnej kadencji chciałbym kontynuować pracę w OMK jak i podjąć nowe 

wyzwania związane z zabezpieczeniem społecznym marynarzy, chorobami zawodowymi jak i wynikającymi 

z tego uprawnieniami. Uważam, iż marynarze europejscy, w tym polscy powinni mieć zapewnioną pracę na 

statkach bander UE i EOG w oparciu o uczciwe warunki zatrudnienia tak aby każdy mógł bezpiecznie i bez 

obaw planować karierę na morzu.

12 Łappa Krzysztof Kapitan 24-12-1948 2022-10-03

Kapitan jest przedstawicielem armatora – operatora ale zarazem i Załogi. Na przestrzeni lat mojej kariery na 

morzu nigdy o tym nie zapominałem. Często toczyło się „boje” z armatorami o wypłaty na czas, o 

zabezpieczenia pieniędzy na rozliczenie członka załogi na zakończenie kontraktu, o gwarantowanie 

właściwej opieki medycznej jak i w wielu sprawach dotyczących egzystencji na statku ( aprowizacja, warunki 

socjalne). Jakkolwiek wiele spraw można było załatwić samemu, to jednak związek zawodowy może to 

zrobić z lepszym efektem,  a wyzwań nie brakuje.

13 Łowicki Piotr Starszy oficer 07.09.1978 2022-10-03 Marynarz czynny zawodowo, w Organizacji Marynarzy Kontraktowych od 10 kwietnia 2006 roku.

14 Maciejewicz Janusz
Straszy 

mechanik
18-11-1948 2022-09-26

Dyplom st. mech. W NSZZ „Solidarność” od 1980 r.  Współzałożyciel związku w 1989 r.: w PŻM oraz 

Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków (których był też przewodniczącym)  a w 2005 r. Organizacji 

Marynarzy Kontraktowych. Wybór na delegata odbieram jako  zobowiązanie do reprezentowania i udzielenia 

pomocy każdemu członkowi naszej organizacji, który zwróci się o to do władz Związku. W mijającej kadencji 

pełniłem funkcje wiceprzewodniczącego komisji oraz inspektora do spraw roszczeń marynarzy OMK. 

15 Malan Katarzyna
Pracownik 

biurowy
27-07-1974 2022-09-26

Członkini OMK od 17 lat. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Przez trzy ostatnie kadencje pełniłam funkcję 

przewodniczącej, później członka Komisji Rewizyjnej OMK NSZZ „S” oraz delegata z ramienia OMK na 

WZD KSMMiR NSZZ „S” oraz WZD ZR NSZZ „S” Pomorza Zachodniego. Obecnie pracuję dla KSMMiR 

NSZZ „S” na stanowisku specjalista ds. księgowo-kadrowych. Będąc okrągły rok na lądzie mogę zawsz 

reprezentować naszą Organizację i służyć pomocą.

 LISTA KANDYDATÓW NA DELEGATÓW OMK NSZZ Solidarność

Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność

                   na kadencję 2023 - 2028



16 Mazur Łukasz
Oficer 

wachtowy
12.01.1983 2022-10-02 Czynny zawodowo marynarz, w Organizacji Marynarzy Kontraktowych od 14 sierpnia 2012 roku.

17 Podgórski Stanisław Kapitan 13.03.1953 2022-09-25

Kpt.ż.w. Podgórski Stanisław, na emeryturze. W mijającej kadencji byłem członkiem Komisji OMK, biorąc czynny udział 

w posiedzeniach, także tych on-line. Jestem członkiem Komisji KSMMiR NSZZ "S" wybranym na XIV WZD, delegatem 

na XIII i XIV WZD NSZZ "S" R. Pom. Zach., delegatem na XV, XVI, XVII Kongres Krajowego Sekretariatu 

Transportowców NSZZ "S", delegatem na Seminarium OMK, w międzynarodowym seminarium Dialog Społeczny w 

Dobie Pandemii. W przyszłej kadencji chciałbym równie aktywnie działać w sprawach dotyczących ludzi pracy, 

szczególnie marynarzy, gdyż: "nic o nas bez nas".

18 Polak Paweł
Oficer 

wachtowy
15.11.1990 2022-09-30

Aktywnie pracujacy oficer z 14 letnim stażem, od 4 lat w firmie brytyjskiej w branży paliwowej. 

Kołobrzeżanim z marynarskimi tradycjami. Trener finansowy, prowadzi biuro finansowo-ubezpieczeniowe. 

Entuzjasta OMK.

19 Rogowski Jan Kapitan 14.03.1950 2022-09-30

Jestem absolwentem WSM w Szczecinie.Karierę na Morzu rozpocząłem w 1972 rozpoczynając prace w PZM. 

Zaczynałem od stanowiska Marynarza-Oficera-Ch-Officera .Nastepny etap mojej kariery to statki obcej bandery;VLCCs-

gazowce-Luxurious Motor Yachts .Mialem honor plywac na "Dar Mlodziezy" jako Ch.Officer Instruktor z studentami z 

Maritime Academy w Antwerpii.W 2015 roku z powodu mojego wieku opuścilem  Exmar NV  z Antwerpii .Nie poddąjąc 

sie aplikowalem do Northern Marine Management Glasgow i wznowilem prace na PLG Tankers. Niestety, moja 

aktywnosc zawodowa wstrzymala Corona  Virus Pandemia i przeszedlem w  stan spoczynku. Mam satysfakcję, ze 

jestem aktywny i będę sie mógł podzielić swoim doświadczeniem z Kolegami i służyć rada tam gdzie będę mógł być 

20 Rybicki Ryszard
Pracownik 

biura OMK
16-08-1959 2022-09-23

Jestem w naszej Organizacji od 16-10-2003 tj. od 19 lat. Z morzem związany jestem od ponad 40 lat. 

Jestem delegatem OMK w mijającej kadencji. Pracuję w biurze na rzecz Organizacji Marynarzy 

Kontraktowych od listopada 2018 r.  Działalność OMK jest bliska moim poglądom, dlatego przystąpiłem do 

naszej organizacji tak wiele lat temu. Zdecydowałem się nadal uczestniczyć i przykładać rękę w tak 

potrzebnej działalności OMK, która skupia się na rozwiązywaniu problemów polskich marynarzy pracujących 

na całym świecie. Nadal chciałbym pracować w OMK i na rzecz marynarzy i Organizacji Marynarzy 

Kontraktowych.

21 Sendłak Stanisław CTO 31.10.1960 2022-10-03

Wstąpiłem do naszej organizacji OMK, 05 listopada 2005. Na statkach pracuję jako kucharz lub Catering 

Officer.

Widzę potrzebę i możliwość działania takiej organizacji która prężnie, chciałbym aktywnie uczestniczyć w 

działalności OMK i pomocy jaką niesie nasza Organizacja. Jako delegat chciałbym służyć pomocę i 

doświadczeniem innym członkom Organizacji Marynarzy Kontraktowych.

22 Sikora Krzysztof
Starszy 

Marynarz(AB

)

23.07.1958 2022-10-03

W OMK jestem od lutego 2003 r. Jestem związany z przemsłem morskim, od 1973 roku, zacząłem swoją 

przygodę i co jest jednocześnie mojm zainteresowaniem, w kierunku marynistycznym. W "rodzinie" OMK, 

czuję wsparcie, że gdyby była taka potrzeba, organizacja nasza zrobi wszystko aby mi pmóc. Będąc 

delegatem chciałbym taką pomoc nieść innym marynarzom. Widzę (jednocześnie kibicuję OMK) jak dobrze 

działa ta organizacja i chciałbym aktywnie uczestniczyć w działalności OMK. 

23 Stoma Henryk
Starszy 

mechnik
10.01.1956 2022-10-03

Pracę na morzu rozpocząłem w 1976 roku w PPDiUR "Gryf"' Szczecin - motorzysta. W latach 1978 - 1994 bunkierki 

CPN Szczecin - motorzysta, II mechanik. W latach 1995 - 1997 - ZUŻ - holowniki Szczecin - starszy mechanik. W 

latach 1998 - 2018 statki obcych armatorów - chemikaliowce - II mechanik oraz starszy mechanik. Od połowy 2018 roku 

do chwili obecnej Akademia Morska, obecnie Politechnika Morska Szczecin statek szkolny Nawigator XXI - starszy 

mechanik. Przynależność do Organizacji Marynarzy Kontraktowych od października 2004 roku. Pracę na morzu znam 

praktycznie od "podszewki" - przeszedłem wszystkie stanowiska pracy. Warunki pracy poprawiły się na korzyść 

zatrudnionych załóg - jednakże nadal pozostaje stres, oraz w przypadku "tanich" bander często ukrywane godziny pracy 

prowadzące do przemęczenia oraz rozkojarzenia skutkującymi wypadkami w pracy. Tak więc związki zawodowe 

24 Szmajdzińska Bożena
Sternik/szef 

biura OMK
19-09-1964 2022-09-26

Należę do OMK od 16 lat. Z morzem związana jestem od 35 lat, jako żona marynarza, mama marynarza i z 

zamiłowania motorowodniak. .Pracuje na rzecz Organizacji Marynarzy Kontraktowych od 2006 r. jako koordynator pracy 

biura, jestem również członkiem Prezydium Komisji OMK w mijającej kadencji. Zajmuję się również redagowaniem OMK 

NEWS oraz  Biuletynu Morskiego. OMK jest dla mnie wyjątkową Organizacją w skali ogólnokrajowej , świadczącą 

szeroki serwis pomocowy i zabezpieczający marynarzy, kóry daleko wykracza poza przyjęte standardy. Chciałabym, 

aby marynarze należący do OMK byli bardziej zaangażowani we wspólne działania na rzecz marynarzy zrzeszonych w 

OMK.

25 Szmajdziński Henryk
Oficer 

elektryk
05-06-1950 2022-09-28

W OMK jestem od 2006 r. Pracowałem na morzu 40 lat, obecnie jestem już na zasłużonej emeryturze ale 

nadal czynnie wspieram organizacje jako członek Komisji OMK. .Zakres i sposób działalności OMK jest 

bliski moim przekonaniom , dlatego zdecydowałem się nadal uczestniczyć w działaniu na rzezc naszego 

środowiska., która skupia się na rozwiązywaniu problemów polskich marynarzy pracujących dla armatorów 

na całym świecie, czyli robi to, do czego została powołana.
 

26 Wilkos Grzegorz Kapitan 26.08.1981 2022-09-28

Nazywam się Grzegorz Wilkos mam 41 lat urodziłem się w Chełmie (Woj. lubelskie), od studiów (tj. 2001 

roku) mieszkam w Szczecinie. Mam żonę i dwójkę dzieci. Jestem kapitanem żeglugi wielkiej, oraz 

specjalistą w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy HSE NEBOSH. W OMK od 2006 

roku. Moje hobby to biohacking, szachy, strzelectwo dynamiczne, łowiectwo, kolarstwo przełajowe. 

27 Wojtczak Adrian
Starszy 

Marynarz 

(AB)

18.02.1982 2022-10-02

Nazywam się Adrian Wojtczak i mam 27 lat. Pochodzę z Piły jest to miasto w województwie wielkopolskim. Swoje 

wykształcenie zdobyłem w Akademii Morskiej w Szczecinie. Na kierunku Nawigacja specjalność - Transport Morski. 

Życie na morzu to już nasza tradycja rodzinna! Aktualnie pracuje w firmie TT LINE, na stanowisku Starszy Marynarz w 

niedalekiej przyszłości jestem planowany na stanowisko 3rd Mate. Najważniejszym dla mnie jest aby Polscy Marynarze 

zaczęli być uczciwie traktowani przez Europejskich armatorów i pracodawców. To mój główny cel!

28 Wysmyk Marcin
Oficer 

elektryk
03-02-1978 2022-10-03

Mam 44 lat i jestem absolwentem Technikum Mechaniczno-Energetycznego w Szczecinie. Od 1999 roku 

jestem aktywny zawodowo, a w branży morskiej od 2011 roku. Wstąpiłem do OMK, ponieważ zakres 

serwisu pomocowego, jaki oferuje ta Organizacja jest dedykowany środowisku ludzi morza. Jako członek 

OMK od 2013 roku widzę jak dobrze prosperuje nasza organizacja i chciałbym aktywnie uczestniczyć w 

działalności OMK. Najważniejsze są dla mnie kwestie dotyczące pogarszających się warunków zatrudnienia 

i pracy na morzu, czyli to, co dotyczy bezpośrednio ludzi morza.


