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Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Solidar-
ność” (OMK) reprezentuje polskich marynarzy zatrud-
nianych przez armatorów lub pracodawców zagra-
nicznych. Każdy marynarz należący do OMK staje się 
automatycznie członkiem ITF i ETF.

Organizacja Marynarzy Kontraktowych skupia ponad 
1500 marynarzy wszystkich stanowisk pracujących 
u armatorów z całego świata, których statki noszą 
bandery różnych krajów.

OMK jest Organizacją związkową niezależną od pra-
codawców, znajduje się poza siedzibami armatorów 
i jest niezależna finansowo.

Bez zgody marynarza nie ujawniamy armatorom i po-
średnikom jego przynależności do naszej organizacji.

Wszystkie strategiczne oraz ważniejsze decyzje doty-
czące warunków pracy podejmowane są tylko w opar-
ciu o opinie marynarzy należących do OMK.

Aby polscy marynarze mieli równoważne wa-
runki zatrudnienia jaki ich koledzy w innych 
krajach UE.

Zagwarantowanie miejsc pracy dla marynarzy 
UE na statkach uprawiających żeglugę na wo-
dach europejskich oraz międzynarodowych, 
należących do armatorów z UE.

Do zakończenia dyskryminacji płacowej i so-
cjalnej oraz podziału marynarzy ze względu 
na kraj pochodzenia.

Aby każdy marynarz zatrudniony na statku 
pod banderą UE korzystał z ubezpieczenia 
społecznego przewidzianego w prawie wspól-
notowym.

O pielęgnowanie i promocję wizerunku mary-
narza w Polsce jak i na świecie poprzez rzetel-
ne informowanie o trudach jego pracy.

O stworzenie, wdrożenie i egzekwowanie 
przepisów umożliwiających i gwarantujących 
godziwe warunki pracy marynarzom na stat-
kach każdej bandery.

O powszechne stosowanie systemu zatrud-
nienia na czas nieokreślony (zatrudnienie na 
stałe).

Dokładamy ustawicznych starań o obejmo-
wanie marynarzy takimi samymi warunkami  
i zasadami zabezpieczeń społecznych z ja-
kich korzystają pracownicy lądowi.

Należymy do National Maritime
Section NSZZ „Solidarność” afiliowanej w ITF i ETF

O nas

Do czego dążymy

Jesteś marynarzem

Uważasz, że Twój zawód traci na atrakcyjności w 
porównaniu z innymi specjalnościami w UE.

Uważasz, że UE powinna zabezpieczyć miejsca 
pracy dla europejskich marynarzy u europejskich 
armatorów.

Oczekujesz pomocy i ochrony prawnej w sytu-
acjach spornych z armatorami?

Jesteś zainteresowany doradztwem podatkowym, 
preferencyjnymi pakietami ubezpieczeniowymi 
lub programami rabatowymi dla marynarzy?

Poszukujesz Organizacji skupiającej marynarzy w 
Polsce?

Przeczytaj niniejsze informacje i …. 
przyłącz się do Nas
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Pomożemy oraz poradzimy w ocenie Twoich warun-
ków zatrudnienia i marynarskiej umowy o pracę.

Dokładamy starań aby nasz serwis w jak największym 
stopniu mógł być świadczony zdalnie (bez wizyty w 
biurze) tak więc możemy się skontaktować bez wzglę-
du na Twoje miejsce pobytu.

Po 6 miesięcznej przynależności do OMK możesz sko-
rzystać z systemu zapomóg szkoleniowych związane-
go z kursami i szkoleniami przewidzianymi konwencją 
STCW oraz doradztwa podatkowego

THE SEAFARERS’
BILL OF RIGHTS

MLC 2006 poznaj swoje prawa i przywileje

Pomagamy marynarzom w analizie warunków za-
trudnienia, „sprawdzamy statki”, na których propono-
wana jest praca.

Udzielamy porad podczas trwania zatrudnienia w 
sprawach spornych wynikających z umowy o pracę.

Zajmujemy się roszczeniami marynarzy, ściśle współ-
pracując z innymi Związkami Zawodowymi z kraju 
pochodzenia pracodawcy lub bandery statku.

Marynarze z OMK mogą korzystać ze specjalnych 
programów rabatowych w ośrodkach szkoleniowych.

Współpracujemy z doradcą podatkowym, który udzie-
la informacji i porad marynarzom z OMK, włącznie z 
rozliczeniami PIT i reprezentacją w urzędach skarbo-
wych.

Gwarantujemy marynarzom z OMK ubezpieczenie od 
wypadków NNW 24 h/7, również w strefach działań 
piratów. 

Występujemy w imieniu marynarzy do wszelkich in-
stytucji nadając konkretnemu problemowi odpowied-
nią rangę.

Marynarze z OMK mogą zgłaszać wnioski do układów 
zbiorowych obowiązujących na statkach, na jakich 
pracują.

Marynarze z OMK kształtują politykę swojej Organiza-
cji w sposób demokratyczny, aktywnie uczestnicząc 
w jej życiu.

Każdy marynarz z OMK ma do dyspozycji awaryjny 
numer telefonu 24/7.

Pomagamy naszym marynarzom w sprawach kon-
fliktowych zaistniałych na statku w czasie trwania i 
po kontrakcie.

Prowadzimy serwis internetowy, w którym zamiesz-
czamy najnowsze informacje z rynku pracy, a w Stre-
fie Marynarza (po zalogowaniu) dodatkowe informa-
cje tylko dla marynarzy z OMK.

Marynarze rozpoczynający karierę na morzu otrzy-
mają u nas informacje i porady, które pomogą wybrać 
odpowiednich pracodawców i zawrzeć właściwe 
umowę o pracę. 

Serwis Związkowy rozwija się 
w oparciu o pomysły i potrzeby 
marynarzy z OMK

Serwis OMK
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Jedynym przedstawicielem marynarzy wobec arma-
torów i instytucji rządowych jest Związek Zawodowy. 
Każdy z marynarzy nie raz się przekonał, iż w pojedynkę 
trudno jest załatwić wiele spraw.

Nie należy oczekiwać, że pracodawcy, pośrednicy czy 
administracje rządowe samoistnie będą zabiegały  
o uregulowanie warunków zatrudnienia nie mówiąc  
o ich polepszeniu.

Niestety, w obecnej sytuacji nie zawsze liczy się racja, 
a zasady moralne często schodzą na drugi plan. Liczy 
się pieniądz i zysk. Wspierając OMK swoim członko-
stwem i uczestniczeniem w życiu Organizacji przy-
łączysz się do ciężkiej walki o lepszą codzienność  
i przyszłość. Walki, która pozwoli polskim marynarzom 
pozostać na marynarskim rynku pracy, godnie praco-
wać i bez obaw spoglądać w przyszłość.

Jeżeli ktokolwiek obawia się problemów w zatrudnie-
niu spowodowanych przynależnością do Organizacji 
Związkowej to zapewniamy, iż każda ewentualna dys-
kryminacja wynikająca z przynależności związkowej jest 
naruszeniem prawa i każdy kogo dotknie taka sytuacja 
otrzyma nasze pełne wsparcie, tym samym międzyna-
rodowej rodziny związkowej, czyli ITF. Na marginesie w 
czasie istnienia OMK nie spotkaliśmy się z takimi przy-
padkami. W ITF jest blisko 600 000 marynarzy, czyli oko-
ło połowy wszystkich ludzi morza, a przeciwko takiej sile 
pracodawcy niechętnie występują. Nasze dane są szcze-
gólnie chronione.

W jedności siła
Działajmy wspólnie, ponieważ...
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ETF wykorzystuje każdą szansę jak i kreuje 
nowe w celu zabezpieczenia miejsc i warun-
ków pracy europejskich marynarzy, utrzyma-
nia poziomu szkoleń i morskiego know-how.

Wypełniając deklarację do OMK wstępujesz 
także do ETF i tym samym wspierasz działa-
nia ETF.

Swoją przynależnością wspierasz starania 
ETF (Europejskiej Federacji Pracowników 
Transportu) o utrzymanie i powiększanie ilo-
ści miejsc pracy u armatorów unijnych na stat-
kach bander UE.

Żegluga to serce globalnego transportu, który obej-
muje blisko 90% wszystkiego co konsumujemy lub 
kupujemy. W UE sektor transportu morskiego obejmu-
je blisko 230 tys. pracowników, europejscy armatorzy 
posiadają blisko 40% światowego tonażu, a maryna-
rze w większości przypadków nie mają gwarancji za-
trudnienia, europejskiego poziomu płac oraz ubezpie-
czeń społecznych.

Transport morski jest najbardziej zglobalizowaną 
dziedziną gospodarki co powoduje, iż marynarze 
wszystkich stopni są narażani na olbrzymią i często 
nieuczciwą konkurencję. Dla armatorów oszczędno-
ści najczęściej zaczynają się od cięć na kosztach za-
łogowych poprzez zatrudnienie marynarzy, którym nie 
muszą gwarantować zabezpieczenia społecznego, 
którym można zapłacić mniej, których koszty życia w 
ich kraju zamieszkania są dużo niższe i bez obciążeń 
fiskalnych, którzy godzą się na gorsze warunki bytowe 
i długie okresy zamustrowania.

Zatrudnienie marynarzy w transporcie morskim cha-
rakteryzuje się tym, iż pracodawcy nie muszą się 
starać o żadne specjalne zezwolenia na zatrudnianie 
poszczególnych narodowości. Jak widać brak odpo-
wiednich regulacji powoduje to, że pracodawca operu-
jący statkiem w transporcie europejskim może zatrud-
nić marynarza spoza UE za wynagrodzenie poniżej 
poziomu UE i bez zabezpieczenia społecznego. 

W naszej ocenie, Organizacji Związkowej jest to na-
ganne i jak najszybciej powinny być wprowadzone 
przepisy regulujące zatrudnienie w morskim transpo-
rcie europejskim.

obsada statku jest coraz mniejsza a ma-
rynarze mają coraz więcej obowiązków,

marynarzom coraz trudniej jest schodzić 
na ląd zarówno ze względu na krótki czas 
postoju statku w porcie jak i na obostrze-
nia związane z procedurami dotyczącymi 
bezpieczeństwa,

w porównaniu do pracy lądowej zawód 
marynarza charakteryzuje się wysokim 
wskaźnikiem wypadków przy pracy (tak-
że śmiertelnymi) i chorób zawodowych,

rosnąca liczba przypadków, gdy w wyniku 
wypadku morskiego marynarze są aresz-
towani i odcięci od pomocy prawnej,

brak możliwości dochodzenia swoich 
podstawowych praw lub zaległych wy-
nagrodzeń od pracodawców funkcjonu-
jących pod PO boxami lub w odległych 
krajach.

Dodatkowo marynarze mają 
jeszcze wiele innych proble-
mów:

European
standards
in european waters
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Pamiętamy i pielęgnujemy historię
OMK podtrzymuje pamięć o najważniejszych wydarzeniach, które odcisnęły piętno w życiu ludzi morza.
Marynarze należący do naszej Organizacji, często wraz z rodzinami, spotykają się podczas obchodów ważnych 
wydarzeń.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych 
(EKZZ) przemawia jednym głosem w imieniu pracow-
ników od 1973 roku i reprezentuje 81 central związko-
wych z 36 krajów europejskich. Głównym celem EKZZ 
jest promocja „Europejskiego Modelu Społecznego” 
obejmującego wzrost gospodarczy w połączeniu ze 
stabilnością i lepszym standardem pracy oraz god-
nym poziomem życia.

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodo-
wych (MKZZ) współpracująca z Międzynarodową 
Organizacją Pracy jak i kilkoma wyspecjalizowanymi 
agendami ONZ działającymi na rzecz powszechnego 
stosowania międzynarodowych norm pracy.

Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu 
(ITF) jest federacją Związków Zawodowych pracowni-
ków transportu. Obecnie ITF tworzy blisko 700 Związ-
ków Zawodowych z 147 krajów, reprezentując ponad 

18 milionów pracowników. ITF reprezentuje maryna-
rzy w ilości blisko 600 000 na całym świecie.
Głównym celem ITF jest polepszenie globalnych wa-
runków pracy i zapewnienie odpowiednich przepisów 
w żegludze broniących praw pracowniczych maryna-
rzy.

Od blisko 60 lat ITF prowadzi Kampanię Przeciwko 
Tanim Banderom – FoC prowadząc unikalną, global-
ną sieć inspektorów ITF dbających o godziwe warunki 
pracy na statkach tanich bander.

OMK, ITF oraz ETF – marynarze z naszej Organizacji 
automatycznie przynależą do ITF i ETF poprzez Kra-
jowa Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”. 
Związek odprowadza coroczne składki członkowskie 
do ITF i ETF i w zamian za to każdy marynarz zapisu-
jący się do OMK otrzymuje legitymację OMK/ITF/ETF.

Solidarność
w strukturach międzynarodowych
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Europejska Federacja 
Pracowników Transportu

Europejska Federacja Pracowników Transportu 
(ETF) jest federacją branżową skupiającą Związki 
Zawodowe z obszaru Unii Europejskiej, Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego oraz krajów środkowej 
i wschodniej Europy. ETF istnieje od 1999 roku i 
obecnie reprezentuje ponad 2.5 miliona pracowni-
ków transportu morskiego, kolejowego, drogowego, 
portowców i dokerów, żeglugi śródlądowej, lotnictwa 
cywilnego, rybołówstwa i turystyki z 40 krajów euro-
pejskich.

ETF działa także jako sekcja regionalna ITF i jej pod-
stawowym zadaniem jest reprezentowanie i wyzna-
czanie interesów pracowników transportu w Euro-
pie.
ETF bierze udział w europejskim, sektorowym dia-
logu społecznym jako partner i reprezentuje euro-
pejskich pracowników transportu w instytucjach 
europejskich.

ETF dba o dobre stosunki między związkami zawo-
dowymi a Parlamentem Europejskim, Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

Główny cel Kampanii ITF to wyeliminowanie zjawiska tanich bander oraz wspie-
ranie marynarzy, którzy zmuszeni są do pracy na tego rodzaju statkach, poprzez 
ochronę i polepszanie warunków zatrudnienia.

 Tanie/wygodne bandery wg. ITF

Statek uznany jest jako pływający pod tanią bande-
rą gdy:

Dodatkowo przy określaniu czy dany rejestr można 
ogłosić jako FoC, ITF bierze pod uwagę zdolność i 
chęć państwa bandery do stosowania na swoich 
statkach międzynarodowych minimalnych norm 
socjalnych włącznie z poszanowaniem praw czło-
wieka, wolności zrzeszania się i prawa do negocjacji 
układów zbiorowych.

rzeczywista własność i kontrola nad stat-
kiem znajduje się gdzie indziej, niż w kraju 
bandery statku,

zidentyfikowanie rzeczywistego właścicie-
la, powiązanie pomiędzy banderą, właści-
cielem, a skuteczną kontrolą nie są jasne

Układy zbiorowe pracy

Układ zbiorowy to porozumienie zawierane pomiędzy 
pracodawcami lub organizacjami pracodawców z 
związkiem zawodowym. Określa on szerzej i korzyst-
niej uprawnienia pracownicze, niż czynią to przepisy 
prawa pracy. Dla marynarzy układy zbiorowe są za-
pewnieniem korzystnych i bezpiecznych warunków 
zatrudnienia szczególnie gdy pracują dla różnych ar-
matorów pod różnymi banderami. Układy zbiorowe 
określają także minimalne warunki płacowe. 

Ze względu na rozwój gospodarczy w Polsce oraz 
globalny charakter „minimum ITF” niestety nie jest 
już wystarczające dla polskich marynarzy. Dlatego 
też OMK wspiera działania ETF w kierunku zagwa-
rantowania europejskiego modelu zatrudnienia.
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Członkostwo w ITF  i ETF jest możliwe przez Związek 
Zawodowy z kraju zamieszkania. Wstępując do OMK 
automatycznie stajesz w szeregach ITF i ETF. 
Wydamy Tobie legitymację OMK/ITF/ETF, rozpozna-
walną na całym świecie.

Deklarację członkowską można złożyć w naszym biu-
rze lub on-line na www omk.org.pl

Czekamy na Ciebie
Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ ”Solidarność”

Ul. Szarotki 8, 71-604 Szczecin
Tel + 48 91 422 02 02

(Telefon 24/7 w Strefie Marynarza)
e-mail: biuro@nms.org.pl


