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COVID-19. Ważne informacje dla marynarzy. 

 

Informacje o krajach i portach. 

W związku z błyskawicznym rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 w portach na całym świecie obowiązują 
obecnie ograniczenia, środki bezpieczeństwa i procedury. 
Kliknij lub skopiuj poniższy link: 

www.itfseafarers.org/en/embed/covid-19-country-information-seafarers 

Na przedstawionej mapie kliknij na kontynent, następnie kraj/miasto, aby wyświetlić aktualne informacje i dane 
kontaktowe naszych inspektorów. Są tam także zawarte informacje odnośnie obostrzeń i regulacji nałożonych 
przez administrację danego państwa. 
Dodatkowe informacje na temat zarządzania epidemiami Covid-19 na pokładzie można znaleźć w wytycznych 
WHO. 

Link: www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-outbreak-on-
board-ships 

Źródło:www.omk.org.pl 

 

Ważne informacje w sprawie kwarantanny dla marynarzy. 

 

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dot. stosowania rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie 
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kwarantanny marynarzy, poniżej przedstawiamy informacje Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej (MGMiŻŚ) dot. jego stosowania po roboczej konsultacji MGMiŻŚ ze Strażą Graniczną (SG). 

W rozporządzeniu wskazano, iż obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez: 

 rybaków w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2197) lub marynarzy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1889 i 2197), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarzy 
zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także 
marynarzy po upływie okresu pracy na statku schodzących ze statku w polskim porcie celem 
bezzwłocznej repatriacji, o której mowa w art. 57 ustawy o pracy na morzu, poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

 załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim. 

W internecie pojawiły się informacje,  przedstawiane nawet przez wyspecjalizowane w tematyce morskiej 
kancelarie, że w związku z nowym brzmieniem zwolnienie z kwarantanny dotyczy wszystkich marynarzy w 
rozumieniu ustawy, w każdej sytuacji. 

Podkreślić jednak należy, że przepis ten dotyczy „przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w 

ramach wykonywania czynności zawodowych” – a zatem przekraczania granicy podczas np. 

załadunku/rozładunku czy też pobytu na stoczni, gdy marynarz pozostaje członkiem załogi statku 

morskiego. 

Marynarz, który po zakończeniu zatrudnienia zszedł ze statku np. w Hamburgu i udaje się busem do 

domu na terytorium RP nie przekracza granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, a jako 

pasażer busa – podlega zatem kwarantannie. 

Szczegółowo uregulowano 3 przypadki: marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 
ustawy o pracy na morzu – a więc przypadki zatrudnienia na statku obsługiwanym przez kolejno wymieniające 
się załogi  oraz  na platformach pracujących w systemie pracy ciągłej. Takich osób – ze względu na organizację 
pracy i konieczność utrzymania promów/ platform w ruchu nie obowiązuje kwarantanna. 

Ponadto kwarantanna nie obowiązuje w przypadku marynarzy, którzy po upływie okresu pracy na statku schodzą 
ze statku w polskim porcie (a więc nie wykonują już czynności służbowych), ale robią to w celu bezzwłocznej 
repatriacji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej sytuacji kwarantanna na terytorium RP nie miałaby 
sensu, skoro po jej zakończeniu marynarz (co do zasady obcokrajowiec, ale tez np. Polak mieszkający przy 
granicy w RFN) i tak udaje się poza terytorium RP. Natomiast ze względów bezpieczeństwa wszyscy inni 
marynarze objęci są kwarantanną. 

Oczywiście nigdy w przepisach nie da się uwzględnić wszystkich przypadków, stąd zgodnie z § 2 ust. 10 

rozporządzenia  państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub 

pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach może zadecydować o 

skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia. Wedle naszej wiedzy takie zgody są wydawane. 
 
MGMiŻŚ podkreśla jednak, iż SG nie podlega MGMiŻŚ, więc niniejszej wiadomości nie można traktować jako 
oficjalnych wytycznych dot. stosowania przedmiotowego rozporządzenia. Decyzję podejmuje każdorazowo SG w 
oparciu o całokształt sprawy. 

Źródło:www.omk.org.pl 
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Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem 

laszowania na statku.. 

 

Zajmujący się transportem Container News ujawnił niebezpieczne praktyki, które zagrażają życiu marynarzy. 
Film „ITF twierdzi, że linie żeglugowe ignorują zasady mocowania” graficznie uwidacznia niebezpieczeństwo, na 
które narażeni są marynarze, którzy zmuszani są do przywiązywania góry kontenerów na pokładach statków 
podczas gdy statki są w drodze – często nawet w nocy i bez snu. 
Artykuł Nicka Savvidesa opiera się na dowodach i dokumentacji dostarczonej przez ITF oraz prośbach marynarzy 
o pomoc.Artykuł zawiera maile z prośbą o pomoc od marynarza z Borchard Line. 
„Prawie upadłem” – napisał jeden z marynarzy. „W tej chwili wszystko jest jeszcze gorsze, to nie jest zdrowy 
statek dla nas ale niebezpieczny…Chcemy odmówić takiej pracy…Prosimy ITF o ocalenie nas. Jesteście dla nas 
naszą jedyną szansą i  nadzieją." 
To wezwanie o pomoc nastąpiło przed dramatycznym zawaleniem się stosu kontenerów na statku „Judith 
Borchard”  w listopadzie ubiegłego roku. 
  
Inny marynarz ze statku „NCL Averoy”  należącego do linii North Sea Container Line powiedział, że każe się 
załodze pracować więcej w nadgodzinach i często przepracowują ponad 180 godzin. 
„Zamiast odpoczynku wykonujemy prace związane z laszowaniem i rozlaszowywaniem ładunków, nawet 
wówczas gdy nie śpimy” napisał i wymienił kilkanaście portów europejskich. 
Koordynator ITF w Kanadzie, Peter Lahay, powiedział, że czuje się zmuszony do napisania  do Container News i 
oświadczenia, że „dostajemy dziesiątki listów od załóg i ich rodzin, w których narzekają na zmęczenie i 
niebezpieczne praktyki ale nie mogą się im przeciwstawić i skarżyć na nie ponieważ wiedzą, że zostaną 
zwolnieni.” 
 Szczegółowa relacja Container News dotyczyła również śmierci Ravindu Lakmal Pieris Telege, marynarza ze 
statku Maersk’a „Patras” , na rzece Świętego Wawrzyńca w Montrealu, w ubiegłym roku oraz marynarza Dennisa 
Gomeza Regany w Dublinie na pokładzie „Francopu”  w listopadzie 2017 roku. Pokazuje to dobitnie w jaki 
sposób operatorzy statków kontenerowych łamią przepisy aby obniżyć koszty. 
Container News skontaktował się zarówno z linią Borchard, jak i z portem w Montrealu ale odmówiono 
komentarza. Maersk przekazał oświadczenie, w którym sugeruje, że czasami porty nie mogą zapewnić 
pracowników portowych do wykonywania tych prac. 
W Montrealu nie ma problemów z portowcami, którzy wykonują prace związane z laszowaniem i pracownicy ci 
walczą o przywrócenie im tych prac, które wykonywanie, według ITF, słusznie im się należy. 
Jednak wcześniej władze kanadyjskie powiedziały mediom, że porty mogą stosować wyjątki, pozwalając załogom 
statków na dokonywanie laszowania na rzece. 
Przypomina się również, że Klauzula Dokerska ITF, zaakceptowana przez główne linie żeglugowe, weszła w 
życie 1 stycznia 2020 roku. 
 

Źródło:KSMMiR.pl 

Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy. 

 

Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych 
z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 

Marynarze których dyplomy lub świadectwa przeszkoleń utraciły ważność lub w najbliższym okresie utracą 
ważność,  a  spełniają  warunki  do  odnowienia  na  podstawie  przepisów  rozporządzenia 1 ,  mogą  składać 
wnioski  do  urzędów  morskich  w  formie  elektronicznej,  pod  warunkiem  przesłania  skanów  lub  kopii 
wymaganych  dokumentów  wraz  ze  stosownym  oświadczeniem  (potwierdzające  zgodność  dokumentów  
z oryginałami). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach urzędów morskich. 
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Wystąpiliśmy do Ministerstwa, o wydanie dokumentu w wersji angielskiej. Niezwłocznie po otrzymaniu takiego 
dokumentu, opublikujemy go na naszej stronie OMK i na FB. 

Źródło:www.omk.org.pl 

 

 

Komunikat –ograniczenia w obsłudze w Wydziale Dokumentów marynarzy UM. 

 

KOMUNIKAT – ograniczenia w obsłudze interesantów Wydziału Dokumentów Marynarzy 

Z uwagi na szczególną sytuację związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem 
COVID-19, informujemy, że osobiste załatwianie spraw zostało ograniczone do: 

 odbioru dyplomów i świadectw, jeśli ktoś nie zlecił odesłania dokumentów pocztą. 
 złożenia wniosku o wydanie książeczki żeglarskiej i jej odbioru. 
 potwierdzania wyciągów pływania za zgodność z zapisami w książeczce żeglarskiej dla potrzeb 
zewnętrznych instytucji. 

Pozostałe sprawy można załatwić drogą elektroniczną lub pocztową. 

Kasa w budynku Kapitanatu Portu Szczecin jest czynna w godzinach od 8.00 do 13.00, prosimy o dokonywanie 
płatności za dokumenty przelewem. 

Źródło:ums.gov.pl 

List do studentów zagranicznych –również studiujących na uczelniach Morskich. 

 

Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się list Prof. dr. hab. n. med. Wojciecha 
Maksymowicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skierowany do studentów 
zagranicznych, przebywających w Polsce. 

Szanowni zagraniczni studenci, 
Wyjechaliście ze swoich krajów, rozstaliście się z rodzinami i przyjaciółmi, żeby studiować za granicą. 
Wybraliście studia w naszym kraju, na polskich uniwersytetach - niektórzy w ramach programu Erasmus+, inni 
dzięki stypendiom Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub międzyrządowym umowom bilateralnym, a 
większość z Was dzięki funduszom rodziców lub własnym. 

Pewnie niewielu z Was zdawało sobie miesiąc temu sprawę, że pojawią się zadania trudniejsze niż zdawanie 
egzaminów, zdobywanie ocen, życie w innej kulturze czy władanie językiem polskim. Sytuacja zmieniła się 
nieoczekiwanie z powodu gwałtownie rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

Polska walczy z pandemią koronawirusa poprzez wdrażanie rygorystycznych obostrzeń zalecanych przez 
Światową Organizację Zdrowia, które mają pomóc w maksymalnym zmniejszeniu liczby zakażeń. Obostrzenia 
dotyczą również członków polskiej społeczności akademickiej. Na uniwersytetach zawieszono zajęcia 
dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, laboratoria i inne – z wyjątkiem zajęć prowadzonych online. 

Studenci, którzy mogli wrócić do swoich domów, opuścili akademiki. Jednak studentom zagranicznym, którzy nie 
mogli lub z jakichś powodów nie chcieli wrócić do swoich rodzinnych krajów, uczelnie zapewniły zakwaterowanie. 
Zapewniam również,  że studenckie stypendia rządowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą 
wypłacane punktualnie, o ile studenci będą przestrzegać zasad kształcenia, w tym kształcenia online. 
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Sytuacja zmienia się bardzo szybko - proszę więc: sprawdzajcie na bieżąco stronę internetową Ready Study Go! 
Poland (go-poland.pl) – oficjalny portal dla studentów zagranicznych i oczywiście strony internetowe swoich 
uczelni.  Nie opuścimy Was w potrzebie – dzięki tym stronom możecie liczyć na naszą pomoc. 
Szczególnie ważne jest, żebyście przestrzegali zasad kwarantanny i izolacji zalecanych przez uczelnię, służby 
sanitarne i władze lokalne. Jeśli otrzymacie takie polecenia, traktujcie je poważnie. Dbajcie o siebie, zwracajcie 
uwagę na swój stan zdrowia i - jeśli zauważycie coś niepokojącego - zawiadomcie służby sanitarne. 

Pamiętajcie, że #zostańwdomu #stayhome oznacza: zachowaj bezpieczną odległość - social distance – naszą 
naukowo sprawdzoną metodę zwalczania wirusa. 
Nie bójcie się prosić o pomoc – z doświadczenia wiem, że w 99% przypadków znajdą się ludzie, którzy Wam 
pomogą, wskażą drogę lub udzielą dobrej rady, jeśli po prostu zapytacie. Pracownicy uczelnianych biur obsługi 
międzynarodowej są gotowi, by udzielić Wam pomocy.  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła 
specjalną infolinię, a Parlament Studentów RP utworzył punkt informacyjny dla studentów zagranicznych – 
udzielane są tam informacje w 10 językach. 

Warunki są wyjątkowe, inne niż spodziewaliśmy się kilka tygodni temu, ale proszę: pamiętajcie, że wszyscy 
zdajemy teraz najważniejszy egzamin - egzamin solidarności i odpowiedzialności społecznej. Jestem pewien, że 
doświadczenie życia zagranicą w takich czasach, dostarczy Wam wiedzy, jakiej nie znajdziecie w podręcznikach 
czy salach wykładowych. 

Proszę, dbajcie o siebie, troszczcie się o siebie nawzajem w tych trudnych czasach. 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

Źródło:am.szczecin.pl 

Rozpoczęła się produkcja polskich testów na koronawirusa. 

 

Ruszyła produkcja polskich testów na koronawirusa. Prototyp opracowali badacze z Instytutu Chemii 
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Tygodniowo będzie można wytworzyć 100 tys. sztuk - w 
oparciu o odczynniki produkcji własnej i polskich firm. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało na 
ten cel 15 mln zł. 
– Wielkie gratulacje dla naukowców z poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. 
Cieszę się, że Ministerstwo mogło wesprzeć ich działania finansowo i organizacyjnie. W tak trudnym czasie 
musimy robić wszystko sprawnie i szybko. Dzięki produkcji polskich, równie dobrych jak zagraniczne, ale 
tańszych testów powinno ich być znacznie więcej. Co pozwoli na przebadanie większej ilości osób, a to ma 
ogromne znaczenie dla zdolności opanowania epidemii – powiedział prof. Wojciech Maksymowicz, sekretarz 
stanu w MNISW. 
Testy do diagnostyki obecności wirusa SARS-CoV-2, produkowane przez Instytut Chemii Bioorganicznej przy 
współpracy z firmą Medicofarma, zostały już zarejestrowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych 
Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych. 
Wirusowa grupa wsparcia 
Instytut kierowany przez prof. dr hab. Marka Figlerowicza prowadzi od lat badania nad wieloma wirusami, między 
innymi HIV, HCV i grypy. Zespół do walki z koronawirusem tworzy ponad 40 badaczy-wolontariuszy. 
Koordynatorem zespołu nazwanego roboczo „Wirusową grupą wsparcia” jest dr Luiza Handschuh, szefowa 
Pracowni Genomiki (współtworzy m.in. genomiczną mapę Polski, czyli portret genetyczny Polaków). 

 

Źródło:www.gov.pl 
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20 wskazówek, które pomogą uniknąć izolacyjnego smutku. 

 

Większość Polaków już od miesiąca siedzi w zamknięciu, czekając, aż pandemia się uspokoi. Groźny wirus sieje 
spustoszenie w układzie oddechowym, ale nie waha się też atakować głowy – długotrwały lęk i izolacja mogą 
przyczyniać się do rozwoju depresji. Jak radzić sobie z trudnymi chwilami w tym stresującym czasie? 
1. Dbaj o kluczowe relacje w swoim życiu i staraj się utrzymywać regularny kontakt z najbliższymi – nie tylko tymi, 
z którymi mieszkasz. 
2. Nie poddawaj się pokusie, żeby się położyć i nic nie robić. Będzie trudno, ale postaraj się ją zwalczyć. 
3. Nie porzucaj aktywności fizycznej – jest niezbędna dla dobrego fizycznego i psychicznego samopoczucia. 
4. Uważaj na swoją dietę. Dla wielu osób nuda = jedzenie, ból = jedzenie, samotność = jedzenie. Ważne, by być 
tego świadomym. Staraj się jeść zdrowo. 
5. Uważaj na alkohol.  
6. Wysypiaj się. To, że nie musisz zrywać się z rana do pracy, nie oznacza, że możesz siedzieć przed 
komputerem do 3 w nocy. 
7. Czytaj książki i nie bądź newsowym ćpunem. Owszem, wiadomości są ważne, ale ich natłok może przyczynić 
się do spadku samopoczucia. Sięgaj po książki, które nie mają nic wspólnego z obecnym kryzysem. 
8. Ogranicz korzystanie z mediów społecznościowych. Niekończące się przewijanie Twittera i Instagrama jeszcze 
nikomu nie wyszło na zdrowie. 
9. Codziennie słuchaj ulubionej muzyki. 
10. Jeszcze lepiej – rób muzykę. Nie musisz umieć, a sam akt tworzenia dźwięków będzie świetną terapią 
odprężającą. 
11. Zapisuj swoje myśli i rób listy rzeczy do zrobienia/nauczenia. 
12. Utrzymuj kontakt z ludźmi, z którymi kontaktujesz się na co dzień – zaczep na czacie koleżankę z pracy, 
odezwij się do znajomego, z którym chodzisz na siłownię. To da namiastkę normalności. 
13. Odnów znajomość z kimś, z kim straciłeś/aś kontakt. Na pewno jest kilka osób, do których planujesz 
zadzwonić już od dawna, ale trudno było znaleźć na to chwilę. Obecna sytuacja jest idealną do odnawiania 
zardzewiałych znajomości. 
14. Codziennie rób coś dobrego dla kogoś innego. 
15. Rób łatwe rzeczy, jeśli trudno ci robić te trudniejsze. Nie musisz być superbohaterem/ką, zwłaszcza teraz. 
16. Próbuj nowych rzeczy. 
17. Ciesz się naturą, o ile masz taką możliwość. Badania dowiodły, że regularne przebywanie wśród natury ma 
terapeutyczny wpływ na nasze ciało i emocje. 
18. Pamiętaj, że wszystkie kryzysy w końcu się kończą. Zanim ten się skończy, będzie dużo śmierci, dużo 
smutku i dużo cierpienia. Ale w końcu przyjdzie finisz, a większość świata wciąż będzie na swoim miejscu. 
19. Nie panikuj. 
20. Szukaj szansy w każdym niepowodzeniu. Owszem, pandemia jest strasznym doświadczeniem, ale 
jednocześnie pokazała nam, jak szybko natura regeneruje się, kiedy świat jest zapauzowany, jak życzliwi i 
bezinteresowni potrafią być ludzie i jak łatwo zredukować zanieczyszczenie powietrza. Wyciągaj cenne lekcje ze 
wszystkich doświadczeń. 

Źródło:Focus.pl 

 

Co by się działo bez koronawirusa. 

 

Paraliż piłkarskich rozgrywek trwa w najlepsze, praktycznie wszystkie ligi w Europie zostały wstrzymane. A co by 
się dzisiaj działo, gdyby koronawirus się nie pojawił? 
Jeśli wszystko odbywałoby się zgodnie z planem, zamykalibyśmy pierwsze mecze w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. 
Właśnie na 7 i 8 kwietnia zaplanowano cztery spotkania w ramach 1/4 finału Champions League. 
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Pandemia koronawirusa pozwoliła nam jednak wyłonić do tej pory zaledwie czterech z ośmiu ćwierćfinalistów 
najbardziej elitarnych rozgrywek w Europie. W dalszej walce o Uszatkę są na pewno: Paris Saint-Germain, które 
wyeliminowało Borussię Dortmund, Atletico Madryt, które wyrzuciło za burtę Liverpool, RB Lipsk, który pokonał w 
dwumeczu Tottenham, oraz Atalanta Bergamo, która nie dała szans Valencii. 
Jeśli Liga Mistrzów - daj Boże - wróci, czekają nas jeszcze rewanżowe mecze 1/8 finału pomiędzy Bayernem 
Monachium, a Chelsea (w pierwszym meczu 3:0 dla mistrzów Niemiec), Juventusem, a Olympique Lyon (1:0 dla 
francuskiej ekipy), Barceloną, a Napoli (1:1) oraz Manchesterem City, a Realem Madryt (2:1 dla Obywateli). 
Na razie pozostaje czekać na decyzje władz europejskiej federacji, którym zależy na dograniu sezonu 2019-20 
do końca i to nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale także europejskich pucharach. Pomysłów na dokończenie LM 
i LE jest kilka, ale czy którykolwiek wejdzie w życie? 
 

Źródło:PiłkaNożna.pl 

Info OMK. 

 

Biuro OMK będzie zamknięte od dnia 12.03.2020 roku do odwołania. W sprawach roszczeń, opinii dot. 
kontraktów etc. prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 516 516 900. W pozostałych sprawach 
prosimy o kontakt pod nr telefonu: 696 322 422. Lub e-mail: biuro@nms.org.pl  

Powyższe wynika z obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) 

PRZECZYTAJ, ZANIM ZAMUSTRUJESZ-PORADY OMK / ITF. 

• Nie rozpoczynaj pracy na statku bez posiadania pisemnej umowy.  

• Nigdy nie podpisuj umowy in blanco lub umowy, która wiąże się z dowolnymi warunkami, które 
nie zostały określone lub których nie znasz.  

• Sprawdź, czy umowa, którą podpisujesz odnosi się do układu zbiorowego pracy (CBA). Jeśli tak, 
upewnij się, że jesteś w pełni świadomy warunków tego CBA i zachowaj kopię tego dokumentu wraz z 
umową.  

• Upewnij się, że czas trwania umowy jest wyraźnie określony.  

• Nie podpisuj umowy, która umożliwia dokonanie zmiany okresu obowiązywania umowy 
wyłącznie według własnego uznania armatora. Każda zmiana uzgodnionego okresu 
obowiązywania umowy powinna być za obopólną zgodą.  

• Zawsze upewnij się, że umowa wyraźnie określa wysokość płacy podstawowej i upewnij się, że 
podstawowe godziny pracy są jasno określone (na przykład 40, 44 lub 48 tygodniowo). Międzynarodowa 
Organizacja Pracy (ILO) stwierdza, że podstawowe godziny pracy powinny wynosić maksymalnie 48 
tygodniowo (208 miesięcznie).  

• Upewnij się, że umowa wyraźnie określa, jak nadgodziny zostaną wypłacone i w jakiej wysokości. 
Może być wypłacana jednakowa stawka godzinowa za wszystkie przepracowane godziny powyżej 
kwoty podstawowej. Lub może być miesięczna ustalona kwota za gwarantowaną liczbę nadgodzin, w 
takim przypadku należy wyraźnie podać stawkę za każdą przepracowaną godzinę, ponad 
gwarantowaną nadgodzinę. ILO stwierdza, że wszystkie godziny nadliczbowe należy płacić co najmniej 
w wysokości 1,25 x normalnej stawki godzinowej.  
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• Upewnij się, że umowa wyraźnie określa liczbę dni płatnego urlopu miesięcznie. ILO stwierdza, że 
urlop płatny nie powinien wynosić mniej niż 30 dni w roku (2,5 dnia w miesiącu kalendarzowym).  

• Upewnij się, że wypłaty płacy zasadniczej, nadgodzin i urlopu są jasno i oddzielnie wyszczególnione w 
umowie.  

• Nie podpisuj umowy, która pozwala armatorowi na wstrzymanie lub zatrzymanie 
jakiejkolwiek części wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy. Powinieneś mieć 
prawo do pełnej zapłaty zarobionegowynagrodzenia na koniec każdego miesiąca 
kalendarzowego.  

• Nigdy nie podpisuj umowy, która zawiera jakąkolwiek klauzulę stwierdzającą, że jesteś 
odpowiedzialny za zapłatę jakiejkolwiek części kosztów związanych z przybyciem na statek lub 
repatriacją.  

• Nie podpisuj umowy, która zawiera klauzulę, która ogranicza Twoje prawo do wstąpienia, kontaktu, 
konsultacji lub bycia reprezentowanym przez związek zawodowy wybrany przez Ciebie.  

• Należy pamiętać, że indywidualna umowa o pracę nie zawsze będzie zawierać szczegóły 
dodatkowych świadczeń. W związku z tym należy starać się, aby uzyskać potwierdzenie (najlepiej w 
formie pisemnego porozumienia lub zobowiązania w kontrakcie) jaka rekompensata zostanie 
wypłacona w przypadku:  

Choroby lub urazu w okresie obowiązywania 
umowy Śmierci (kwota należna upoważnionemu 
krewnemu) Utraty statku 
 

Utraty rzeczy osobistych w wyniku utraty statku 
Przedterminowego wypowiedzenia umowy. 

• Upewnij się, że otrzymałeś i zachowałeś kopię umowy, którą podpisałeś i zachowujesz. 
 

PAMIĘTAJ ... niezależnie od warunków, każda umowa, którą zawarłeś dobrowolnie, w większości 
jurysdykcji, będzie uznana za prawnie wiążącą. 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ? 

 

Zapraszamy 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, również w strefie 
działań pirackich. Koszt ubezpieczenia ponosi OMK. 
 

Ponadto: 
 

• Oferujemy po 6-miesięcznej przynależności pomoc w podniesieniu Twoich kwalifikacji, refundujemy 
kosztu kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW ukończonych w ośrodkach szkoleniowych w 
Polsce i za granicą.  

• Możesz w razie poważnej sytuacji kryzysowej na statku, w każdej chwili skontaktować się z nami 
pod awaryjnym numerem telefonu, czynnym 24 h / 24 h.  
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• Odwiedź na naszej stronie internetowej strefę Marynarze mają taniej – są miejsca gdzie dostaniesz zniżki 
na podstawie naszej legitymacji OMK/ITF – przejazdy na lotniska, kursy, szkolenia itp.  
 

• Zawsze gdy masz wątpliwości dotyczące zatrudnienia możesz zwrócić się do nas z zapytaniem o 
sprawdzenie kontraktu, warunków zatrudnienia, prośbą o poradę.  

• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej udzielanej przez prawnika z wyspecjalizowanej 
Kancelarii Podatkowej z którą współpracujemy ( bezpłatna porada / opinia / sporządzenie rozliczenia 
rocznego.  

• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady współpracującej z nami Kancelarii Prawnej w zakresie prawa 
cywilnego, rodzinnego, karnego.  

• Możesz liczyć na poprowadzenie roszczenia, w razie kłopotów z armatorem ( opóźnienienie lub brak 
wypłaty wynagrodzenia, wypadek na statku, inne)  

Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: www.omk.org.pl  Może polubisz nas na FB ? 

Wydarzyło się 13 kwietnia - kalendarium 

 

13 kwietnia jest 103 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 262 dni. 13 kwietnia jest 
obchodzony w Polsce jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Imieniny obchodzą: 
Agatonika, Długomił, Hermenegild, Hermenegilda, Ida, Jan, Justyn, Karp, Kwintylian, Maksym, Małgorzata,  
Marcin, Marcjusz, Przemysł, Przemysław, Przemysława i Ursus 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
 

1603r. – I wojna polsko-szwedzka: hetman polny litewski Jan Karol Chodkiewicz zdobył 
twierdzę Dorpat w Inflantach (obecnie Tartu w Estonii).  
1734r. - Wojna o sukcesję polską: wojska wierne Stanisławowi Leszczyńskiemu pokonały Sasów w bitwie pod 
Miechowem.. 
1883r.–   Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski, jako pierwsi na 
świecie dokonali skroplenia azotu.).  
1904r.– Papież Pius X zatwierdził święto Matki Boskiej Częstochowskiej 
1943r. – W nocy z 13 na 14 kwietnia grupa ukraińskich nacjonalistów dokonała zbrodni na polskich 
mieszkańcach wsi Bilcze w województwie wołyńskim. 
2009r. – W pożarze hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim zginęły 23 osoby, a 21 zostało rannych. 
 

KURSY walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Facet pyta kolegę: 
- Dlaczego Ty zawsze nosisz buty za małe o dwa numery? 
- Jestem na bezrobociu, mam obrzydliwą żonę, syn ma w szkole same 
pały, teściowa od rana wrzeszczy... Jedyną radością w moim 
życiu jest chwila, gdy wieczorem zdejmuję buty. 

 

 

 


