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on behalf of the Owners of vessels listed in Annex 1 
firmą reprezentującą właścicieli statków wymienionych w aneksie 1 
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Article (Artykuł) 1: Application (Zastosowanie) 
1.1 This IBF Cyfadaco/NMS NSZZ "Solidarność" & SFTUF TCC Agreement  

(hereinafter ‘Agreement’ or ‘CBA’) sets out the standard terms and conditions 
applicable only to seafarers serving on the ships operated by Cyfadaco 
Shipmanagement Ltd. (hereafter referred to as "the Company"), a company in 
membership with the Joint Negotiating Group, that are listed in Annex 1 to this 
Agreement and in respect of which there is in existence an IBF Special 
Agreement. Together with the IBF Special Agreement and the IBF Memorandum 
of Agreement, which may contain additional terms and conditions relevant to 
seafarers, this IBF Framework CBA makes an integral part of the general IBF 
Settlement negotiated between the International Transport Workers Federation 
(ITF) and the Joint Negotiating Group of maritime employers (JNG). 

 
Niniejszy Układ Zbiorowy zawarty między IBF Cyfadaco, KSM NSZZ „Solidarność” i FZZ 
MiR (zwany dalej „Układem” lub „CBA”) określa standardowe warunki dotyczące 
wyłącznie marynarzy zatrudnianych na statkach obsługiwanych przez Cyfadaco 
Shipmanagement Ltd (zwaną dalej „Firmą”) będącą członkiem Joint Negotiating Group, 
wymienionych w Aneksie 1 do niniejszego Układu i wobec których istnieje Umowa 
Specjalna IBF. Wraz z Umową Specjalną IBF i Umową Wstępną  IBF (IBF Memorandum 
of Agreement), które mogą zawierać dodatkowe ustalenia dotyczące  marynarzy, niniejszy 
układ ramowy CBA (IBF Framework CBA) stanowi integralną część Generalnego 
Porozumienia IBF wynegocjowanego między Międzynarodową Federacją 
Transportowców (ITF) i wspólną  grupa negocjacyjną morskich pracodawców (JNG) 
 

1.2 This Agreement is deemed to be incorporated into and to contain the terms and 
conditions of the contract of employment of any seafarer to whom this Agreement 
applies.  

Niniejszy Układ stanowi integralną część umowy o pracę każdego marynarza, którego on 
dotyczy i obejmuje wiążące warunki jego. 

1.3 It is understood and agreed that nothing contained in this Agreement is intended to 
or shall be construed as to restrict in any way the authority of the Master. 

 
Strony uzgadniają, że intencją postanowień niniejszego Układu nie jest ograniczenie 
uprawnień Kapitana i że nie będą one w ten sposób interpretowane. 

1.4 The IBF Special Agreement requires the Company, inter alia to employ the 
seafarers on the terms and conditions of an ITF approved agreement, and to enter 
into individual contracts of employment with any seafarer to whom this Agreement 
applies, incorporating the terms and conditions of an ITF approved Agreement. 
The Company undertakes that it will comply with all the terms and conditions of 
this Agreement. The Company shall further ensure that signed copies of the 
applicable ITF approved Agreement (CBA) and of the ITF Special Agreement are 
available on board in English. 

Umowa Specjalna IBF wymaga, między innymi, by Firma zatrudniała marynarzy na 
warunkach układu zatwierdzonego przez ITF oraz by zawierała indywidualne umowy o 
pracę z każdym marynarzem, którego niniejszy Układ dotyczy, zawierające warunki 
Układu zatwierdzonego przez ITF. Firma zobowiązuje się przestrzegać wszystkich 
warunków niniejszego Układu. Firma ponadto zapewni aby podpisane egzemplarze 
stosownego i zatwierdzonego przez ITF Układu Zbiorowego (CBA) oraz Umowy 
Specjalnej ITF (ITF Special Agreement) sporządzone w języku angielskim znajdowały się 
na statku. 
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1.5 The words "seafarer", "ship", IBF Special Agreement, "Union", "ITF" and "company" 
when used in this Agreement shall have the same meaning as in the IBF Special 
Agreement. Furthermore, "seafarer" means any person who is employed or 
engaged or works in any capacity to whom this collective bargaining agreement 
applies. "MLC" means Maritime Labour Convention adopted by the General 
Conference of the International Labour Organization on 23 February 2006, entered 
into force on 20 August 2013. 

Wyrażenia „marynarz”, „statek”, „Umowa Specjalna IBF”, „Związek Zawodowy”, „ITF” oraz 
„Firma” użyte w niniejszym Układzie mają takie samo znaczenie jak w Specjalnej Umowie 
IBF. Ponadto wyrażenie „marynarz” oznacza każdą osobę zatrudnioną na Statku lub 
zaangażowaną do prac na Statku w jakimkolwiek charakterze, do której odnosi się niniejszy 
Układ Zbiorowy. „MLC” oznacza Konwencję Pracy na Morzu (Maritime Labour Convention) 
przyjętą na konferencji ogólnej zorganizowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy 
23 lutego 2006 roku, która weszła w życie 20 sierpnia 2013 roku. 

1.6 Each seafarer, shall be covered by the Agreement with effect from the date on 
which they are engaged, whether they have signed Articles or not, until the date on 
which they sign off or, if later the date until which, in accordance with this 
Agreement, the Company is Liable for the payment of wages, whether or not any 
employment contract is executed between the seafarer and the Company and 
whether or not the Ship's Articles are endorsed or amended to include the rates of 
pay specified in this Agreement. 

Każdy marynarz będzie objęty postanowieniami niniejszego Układu od daty jego 
zatrudnienia, niezależnie od tego, czy podpisał on regulamin pracy na statku czy nie, do 
daty zmustrowania lub, jeśli później, do daty, do której, zgodnie z niniejszym Układem, 
Firma zobowiązana jest do wypłaty wynagrodzenia, niezależnie od tego czy umowa o pracę 
została zawarta pomiędzy nim i Firmą czy nie, a także niezależnie od tego czy regulamin 
pracy na statku został uzupełniony lub poprawiony tak aby uwzględniał warunki płacowe 
określone w niniejszym Układzie. 

Article (Artykuł) 2: Pre-Employment (Wymogi przed rozpoczęciem zatrudnienia) 

2.1 Each seafarer shall undertake to serve the Company competently and shall 
undertake that they possess, and will exercise, the skill commensurate with the 
certificates that they declare to hold, which should be verified by the Company. 

 

Każdy marynarz zobowiązuje się fachowo wykonywać swoje obowiązki wobec Firmy oraz 
oświadcza, że posiada dokumenty kwalifikacyjne które deklaruje i które winny być 
zweryfikowane przez Firmę oraz że posiada umiejętności odpowiadające takim 
dokumentom i będzie je wykorzystywał w pracy. 

2.2. The Company shall be entitled to require that any seafarer shall have a satisfactory 
pre-employment medical examination, at Company expense, by a Company-
nominated doctor and that the seafarer answer faithfully any questionnaire on their 
state of health, which may be required. Failure to do so may affect the seafarer's 
entitlement to compensation as per Articles 22, 23, 24, 25 and 26. The seafarer 
shall be entitled to receive a copy of the medical certificate issued in respect of such 
an examination. The provisions of this Article shall equally apply to seafarers who 
were previously employed by the Company, signed off due to medical 
reasonspursuant to Article 19.1 (b) and may be willing to be re-employed upon 
recovery. Any such recovered seafarer shall be treated equally to other candidates 
undergoing medical examination. 
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Firma ma prawo wymagać aby marynarz przeszedł pomyślnie badania lekarskie przed 
rozpoczęciem zatrudnienia wykonane na koszt Firmy przez wyznaczonego przez Firmę 
lekarza oraz aby marynarz udzielił skrupulatnych i pełnych odpowiedzi na pytania zawarte 
w kwestionariuszu dotyczące jego stanu zdrowia. Niezastosowanie się marynarza do 
powyższych wymogów może ograniczyć jego uprawnienia do odszkodowania wynikające 
z Artykułów 22,23,24,25 i 26. Marynarz ma prawo otrzymać kopię świadectwa zdrowia 
wystawionego na podstawie takich badań.Postanowienia niniejszego Artykułu odnoszą 
się również do marynarzy, którzy byli wcześniej zatrudnieni przez Firmę, zmustrowali z 
powodów zdrowotnych na podstawie Artykułu 19.1 (b) i zechcą, po odzyskaniu zdrowia, 
być ponownie zatrudnieni. Każdy taki powracający po zwolnieniu chorobowym marynarz 
winien być traktowany na równi z innymi kandydatami przechodzącymi badania lekarskie. 

2.3 As far as practicable, companies who are direct employers or who use seafarers 
recruitment and placement services shall ensure that the standards laid down in 
the MLC are met including the requirement that no fees or visa costs are born 
directly or indirectly, in whole or in part, by the seafarers for finding employment, 
the right for seafarers to inspect their employment agreements and seek advice 
before engagement and preventing the recruitment or placement services from 
using means, mechanisms or lists to prevent seafarers from gaining employment 
for which they are qualified. 

W miarę możliwości, firmy zatrudniające marynarzy bezpośrednio lub które korzystają z 
usług agencji rekrutacyjnych winny zapewnić aby stosowane były standardy MLC, w tym 
wymóg by marynarze nie ponosili bezpośrednio lub pośrednio żadnych opłat lub kosztów 
wizowych, zarówno w całości lub w części w związku z poszukiwaniem zatrudnienia oraz 
by marynarzom zapewniono możliwość zapoznania się z umowami o pracę i zasięgnięcia 
porady przed rozpoczęciem zatrudnienia a także by agencje rekrutacyjne nie stosowały 
środków, mechanizmów lub list uniemożliwiającym marynarzom uzyskania zatrudnienia 
odpowiadającego ich kwalifikacjom. 

2.4 Each seafarer shall sign the seamen's employment contract attached as Annex 9. 

Każdy marynarz winien podpisać umowę o pracę w kształcie przedstawionym w Aneksie 
9.  

2.5  Documentation as required by Flag State shall be at Company expense. 

Dokumentacja wymagana przez Kraj Bandery winna być zapewniona na koszt Firmy. 

Article (Artykuł) 3:  Probationary Service (Próbny okres zatrudnienia) 

3.1 The probationary period shall only apply during the first term of employment with 
the Company and shall be one third of the contract length but in any case, no 
more than six weeks. During this period both the Seafarer and/or the Company 
shall be entitled to terminate the employment prior to the expiry of the contract 
during this period. In such an event the compensation for premature termination of 
employment shall not apply. 

Próbny okres zatrudnienia obowiązuje jedynie przy pierwszym zatrudnieniu Marynarza w 
Firmie i winien on obejmować jedną trzecią okresu zatrudnienia określonego w umowie o 
pracę, jednakże nie może trwać dłużej niż sześć tygodni. W tym okresie zarówno 
Marynarz jak i Firma są uprawnieni do zakończenia zatrudnienia przed upływem okresu 
zatrudnienia określonego w umowie o pracę. W takim wypadku nie ma zastosowania 
rekompensata za wcześniejsze zakończenie zatrudnienia. 

Article (Artykuł) 4: Non-Seafarers Work (Prace niedotyczące marynarzy) 
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4.1 Neither ship's crews nor anyone else on board whether in permanent or temporary 
employment by the Company shall carry out cargo handling and other work 
traditionally or historically done by dock workers without the prior agreement of the 
ITF Dockers Union or ITF Unions concerned and provided that the individual 
seafarers volunteer to carry out such duties, for which they should be adequately 
compensated. For the purpose of this clause "cargo handling" may include but is 
not limited to: loading, unloading, stowing, unstacking, pouring, trimming, 
classifying, sizing, stacking, unstacking as well as composing and decomposing 
unit loads; and also services in relation with cargo or goods, such as tallying, 
weighing, measuring, cubing, checking, receiving, guarding, delivering, sampling 
and sealing, lashing and unlashing. 

Załoga statku a także inne osoby na statku zatrudnione na stałe lub czasowo przez Firmę 
nie będą wykonywały prac przeładunkowych oraz innych prac tradycyjnie wykonywanych 
przez dokerów, bez uprzedniej zgody zainteresowanego związku zawodowego dokerów 
zrzeszonym w ITF lub innego zainteresowanego związku zawodowego a jeśli marynarze 
wyrażą chęć na wykonywanie takich prac, wówczas otrzymają za nie odpowiednie 
wynagrodzenie. W związku z niniejszym punktem „prace przeładunkowe” będą rozumiane 
jako obejmujące między innymi takie czynności jak załadunek, wyładunek, sztauowanie, 
rozsztauowanie, wlewanie, trymowanie, klasyfikowanie, określanie wymiarów, 
sztaplowanie, rozbieranie a ponadto układanie i rozbieranie ładunków jednostkowych, 
usługi związane z ładunkiem i towarami takie jak, liczenie, ważenie, obliczenie kubatury, 
sprawdzanie, przyjmowanie, pilnowanie, dostarczanie, pobieranie próbek, zakładanie 
plomb, mocowanie i zdejmowanie wiązań. 

4.2 Where a vessel is in a port where an official trade dispute involving an ITF - 
affiliated dock workers' union is taking place, neither ship's crew nor anyone else 
on board whether in permanent or temporary employment by the Company shall 
undertake cargo handling and other work, traditionally and historically done by 
members of that union which would affect the resolution of such a dispute. The 
Company will not take any punitive measures against any seafarer who respects 
such dock workers' trade dispute and any such lawful act by the seafarer shall not 
be treated as any breach of the seafarer's contract of employment, provided that 
this act is lawful within the country it is taken. 

Jeśli statek znajduje się w porcie, w którym istnieje oficjalny spór z dokerami zrzeszonymi 
w związku afiliowanym w ITF wówczas ani załoga statku ani jakakolwiek inna osoba 
zatrudniona na statku na stałe lub czasowo przez Firmę nie podejmie się wykonywania 
prac przeładunkowych lub innych prac tradycyjnie wykonywanych przez członków takiego 
związku, które mogłyby mieć wpływ na wynik takiego sporu. Firma nie będzie stosować 
żadnych środków represyjnych wobec jakiegokolwiek marynarza, który respektuje taki 
spór ze związkami dokerów a wszelkie takie zgodne z prawem postępowanie marynarza 
nie będzie traktowane, jako naruszenie przez niego warunków umowy o pracę pod 
warunkiem, że takie postępowanie nie narusza prawa w kraju, w którym ma miejsce. 
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4.3 For crewmembers compensation for such work performed during the normal 
working week, as specified in Article 6, shall be by the payment of the overtime 
rate specified in Annex 2 for each hour or part hour that such work is performed, in 
addition to the basic pay. Any such work performed outside the normal working 
week will be compensated at double the overtime rate. Before execution of cargo 
handling the Master shall inform crewmembers about compensation for such 
work. In any case such additional work performed will be included in the hours of work 

W odniesieniu do członków załogi wynagrodzenie za taką pracę wykonywaną w 
normalnym czasie pracy, określonym w Art.6, będzie naliczane w wysokości premii za 
nadgodziny określonej w Aneksie 2 za każdą przepracowaną godzinę pracy lub jej cześć, 
niezależnie od wynagrodzenia podstawowego. Każda taka praca wykonywana poza 
normalnymi godzinami pracy w tygodniu będzie rekompensowana w podwójnej wysokości 
premii za nadgodziny. Każdorazowo przed wykonaniem prac dokerskich kapitan 
informuje załogę o sposobie wynagradzania za wykonane czynności. W każdym 
przypadku taka wykonana dodatkowa praca będzie zaliczona do godzin pracy 

Article (Artykuł) 5: Duration of Employment (Czas trwania zatrudnienia) 

5.1 A seafarer shall be engaged for 4 (four) months, which period may be extended to 
5 (five) months or reduced to 3 (three) months for operational convenience. The 
employment shall be automatically terminated upon the terms of this Agreement at 
the first arrival of the ship in port after expiration of that period, or. in accordance 
with Article 5.2 any other shorter period specified in the seafarers employment 
contract. 

Marynarz będzie zatrudniany na okres 4 (czterech) miesięcy, przy czym okres ten może 
być wydłużony do 5 (pięciu) miesięcy lub skrócony do 3 (trzech) miesięcy, zależnie od 
sytuacji eksploatacyjnej. Zatrudnienie każdego marynarza automatycznie się kończy, 
zgodnie z warunkami niniejszego Układu, po pierwszym zawinięciu Statku do portu po 
minięciu takiego okresu lub, stosownie do Artykułu 5.2, po upływie jakiegokolwiek 
krótszego okresu określonego w umowie o pracę marynarza. 

5.2 In case of mutual agreement, the Company and a seafarer could agree in 
employment contract shorter period of employment then specified in Article 5.1. 

Przy obopólnej zgodzie Firma i marynarz mogą uzgodnić w umowie o pracę krótszy okres 
zatrudnienia niż ten określony w Artykule 5.1. 

5.3 In the case of any extension of period mentioned in Article 5.1 without agreement 
the Company must pay to the seafarer the additional benefits in the height 1/30 
the seafarer's Consolidated wage for each day above 150 the day. 

 
W razie wydłużenia okresu zatrudnienia, o którym mowa w Art.5.1 bez uzgodnienia Firma 
musi płacić marynarzowi dodatek w wysokości równowartości 1/30 części 
skonsolidowanej płacy marynarza za każdy dzień powyżej 150 dnia pracy. 

Article (Artykuł)  6: Hours of Work (Czas pracy) 

The normal hours of work shall be as specified in Annex 3. 

Normalny czas pracy określony jest w Aneksie 3. 

Article (Artykuł)  7: Overtime (Nadgodziny) 

7.1 Entitlement to overtime for all seafarers shall be as specified in Annex 2. 

Uprawnienia do nadgodzin dla wszystkich marynarzy ujęte są w Aneksie 2. 
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7.2 Overtime shall be recorded individually and in duplicate either by the Master or the 
Head of the Department. 

Praca w nadgodzinach winna być rejestrowana indywidualnie dla każdego marynarza w 
dwóch egzemplarzach przez Kapitana lub kierownika działu. 

7.3  Such record, endorsed by the Master or a person authorised by the Master, shall 
be accessible to the Seafarer. Every month the Seafarer shall be offered to 
endorse the record. After the record is endorsed, it is final. On completion of 
his/her contract, one copy shall be provided to the Seafarer,  if such information is 
not already contained within the Seafarer’s pay documents. A Seafarer may 
request a printed copy of his/her overtime records at any time during his/her 
contractual term. 

Rejestr taki, podpisany przez Kapitana lub osobę upoważnioną przez Kapitana winien być 
udostępniony Marynarzowi. Co miesiąc  należy przedłożyć Marynarzowi taki rejestr do 
podpisu, po czym rejestr nabiera mocy obowiązującej. Na koniec zatrudnienia jeden 
egzemplarz rejestru winien być przekazany marynarzowi jeśli stosowna informacja nie 
została już zawarta w dokumentach płacowych Marynarza. W czasie trwania zatrudnienia 
Marynarz może w dowolnym czasie zwrócić się o wydruk rejestru nadgodzin . 

7.4 Any additional hours worked during an emergency directly affecting the immediate 
safety of the ship, its passengers, crew or cargo, of which the Master shall be the 
sole judge, or for safety drills or work required to give assistance to other ships or 
persons in immediate peril shall not count for overtime payment. 

Wszelki dodatkowy czas pracy związany z sytuacjami awaryjnymi mającymi bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo statku, jego pasażerów, załogi lub ładunku (przy czym decyzja 
w tym względzie należy wyłącznie do Kapitana) lub związany z ćwiczeniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa albo z udzielaniem pomocy innym statkom lub osobom znajdującym się 
w bezpośrednim niebezpieczeństwie nie kwalifikuje się do płatności za nadgodziny. 

Article (Artykuł)  8: Holidays (Dni wolne od pracy) 

For the purpose of this Agreement the days listed in Annex 3 shall be considered as 
holidays at sea or in port. If a holiday falls on a Saturday or a Sunday, the following 
working day shall be observed as a holiday. If the watch officer performs his/ her duties 
during days listed above, he/ she is entitled to additional payment amounting to 1/30 of 
his/ her total wages. 

W rozumieniu niniejszego Układu dni wymienione w Aneksie 3 będą traktowane jako dni wolne 
od pracy na morzu lub w porcie. Jeśli dzień wolny od pracy wypada w sobotę lub niedzielę 
wówczas jako dzień wolny od pracy będzie uważany następny dzień. Jeśli oficer wachtowy 
wykonuje swoje obowiązki w wyżej wymienione dni wówczas jest uprawniony do dodatkowego 
wynagrodzenia równego 1/30 części jego płacy sumarycznej 

Article (Artykuł)  9: Rest Periods (Czas odpoczynku) 

9.1 Each seafarer shall have a minimum of 10 hours rest in any 24 hour period and 77 
hours in any seven-day period. 

Każdy marynarz winien mieć zapewnione przynajmniej10 godzin odpoczynku w każdych 
24 godzinach oraz 77 godzin w każdym okresie siedmiu dni. 

9.2 This period of 24 hours shall begin at the time a Seafarer starts work immediately 
after having had a period of at least 6 consecutive hours off duty. 

Okres 24 godzin liczy się od rozpoczęcia pracy przez Marynarza bezpośrednio po 
odpoczynku obejmującym przynajmniej 6 nieprzerwanych godzin czasu wolnego. 
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9.3 The hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall 
be at least 6 hours in length, and the interval between consecutive periods of rest 
shall not exceed 14 hours. 

Czas odpoczynku może być podzielony najwyżej na dwa okresy, z których jeden powinien 
wynosić przynajmniej 6 godzin a odstęp między następującymi po sobie okresami 
odpoczynku nie może przekraczać 14 godzin. 

9.4 The company shall post in an accessible place on board a table detailing the 
schedule of service at sea and in port and the minimum hours of rest for each 
position on board in the language of the ship and in English. 

Firma winna wywiesić w łatwo dostępnym miejscu na statku tablicę wacht morskich i służb 
portowych z podaniem minimalnej ilości godzin odpoczynku dla każdego stanowiska na 
statku. Informacja taka winna być w języku używanym na statku oraz w języku angielskim. 

9.5 Nothing in this Article shall be deemed to impair the right of the master of a ship to 
require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate 
safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving 
assistance to other ships or persons in distress at sea. In such situation, the 
master may suspend the schedule of hours of work or hours of rest and require a 
seafarer to perform any hours of work necessary until the normal situation has 
been restored. As soon as practicable after the normal situation has been 
restored, the master shall ensure that any seafarers who have performed the work 
in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.  In 
addition, the STCW requirements covering overriding operational conditions shall 
apply, including those of STCW A-VIII/1, Article 9. 

Żadne z wymogów niniejszego Artykułu nie mogą być uważane za ograniczające prawo 
kapitana statku do żądania wykonania przez jakiegokolwiek marynarza pracy w 
jakiejkolwiek liczbie godzin niezbędnej w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa statku, 
osób na nim lub ładunku albo w związku z udzielaniem pomocy innym statkom lub 
osobom będącym w niebezpieczeństwie na morzu. W takiej sytuacji kapitan może 
zawiesić przestrzeganie harmonogramu pracy i odpoczynku i żądać od marynarzy pracy 
do czasu przywrócenia normalnej sytuacji. Niezwłocznie po przywróceniu normalnej 
sytuacji kapitan winien dopilnować aby każdy marynarz, który wykonywał pracę w czasie 
przewidzianym w harmonogramie na odpoczynek otrzymał odpowiednią ilość czasu na 
odpoczynek. Ponadto w takiej sytuacji mają zastosowanie wymogi STCW (konwencji o 
wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia 
wacht, włącznie z Artykułem 9  STCW A-VIII/1) dotyczące wyjątkowych sytuacji. 

9.6 A short break of less than 30 minutes will not be considered as a period of rest. 

Krótka przerwa poniżej 30 minut nie jest traktowana jako czas odpoczynku. 

9.7 Emergency drills and drills prescribed by Flag State laws and regulations and by 
international instruments shall be conducted in a manner that minimises the 
disturbance of rest periods and does not induce fatigue. 

Ćwiczenia stanów zagrożenia oraz alarmy wymagane przepisami kraju bandery lub 
międzynarodowymi powinny być przeprowadzane w taki sposób aby zminimalizować 
zakłócenie czasu odpoczynku i nie wywoływać zmęczenia. 

9.8 The allocation of periods of responsibility on UMS Ships, where a continuous 
watchkeeping in the engine room is not carried out, shall also be conducted in a 
manner that minimises the disturbance of rest periods and does not induce fatigue 
and an adequate compensatory rest period shall be given if the normal period of 
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rest is disturbed by call-outs. 

Przydzielanie obowiązków pozostawania w pogotowiu na statkach z bezwachtową 
siłownią, na których nie prowadzi się ciągłych wacht w siłowni także powinno być 
realizowane w sposób ograniczający do minimum zakłócanie okresów odpoczynku i 
niewywołujących zmęczenia a w przypadku gdy w czasie odpoczynku marynarz był 
wywoływany do zajęć należy mu udzielić normalny czas odpoczynku.  

9.9 Records of seafarers daily hours of rest shall be maintained to allow for monitoring 
of compliance with this Article. 

Należy prowadzić codzienny rejestr czasu wolnego marynarzy w celu umożliwienia 
kontroli stosowania się do niniejszego Artykułu.  

Article (Artykuł)  10: Wages (Płace) 

10.1 The wages of each seafarer shall be calculated in accordance with this Agreement 
and as per the attached Wage Scales (Annex 4 and Annex 4A) and the only 
deductions from such wages shall be proper statutory and other deductions as 
recorded in this Agreement and/or other deductions as authorised by the seafarer. 

Płaca każdego Marynarza winna być naliczana zgodnie z niniejszym Układem i w oparciu 
o załączoną tabelę wynagrodzeń (Aneks 4 i Aneks 4A) a jedynymi potrąceniami od takiej 
płacy będą stosowne potrącenia ustawowe lub inne potrącenia omówione w niniejszym 
Układzie i/lub inne potrącenia, zadeklarowane przez samego Marynarza. 

10.2 The seafarer shall be entitled to payment of their net wages, after deductions, in 
US dollars, at the end of each calendar month together with an account of their 
wages. 

Marynarz będzie uprawniony do uzyskiwania wynagrodzenia netto, po potrąceniach, w 
dolarach USA, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i do otrzymania stosownego 
rozliczenia płacy.  

10.3 The Company and/or each seafarer covered by this Agreement understands the 
need to comply with their statutory liability for income tax and social contributions 
in accordance with relevant national law.  

Firma i/lub każdy marynarz objęty niniejszym Układem zdają sobie sprawę z obowiązku 
przestrzegania krajowych ustaw dotyczących podatku dochodowego i ubezpieczenia 
społecznego.  

10.4 Any wages not drawn by the seafarer shall accumulate for their account and may 
be drawn as a cash advance twice monthly. The Company may postpone payment 
of such cash advance in case of the significantly extensive costs and/or serious 
obstacles in arranging cash in given port. 

 

Płaca marynarza, która nie zostanie przez niego pobrana, będzie gromadzona na jego 
koncie i będzie mogła być realizowana z konta dwa razy w miesiącu. Firma może 
przesunąć wypłatę gotówki z tego konta w razie znacząco wysokich kosztów i/lub 
poważnych problemów w załatwieniu gotówki w jakimś porcie. 

10.5 For the purpose of calculating wages, a calendar month shall be regarded as 
having 30 days. 

Dla celów naliczania płac miesiąc kalendarzowy będzie traktowany jako mający 30 dni. 
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10.6 No seafarer employed in the Deck or Engine departments who is 21 or over and is 
not a trainee shall be paid less than the equivalent rate of an ordinary seaman. 

Żaden marynarz zatrudniony w dziale pokładowym lub maszynowym, który ma co 
najmniej 21 lat i nie jest praktykantem nie może otrzymywać niższego wynagrodzenia niż 
równoważna stawka marynarza. 

Article (Artykuł)  11: Allotments (Przekazy) 

Each seafarer to whom this Agreement applies shall be allowed an allotment note, 
payable at monthly intervals, of up to 100% of gross wages after allowing for any 
deductions as specified in Article 10, in line with the provisions of ILO MLC Standard 
A2.2, paragraph 5. 

Każdy marynarz, którego dotyczy niniejszy Układ winien mieć możliwość realizowania przekazu 
rodzinnego, wypłacanego co miesiąc w wysokości do 100% płacy podstawowej, po 
uwzględnieniu potrąceń, o których mowa w Artykule 10, zgodnie z postanowieniami punktu 5 
normy ILO MLC Standard A2.2.. 

Article (Artykuł) 12: Leave (Urlop) 

Each seafarer shall, on the termination of employment for whatever reason, be entitled 
to payment of leave pay as specified in Annex 2 for each completed month of service 
and pro rata for a shorter period. 

Każdy marynarz po zakończeniu zatrudnienia z jakiegokolwiek powodu jest uprawniony do 
otrzymania należności za urlop, określonej w Aneksie 2 za każdy pełny miesiąc zatrudnienia i w 
proporcjonalnej wysokości za część miesiąca. 

Article (Artykuł)  13: Subsistence Allowance (Dodatek na koszty utrzymania) 

13.1 When food and/or accommodation is not provided on board, the Company shall be 
responsible for providing food and/or accommodation of suitable quality. 

Jeśli na statku nie jest zapewnione zakwaterowanie i/lub wyżywienie wówczas Firma ma 
obowiązek zapewnienia zakwaterowania i/lub wyżywienia odpowiedniej jakości. 

13.2 Subsistence payments during leave periods shall be as provided in Annex 2. 

Dodatki na koszty utrzymania dla okresów urlopowych określone są w Aneksie 2. 

Article (Artykuł)  14: Watchkeeping (Pełnienie wacht) 

14.1 Watchkeeping at sea and, when deemed necessary, in port, shall be organized 
where possible on a three-watch basis. 

Wachty morskie oraz w przypadkach uzasadnionych - służby portowe winny być 
organizowane, o ile możliwe, na zasadzie trójzmianowej.  

14.2 It shall be at the discretion of the Master which seafarers are put into watches and 
which, if any, on daywork. 

Do kompetencji Kapitana będzie należało wyznaczanie osób do pełnienia wacht i służb 
oraz osób do pracy w porze dziennej.  

14.3 While watchkeeping at sea, the officer of the navigational watch shall be assisted 
by a posted lookout during the hours of darkness and as required by any relevant 
national and international rules and regulations, and, also whenever deemed 
necessary by the master or officer of the navigational watch. 

W czasie wachty morskiej oficer pełniący wachtę nawigacyjną winien mieć asystę 
marynarza na oku gdy panuje ciemność oraz zgodnie z wymogami obowiązujących 
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przepisów krajowych i międzynarodowych a także w sytuacjach uzasadnionych zdaniem 
kapitana lub oficera pełniącego wachtę nawigacyjną.  

14.4 The Master and Chief Engineer shall not normally be required to stand watches 

Kapitan i Starszy Mechanik nie muszą w normalnych warunkach pełnić wacht. 

Article (Artykuł)  15: Manning (Obsada załogowa) 

15.1 The Ship shall be competently and adequately manned so as to ensure its safe 
operation and the maintenance of a three-watch system whenever required and in 
no case manned at a lower level than in accordance with relevant and applicable 
international laws, rules and regulations. 

Statek winien posiadać załogę o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiedniej liczbie aby 
zapewniona była jego bezpieczna eksploatacja i obsługa w systemie trójwachtowym w 
sytuacjach kiedy jest to wymagane i w żadnym wypadku nie może posiadać mniej licznej 
załogi niż określona w stosownych przepisach i normach międzynarodowych. 

15.2 In addition, the manning of each ship shall be determined following Agreement 
between the Company and the Union with whom the Agreement is concluded, as 
per attached manning scale specified in Annex 5. 

Ponadto, obsada każdego statku winna być uzgodniona między Firmą a związkiem 
zawodowym, z którym podpisano Układ, zgodnie z załączoną w Aneksie 5 tabelą obsady 
załogowej. 

15.3 The agreed manning shall not include any temporary or riding squad workers. 
However, in certain circumstances, the company and the union can agree that for 
a limited period temporary riding squads may be used on board subject to the 
following principles: 
a) persons engaged for security purposes should not undertake other seafarers' 

duties; 
b) only specific tasks authorized by the master can be carried out by the riding 

squads; 
c) classification societies are to be informed of any survey or structural work 

carried out in compliance with IACS UR Z13; 
d) all riding squads must be covered by agreements in line with ILO conventions 

and recommendations and 
e) riding squads should not be used to replace current crew or be used to 

undermine ITF agreements. 
 

Uzgodniona obsada załogowa nie może obejmować tymczasowych brygad. Jednakże, w 
niektórych okolicznościach Firma i związek zawodowy mogą uzgodnić, że w 
ograniczonym okresie czasu tymczasowa brygada może być wykorzystywana na statku 
z następującymi zastrzeżeniami: 
a) osoby zatrudnione ze względów bezpieczeństwa nie mogą przejmować obowiązków 

innych marynarzy 
b) członkowie brygad tymczasowych mogą wykonywać jedynie określone zadania 

wyznaczone przez kapitana  
c) o wszelkich inspekcjach lub pracach dotyczących elementów strukturalnych 

prowadzonych zgodnie z przepisami IACS UR Z13 winny być informowane 
towarzystwa klasyfikacyjne 

d) wszystkie brygady tymczasowe muszą być objęte układami zgodnie z zaleceniami 
konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy 

e) brygady tymczasowe nie powinny być wykorzystywane do zastąpienia załogi statku 
lub do obchodzenia umów z ITF (Międzynarodową Federacją Transportowców). 
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15.4  Employment of the workers from countries othe tnan the European Union can 
take place in particularly justified by needs of the owner with consent of the trade 
unions.  

Zatrudnienie pracowników spoza Unii Europejskiej może mieć miejsce w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych potrzebami armatora za zgoda związków zawodowych.  

Article (Artykuł)  16: Shorthand Manning (Obsada niepełna) 

Where the complement falls short of the agreed manning, for whatever reasons, the 
basic wages of the shortage category shall be paid to the affected members of the 
concerned department. Every effort shall be made to make good the shortage before 
the ship leaves the next port of call. This provision shall not affect any overtime paid in 
accordance with Article 7. 

W przypadku braku odpowiedniej liczby członków załogi w odniesieniu do uzgodnionej obsady z 
jakiegokolwiek powodu, wynagrodzenie podstawowe przypadające brakującej kategorii osób 
winno być wypłacone członkom załogi danego działu. Brak taki winien jednak być uzupełniony 
przed wyjściem statku z kolejnego portu zawinięcia. Warunek ten nie ma wpływu na 
wynagrodzenie za nadgodziny wypłacane zgodnie z Art.7. 

Article (Artykuł) 17: Service in Warlike Operations Areas/ High Risk Areas (Praca w 
rejonach objętych działaniami wojennymi i rejonach o wysokim 
zagrożeniu) 

17.1 A Warlike Operations area shall be determined by the IBF. The Company shall 
regularly receive from the respective IBF constituent information on Warlike 
Operations areas. An updated list of IBF Warlike Operations areas shall be kept 
on board the vessel and shall be accessible to the crew. 

Rejony objęte działaniami wojennymi będą określane przez IBF. Firma będzie regularnie 
otrzymywać od właściwego działu IBF informacje o aktualnych rejonach objętych 
działaniami wojennymi. Aktualna lista IBF z wyszczególnieniem rejonów objętych 
działaniami wojennymi winna znajdować się na statku w miejscu dostępnym dla załogi. 

17.2 At the time of the assignment the Company shall inform the Seafarers if the vessel 
is bound to or may enter any Warlike Operations area. If this information becomes 
known during the period of the Seafarers' employment on the vessel the Company 
shall advise the Seafarers immediately. 

Z chwilą zatrudniania marynarza Firma winna informować go czy Statek kieruje się do 
rejonu objętego działaniami wojennymi lub że może udać się do takiej strefy. Jeśli taka 
informacja dotrze na Statek w czasie zatrudnienia na nim Marynarzy Firma winna 
niezwłocznie im ją przekazać. 

17.3 If the vessel enters a Warlike Operations area: 
 The Seafarer shall have the right not to proceed to such area. In this event the 

Seafarer shall be repatriated at Company's cost with benefits accured until the 
date of return to a place of original engagement or his/her home. 

 The Seafarer shall be entitled to a double compensation for disability and death. 

 The Seafarer shall also be paid a bonus equal to 100% of the basic wage for the 
durations of the ship's stay in a Warlike Operations area - subject to a minimum 
of 5 days pay. 

 The Seafarer shall have the right to accept or decline an assignment in Warlike 
Operations area without risking loosing his/her employment or suffering any other 
detrimental effects. 
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Jeśli Statek wchodzi w rejon objęty działaniami wojennymi wówczas: 
 Marynarz ma prawo odmówić udania się to takiego rejonu. W takim wypadku Marynarz 

winien być repatriowany na koszt Firmy z zachowaniem uprawnień do świadczeń do 
daty jego powrotu do miejsca jego pierwotnego zatrudnienia lub do domu. 

 W razie inwalidztwa lub śmierci Marynarz będzie uprawniony do podwójnego 
odszkodowania. 

 Marynarz winien otrzymywać premię w wysokości równej 100% płacy zasadniczej za 
czas przebywania Statku w strefie objętej działaniami wojennymi z zastrzeżeniem 
należności minimum za 5 dni. 

 Marynarz ma prawo zaakceptowania lub odrzucenia oferty pracy w strefie objętej 
działaniami wojennymi bez ryzyka zwolnienia z pracy lub innych negatywnych skutków. 

 

17.4 In addition to areas of worlike operations, the IBF may determine High Risk Areas 
and define, on a case-by-case basis, the applicable seafarers' benefits and 
entitlements, as well as employers' and seafarers' obligations. In the event of any 
such designstions the provisions of Articles 17.1 and 17.2 shall apply. The full 
details of any Areas so designated shall be attached to the CBA and made 
available on board the vessel.  

Oprócz rejonów objętych działaniami wojennymi IBF może wyznaczyć rejony o wysokim 
zagrożeniu i opisać dla każdego z nich uprawnienia i dodatki dla Marynarzy a także 
obowiązki pracodawców i Marynarzy. W każdym z takich przypadków mają zastosowanie 
postanowienia Artykułów 17.1 i 17.2. Dokładne opisy każdego z tak wyznaczonych 
rejonów winny być dołączone do układu zbiorowego CBA i udostępnione na statku. 

17.5 In case a Seafarer may become captive or otherwise prevented from sailing as a 
result of act of piracy or hijacking, irrespective whether such act takes place within 
or outside IBF designated areas referred to in this Article, the Seafarer's 
employment status and entitlements under this Agreement shall continue until the 
Seafarer's release and thereafter until the Seafarer is safely repatriated to a place 
of original engagement or his/her home or until all Company's contractual liabilities 
end. These continued entitlements shall, in particular, include the payment of full 
wages and other contractual benefits. The Company shall also make every effort 
to provide captured Seafarers, with extra protection, food, welfare, medical and 
other assistance as necessary. 

W razie, gdy Marynarz zostanie uprowadzony lub jego dalszy pobyt na statku będzie 
niemożliwy wskutek napadu pirackiego albo porwania, niezależnie od tego czy taki akt 
przemocy ma miejsce w rejonach oznaczonych przez IBF, jako niebezpieczne, o których 
mowa w niniejszym Artykule czy poza nimi status zatrudnienia Marynarza i jego 
uprawnienia wynikające z niniejszego Układu nadal obowiązują do czasu uwolnienia 
Marynarza a następnie dopóki Marynarz zostanie bezpiecznie repatriowany do 
pierwotnego miejsca jego zatrudnienia lub do miejsca zamieszkania albo do czasu 
ustania kontraktowych zobowiązań Firmy. Do tych uprawnień należą w szczególności 
wypłata pełnego wynagrodzenia i inne pożytki wynikające z umowy o pracę. Firma winna 
ponadto poczynić wszelkie starania, aby zapewnić porwanym Marynarzom szczególną 
ochronę, wyżywienie, opiekę socjalną i medyczną oraz każdą inną potrzebną pomoc. 

Article (Artykuł)  18: Crew's Effects (Rzeczy osobiste załogi) 

18.1 When any seafarer suffers total or partial loss of, or damage to, their personal 
effects whilst serving on board the ship as a result of wreck, loss stranding or, 
abandonment of the vessel, or as a result of fire, flooding or collision (all above 
resulting from a marine casualty), excluding any loss or damage caused by the 
seafarer's own fault or through theft or a misappropriation, they shall be entitled to 
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receive from the Company compensation up to a maximum specified in Annex 6. 
Each case will be considered on its individual merits. 

W razie całkowitej lub częściowej utraty albo uszkodzenia osobistego mienia marynarza w 
czasie zatrudnienia na statku wskutek zatonięcia statku, wejścia na płyciznę lub 
porzucenia statku albo w wyniku pożaru, zalania wodą lub kolizji, (wszystkie ww. będące 
wynikiem wypadku morskiego) z wyłączeniem straty lub uszkodzenia z winy samego 
marynarza albo z powodu kradzieży lub przywłaszczenia jest on uprawniony do uzyskania 
od Firmy odszkodowania w wysokości maksymalnej określonej w Aneksie 6. Każdy 
przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. 

18.2 The seafarer shall certify that any information provided with regard to lost property 
is true to the best of their knowledge. 

Marynarz winien złożyć oświadczenie, że wszelkie informacje udzielone w związku z 
utratą mienia są prawdziwe według najlepszej jego wiedzy. 

18.3 The Company shall take measures for safeguarding property left on board by sick, 
injured or deceased seafarers and for returning it to them or to their next of kin. 

Firma winna podjąć kroki w celu zabezpieczenia mienia pozostawionego na Statku przez 
marynarza, który zachorował, uległ wypadkowi lub zmarł i przesłania go marynarzowi lub 
jego najbliższej rodzinie. 
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Article (Artykuł) 19: Termination of Employment (Zakończenie zatrudnienia) 

19.1 The employment shall be terminated: 
a) upon the expiry of the agreed period of service identified in Article 5; 
b) when signing off owing to sickness or injury, after medical examination in 

accordance with Article 22, but subject to the provision of Article 26. 
Zatrudnienie ulegnie zakończeniu: 
a) po upływie uzgodnionego okresu pracy, o którym mowa w Artykule 5 
b) w razie zmustrowania z powodu choroby lub obrażeń, po badaniu lekarskim zgodnie z 

Artykułem 22 i z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 26. 
 

19.2 The Company may terminate the employment of a seafarer: 
a) by giving one month's written notice to the seafarer. 
b) if the seafarer has been found to be in serious default of his employment 

obligations in accordance with Article 21. 
c) upon the total loss of the ship, or when the ship has been laid up for a 

continuous period of at least one month or upon the sale of the ship 
 
Firma może zakończyć zatrudnienie marynarza: 
a) przekazując marynarzowi pisemne wypowiedzenie z wyprzedzeniem jednego miesiąca 
b) jeśli marynarz poważnie naruszy swoje obowiązki wynikające z zatrudnienia o których 

mowa w Artykule 21. 
c) w przypadku całkowitej utraty statku lub gdy statek pozostaje czasowo wycofany z 

eksploatacji przez co najmniej jeden miesiąc albo w przypadku sprzedaży statku. 
 

19.3 A seafarer to whom this Agreement applies may terminate employment: 
a) for justified reasons, by giving one month's written notice of termination to the 

Company or the Master of the ship; 
b) when, during the course of a voyage it is confirmed that the spouse or, in the 

case of a single person, a parent, has fallen dangerously ill. This provision shall 
also be applied with regard to the partner of a seafarer provided that this partner 
has been nominated by the seafarer at the time of engagement as the seafarers 
next of kin; 

c) if the ship is about to sail into a warlike operations area, in accordance with 
Article 17 of this Agreement; 

d) if the seafarer was employed for a specified voyage on a specified ship, and the 
voyage is subsequently altered substantially, either with regard to duration of 
trading pattern; 

e) if the Ship is certified substandard in relation to the applicable provisions the 
Safety of Life at Sea Convention (SOLAS) 1974, the International Convention 
on Loadlines (LL) 1966, the Standards of Training Certification and 
Watchkeeping Convention (STCW) 1995, the International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships 1973, as modified by the Protocol of 1978 
(MARPOL) or substandard in relation to ILO Convention No. 147,1976, 
Minimum Standards in Merchant Ships as supplemented by the Protocol of 
1996 and remains so for a period of 30 consecutive days provided that 
adequate living conditions and provisions are provided on board or ashore.  
In any event, a Ship shall be regarded as substandard if it is not in possession 
of the certificates required under either applicable national laws and regulations 
or international instruments; 

f) if the ship has been arrested and has remained under arrest for 30 days; 
g) if after any agreed grievance procedure has been invoked, the Company has not 

complied with the terms of this Agreement. 
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Marynarz, którego dotyczy niniejszy Układ może zakończyć zatrudnienie: 
a) w uzasadnionych przypadkach, przekazując Firmie lub Kapitanowi statku pisemne 

wypowiedzenie z wyprzedzeniem jednego miesiąca. 
b) jeśli w czasie podróży otrzyma potwierdzoną wiadomość o poważnej chorobie 

żony/męża lub – w przypadku osoby samotnej – któregoś z rodziców. Ten warunek ma 
także zastosowanie wobec partnera marynarza jeśli taki partner został nominowany 
przez marynarza w czasie zatrudniania się na statku jako krewny marynarza. 

c) jeśli statek zamierza płynąć do rejonu objętego działaniami wojennymi, zgodnie z 
Artykułem 17 niniejszego Układu. 

d) jeśli marynarz był zatrudniony na określoną podróż na określonym statku a podróż taka 
uległa następnie istotnej zmianie, w odniesieniu do jej czasu trwania lub rejonu; 

e) w przypadku uznania statku za substandardowy w związku ze stosownymi warunkami 
Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS) z 1974 roku, międzynarodowej 
Konwencji o Liniach Ładunkowych (LL) z 1966 roku, Konwencji o Zasadach Szkolenia, 
Dyplomowania i Prowadzenia Wacht (STCW) z 1995 roku, Międzynarodowej Konwencji 
o Zapobieganiu Zanieczyszczeniu przez Statki z 1973 roku, zmienionej Protokołem 
MARPOL z 1978 roku lub uznania go za substandardowy w związku z wymogami 
Konwencji MOP nr 147 z 1976 roku, określającymi minimalne normy dla statków 
handlowych, uzupełnionej Protokołem z 1996 roku jeśli statek pozostaje 
substandardowym przez 30 kolejnych dni pod warunkiem, że na statku lub na lądzie 
zapewnione zostaną odpowiednie warunki zakwaterowania i wyżywienia. Statek będzie 
uznany zawsze za substandardowy jeśli nie posiada certyfikatów wymaganych przez 
obowiązujące prawo krajowe lub międzynarodowe. 

f) jeśli statek został zaaresztowany i pozostaje w areszcie przez 30 dni 
g) jeśli w razie wszczęcia procedury zażaleniowej Firma nie spełni warunków określonych 

w niniejszym Układzie. 

19.4 A seafarer shall be entitled to receive compensation of two months' basic pay on 
termination of their employment in accordance with 19.2(a) and (c), 19.3(c), (d), 
(e),(f) and (g) above and Article 24.1. 

Marynarz ma prawo otrzymać rekompensatę w wysokości dwumiesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego w razie zakończenia zatrudnienia zgodnie z punktami 19.2 
(a) i (c), 19.3 (c), (d), (e), (f) i (g) powyżej oraz zgodnie z Artykułem 24.1. 

19.5 It shall not be grounds for termination if, during the period of the agreement, the 
Company transfers the seafarer to another vessel belonging or related to the 
same owner/manager, on the same rank and wages and all other terms, if the 
second vessel is engaged on the same or similar voyage patterns. There shall be 
no loss of earnings or entitlements during the transfer and the Company shall be 
liable for all costs and subsistence for and during the transfer. 

Nie ma podstawy do zakończenia zatrudnienia jeśli w okresie obowiązywania umowy 
zatrudnienia Firma przenosi marynarza na inny statek należący do tego samego 
właściciela/zarządzającego, na takim samym stanowisku, przy takim samym 
wynagrodzeniu i takich samych pozostałych warunkach pracy jeśli drugi statek jest 
zatrudniony w identycznych lub podobnych warunkach eksploatacyjnych. W czasie 
przeniesienia marynarz zachowuje prawo do ciągłego wynagrodzenia i dodatków a 
Firma ponosi wszelkie koszty, w tym koszty utrzymania, związane z takim 
przeniesieniem. 

Article (Artykuł)  20: Repatriation/ Embarkation (Repatriacja/ Zamustrowanie) 

20.1 Repatriation shall take place in such a manner that it takes into account the needs 
and reasonable requirements for comfort of the seafarer. 

Repatriacja winna odbywać się w sposób spełniający wszelkie uzasadnione wymogi 
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wygód marynarza. 

20.2 During repatriation for normal reasons, the Company shall be liable for the 
following costs: 
a) payment of total wages; 
b) reasonable personal travel and subsistence costs; 
c) transport of the seafarer's personal effects up to the amount allowed free of 

charge by the relevant carrier. 
until the seafarers reach the final agreed repatriation destination, which is a place of the 
original engagement. In case a seafarer requests to be repatriated to a different 
destination in Poland, the final repatriation destination means: 
I – in case of using the means of transportation by land - the Polish border when 
crossed,  
II – in case of using the means of transportation by air - the first Polish airport where the 
airplane lands on the way back to Poland 
III – in case of using the means of transportation by sea – the first Polish port a vessel 
(ferry) enters on the way back to Poland” 
 

W związku z repatriacją z normalnych przyczyn Firma ponosi następujące koszty: 
a)  wynagrodzenie całkowite  
b) uzasadnione koszty podróży i utrzymania 
c) transport rzeczy osobistych marynarza w ilości maksymalnej dopuszczanej przez 

przewoźnika jako bezpłatny bagaż. 
do czasu dotarcia marynarza do miejsca docelowego repatriacji, którym jest jego 
pierwotne miejsce angażu. W przypadku gdy na wniosek marynarza, miejscem 
docelowym repatriacji jest inna miejscowość na terenie Polski, za miejsce jej zakończenia 
uważa się: 
 

I. granicę państwa polskiego po jej przekroczeniu, - w przypadku odbywania podróży 
środkami komunikaci: lądowej 

II. pierwsze polskie lotnisko, po wylądowaniu samolotu w drodze powrotnej – w 
przypadku komunikacji lotniczej 

III. pierwszy polski port po wejściu statku (promu) w drodze powrotnej  – w przypadku 
podróży morskiej) 

. 

20.3 A seafarer shall be entitled to repatriation at the Company's expense on 
termination of employment as per Article 19 except where such termination 
arises under Clause 19.2(b). 

Marynarz jest uprawniony do repatriacji na koszt Firmy po zakończeniu zatrudnienia 
stosownie do Artykułu 19 – chyba że takie zakończenie objęte jest klauzulą 19.2 (b). 

20.4 The provisions of Articles 20.1, 20.2 and 20.3 shall also apply to seafarers 
travelling to join the vessel. 

 Postanowienia Artykułów 20.1, 20.2 i 20.3  dotyczą także podróży Marynarzy w  celu 
zamustrowania na statku. 

Article (Artykuł)  21: Misconduct (Niewłaściwe zachowanie się) 

21.1 The Company may terminate the employment of a seafarer following a serious 
default of the seafarer employment obligations which gives rise to a lawful 
entitlement to dismissal, provided that the Company shall, where possible, prior to 
dismissal, give written notice to the seafarer specifying the serious default which 
has been the cause of the dismissal. 
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Firma może zakończyć zatrudnienie marynarza w przypadku poważnego naruszenia przez 
niego jego zobowiązań wynikających z zatrudnienia, co stanowi prawną podstawę 
zwolnienia pod warunkiem, że Firma w przypadkach możliwych, przed jego zwolnieniem, 
przekaże marynarzowi pisemne wypowiedzenie specyfikując takie poważne naruszenie, 
które jest powodem zwolnienia. 

21.2 In the event of the dismissal of a seafarer in accordance with this clause, the 
Company shall be entitled to recover from that seafarer's balance of wages the 
costs involved with repatriating the seafarer together with such costs incurred by the 
Company as are directly attributable to the seafarers proven misconduct. Such 
costs do not, however, include the costs of providing a replacement for the 
dismissed seafarer. 

W przypadku zakończenia zatrudnienia marynarza na podstawie niniejszej klauzuli Firma 
ma prawo potracić marynarzowi od pozostałego do wypłacenia mu wynagrodzenia kosztów 
jego repatriacji oraz kosztów poniesionych przez Firmę jakie bezpośrednio wiążą się z 
udowodnionym niewłaściwym zachowaniem się marynarza. Koszty takie nie obejmują 
jednak kosztów zapewnienia zastępstwa za zwalnianego marynarza. 

21.3 For the purpose of this Agreement, refusal by any seafarer to obey an order to sail 
the ship shall not amount to a breach of the seafarer's employment obligations 
where: 
a) the ship is unseaworthy or otherwise substandard as defined in Clause 19.3e); 
b) for any reason it would be unlawful for the ship to sail; 
c) the seafarer has a genuine grievance against the Company in relation to the 

implementation of this Agreement and has complied in full with the terms of the 
Company's grievance procedure, or 

d) the seafarer refuses to sail into a warlike area. 
 
W rozumieniu niniejszego Układu odmowa przez jakiegokolwiek Marynarza wykonania 
polecenia płynięcia statkiem nie będzie uznawana jako poważne naruszenie zobowiązań 
wynikających z zatrudnienia jeśli: 
a) statek jest niezdatny do żeglugi lub substandardowy zgodnie z podaną wyżej definicją w 

klauzuli 19.3 (e) wyżej;  
b) prowadzenie żeglugi przez statek byłoby niezgodne z prawem z jakiegokolwiek powodu; 
c) marynarz ma istotny powód do skargi przeciwko Firmie w związku z przestrzeganiem 

niniejszego Układu a marynarz w pełni wyczerpał procedurę zażaleniową. 
d) marynarz odmawia udania się do rejonu objętego działaniami wojennymi. 

 
21.4 The company shall ensure that a fair, effective and expeditious on-board procedure 

is in place to deal with reports of breaches of employment obligations and with 
seafarers complaints or grievances. The procedures shall allow seafarers to be 
accompanied or represented during the procedure and provide safeguards against 
victimization for raising complaints that are not manifestly vexatious or malicious. 
 
Firma winna zapewnić aby na statku przestrzegana była sprawiedliwa, skuteczna i sprawna 
procedura postępowania ze zgłoszeniami naruszenia zobowiązań wynikających z 
zatrudnienia oraz z zażaleniami lub skargami marynarzy. Procedura taka winna zapewnić 
marynarzom asystę lub możliwość uczestniczenia w procedurze oraz ochronę przeciwko 
szykanom z powodu wnoszenia zażaleń, które nie mają charakteru wyraźnie złośliwego.  
 

21.5 The parties in this agreement agree to achieve efficiency, loyalty and discipline on 
board the vessel, to strictly adhere to the table of offenses and penalties as hereto 
attached and marked as Annex 11 forming an integral part of the contract of 
employment. 
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W celu zapewnienia operatywności, lojalności i dyscypliny na statku Strony niniejszego 
Układu uzgadniają ścisłe przestrzeganie tabeli wykroczeń i kar, załączonej do  niniejszego 
Układu oznaczonej jako Aneks 11, stanowiącego integralną część umowy o pracę. 

 Article (Artykuł)  22: Medical Attention (Opieka medyczna) 

22.1 A seafarer shall be entitled to immediate medical attention when required, and 
dental treatment of acute pain and emergencies. Procedures of reporting 
sicknesses and accidents are specified in Annex 10. 

Marynarz jest uprawniony do natychmiastowej opieki medycznej jeśli jest ona wymagana 
oraz pomocy stomatologicznej w razie silnego bólu i w sytuacjach nagłych. Procedury 
zgłaszania zachorowania i wypadków omówione są w Aneksie 10. 

22.2 A seafarer who is hospitalised abroad owing to sickness or injury shall be entitled to 
medical attention (including hospitalisation) at the Company's expense for as long 
as such attention is required or until the seafarer is repatriated, pursuant to Article 
20, whichever is the earlier. 

Marynarz, który jest hospitalizowany za granicą wskutek choroby lub obrażenia ma prawo 
do opieki medycznej (w tym do hospitalizacji) na koszt Firmy w niezbędnym okresie lub do 
czasu jego repatriacji, zgodnie z Artykułem 20, zależnie od tego co nastąpi wcześniej. 

22.3 A seafarer repatriated, unfit as a result of sickness or injury, shall be entitled to 
medical attention (including hospitalisation) at the Company's expense but only 
when medical attention is coordinated with the Company: 
a) in the case of sickness, for up to 130 days after repatriation, subject to the 

submission of satisfactory medical reports; 
b) in the case of injury, for so long as medical attention is required or until a medical 

determination is made in accordance with clause 25.2 concerning permanent 
disability; 

 
c) in those cases where, following repatriation, seafarers have to meet their own 

medical care costs, in line with Article 22.3 (a), they may submit claims for 
reimbursement within 6 months, unless there are exceptional circumstances, in 
which case the period may be extended. 

 
Marynarz repatriowany, niesprawny wskutek choroby lub obrażenia, ma prawo do opieki 
medycznej (w tym hospitalizacji) na koszt Firmy jednak tylko wtedy gdy opieka ta jest 
uzgadniana z Firmą: 
a) w razie choroby w okresie do 130 dni po jego repatriacji, pod warunkiem przedłożenia 

stosownych zaświadczeń lekarskich. 
b)  w razie obrażeń przez taki czas w jakim jest wymagana opieka lekarska lub do czasu 

podjęcia decyzji lekarskiej zgodnie z klauzulą 25.2. w sprawie jego trwałego inwalidztwa. 
c) w przypadku, gdy po repatriacji marynarz musi pokrywać koszty opieki medycznej 

stosownie do warunków Artykułu 22.3 (a) może on złożyć wniosek o zwrot takich 
kosztów w okresie 6 miesięcy, w szczególnych okolicznościach okres ten może być 
dłuższy. 

22.4 Proof of continued entitlement to medical attention shall be by submission of 
satisfactory medical reports, endorsed where necessary, by a Company appointed 
doctor. If a doctor appointed by or on behalf of the seafarer disagrees with the 
assessment, a third doctor may be nominated jointly between the Company and the 
Union and the decision of this doctor shall be final and binding on both parties. 

Dowodem uprawnienia do opieki medycznej są przedkładane zaświadczenia lekarskie, 
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potwierdzone w wymaganych przypadkach przez lekarza wyznaczonego przez Firmę. Jeśli 
lekarz wybrany przez marynarza lub działający w jego imieniu nie zgadza się z taką opinią 
wówczas Firma i Związek mogą wyznaczyć trzeciego lekarza, którego decyzja będzie 
ostateczna i wiążąca dla obu stron. 

Article (Artykuł)  23: Sick Pay (Zasiłek chorobowy) 

23.1 When a seafarer is landed at any port because of sickness or injury, a pro rata 
payment of his basic wages plus guaranteed or, in the case of officers, fixed 
overtime shall continue until he has been repatriated at the Company's expense as 
specified in Article 20. When a seafarer stays onboard and does not perform his 
duties because of sickness or injury, instead of his wages a pro rata payment of his 
basic wages plus guaranteed or, in the case of officers, fixed overtime shall 
continue until he has been repatriated at the Company's expense as specified in 
Article 20 or until the sick or injured seafarer has been cured, depending of which 
would occur first. 

Jeśli marynarz zostanie wysadzony na ląd w jakimkolwiek porcie z powodu choroby lub 
odniesionych obrażeń, to zachowuje on uprawnienia do otrzymywania stosownej części 
podstawowego wynagrodzenia plus gwarantowanej, a w przypadku oficerów – stałej, części 
należności za nadgodziny, do czasu jego repatriacji na koszt Firmy zgodnie z Artykułem 20. 
Jeśli Marynarz pozostanie na statku i nie wykonuje swoich obowiązków z powodu choroby 
lub obrażeń wówczas zachowuje on uprawnienia do otrzymywania stosownej części 
podstawowego wynagrodzenia plus gwarantowanej, a w przypadku oficerów – stałej, części 
należności za nadgodziny, do czasu jego repatriacji na koszt Firmy zgodnie z Artykułem 20 
lub do czasu wyleczenia choroby albo obrażeń, zależnie, co nastąpi wcześniej. 

23.2 Thereafter the seafarers shall be entitled to sick pay at the rate equivalent to their 
basic wage while they remain sick up to a maximum of.130 days. The provision of 
sick pay following repatriation shall be subject to submission of valid medical 
certificate, without delay. 

Po tym czasie pozostaje on uprawniony do zasiłku chorobowego w wysokości równoważnej 
jego wynagrodzeniu podstawowemu za okres, w którym pozostaje chory, jednak 
maksymalnie za 130 dni. Wypłacanie zasiłku chorobowego po repatriacji wymaga 
niezwłocznego przedstawienia ważnego zaświadczenia lekarskiego. 

23.3 However, in the event of incapacity due to an accident the basic wages shall be 
paid until the injured seafarer has been cured or until a medical determination is 
made in accordance with clause 25.2 concerning permanent disability. 

W razie niezdolności do pracy wskutek wypadku wynagrodzenie podstawowe będzie 
wypłacane do czasu wyleczenia obrażeń lub do czasu określenia stopnia inwalidztwa 
zgodnie z klauzulą 25.2. w związku z jego trwałym inwalidztwem. 

23.4 Proof of continued entitlement to sick pay, shall be by submission of satisfactory 
medical reports, endorsed, where necessary, by a Company appointed doctor. If a 
doctor appointed by or on behalf of the seafarer disagrees with the assessment, a 
third doctor may be nominated jointly between the Company and the Union and the 
decision of this doctor shall be final and binding on both parties. 

Dowodem uprawnień marynarza do otrzymywania zasiłku chorobowego będą przedkładane 
stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzone w wymaganych sytuacjach przez lekarza 
wyznaczonego przez Firmę. Jeśli lekarz wybrany przez marynarza lub w jego imieniu nie 
zgadza się z decyzją lekarza wyznaczonego przez Firmę wówczas Firma i związek 
zawodowy mogą wspólnie wybrać trzeciego lekarza, którego decyzja będzie ostateczna i 
wiążąca dla obu stron. 
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Article (Artykuł) 24: Maternity (Macierzyństwo)  

24.1 In the event that a crewmember becomes pregnant during the period of 
employment: 
a) the seafarer shall advise the master as soon as the pregnancy is confirmed, 
b) the Company will repatriate the seafarer as soon as reasonably possible but in 

no case later than the 26th week of pregnancy; and where the nature of the 
vessel's operations could in the circumstances be hazardous - at the first port of 
call, 

c) the seafarer shall be entitled to receive contractual pay for the full contract 
period, plus 100 days basic pay, 
d) the seafarer shall be afforded priority in filling a suitable vacancy in the same or 

equivalent position within three years following the birth of a child should such a 
vacancy be available. 

W przypadku gdy członek załogi zajdzie w ciążę w czasie zatrudnienia: 
a) winien on poinformować o tym fakcie Kapitana niezwłocznie po potwierdzeniu faktu 

zajścia w ciążę, 
b) Firma repatriuje takiego członka załogi możliwie niezwłocznie jednak nie później niż w 

26 tygodniu ciąży; a jeśli charakter eksploatacji statku mógłby stanowić 
niebezpieczeństwo dla ciąży – w pierwszym porcie do jakiego statek zawinie, 

c) marynarz taki jest uprawniony do wynagrodzenia kontraktowego za cały okres 
zatrudnienia plus  wynagrodzenie podstawowe za 100 dni,, 

d) marynarz taki posiada pierwszeństwo w podmianie na takie samo lub równoważne 
stanowisko w ciągu trzech lat po urodzeniu dziecka jeśli taka możliwość wystąpi. 

Article (Artykuł)  25: Disability (Niezdolność do pracy / inwalidztwo) 

25.1 A seafarer who suffers permanent disability as a result of an accident whilst in the 
employment of the Company regardless of fault, including accidents occurring while 
travelling to or from the ship, and whose ability to work as a seafarer is reduced as 
a result thereof, but excluding permanent disability due to wilful acts, shall in 
addition to sick pay, be entitled to compensation according to the provisions of this 
Agreement.  
For the purpose of this Agreement, state being the consequence of using the 
alcohol (while the alcohol level in blood exceeds 0,2 per mil [%o]) and/or narcotics 
and/or other intoxicants is treated as a wilful act. 

Marynarz, który stanie się trwałym inwalidą wskutek wypadku w okresie zatrudnienia w 
Firmie, niezależnie od winy, wliczając w to także wypadki w czasie podróży na statek lub ze 
statku, którego zdolność do wykonywania pracy marynarza uległa wskutek takiego 
wypadku ograniczeniu, ale wyłączając trwałe inwalidztwo wskutek umyślnego działania, jest 
uprawniony do otrzymania - niezależnie od zasiłku chorobowego - odszkodowania zgodnie 
z warunkami niniejszego Układu. W rozumieniu niniejszego Układu Zbiorowego jako 
umyślne działanie jest traktowane doprowadzenie się wskutek spożycia alkoholu do stanu, 
w którym poziom alkoholu we krwi przekracza 0.2 promila (‰) oraz/lub używanie 
narkotyków i/lub innych środków odurzających. 

25.2 The disability suffered by the seafarer shall be determined by a doctor appointed by 
the Company after completion of medical treatment to which the seafarer was 
subjected due to an accident whilst in the employment of the Company. The 
seafarer may lodge an appeal against the decision of a doctor appointed by the 
Company within 30 days upon its receipt or receiving information otherwise of the 
contents of the said decision from the Company, if a doctor appointed by or on 
behalf of the seafarer contests with the said decision. If a seafarer lodges an 
appeal, a third doctor may be nominated jointly between the Company and the 
Union and the decision of this doctor shall be final and binding on both parties. 
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Stopień inwalidztwa marynarza winien być określony przez lekarza wyznaczonego przez 
Firmę po zakończeniu leczenia związanego z wypadkiem, jakiemu uległ w czasie 
zatrudnienia w Firmie. Marynarz może odwołać się od decyzji lekarza wyznaczonego przez 
Firmę w ciągu 30 dni od daty wystawienia takiej decyzji, jeśli lekarz wybrany przez 
marynarza lub w jego imieniu nie zgadza się z decyzją lekarza wyznaczonego przez Firmę. 
Jeśli marynarz odwoła się wówczas Firma i Związek mogą wspólnie wyznaczyć trzeciego 
lekarza, którego decyzja jest ostateczna i wiążąca dla obu stron. 

25.3 The Company shall provide disability compensation to the seafarer in accordance 
with Annex 6, with any differences, including less than 10 % disability, to be pro 
rata. 

Firma zapewni marynarzowi odszkodowanie z tytułu inwalidztwa zgodnie z Aneksem 6, 
przy czym pośrednie stopnie inwalidztwa, w tym stopień poniżej 10% inwalidztwa będą 
rozliczane proporcjonalnie uwzględniając faktyczny ustalony stopień inwalidztwa. 

25.4 A seafarer whose disability, in accordance with 25.2 above is assessed at 50% or 
more under the attached Annex 8 shall, for the purpose of this paragraph, be 
regarded as permanently unfit for further sea service in any capacity and be entitled 
to 100% compensation. Furthermore, any seafarer assessed at less than 50 % 
disability but certified as permanently unfit for further sea service in any capacity by 
the Company-nominated doctor, shall also be entitled to 100 % compensation. Any 
disagreement as to the assessment or entitlement shall be resolved in accordance 
with clause 25.2 above. 

Marynarz, którego inwalidztwo zostało określone zgodnie z punktem 25.2. w wysokości 
50% lub więcej według Aneksu 8 będzie uważany w rozumieniu niniejszego punktu jako 
trwale niezdolny do pracy na morzu na jakimkolwiek stanowisku i będzie uprawniony do 
100% odszkodowania. Ponadto, każdy marynarz, którego inwalidztwo zostało ustalone 
poniżej 50 %, ale który uznany został przez lekarza wyznaczonego przez Firmę za trwale 
niezdolnego do pracy na morzu na jakimkolwiek stanowisku także będzie uprawniony do 
odszkodowania w wysokości 100 %. Brak zgodności przy ocenie lekarskiej lub w zakresie 
stopnia inwalidztwa będzie rozstrzygany zgodnie z klauzulą 25.2. 

25.5 Any payment effected under 25.1 to 25.4 above, shall be without prejudice to any 
claim for compensation made in law, but shall be deducted from any settlement in 
respect of such claims. 

Wszelkie płatności realizowane zgodnie z punktami 25.1 do 25.4 nie ograniczają innych 
uprawnionych roszczeń odszkodowawczych ale winny być potrącone z ustalonego 
odszkodowania z nich wynikającego. 

25.6 Shipowners, in discharging their responsibilities to provide for safe and decent 
working conditions, should have effective arrangements for the payment of 
compensation for personal injury. When a valid claim arises, payment should be 
made promptly (i.e. not later than within 30 days from the moment when all 
essential circumstances of the accident being the basis of the payment of the 
compensation were determined) and in full, and there should be no pressure by the 
shipowner or by the representative of the insurers for a payment less than the 
contractual amount due under this Agreement. Where the nature of the personal 
injury makes it difficult for the shipowner to make a full payment of the claim, 
consideration to be given to the payment of an interim amount so as to avoid undue 
hardship. 

 

Armatorzy dla zapewnienia wywiązania się z odpowiedzialności za zapewnienie 
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bezpiecznych i należytych warunków pracy powinni posiadać skuteczne uzgodnienia w 
sprawie wypłat odszkodowań z tytułu uszkodzenia ciała. W razie powstania uzasadnionego  
roszczenia płatność winna być przekazana niezwłocznie (to znaczy, nie później niż w ciągu 
30 dni od chwili gdy ustalone zostaną wszystkie istotne okoliczności wypadku stanowiące 
podstawę wypłaty odszkodowania) i w pełni a armator lub firma ubezpieczeniowa nie może 
sugerować wypłaty niższej kwoty niż wynikająca z niniejszego Układu. W przypadkach gdy 
charakter uszkodzenia ciała utrudnia dokonanie pełnej płatności roszczenia należy 
rozważyć dokonanie tymczasowej częściowej płatności aby nie utrudniać sytuacji 
poszkodowanego. 

Article (Artykuł)26: Loss of Life - Death in Service (Utrata życia - zgon w okresie 
zatrudnienia) 

26.1 If a Seafarer dies through any cause whilst in the employment of the Company 
including death from natural causes and death occurring whilst travelling to and 
from the vessel, or as a result of marine or other similar peril, but excluding death 
due to wilful acts, the Company shall pay the sums specified in the attached Annex 
6 to a nominated beneficiary and to each dependent child up to a maximum of 4 
(four) under the age of 18. The Company shall also transport at its own expense the 
body to Seafarer's home where practical and at the families' request, and pay all 
justified and proved burial expenses up to the amount of US$2,500, unless the said 
costs could be paid by insurance institution.  
If the Seafarer shall leave no nominated beneficiary, the aforementioned sum 
specified in the attached Annex 6 shall be paid to the person or body empowered by 
law or otherwise to administer the estate of the Seafarer. 

Jeśli marynarz umrze z jakiegokolwiek powodu w czasie zatrudnienia w Firmie, wliczając w 
to zgon z naturalnych przyczyn a także zgon w czasie podróży na statek lub ze statku albo 
wskutek ryzyk morskich lub innych, jednak wykluczając śmierć samobójczą, wówczas 
Firma wypłaci kwoty określone w załączonym Aneksie 6 nominowanemu beneficjentowi i 
każdemu dziecku będącemu na utrzymaniu takiego marynarza, w wieku do 18 lat, w liczbie 
do 4 (czterech). Firma ponadto, na życzenie rodzin zmarłego, przetransportuje na własny 
koszt zwłoki do domu marynarza jeśli będzie to możliwe oraz pokryje wszystkie 
uzasadnione i udokumentowane koszty pogrzebu do wysokości 2500 USD jeśli takie koszty 
nie są pokrywane przez firmę ubezpieczeniową. Jeśli marynarz nie pozostawi 
nominowanego beneficjenta wówczas wyżej wspomniana suma, określona w załączonym 
Aneksie 6, zostanie wypłacona osobie wyznaczonej sądownie lub w inny sposób do 
zarządzania spadkiem po marynarzu. 

26.2 Any payment effected under this clause shall be without prejudice to any claim for 
compensation made in law but shall be offset against any such payments. 

Wszelkie płatności realizowane zgodnie z niniejszą klauzulą nie ograniczają innych 
uprawnionych roszczeń odszkodowawczych ale winny  być zmniejszone o odszkodowanie 
uzyskane z takich roszczeń. 

26.3 For the purpose of this clause a seafarer shall be regarded as "in the employment 
of the company" for so long as the provisions of Articles 22 and 23 apply and 
provided the death is directly attributable to sickness or injury, resulting directly from 
work on a vessel and that caused the seafarer's employment to be terminated in 
accordance with Article 19.1 b. 

W rozumieniu niniejszej klauzuli marynarz będzie uważany za „zatrudnionego w Firmie” 
przez okres w jakim mają zastosowanie Artykuły 22 i 23 oraz pod warunkiem, że śmierć 
jest bezpośrednio związana z chorobą lub obrażeniem, które są bezpośrednio wynikiem 
pracy lub pobytu na statku i z powodu których nastąpiło zakończenie zatrudnienia zgodnie 
z Artykułem 19.1 (b). 
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26.4 The provisions of Article 25.6 above shall also apply in the case of compensation for 
Loss of Life - Death in Service as specified in this Article. 

Postanowienia Artykułu 25.6 mają także zastosowanie w przypadku odszkodowania z tytułu 
utraty życia – śmierci w czasie zatrudnienia, o czym mowa w niniejszym Artykule. 

26.5  If a Seafarer goes missing at sea, whilst in the employment of the Company, 
including missing by accident or as a result of marine or other similar peril, but 
excluding missing due to an act of suicide, or a disappearance in port, the Company 
shall pay the same amounts as specified for Loss of Life-Death in Service in the 
attached Annex 6 to a nominated beneficiary and to each dependent child up to a 
maximum of 4 (four) under the age of 18. If the Seafarer leaves no nominated 
beneficiary, the aforementioned sum shall be paid to the person or body 
empowered by law, or otherwise, to administer the estate of the Seafarer. 

 Jeśli Marynarz zaginie na morzu w czasie zatrudnienia w Firmie, wliczając w to zaginięcie 
wskutek wypadku lub  w związku z niebezpieczeństwami morskimi albo innymi, o 
podobnym charakterze, ale z wyłączeniem zaginięć wskutek samobójstwa lub  zaginięć w 
porcie, wówczas Firma wypłaci takie same kwoty, jakie  ujęto w  Aneksie 6 w punkcie 
„Utrata życia - zgon w okresie zatrudnienia” wyznaczonemu beneficjentowi i każdemu 
dziecku na utrzymaniu,  w wieku do 18 lat, w maksymalnej liczbie do czterech osób. Jeśli  
Marynarz nie wyznaczy beneficjenta, wówczas ww. suma winna zostać wypłacona osobie 
fizycznej lub prawnej upoważnionej z mocy prawa lub na innej podstawie do zarządzania 
spadkiem Marynarza. 

 

Article (Artykuł) 27: Insurance Cover (Ubezpieczenie od ryzyk wynikających  z odszkodowań) 

The Company shall conclude appropriate insurance to cover themselves fully against the 
possible contingencies arising from the Articles of this Agreement. 

Firma zawrze stosowne ubezpieczenie w celu pełnego zabezpieczenia się od ryzyk wiążących się 
z ewentualnymi problemami wynikającymi z warunków niniejszego Układu. 

Article (Artykuł) 28: Food, Accommodation, Bedding, Amenities etc. (Wyżywienie, 
zakwaterowanie, pościel, rekreacja, itp.) 

28.1 The Company shall provide, as a minimum, accommodation, recreational facilities 
and food and catering services in accordance with the standards specified in Title 3 
to the ILO Consolidated Maritime Labour Convention 2006 and shall give due 
consideration to the Guidelines in that Convention. 

Firma zapewni co najmniej zakwaterowanie, sprzęt rekreacyjny i wyżywienie zgodnie z 
normami określonymi w Tytule 3 konwencji MOP „ILO Consolidated Maritime Labour 
Convention 2006” z uwzględnieniem wytycznych zawartych w tej konwencji. 

28.2 Seafarers will have access to free calls on a one-off basis linked to compassionate 
circumstances as per Article 19.3 emergencies 

Marynarze będą mieli zapewniony dostęp do okolicznościowych jednorazowych bezpłatnych 
rozmów telefonicznych wiążących się z okolicznościowymi sytuacjami, o których mowa w 
Artykule 19.3. 

28.3 Where equipment and cost allows, during off duty hours, seafarers shall have the 
possibility to access internet for the purpose of communicating with home, social 
networking and other needs. 
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 Jeśli dostępny sprzęt i warunki finansowe pozwalają, wówczas w czasie wolnym od pracy 
marynarz winien mieć zapewniony dostęp do internetu w celu komunikowania się z domem, 
podtrzymywania internetowych kontaktów towarzyskich i realizowania innych potrzeb. ,  

Article (Artykuł) 29: Personal Protective Equipment (Osobiste wyposażenie ochronne) 

29.1 The Company shall provide the necessary personal protective equipment in 
accordance with ISM/IMO regulations, or any applicable national regulations that 
specify any additional equipment, for the use of each seafarer while serving on 
board. 

Firma zapewni niezbędne osobiste wyposażenie ochronne zgodnie z przepisami ISM/IMO 
lub z obowiązującymi krajowymi przepisami określającymi dodatkowe wyposażenie jakie 
każdy marynarz pracujący na statku winien posiadać. 

29.2 The Company will supply the crew with appropriate personal protective equipment 
for the nature of the job. 

Firma zapewni załodze odpowiednie osobiste wyposażenie ochronne, adekwatne do 
charakteru wykonywanej pracy. 

29.3 Seafarers should be advised of the dangerous nature and possible hazards of any 
work to be carried out and instructed of any necessary precautions to be taken as 
well as of the use of the protective equipment. 

Marynarze powinni być uprzedzani o niebezpiecznym charakterze pracy do wykonania i o 
ewentualnych niebezpieczeństwach związanych z wykonywaną pracą oraz instruowani o 
niezbędnych środkach ochronnych oraz o korzystaniu z wyposażenia ochronnego.  

29.4 If the necessary safety equipment is not available to operate in compliance with any 
of the above regulations, seafarers should not be permitted or requested to perform 
the work. 

Jeśli jest brak odpowiednich urządzeń ochronnych spełniających wymogi przytoczonych 
wyżej przepisów wówczas nie wolno zezwalać lub polecać marynarzom wykonywania prac 
wymagających takich urządzeń. 

29.5 Seafarers should use and take care of personal protective equipment at their 
disposal and not misuse any means provided for their own protection or the 
protection of others. Personal protective equipment remains the property of the 
Company. 

Marynarze powinni używać i opiekować się osobistym wyposażeniem ochronnym 
posiadanym do własnego użytku i nie powinni wykorzystywać je lub wyposażenia 
ochronnego innych osób do innych celów. Osobiste wyposażenie ochronne pozostaje 
własnością Firmy.  

Article (Artykuł) 30: Shipboard Safety Committee (Statkowa komisja BHP) 

30.1 The Company shall facilitate the establishment of an on board Safety and Health 
Committee, in accordance with the provisions contained in the ILO Code of Practice 
on Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port, and as part of their 
safety- management system as per the requirements of the ISM Code. 

Firma umożliwi utworzenie na statku komisji BHP zgodnie z przepisami Kodeksu MOP dot. 
zapobiegania wypadkom na statkach w morzu i w porcie (ILO Code of Practice on Accident 
Prevention on Board Ship at Sea and in Port) a także w ramach systemu zarządzania 
bezpieczeństwem zgodnie z wymogami Kodeksu ISM. 
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30.2 The Company shall provide a link between the Company and those on board 
through the designation of a person or persons ashore having direct access to the 
highest level of management as per the requirements of the ISM Code. The 
Company shall also designate an on board competent safety Officer who shall 
implement the Company's safety and health policy and program and carry out the 
instructions of the Master to: 
a) improve the crew's safety awareness; and 
b) investigate any safety complaints brought to her/his attention and report the 

same to the Safety and Health Committee and the individual, where necessary; 
and 

c) investigate accidents and make the appropriate recommendations to prevent the 
recurrence of such accidents; and 

d) carry out safety and health inspections. 
 

Firma zapewni łączność miedzy Firmą a osobami na statku przez wyznaczenie osoby lub 
osób na lądzie mających bezpośredni dostęp do najwyższego szczebla zarządu, zgodnie z 
wymogami Kodeksu ISM. Firma ponadto wyznaczy na statku kompetentnego oficera ds. 
bezpieczeństwa, którego zadaniem będzie wdrażanie polityki Firmy w zakresie 
bezpieczeństwa i BHP i realizowania instrukcji dawanych przez Kapitana w zakresie: 
a) poprawiania świadomości załogi w zakresie BHP 
b) badania skarg związanych z BHP kierowanych do niego i przekazywania ich do Komisji 

ds. BHP i do innych osób tam gdzie jest to uzasadnione 
c) badania wypadków i opracowywania stosownych zaleceń w celu zapobiegania 

ponownemu ich wystąpieniu 
d) przeprowadzania inspekcji BHP. 

30.3 The Company acknowledges the right of the crew to elect a safety representative to 
the on board Safety and Health Committee. Such a representative shall be entitled to 
the same protections as the liaison representative as provided for in 31.5 below. 

Firma potwierdza prawo załogi do wybrania swojego przedstawiciela do statkowej Komisji 
BHP. Przedstawiciel taki będzie uprawniony do takiej samej ochrony jak łącznik, o którym 
mowa w punkcie 31.5  

Article (Artykuł) 31: Union and Protection Fees, Welfare Fund and Representation 
of Seafarers (Składki związkowe i za ochronę, fundusz socjalny i 
przedstawiciel marynarzy) 

31.1 Subject to national legislation, in order to be covered by this Agreement all seafarers 
shall be members of an appropriate national trade union affiliated to the ITF. 

Z zastrzeżeniem przestrzegania krajowych przepisów wszyscy marynarze aby byli objęci 
niniejszym Układem winni być członkami stosownego związku zawodowego 
stowarzyszonego w ITF. 

31.2 In respect of every seafarer the Company shall pay union contributions to the parent 
union organization the Union and protection fees, as the welfare and legal assistance 
levy, in accordance with the terms of the relevant Union, see Annex 1 and Annex 7. 

Firma zobowiązuje się uiszczać i odprowadzać za każdego marynarza składki związkowe do 
macierzystej organizacji związkowe, za ochronę z tytułu opieki społecznej i pomocy prawnej, 
zgodnie z warunkami ustalonymi przez stosowny związek zawodowy, zob. Aneks 1 i Aneks 
7. ] 

31.3 The Company shall pay contributions to the ITF Seafarers1 International Assistance, 
Welfare and Protection Fund in accordance with the terms of the Special Agreement. 
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Firma winna uiszczać składki na międzynarodowy fundusz socjalny ITF Seafarers’ 
International Assistance, Welfare and Protection Fund zgodnie z warunkami Umowy 
Specjalnej. 

31.4 The Company acknowledges the right of seafarers to participate in union activities 
and to be protected against acts of anti-union discrimination as per ILO Conventions 
Nos. 87 and 98. 

Firma potwierdza prawo marynarzy do uczestniczenia w działalności związkowej i do 
ochrony przeciwko dyskryminacji antyzwiązkowej zgodnie z konwencjami MOP nr 87 i 98. 

The Company acknowledges the right of the seafarers to elect a liaison 
representative from among the crew who shall not be dismissed nor be subject to any 
disciplinary proceedings as a result of the seafarer's duties as a liaison 
representative unless the Union has been given adequate notice of the dismissal and 
the agreed Grievance procedure has been observed. 

Firma uznaje prawo marynarzy do wyznaczania łącznika spośród marynarzy, który nie 
będzie mógł być zwolniony ani nie będzie podlegał sankcjom dyscyplinarnym w związku z 
jego obowiązkami jako łącznika jeśli związek nie zostanie wcześniej powiadomiony na 
piśmie o zwolnieniu z odpowiednim wyprzedzeniem i jeśli nie zostanie wyczerpana stosowna 
procedura zażaleniowa. 

Article (Artykuł) 32: Equality (Równość) 

Each seafarer shall be entitled to work, train and live in an environment free from 
harassment and bullying whether sexually/ racially or otherwise motivated. The Company 
will regard breaches of this undertaking as a serious act of misconduct on the part of 
seafarers. 

Każdy marynarz będzie miał prawo do pracy, szkolenia i życia w środowisku wolnym od 
napastowania, zastraszania lub znęcania się na tle seksualnym, rasowym lub z innych powodów. 
Firma będzie traktować przypadki naruszenia tego wymogu jak poważne niewłaściwe zachowanie 
się marynarza. 

Article (Artykuł) 33: Waivers and Assignments (Zrzeczenia i cesje) 

The Company undertakes not to demand or request any seafarer to enter into any 
document whereby, by way of waiver or assignment or otherwise, the seafarer agrees or 
promises to accept variations to the terms of this Agreement or return to the Company, 
their servants or agents any wages (including backwages) or other emoluments due or to 
become due to the seafarer under this Agreement and the Company agrees that any such 
document already in existence shall be null and void and of no legal effect. 

Firma zobowiązuje się nie żądać ani nie domagać się od jakiegokolwiek marynarza podpisywania 
jakiegokolwiek dokumentu w oparciu o który, poprzez zrzeczenie się lub cesję albo w inny sposób, 
marynarz zgadzałby się lub obiecywał zaakceptowanie zmian warunków niniejszego Układu lub 
zwrot Firmie, jej pracownikom lub agentom jakichkolwiek płac (w tym także zaległych) lub innych 
wynagrodzeń jakie są mu należne na podstawie niniejszego Układu a ponadto Firma wyraża 
zgodę na to, by jakikolwiek tego rodzaju dokument już istniejący był uważany za nieważny i bez 
znaczenia prawnego. 

Article (Art.) 34: Cyfadaco Social and Training Fund (Fundusz socjalny i szkoleniowy 
Cyfadaco) 

34.1 To improve the training, standards of competence and education of seafarers, the 
parties to this Agreement have agreed that the Company will pay financial 
contribution at the rate shown in Annex 4 and Annex 4A to this Agreement under the 



IBF CYFADACO/NMS NMS „SOLIDARNOSC” &  SFTUF TCC AGREEMENT 
UKŁAD ZBIOROWY między IBF CYFADACO, KSM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” i FZZ MiR 

  w.– 22.08.14                               28/64 

heading "Training" i.e. US$10 per seafarer per month while onboard into the following 
bank account of the Cyfadaco Social and Training Fund: BARCLAYS BANK PLC, 
INTERNATIONAL BANKING UNIT I.B.U, Swift Code: BARCCYNN Barclays House, 
Floors 2-3; 88 Dighenis Akritas Av., 1644 Nicosia, CYPRUS  Account No. USD 
CY74108000010020248063259988. 

W celu poprawienia poziomu szkolenia marynarzy i standardu wykształcenia strony 
niniejszego Układu uzgodniły, że Firma będzie uiszczała składkę w wysokości określonej w 
Aneksach 4 i 4A do niniejszego Układu pod pozycją „szkolenie”, tj. w wysokości 10 USD 
miesięcznie od każdego marynarza w czasie jego zamustrowania na następujące konto 
bankowe funduszu Cyfadaco Social and Training Fund: BARCLAYS BANK PLC, 
INTERNATIONAL BANKING UNIT I.B.U, Swift Code: BARCCYNN Barclays House, Floors 2-
3 88 Dighenis Akritas Av.1644 Nicosia, CYPRUS Account No. USD 
CY74108000010020248063259988. 

 

34.2 The Company shall also ensure the provision of crew welfare facilities and amenities 
such as videos, books, sports and fitness equipment, etc. The seafarers' 
representative must consent to any requests for the use of this found together with 
the master. 

Firma ponadto zapewni sprzęt socjalny na statku, taki jak magnetowidy, książki, urządzenia 
sportowe, rekreacyjne itp. Przedstawiciel marynarzy musi wspólnie z kapitanem wyrazić 
zgodę na wszelkie prośby wykorzystania tego funduszu. 

34.3 The Company will pay financial contribution at the rate shown in Annex 4 and Annex 
4A to this Agreement under the heading "Social" i.e. US$15 per seafarer per month 
while onboard into the bank account of the Cyfadaco Social and Training Fund 
indicated in art. 34.1. 

Firma będzie uiszczała składki finansowe w wysokości podanej w aneksach 4 i 4A do 
niniejszego Układu w pozycji „składki socjalne”, tj. w wysokości 15 USD miesięcznie od 
każdego zamustrowanego marynarza na konto bankowe funduszu Cyfadaco Social and 
Training Fund, podane w art. 34.1.  

34.4 The money from the Cyfadaco Social and Training Fund will be spent for the 
equipment mentioned in art. 34.2 above as well as other social purposes, and 
training, according to the rules of the Cyfadaco Social and Training Fund established 
and controled jointly by the parties to this Agreement. 

Pieniądze z funduszu Cyfadaco Social and Training Fund będą wykorzystywane na zakup 
sprzętu, o którym mowa w Art.34.2 a także na inne cele, stosownie do przepisów 
dotyczących tego funduszu, utworzonego i kontrolowanego wspólnie przez strony 
niniejszego Układu Zbiorowego.  

Article (Artykuł) 35: Communication services (Zapewnienie łączności) 

In times of serious medical emergencies as specified in Article 19.3.b and in such other 
circumstances as agreed by the Company the seafarer shall be entitled to free on-board 
communication services. 

W przypadku wystąpienia znacznych wydatków medycznych, o których mowa w Artykule 19.3 b 
oraz w innych okolicznościach w jakich Firma wyrazi zgodę, marynarz będzie miał prawo do 
bezpłatnego korzystania z łączności na statku.  

Article (Artykuł) 36: Seafarers Employment Promotion Fund (Fundusz promocji 
zatrudniania marynarzy) 
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The Company shall pay the sum at the rate shown in Annex 4 and Annex 4A to this 
Agreement under the heading "SEPF" of the amount US$ 10 per seafarer per month to the 
Seafarers Employment Promotion Fund in accordance with the rules of that Fund. 

Firma będzie płacić kwotę określoną w Aneksie 4 i 4A do niniejszego Układu w kolumnie 
oznaczonej SEPF w wysokości 10 USD od każdego marynarza miesięcznie na Fundusz Promocji 
Zatrudniania Marynarzy, stosownie do zasad istniejących w tym funduszu. 

Article (Artykuł) 37: Duration of Agreement (Czas obowiązywania niniejszego Układu 
Zbiorowego) 

The provisions of this Agreement shall become effective from 1st January, 2015 and shall 
remain in force up to 31st December, 2017 and shall be considered renewed from year to 
year unless and until any one of the parties gives written Notice of Termination two months 
prior to the expiration of this Agreement. 

Niniejszy Układ będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku i dopóki 
żadna ze stron nie wypowie go pisemnie składając wypowiedzenie na dwa miesiące przed jego 
wygaśnięciem będzie on uważany za prolongowany z roku na rok. 

Article (Artykuł) 38: Langauage versions (Wersje językowe) 

Translations of this CBA from English to any other language do not provide the basis for 
any intrepretation or legal claims.  

Tłumaczenia układu zbiorowego z języka angielskiego na inne języki nie stanowią bazy do 
jakichkolwiek interpretacji i roszczeń prawnych.  

………………………………………………………….. 
Cyfadaco Shipmanagement Ltd. 
 
………………………………………………………….. 
NMS NSZZ Solidarność 
 
 
………………………………………………………….. 
SFTUF  
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ANNEX (Aneks) 1 

LIST OF VESSELS COVERED BY THIS AGREEMENT  

(WYKAZ STATKÓW OBJĘTYCH UKŁADEM ZBIOROWYM ) 
 

1. NMS NSZZ "Solidarność" Special Agreements (w zakresie Umów Specjalnych KSM 
NSZZ „Solidarność”) 

 

NAME (NAZWA) FLAG (BANDERA) 
 
DRAWSKO BAHAMAS 
GIEWONT BAHAMAS 
KOSZALIN BAHAMAS 
KURPIE BAHAMAS 
LUBIE BAHAMAS 
MAZOWSZE BAHAMAS 
ORAWA BAHAMAS 
ORNAK BAHAMAS 
PODHALE BAHAMAS 
PODLASIE BAHAMAS 
POLESIE BAHAMAS 
POMORZE BAHAMAS 
PUCK BAHAMAS 
RESKO BAHAMAS 
RYSY BAHAMAS 
SOLINA BAHAMAS 
SZCZECIN BAHAMAS 
WADOWICE II BAHAMAS 
WARMIA BAHAMAS 
WICKO BAHAMAS 
DARIA CYPRUS 
DIANA CYPRUS 
ISA CYPRUSS 
ISADORA CYPRUS 
ISOLDA CYPRUS 
ARMIA LUDOWA LIBERIA 
BESKIDY LIBERIA 
OLZA LIBERIA 
PROSNA LIBERIA 
RABA LIBERIA 
REGALICA LIBERIA 
SAN LIBERIA 
SKAWA LIBERIA 
SUDETY LIBERIA 
TATRY LIBERIA 
ZIEMIA CIESZYŃSKA LIBERIA 
ZIEMIA LODZKA LIBERIA 
MITROPE MALTA 
PILICA MALTA 
AURORA MARSHALL 
SOLIDARNOŚĆ VANUATU 
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2. SFTUF Special Agreements (w zakresie Umów Specjalnych Federacji ZZMiR) 

 
GDYNIA BAHAMAS 
JAWOR BAHAMAS 
JUNO BAHAMAS 
KASZUBY BAHAMAS 
KOCIEWIE BAHAMAS 
KUJAWY BAHAMAS 
MAMRY BAHAMAS 
MAZURY BAHAMAS 
MIEDWIE BAHAMAS 
ROZTOCZE BAHAMAS 
DELIA CYPR 
DORINE CYPR 
IRMA CYPR 
IRYDA CYPR 
NOGAT CYPR 
INA LIBERIA 
NAREW LIBERIA 
KARPATY LIBERIA 
ORLA MALTA 
POLSKA WALCZĄCA VANUATU 
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Annex (Aneks) 2 

Wages, overtime, leave entitlements (Płace, nadgodziny, dodatki urlopowe) 

 

Wages (Płace) 

Wages to be developed in accordance with the Total Crew Cost Methodology agreed by 
the IBF. 

Płace będą ustalane zgodnie z metodologią opracowywania całkowitych kosztów załogowych, 
uzgodnioną przez federację IBF. 

 

Ratings Overtime Rate (Marynarze szeregowi) 

In the case of ratings, the hourly overtime rate shall be 1.25 the basic hourly rate 
calculated by reference to the basic wage for the rating concerned shown in Annex 4 
and Annex 4A and the normal weekly working hours as shown in Annex 3. Guaranteed 
overtime payments shall be 103 hours per month. 

W odniesieniu do marynarzy szeregowych godzinowa stawka za nadgodziny wynosi 1,25 
podstawowej stawki godzinowej liczonej w odniesieniu do wynagrodzenia podstawowego 
podanego w odpowiednim aneksie 4 i 4A przy uwzględnieniu normalnych godzin pracy 
określonych w Aneksie 3. Gwarantowane miesięczne ilości nadgodzin wynoszą 103 godziny. 

Officers (Oficerowie) 

Officers receive a fixed overtime allowance as shown in the Wage Scales in Annex 4 
and Annex 4A. 

Oficerowie otrzymują stały dodatek za nadgodziny podany w tabeli wynagrodzeń w 
odpowiednim aneksie 4 i 4A. 

Leave (Urlop) 

Leave pay for officers and ratings in accordance with Article 12 shall be 9 days for each 
completed month of service and pro rata for a shorter period. 

Wynagrodzenie za urlop dla oficerów i marynarzy szeregowych, zgodnie z Artykułem 12 winno 
obejmować 9 dni za każdy pełny miesiąc pracy i proporcjonalnie mniej za każdy krótszy okres. 

Leave allowance (Dodatek urlopowy) 

Leave subsistence shall be payable at the rate of USD 18 per day for each day of leave. 

Na każdy dzień urlopu przysługuje dodatek urlopowy w wysokości 18 USD. 
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Annex (Aneks) 3 

Working Hours, Holidays  
Normal Working Hours 
 Normal working hours shall be eight 
hours per day Monday to Friday inclusive.  
 
Holidays The following national or 
religious holidays shall be observed:  
 

(Czas pracy, dni wolne od pracy,  
Normalny czas pracy)  
Normalny czas pracy obejmuje osiem godzin 
dziennie od poniedziałku do piątku włącznie  
 
 
Dni wolne od pracy Obowiązują następujące 
państwowe i kościelne dni świąteczne: 
 

 
New Year's Day (lst January) 
 
Epiphany (January 6th) 
 
Easter Monday 
 
May lst 
 
May 3rd 
 
Corpus Christi 
 
August 15 th 
 
November lst 
 
November 11 th 
 
Christmas Day (25 th December) 
 
Boxing Day (26 th December) 
 

 
Nowy Rok (1 stycznia) 
 
Trzech Króli (6 stycznia) 
 
Poniedziałek Wielkanocny 
 
1 Maja  
 
3 Maja 
 
Boże Ciało 
 
15 Sierpnia 
 
1 Listopada 
 
11 Listopada 
 
Boże Narodzenie (25 grudnia) 
 
Drugi Dzień Świąt B.Narodzenia (26 
grudnia) 
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Ship pay scale (Tabela wynagrodzeń na masowcach – zgodnie z załącznikiem)     
2015-217 as per 
attachment             
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ANNEX (ANEKS) 5  
MANNING SCALE  (OBSADA ZAŁOGOWA)  

For vessels (na statkach) : Giewont, Jawor, Ornak, Polska Walczaca, Rysy, 
Solidarnosc,  
Master (Kapitan)  1 
Chief Officer (Starszy Oficer Naw.)  1 
2nd Officer (Drugi Oficer Naw.)  1  
3rd Officer (Trzeci Oficer Naw.) 1  
Chief Engineer (Starszy Mechanik)  1 
2ndEngineer (Drugi Mechanik) 1 
3rd Engineer (Trzeci Mechanik)  1 
4th Engineer (Czwarty Mechanik) 1 
Electr. Eng. Officer (Elektryk)   1 
AB/Bosun (Starszy Marynarz/Bosman)  1 
AB (Starszy marynarz)  3 
OS (Marynarz)  2* 

Oiler/Fitter (Smarownik/Magazynier)  1 
Motorman (Motorzysta) 2* 
Chief cook (Kucharz)  1 
Steward 1 
 
For vessels (na statkach): Armia Ludowa,  
Master (Kapitan) 1 
Chief Officer (Starszy Oficer Naw.) 1 
2nd Officer (Drugi Oficer Naw.) 1  
3rd Officer (Trzeci Oficer Naw.) 1  
Chief Engineer (Starszy Mechanik) 1 
2nd Engineer (Drugi Mechanik) 1 
3rd Engineer (Trzeci Mechanik) 1 
4th Engineer (Czwarty Mechanik) 1 
Electr. Eng.Officer (Elektryk)  1 
AB/Bosun (St. Marynarz/Bosman) 1 
AB (Starszy marynarz) 2 
OS (Marynarz) 2* 

Oiler/Fitter (Smarownik/Magazynier)  1 
Motorman (Motorzysta) 2* 
Chief cook (Kucharz) 1 
Steward 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For vessels (na statkach):Beskidy, Drawsko, Gdynia, Irma, Iryda, Isa, Isadora, 
Isolda, Juno, Kujawy, Lubie, Mamry, Mazury, Miedwie, Podhale, Puck, Resko, 
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Karpaty, Kaszuby, Kociewie, Koszalin, Kurpie, Mazowsze, Orawa, Podlasie, 
Polesie, Pomorze, Roztocze, Solina, Sudety, Szczecin, Tatry, Wadowice II, 
Warmia, Wicko,  Ziemia Cieszynska, Ziemia Lodzka 
 
Master (Kapitan) 1 
Chief Officer (Starszy Oficer Naw.) 1 
2nd Officer (Drugi Oficer Naw). 1  
3rd Officer (Trzeci Oficer Naw.) 1  
Chief Engineer (Starszy Mechanik) 1 
2nd Engineer (Drugi Mechanik) 1 
3rd Engineer (Trzeci Mechanik) 1 
4th Engineer (Czwarty Mechanik) 1 
Electr.Eng. Officer (Elektryk) 1 
AB/Bosun (St. Marynarz/Bosman) 1 
AB (Starszy marynarz) 3 
OS (Marynarz) 2* 

Oiler/Fitter (Smarownik/Magazynier)  1 
Motorman (Motorzysta) 2* 
Chief Cook (Kucharz) 1 
Steward 1 
 
For vessels (na statkach): Ina, Narew, Nogat, Olza, Orla, Pilica, Prosna, Raba, 
Regalica, San, Skawa  
Master (Kapitan)  1 
Chief Officer (Starszy Oficer Naw.) 1 
2nd Officer (Drugi Oficer Naw.) 1  
3rd Officer (Trzeci Oficer Naw.) 1  
Chief Engineer (Starszy Mechanik) 1 
2nd Engineer (Drugi Mechanik) 1 
3rd Engineer (Trzeci Mechanik) 1 
4th Engineer (Czwarty Mechanik) 1 
Electr. Eng. Officer (Elektryk)  1 
AB/Bosun (St. Marynarz/Bosman)  1 
AB (Starszy marynarz) 3 
OS (Marynarz) 1 

Oiler/Fitter (Smarownik / Magazynier)  1 
Motorman (Motorzysta) 1 
Chief Cook (Kucharz) 1 
Steward 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For vessels (na statkach): Daria, Delia, Diana, Dorine 
 
Master (Kapitan) 1 
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Chief Officer (Starszy Oficer Naw.) 1 
2nd Officer (Drugi Oficer Naw.) 1  
3rd Officer (Trzeci Oficer Naw.) 1  
Chief Engineer (Starszy Mechanik) 1 
2nd Engineer (Drugi Mechanik) 1 
3rd Engineer (Trzeci Mechanik) 1 
4th Engineer (Czwarty Mechanik) 1 
Electr. Eng. Officer (Elektryk) 1 
AB/Bosun (St. Marynarz/Bosman) 1 
AB (Starszy marynarz) 3 
OS (Marynarz) 3* 

Oiler/Fitter (Smarownik/Magazynier)  1 
Motorman (Motorzysta) 2* 
Chief Cook (Kucharz)  1 
2nd Cook (Drugi Kucharz) 1 
Steward 1 
 
For vessels (na statkach): Aurora, Mitrope 
 
Master (Kapitan) 1 
Chief Officer (Starszy Oficer Naw). 1 
2nd Officer (Drugi Oficer Naw). 1  
3rd Officer (Trzeci Oficer Naw). 1  
Chief Engineer (Starszy Mechanik) 1 
2nd Engineer (Drugi Mechanik) 1 
3rd Engineer (Trzeci Mechanik) 2 
Electr. Engineer (Elektryk)   1 
AB/Bosun (Starszy Marynarz/Bosman) 1 
AB (Starszy marynarz) 3 
OS (Marynarz) 1 

Oiler/Fitter (Smarownik/Magazynier)  1 
Motorman (Motorzysta) 1 
Cook (Kucharz) 1 
Steward 1 
 

 One OS and one motorman can be replaced by cadets 
(Jeden marynarz i jeden motorzysta mogą być zastąpieni kadetami). 
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Annex (Aneks) 6  

Compensation Payments (Wypłaty rekompensat) 

Crew's Effects (Utrata rzeczy osobistych)  

Maximum compensation for loss of effects as provided for in Article 18 of this 
Agreement shall be US$3,300, which includes cash up to US$ 330. 
 
Maksymalna rekompensata z tytułu utraty rzeczy osobistych, o czym mowa w Artykule 18 
niniejszego Układu, wynosi 3.300 USD, w tym w gotówce maksymalnie 330 USD. 
 
Disability (Inwalidztwo) 

In the event a seafarer suffers permanent disability in accordance with the provisions of 
Article 25 of this Agreement, the scale of compensation provided for under Article 25.3 
shall be: 

Jeśli orzeczona zostanie trwała niezdolność do pracy marynarza zgodnie z przepisami Art. 25 
niniejszego Układu wówczas wysokość odszkodowania, o którym mowa w Artykule 25.3 
wynosi: 

2015 
Degree of 
disability   

Rate of Compensation 
(Wysokość odszkodowania) 

Percentage (%) 
(stopień  

inwalidztwa)   

Ratings/ Cadets/ 
Trainees 

(marynarze/ kadeci/ 
praktykanci) 

Junior Officers 
(młodsi oficerowie) 

Senior Officers 
(starsi oficerowie) 

100 96,909 129,212 161,514 
75 72,682 96,909 121,136 
60 58,145 77,527 96,909 
50 48,454 64,606 80,757 
40 38,763 51,685 64,606 
30 29,073 38,763 48,454 
20 19,382 25,842 32,303 
10 9,691 12,921 16,151 

2016 
Degree of 
disability   

Rate of Compensation 
(Wysokość odszkodowania) 

Percentage (%) 
(stopień  

inwalidztwa)   

Ratings/ Cadets/ 
Trainees 

(marynarze/ kadeci/ 
praktykanci) 

Junior Officers 
(młodsi oficerowie) 

Senior Officers 
(starsi oficerowie) 

100 98,848 131,797 164,745 
75 74,136 98,848 123,559 
60 59,308 79,078 98,848 
50 49,424 65,899 82,373 
40 39,539 52,719 65,899 
30 29,655 39,539 49,424 
20 19,770 26,359 32,950 
10 9,885 13,180 16,475 
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2017 
Degree of 
disability   

Rate of Compensation 
(Wysokość odszkodowania) 

Percentage (%) 
(stopień  

inwalidztwa)   

Ratings/ Cadets/ 
Trainees 

(marynarze/ kadeci/ 
praktykanci) 

Junior Officers 
(młodsi oficerowie) 

Senior Officers 
(starsi oficerowie) 

100 102,308 136,410 170,512 
75 76,731 102,308 127,884 
60 61,384 81,846 102,308 
50 51,154 68,206 85,257 
40 40,923 54,565 68,206 
30 30,693 40,923 51,154 
20 20,462 27,282 34,104 
10 10,231 13,642 17,052 

 

Note: "Senior Officers" for the purpose of this clause means Master, Chief Officer, Chief 
Engineer and 2nd Engineer. 

Uwaga: W rozumieniu niniejszej klauzuli jako „starsi oficerowie” są uważani: kapitan, starszy 
oficer nawigacyjny, starszy mechanik i drugi mechanik. 

Loss of Life - Death in Service  (Utrata życia - zgon w okresie zatrudnienia) 

Death in service benefits as provided in Article 26 of this Agreement shall be: 
To the nominated beneficiary: 

Należności wypłacane w związku ze śmiercią marynarza w czasie zatrudnienia, o których mowa 
w Artykule 26 niniejszego Układu wynoszą  
dla wyznaczonego beneficjenta:   
 
2015  96,909   USD 
2016  98,848   USD 
2017  102,308 USD 

 

To each dependant child (maximum 4 under the age of 18): 

na każde dziecko na utrzymaniu (maksimum na 4 dzieci w wieku poniżej 18 lat):  

2015  19,382   USD 
2016  19,770   USD 
2017  20,462   USD 
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Annex (Aneks) 7  
 

According to Article 31.2 the Company 
shall pay in respect of each Seafarer 
Union and protection fees, as the welfare 
and legal assistance levy, once a month to 
the bank account of the relevant Union.  
 
The aforesaid fees are calculated at the 
rate 2 % (two percent) from the basic 
wages represented in Annex 4 and Annex 
4A for ratings and officers respectively. 
 
The fees to be sent monthly for: 
I. Seamen's & Trade Union's 
Federation Account: 
1. Name of Account: 
Federacja Związków Zawodowych 
Marynarzy i Rybaków 
Ul. Węglowa 11 81-341 Gdynia 
FORTIS BANK POLSKA S.A. 
Plac Kaszubski 8 81-350 Gdynia 
ACC. NO : PL 43 1600 1114 0004 0707 
8027 7021 SWIFT: PPABPLPK 
For vessels where as per Annex 1 SFTUF 
is signatory of the ITF Special Areement. 
 
 
 
II. NMS NSZZ "SOLIDARNOSC" PŻM : 
1. Name of Account: 
NSZZ „Solidarność" 
Międzyzakładowa Komisja przy Polskiej 
Żegludze Morskiej 
Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin 
BANK PEKAO S.A., GRUPA PEKAO S.A. 
III O/SZCZECIN 
Acc. No: 74 1240 3826 1111 0000 4411 
0134 
 Swift: PKOPPLPW 
For vessels where as per Annex 1 NMS 
NSZZ "Solidarnosc" is signatory of the ITF 
Special Agreement, as per list of union 
members to be provided by MK NSZZ 
“SOLIDARNOŚĆ at PŻM.  
 
III. NMS NSZZ "SOLIDARNOSC": 
1. Name of Account: 
Krajowa Sekcja Morska NSZZ 
„Solidarność" 8 Szarotki Str.70 - 604 
Szczecin, Poland 
BANK PEKAO S.A., GRUPA PEKAO S.A. 

Zgodnie z Art.31.2 Firma będzie co miesiąc 
przekazywać za każdego marynarza składki 
związkowe i za ochronę jako należność za 
opiekę społeczną i pomoc prawną na stosowne 
konto bankowe odpowiedniego Związku. 
 
Składki te będą naliczane w wysokości 2 % 
(dwóch procent) od płacy podstawowej 
określonej w Aneksie 4 i Aneksie 4A 
odpowiednio dla załogi szeregowej i oficerów. 
 
Powyższe składki winny być przekazywane 
co miesiąc na konto: 
I. Federacji Związków Zawodowych 
Marynarzy i Rybaków: 
1. Nazwa konta: 
Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i 
Rybaków  
Ul. Węglowa 11 81-341 Gdynia  
FORTIS BANK POLSKA S.A.  
Plac Kaszubski 8 81-350 Gdynia  
Nr rach: PL 43 1600 1114 0004 0707 8027 
7021 SWIFT: PPABPLPK 
W przypadku statków, dla których 
sygnatariuszem Umowy Specjalnej ITF jest - 
zgodnie z Aneksem 1 - Federacja Związków 
Zawodowych Marynarzy i Rybaków. 
 
 
II. NMS NSZZ "SOLIDARNOSC" PŻM : 
1. Name of Account: 
NSZZ „Solidarność" 
Międzyzakładowa Komisja przy Polskiej 
Żegludze Morskiej 
Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin 
BANK PEKAO S.A., GRUPA PEKAO S.A. 
III O/SZCZECIN 
Acc. No: 74 1240 3826 1111 0000 4411 
0134 
 Swift: PKOPPLPW 
W przypadku statków, dla których 
sygnatariuszem Umowy Specjalnej ITF jest - 
zgodnie z Aneksem 1 - Krajowa Sekcja 
Morska NSZZ „Solidarność, zgodnie z lista 
członków związku, która przekaże MK NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” przy PŻM. 
 
III.   Krajowej Sekcji Morskiej NSZZ 
„Solidarność”: 
1. Nazwa konta: 
Krajowa Sekcja Morska NSZZ „Solidarność” 
 Ul.Szarotki 8 70 – 604 Szczecin, Poland 
BANK PEKAO S.A., GRUPA PEKAO S.A. 
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III O/SZCZECIN 
Acc. No: 25 1240 3826 1111 0000 4411 
0046 Swift: PKOPPLPW 
For vessels where as per Annex 1 NMS 
NSZZ "Solidarnosc" is signatory of the ITF 
Special Agreement – for all remaining 
seafarers beyond those listed as per No. II 
of above. 

III O/SZCZECIN 
 
 
Nr rach: 25 1240 3826 1111 0000 4411 0046 
Swift: PKOPPLPW 
W przypadku statków, dla których 
sygnatariuszem Umowy Specjalnej ITF jest - 
zgodnie z Aneksem 1 - Krajowa Sekcja 
Morska NSZZ „Solidarność” – za wszystkich 
marynarzy, po za tymi wyżej wymienionymi w 
punkcie II powyżej. 
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Annex 8 
Degree of disability 
 

Tabela stopnia inwalidztwa  
 

  

I. Iniuries to Extermities A. Hand, 
Arm, Shoulder 

I. Uszkodzenie kończyn A. Dłoń, 
ręka, ramię 

  

(If a person is lefthanded, his/her left 
hand is assessed as a right hand, 
and vece versa) 

(Jeśli osoba jest leworęczna, to jej lewa 
ręka jest traktowana jako prawa i 
odwrotni.) 

  

  Percentage 
Compen-

sation 
Procent 

odszkodo- 
wania 

  Right 
praw

a 

Left 
lewa 

a. Fingers a. Palce   
Loss of all fingers of one hand Utrata wszystkich palców w jednej ręce 55 50 
Loss of one thumb and metacarpal 
bones 

Utrata jednego kciuka i kości śródręcza 30 25 

Loss of one thumb Utrata jednego kciuka 25 
Loss of extermity of one thumb Utrata paliczka paznokciowego jednego 

kciuka 
12 

Loss of half of externity of one 
thumb 

Utrata połowy paliczka paznokciowego 
jednego kciuka  

8 

Thumb with stiff extreme joint Usztywnienie stawu 
międzypaliczkowego kciuka 

5 

Thumb with stiff 
metacarpophalangeal joint 

Usztywnienie stawu śródręczno-
paliczkowego kciuka  

3 

Thumb with stiff extreme and 
metacarpophalangeal joints 

Usztywnienie stawów 
śródręcznopaliczkowego i 
międzypaliczkowego kciuka 

15 

Loss of forefinger (second finger) Utrata palca wskazującego (drugiego) 10 
Loss of middle and extreme joints of 
forefinger 

Utrata paliczka dalszego i środkowego 
palca wskazującego  

10 

Loss of extreme joint of forefinger Utrata paliczka dalszego palca 
wskazującego  

5 

Forefinger with stiff 
metacarpophalangeal joint in 
outstretched position 

Usztywnienie stawu 
śródręcznopaliczkowego w pozycji 
wyprostowanej palca wskazującego  

5 

Forefinger with 90 degrees or more 
stretch deficiency in middle joint 

Palec wskazujący z przykurczem 90 
stopniowym lub większym w stawie 
międzypaliczkowym  

5 
 

Loss of middle finger (third finger) Utrata palca środkowego (trzeciego)  10 
Loss of middle and extreme joints of 
middle finger 

Utrata paliczka dalszego i środkowego 
palca środkowego  

8 

Loss of extreme joint of middle 
finger 

Utrata paliczka dalszego palca 
środkowego  

5 

Middle finger with stiff 
metacarpophalangeal joint in 
outstretched position 

Usztywnienie stawu 
śródręcznopaliczkowego w pozycji 
wyprostowanej palca środkowego  

5 
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Middle finger with 90 degrees or 
more 
stretch deficiency in middle joint 

Palec środkowy z przykurczem 90 
stopniowym lub większym w stawie 
międzypaliczkowym  

5 

Loss of ring finger (fourth finger) Utrata palca serdecznego (czwartego)  8 
Loss of middle and extreme joints of 
ring finger 

Utrata paliczka dalszego i środkowego 
palca serdecznego  

5 

Loss of extreme joint of ring finger Utrata paliczka dalszego palca 
środkowego  

3 

Ring finger with stiff 
metacarpophalangeal joint 
in outstretched position 

Usztywnienie stawu 
śródręcznopaliczkowego  
   palca serdecznego w pozycji 
wyprostowanej  

5 

Ring finger with 90 degrees or more 
stretch deficiency in middle joint 

Palec serdeczny z przykurczem 90 
stopniowym lub większym w stawie 
międzypaliczkowym  

5 

Loss of little finger (fifth finger)  Utrata palca małego (piątego 8 
Loss of middle and extreme joints of 
little finger  

Utrata paliczka dalszego i środkowego 
palca małego 

5 

Loss of extreme joint of little finger  Utrata paliczka dalszego palca 
środkowego  

3 

Loss of thumb and forefinger (1 st 
and 2nd fingers) 

Utrata kciuka i palca wskazującego 
(pierwszego i drugiego)  

40 35 

Loss of extreme joints of thumb and 
forefinger  

Utrata dalszych paliczków kciuka i palca 
wskazującego 

18 

Loss of thumb, forefinger and middle 
finger 

Utrata kciuka, palca wskazującego i 
środkowego  

50 45 

Loss of extreme joints of thumb, 
forefinger and middle finger  

Utrata dalszych paliczków kciuka palca 
wskazującego i środkowego  

20 

Loss of thumb, forefinger, middle 
finger and ring finger (1 st, 2nd, 3rd 
and 4th fingers) 

Utrata kciuka, palca wskazującego, 
środkowego i serdecznego (1-go, 2-go, 
3-go i 4-go palca 

55 50 

Loss of forefinger and middle finger 
(2nd and 3rd) 

Utrata palca wskazującego i 
środkowego (2-go i 3-go) 

25 

Loss of middle and extreme joints of 
forefinger and middle finger 

Utrata dalszych i środkowych paliczków 
kciuka palca wskazującego i 
środkowego 

20 

Loss of extreme joint of forefinger 
and middle finger  

Utrata dalszych paliczków palca 
wskazującego i środkowego  

10 

Loss of forefinger, middle finger and 
ring finger 

Utrata palca wskazującego i 
środkowego i serdecznego 

35 30 

Loss of middle and extreme joints of 
forefinger, middle finger and ring 
finger 

Utrata dalszych i środkowych paliczków 
palca wskazującego środkowego i 
serdecznego 

25 

Loss of extreme joints of forefinger, 
middle finger and ring finger 

Utrata dalszych paliczków palca 
wskazującego środkowego i 
serdecznego 

12 

Loss of forefinger, middle finger, ring 
finger and a little finger (2nd, 3rd, 
4th and 5th) 

Utrata palca wskazującego i 
środkowego, serdecznego i małego (2-
go 3-go 4-go i 5-go 

40 35 

Loss of middle and extreme joints of 
forefinger, middle finger, ring finger 
and little finger 

Utrata dalszych i środkowych paliczków 
palca wskazującego środkowego, 
serdecznego i małego 

35 30 

Loss of extreme joints of forefinger, 
middle finger, ring finger and little 
finger 

Utrata dalszych paliczków palca 
wskazującego, środkowego, 
serdecznego i małego  

15 
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Loss of middle finger, ring finger and 
little finger (3rd, 4th and 5th) 

Utrata palca środkowego, serdecznego 
i małego (3-go 4-go i 5-go) 

30 

Loss of middle and extreme joints of 
middle finger, ring finger and little 
finger 

Utrata dalszych i środkowych paliczków 
palca środkowego, serdecznego i 
małego  

20 

Loss of extreme joints of middle 
finger, ring finger and little finger 

Utrata dalszych paliczków palca 
środkowego, serdecznego i małego 

10 

Loss of ring finger and little finger 
(4th and 5th) 

Utrata palca serdecznego i małego (4-
go i 5-go 

20 

Loss of middle and extreme joints of 
ring finger and little finger 

Utrata dalszych i środkowych paliczków 
palca serdecznego i małego 

15 

Loss of extreme joints of middle 
finger and ring finger or of ring finger 
and little finger 

Utrata dalszych paliczków palca 
środkowego i serdecznego lub palca 
serdecznego i małego 

5 

Middle finger and ring finger with 90 
degrees or more stretch deficiency 
in middle joint 

Przykurcz palca środkowego i 
serdecznego 90 stopni lub więcej 

8 

b. Hand, Wrist  b.Ręka, przegub    
Loss of one hand Utrata jednej ręki 60 55 
Stiffness in good working position Usztywnienie w korzystnym położeniu 

roboczym 
10 

Stiffness in poor working position Usztywnienie w niekorzystnym 
położeniu roboczym 

15 

Fracture of radial bone heales with 
some dislocation and slight 
functional disturbances, possible 
friction 

Pęknięcie kości promieniowej i 
zespolenie z przemieszczeniem i lekką 
dysfunkcją możliwe tarcie 

5 

Consequences of fracture of radial 
bone: forefinger to little finger down 
to 2cm from the palm of the hand  

Przemieszczenie palca wskazującego w 
dół do 2 cm od dłoni względem palca 
małego wskutek pęknięcia kości 
promieniowej  

18 

c. Arm c.Ramię   
Loss of one arm Utrata jednego ramienia 70 65 
Amputation of upper arm Amputacja ramienia 65 60 
Amputation of forearm with good 
elbow movement 

Amputacja przedramienia z 
zachowaniem funkcji łokcia 

60 55 

Amputation of forearm with poor 
elbow movement 

Amputacja przedramienia z dysfunkcją 
łokcia 

65 60 

Unhealed rupture of biceps Niewyleczone naderwanie mięśnia 
dwugłowego 

5 

Axillary thrombosis Zakrzepica pachowa 5 
   
d. Elbow d. Łokieć   
Stiffness in outstretched position Usztywnienie w wyprostowanej pozycji   45 40 
Stiffness in good working position Usztywnienie w korzystnej pozycji 

roboczej 
25 20 

Stiffness in poor working position Usztywnienie w niewygodnej pozycji 
roboczej 

30 25 

Cessation of rotary function of 
forearm ("upright position")  

Blokada funkcji skrętnej 
przedramienia(w pozycji wyprostowanej 

20 15 

Elbow bending reduced to 90 
degrees or less 

Ograniczony kąt zginania łokcia do 90 
stopni lub mniej       

15 12 

Stretch deficiency of up to 40 
degrees 

Zdolność prostowania ograniczona do 
40 lub mniej stopni          

3 
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Stretch deficiency 40-90 degrees Zdolność prostowania w zakresie 40 - 
90 stopni 

5 

e. Shoulder e. Bark   
Ali mobility reckoned with "unset" 
shoulder blade Stiffness in 
shoulder (with arm alongside 
body) 

Cała funkcja ruchowa wynikająca z 
"nienastawionej" łopatki Sztywność 
barku ( z ramieniem wzdłuż ciała 

35 

Elevation up to 90 degrees W pozycji uniesionej w granicach do 90 
stopni   

15 

Fraction and some reduction of 
mobility 

Tarcie i pewne ograniczenie ruchów      5 

Habitual luxation Nawykowe zwichnięcie         10 
Luxatio acromio-clavicularis Zwichnięcie barkowo-obojczykowe      5 
f.  Paralysis f. Paraliż   
Total paralysis of plexus 
brachialis  

Całkowity paraliż splotu ramiennego    70 65 

Total paralysis of nervus radialis 
on the upper arm 

Całkowity paraliż nerwu promieniowego 
ramienia           

25 20 

Total paralysis of nervus ulnaris Całkowity paraliż nerwu łokciowego    30 25 
Total paralysis of nervus 
medianus, both sensory and 
motoric injuries 

Całkowity paraliż nerwu środkowego 
zarówno uszkodzenie czuciowe jak i 
motoryczne           

35 30 

For sensory injuries only W przypadku uszkodzenia jedynie 
czuciowego   

10 

B. Foot, Leg, Hip B. Stopa, noga, biodro   
a. Foot a. Stopa   
Loss of foot with good function of 
prosthesis 

Utrata stopy z zachowaniem dobrej 
funkcji protezowania           

30 

Loss of foot with poor function of 
prosthesis 

Utrata stopy z ograniczoną funkcją  
protezowania           

35 

Amputation of tarsus with stump 
capable of bearing 

Amputacja stępu z pozostawieniem 
kikuta zdolnego podtrzymać ciężar ciała 

15 

Loss of all toes on one foot Utrata wszystkich palców w jednej 
stopie    

10 

Loss of 1 st toe (big toe) and 
some of its metatarsal bone 

Utrata pierwszego palca (palucha) i 
części jego kości śródstopia 

8 

Loss of 1 st toe (big toe)  Utrata pierwszego palca (palucha)      5 
Loss of extreme joint of big toe Utrata dalszego paliczka palucha      3 
Big toe with stiffness in 
metatarsophalangeal joint 

Usztywnienie palucha w stawie 
śródstopo-paliczkowym           

5 

Loss of one of the other toes Utrata jednego z pozostałych palców     3 
Ankle joint stiff at right angle or 
slight talipes equinus (up to 15 
degrees) 

Usztywnienie stawu kostkowego w 
pozycji pod kątem prostym lub lekkie 
zniekształcenie (do 15 stopni 

15 

Ankle joint stiff in pronounced 
talipes equinus position 

Usztywnienie stawu kostkowego w 
wyraźnej pozycji zniekształcenia 

20 

Ankle joint where rotary mobility 
has ceased 

Usztywnienie funkcji obrotowej stawu 
skokowego 

5 

Fallen arches aggravated by 
pains 

Obniżenie łuku stopu z towarzyszącym 
bólem    

8 

Traumatic fallen arches Urazowe obniżenie łuku stopy 10 
b. Leg b. Noga   
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Loss of one leg Utrata jednej nogi 65 
Amputation at the knee or tight 
with good function of prosthesis 

Amputacja w kolanie lub w udzie z 
dobrą funkcją protezowania 

50 

Amputation at the knee or tight 
with poor function of prosthesis 

Amputacja w kolanie lub w udzie z 
ograniczoną funkcją protezowania 

55 

Loss of crus (shank) with good 
function of prosthesis 

Utrata goleni z dobrą funkcją 
protezowania   

30 

Loss of crus with poor function of 
prosthesis 

Utrata goleni z ograniczoną funkcją 
protezowania 

30 

Shortening by less than 3 cm Skrócenie o mniej niż 3 cm 3 
Shortening of at least 3 cm Skrócenie o co najmniej 3 cm 10 
Thigh shrinkage of at least 3 cm 
(Is not, however, added to 
compensation for shortening or 
reduction of mobility) 

Skurczenie uda o co najmniej 3 cm 
(Jednakże nie sumuje się z 
odszkodowaniem z powodu skrócenia 
lub ograniczenia ruchów) 

8 

Postthrombotic syndrome in one 
leg 

Pozakrzepicowy zespół chorobowy w 
jednej nodze   

5 

Essential deterioration of 
varicose veins or leg sores  
 

Znaczne powiększenie żylaków lub 
nasilenie bólów w nogach 

8 

Knee stiff in good position Usztywnienie kolana w pozycji 
korzystnej    

25 

Knee with stretch deficiency of up 
to 5 degrees 

Kolano z przykurczem do 5 stopni 3 

Knee with bending capacity 
reduced to 90 degrees or less 

Kolano z ograniczonym zginaniem do 
kąta 90 stopni lub mniejszego 

10 

Knee with hampering looseness Kolano z utrudniającą prawidłowe ruchy 
wiotkością 

10 

Knee with strong friction during 
movements, with muscle 
wastage exceeding 2 cm as 
measured 1O cm above the 
patella and reduction of mobility 

Kolano z silnym tarciem w czasie ruchu 
oraz z ubytkiem mięśni 
przekraczającym 2 cm przy pomiarze 
10 cm ponad rzepką i przy ograniczeniu 
ruchów 

8 

Knee with somewhat regular and 
hampering incarcerations 

Kolano z krępującym ruchy 
uwięźnięciem     

5 

Habitua lluxation of kneecap Nawykowe zwichnięcie rzepki 5 
Loss of kneecap Utrata rzepki 5 
Well functioning totally artificial 
kneecap 

Prawidłowo funkcjonująca całkowicie 
sztuczna  rzepka  

15 

c. Hip c. Biodro  
Hip with stiffness in favorable 
position 

Usztywnienie biodra w pozycji 
prawidłowej    

30 

Hip with severe insufficiency of 
hip function 

Biodro z ostrą dysfunkcją 50 

Well functioning totally artificial 
hip joint 

Prawidłowo funkcjonujący całkowicie 
sztuczny staw biodrowy 

10 

d. Paralysis d. Paraliż  
Total paralysis of nervus fibularis Całkowity paraliż nerwu strzałkowego 10 
Total paralysis of nervus 
femoralis 

Całkowity paraliż nerwu udowego 20 
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Ischiadiscusparesis - with good 
mobility 

Zapalenie nerwu kulszowego - z 
prawidłową funkcją ruchu           

10 

Ischiadiscusparesis - with poor 
mobility 

Zapalenie nerwu kulszowego - z 
ograniczoną funkcją ruchu 

30 

The Head   II Głowa  
A. The Face A. Twarz  
Loss of all teeth (double 
dentures) 

Utrata wszystkich zębów (całkowite 
sztuczne uzębienie) 

5 

Loss of outer ear Utrata ucha zewnętrznego 5 
Scalping Oskalpowanie 5 
One-sided paralysis of the 
facialis nerve 

Jednostronny paraliż nerwu 
twarzowego 

10 

Two-sided paralysis of the 
facialis nerves 

Dwustronny paraliż nerwu twarzowego 15 

Loss of sense of smell Utrata zmysłu smaku 10 
One-sided paralysis of vocal 
chords with considerable speech 
difficulties 

Jednostronny paraliż strun głosowych 
ze znacznym utrudnieniem mowy       

10 

Paralysis of sensory (trigeminal) 
nerve to the face 

Paraliż nerwu czuciowego 
(trójdzielnego) twarzy 

5 

B.The Brain B. Mózg  
a. Demens a. Upośledzenie umysłowe  
Mild demens Łagodne upośledzenie 15 
Mild-medium severe demens Średnio-łagodne upośledzenie 25 
Medium severe demens Średnio-ostre upośledzenie 40 
Severe demens Ostre upośledzenie 65 
Total demens Całkowite upośledzenie 100 
b. Postcommotional Syndrome b. Powstrząsowy zespół chorobowy 8 
C. The Eye C. Oko  
Loss of one eye Utrata jednego oka 20 
Loss of both eyes Utrata obu oczu 100 
Loss of sight of one eye Utrata wzroku w jednym oku 20 
Loss of sight of both eyes Utrata wzroku w obu oczach 100 
Loss of sight of one eye with 
complications (e.g. glaucoma 
and/or contracted eye) 

Utrata wzroku w jednym oku z 
komplikacjami (np. jaskra i/lub 
zmianami chorobowymi 

25 

Loss of sight of one eye with 
possibility of improvement via 
operation (reserve eye) 

Utrata wzroku w jednym oku z 
możliwością leczenia operacyjnego 

18 

Double vision Widzenie podwójne 10 
Double vision in outermost 
position 

Podwójne widzenie w pozycji 
zewnętrznej    

3 

 

Loss of binocular vision (e.g. 
aphakia with visual power of at 
least 6/60) 

Utrata dwuocznego widzenia (np. brak 
soczewki oka z ostrością co najmniej 
6/60) 

15 

Aphakia with good contact glass 
function 

Brak soczewki oka z prawidłowym 
funkcjonowaniem szkła kontaktowego   

8 

Total one-sided ptosis Całkowite jednostronne opadnięcie 18 
Hemianopsia Niedowidzenie połowicze 40 



IBF CYFADACO/NMS NMS „SOLIDARNOSC” &  SFTUF TCC AGREEMENT 
UKŁAD ZBIOROWY między IBF CYFADACO, KSM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” i FZZ MiR 

  w.– 22.08.14                               48/64 

Reduction of visual power of one or both eyes is assessed in accordance with the 
following decimal table or fraction table:  

Ograniczenie widzenia jednego lub obu oczu oceniane jest na podstawie poniższych tabelek 
(dziesiętnej lub ułamkowej): 

Decimal Table 
Tabelka dziesiętna 

S 0.6 0.5 0.4 0.3 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0 

0 
0 
5 

10 
10 
15 
20 

0 
5 
5 
10 
10 
15 
20 

5 
5 

10 
15 
15 
20 
30 

10  
10  
15  
25  
35  
45  
55 

 

Fraction Table 
Tabelka ułamkowa 

 
 

S 6/6 6/12 6/18 6/24 
6/6 

6/12 6/18 
6/24 6/36 
6/60 2/60 

0 

0 
0 
5 
8 

10 
12 
15 
20 

0 
5 
10 
10 
12 
15 
18 
20 

5 
10 
20 
30 
35 
40 
45 
50 

8 
10 
30 
35 
45 
50 
55 
60 

Visual power is assessed with the best 
available galsses. 

Widzenie określa się przy zastosowaniu  
najlepszych możliwych okularów 

 
D. Ears D. Uszy 
Loss of outer ear, see under II .A. - The Face Utrata ucha zewnętrznego, zob. pkt. II.A –  

Twarz 
Total loss of hearing in one ear Utrata słuchu w jednym uchu       
Total loss of hearing in both ears Utrata słuchu w obu uszach       
 
Loss of hearing based on speech audiometry: 
assessed or calculated binaural loss of hearing 
in dB with well adjusted hearing aid. 

Utrata słuchu określana jest przy pomocy 
 audiometru. Zbadana lub obliczona utrata  
słuchu w obu uszach określana jest w dB  
przy korzystaniu z odpowiednio  
wyregulowanego aparatu słuchowego. 

 
Degree of Loss of hearing 

Stopień utraty słuchu 
HH: 0 HH: 1 HH: 2 HH: 3 

CH: 0 
CH: 1 
CH:2 
CH:3 
CH:4 
CH:5 

0 
- 
- 
- 
- 
- 

8 
5 

12 
- 
- 
- 

- 
15 
20 
30 
- 
- 

- 
30 
35 
40 
50 
- 

 
HH = Hearing handicap  
HH - upośledzenie słuchowe 

CH = Communication handicap 
CH - upośledzenie w komunikowaniu się 

0 - no handicap 
1 - slight handicap 
2 - mild to medium handicap 

0 - brak upośledzenia 
1 - lekkie upośledzenie 
2 - średnie upośledzenie 
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3 - considerable handicap 
4 - severe handicap 
5 - total handicap 

3 - znaczne upośledzenie 
4 - ostre upośledzenie 
5 - całkowite upośledzenie 

 
Normally no compensation is paid solely in 
respect of use of a hearing aid. 

Zwykle nie wypłaca się odszkodowania  
wyłącznie z tytułu korzystania z aparatu  
słuchowego 

Hampering tinnitus and distortionof hearing 
 

Uciążliwe dzwonienie w uszach lub  
zniekształcenie słyszalności 

 
III. Neck and Back 

 
III Szyja i plecy 

A. Vertebral Column A. Kręgosłup 
a. Fracture of body of the yertebra without 
discharge of medulla spinalis or nerves: 

a) Złamanie trzonu kręgu bez uszkodzenia  
rdzenia kręgowego lub nerwów: 

Minor fracture With minor reduction of 
mobility 

Drobne złamanie z niewielkim  
ograniczeniem ruchu: 

Medium serere fracture Średnio-ostre złamanie: 
Without reduction of mobility bez ograniczenia ruchu        
With reduction of mobility z ograniczeniem ruchu        
Very severe fracture or sereral medium 
severe fractures, possibly with formation of 
gibbus (hump) 

Ostre złamanie lub kilka średnio-ostrych  
złamań ewentualnie z utworzeniem  
zniekształcenia: 

Slight to some reduction of mobility minimalne lub średnie ograniczenie ruchu 
Very severe reduction of mobility znaczne ograniczenie ruchu 
If support (neck collar or support corset) is 

used 
jeśli używane jest zaopatrzenie  
ortopedyczne (kołnierz ortopedyczny lub  
gorset) 

Pain - local or transmitted to extremities Ból - lokalny lub promieniujący do kończyn   
b.Fracture with Discharge of Medulla Spinalis 
or Neryes 
 

 Złamanie z uszkodzeniem rdzenia  
 kręgowego lub nerwów 

Assessed in accordance with the above rules 
witha supplementary degree for the discharge of nerves assessed in accordance with
 

Ocena zgodnie z powyższymi zasadami i z  
dodatkowym stopniem w przypadku  
uszkodzenia nerwów określonym zgodnie 
podanymi w tabelce. 

B. Consequences of Slipped Disc B. Konsekwencje wypadnięcia krążka  
międzykręgowego         

C. Other Back Injuries C. Inne urazy pleców 
a. Ceryical Column    a) Odcinek szyjny kręgosłupa 

 
Some reduction of mobility and/or local pains Częściowe ograniczenie ruchu i/lub  

miejscowe bóle        
If a support device (neck collar) is used Jeśli używane jest zaopatrzenie 

 ortopedyczne (kołnierz ortopedyczny 
Radiating pains - root irritating Promieniujące bóle - podrażniające korzonki 
b. Other Parts of the Vertebral Column b) Inne części kręgosłupa 
Back pains without reduction of mobility Bóle pleców bez ograniczenia ruchów   
If a support device (corset) is used Jeśli używane jest zaopatrzenie  

ortopedyczne (gorset ortopedyczny) 
Back pains with some reduction of mobility Bóle pleców z częściowym ograniczeniem  

ruchów            
Back pains with considerable reduction of 
mobility 

Bóle pleców ze znacznym ograniczeniem  
ruchów 
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D. Injuries to the Medulla Spinalis D. Obrażenia rdzenia kręgowego 
Mild but lasting consequences - without 
bladder 
 

z łagodnymi ale trwałymi konsekwencjami  
- bez zaburzeń w oddawaniu moczu  

(possibly defecation) symptoms (objectively 
deteminable neurological symptoms on a 
modest scale) 

    (i ewentualnie stolca) (obiektywnie dające  
się ustalić łagodne symptomy neurologiczne 

Mild but lasting consequences - with bladder 
(possibly defecation) symptoms (objectively 
determinable seurological symptoms on a 
modest scale) 

z łagodnymi ale trwałymi konsekwencjami - z  
zaburzeniami w oddawaniu moczu (i  
ewentualnie stolca) (obiektywnie dające się  
ustalić łagodne symptomy neurologiczne)  

Other lasting consequences without bladder 
symptoms as defined above 

Inne trwałe zaburzenia bez wymienionych  
wyżej zaburzeń w oddawaniu moczu  

Other lasting consequences without bladder 
symptoms as defined above 

Inne trwałe zaburzenia bez wymienionych  
wyżej zaburzeń w oddawaniu moczu     

Incontinence - please see Section V. 
 

Niemożność utrzymania (moczu/ stolca) –  
patrz  część V 

IV. Heart and Lungs 
Heart and lungs ailments are assessed with 
regard to the limiting of the functional capacity 
caused by the ailment, applying the following 
division into function groups: 

IV Serce i płuca 
 Schorzenia serca i płuc oceniane są na  
podstawie stopnia w jakim ograniczają one 
fizyczną wydolność organizmu przy  
zastosowaniu poniższego podziału na  
grupy funkcyjne: 

1. No limitation of physical activity 1. Brak wpływu na wydolność fizyczną     
2. Minor limitation of physical activity. 

Symptoms appear only during strenuous 
activity 

2. Niewielkie ograniczenie wydolności  
fizycznej   Symptomy pojawiają się jedynie  
przy dużym    wysiłku 

3. Considerable limitation of physical activity. 
Symptoms also appear during Iow levels of 
activity 

3. Znaczne ograniczenie wydolności  
fizycznej Symptomy pojawiają się  
także przy niewielkim    wysiłku 

4. Any form of physical acthdty produces 
symptoms, which can also be present 
during periods of rest 

4. Każda forma fizycznego wysiłku daje  
Symptomy które pojawiają się  
także w czasie odpoczynku 

Steps are taken to support the division into 
functions by means of objective 
measurements for lung function, such as 
forced exhalation volume in the first second, 
FEV 1.0 

Obecnie prowadzone są prace nad  
uzasadnieniem podziału funkcji na grupy przy  
pomocy obiektywnych pomiarów wydolności  
płuc np. przez pomiar natężonej pojemności  
wydechowej   jednosekundowej płuc (FEV 1.0). 

Assuming that the case is one of permanent 
reduction of FEV 1.0, 
 
FEV 1.0 of over 2 liters corresponds roughly to 
function group 1, FEV 1.0 of 1.5-2 liters 
corresponds roughly to function group 2, FEV 
1.0 of about 1 litre corresponds roughly to 
function group 3, and FEV 1.0 of about 0.5 litre 
corresponds roughly to function group 4. 

Przyjmując, że redukcja pojemności  
wydechowej płuc FEV 1.0 jest stała ustalono  
że: 
 
FEV 1.0 ponad 2 litry odpowiada mniej więcej  
grupie 1FEV 1.0 od 1,5 do 2 litrów odpowiada  
mniej więcej grupie 2FEV 1.0 około 1 litra  
odpowiada mniej więcej grupie 3 iFEV 1.0  
około 0,5 litra odpowiada mniej więcej  
grupie 4. 

V. Abdominal Cavity and Pelvis 
 

V. Jama brzuszna i miednica 

Loss of spleen Utrata śledziony          
Loss of one kidney Utrata jednej nerki         
Well functioning transplanted kidney  Dobrze funkcjonująca przeszczepiona nerka    
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Anus praternaturalis Przepuklina odbytu         
Minor incontinence (i.e. imperious urination, 
possibly defecation) 

Niewielkie problemy z utrzymaniem  
moczu i stolca (t.j. nietrzymanie moczu i  
ewentualnie stolca 

Expulsive incontinence Niemożność utrzymania j.w 
Abdominal hernia, inoperable Przepuklina brzuszna nie nadająca się do  

operacji 
Loss of testicles Utrata jąder 
Loss of both ovaries before menopause Utrata obu jajników przed menopauzą 
Loss of both avaries after menopause Utrata obu jajników po menopauzie 
Loss of one or both epididymides Utrata jednego lub obu najądrzy 
Urethra stricture, if a bougie must be used Zwężenie cewki moczowej, jeśli  

konieczne jest stosowanie rozszerzadła 
Impotence Impotencja 
 
If any injury or ailment being a result of an 
accident, in accordance with Article 25, is not 
covered by the Degree of disability as above, a 
doctor appointed by the Company, who 
examines a Seafarer shall evaluate a 
Seafarer's state of health and determine the 
disability according to his best knowledge and 
experience and adjust the closest per cent 
disability from the above scale reflecting the 
loss of ability to work effectively suffered by a 
Seafarer. 

Jeśli obrażenie lub schorzenie będące  
wynikiem wypadku, zgodnie z Art.25 nie jest  
objęte ww. tabelą odszkodowawczą wówczas  
wyznaczony przez Właściciela lub  
Ubezpieczyciela lekarz który zbada  
Marynarza określi stan zdrowia Marynarza  
i ustali jego stopień niezdolności do pracy  
według posiadanej wiedzy i doświadczenia  
oraz określi możliwie zbliżony procent  
odszkodowania odzwierciedlający stopień  
niezdolności do pracy Marynarza. 
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Annex (Aneks) 9  
 

SEAMANS EMPLOYMENT CONTRACT (UMOWA O PRACĘ) 
 
Date ………………. Signed at Szczecin agreed to be effective from…………….. 
Data………………..podpisane w Szczecinie, (uzgodniona jako obowiązujaca od) 
 
This employment Contract is entered into between the Seafarer and Cyfadaco Shipmanagement Ltd.  
(Agent of the Shipowner of  the Ship:                       ) 
Niniejsza Umowa o Pracę została zawarta między Marynarzem i Cyfadaco Shipmanagement Ltd. 
(Agentem Armatora statku: ……………….) 

 
THE SEAFARER (MARYNARZ) 
Surname (Nazwisko):        Given names (Imiona): 

 
Full home address (Adres zamieszkania): 
 
Position (Stanowisko):     Medical certificate issued on: 
       (Data wystawienia zaświadczenia lekarskiego) 

        
Estimated time of taking up position:    Port where position is taken up: 
(Przewidywany czas podjęcia zatrudnienia)   (Port podjęcia zatrudnienia) 
 
Nationality(Narodowość):     Passport no: (Nr paszportu) 

 
Date and place of birth (Data i miejsce urodzenia):   Seaman’s book no.: (Nr książeczki żeglarskiej) 

 
 
THE EMPLOYER (PRACODAWCA) 
Name (Nazwa): CYFADACO SHIPMANAGEMENT LTD. 
Address (Adres): 17, Gr. Xenopoulou Str. Totalserve House, 3106 Limassol, Cyprus 
 
THE SHIPOWNER (ARMATOR) 
Name (Nazwa): POLSTEAM SHIPPING COMPANY LIMITED 
Address (Adres): 17, Gr. Xenopoulou Str. Totalserve House, 3106 Limassol, Cyprus 
 
THE SHIP (STATEK) 
Name (Nazwa):        IMO no.(Numer IMO):  
Flag (Bandera):       Port of registry (Port rejestrowy): 
 
TERMS OF THE CONTRACT (WARUNKI UMOWY O PRACĘ): 
Period of employment:  Wages from and including:  Basic hours of work per week:  
(Okres zatrudnienia)  (Wynagrodzenie od, włącznie)  (Podst. Liczba godzin tygodniowo) 
 
 
Basic monthly wage plus tanker bonus Monthly overtime hours guaranteed: Rate per hour in excess of 103 Warranted overtime hrs: 
(podstawowa płaca miesięczna (Miesięczne nadgodziny, liczba  (Stawka za godz. przepracowaną ponad 103  
plus dodatek za tankowce)   gwarantowanych nadgodzin)   gwarantowane nadgodziny) 
 
Leave: Number of days per month: Monthly leave pay:   Monthly subsistence allowance on leave:  
(Urlop: ilość dni na miesiąc)  (Miesięczna należność za urlop)(Miesięczny zasiłek urlopowy) 

 
The conditions of the termination of the agreement are set out in  IBF  
(Warunki rozwiązania umowy są określone w Układzie Zbiorowym) 
 
The health and social security protection benefits are set out in IBF. 
(Świadczenia z tytułu ochrony zdrowia i  zabezpieczenia społecznego są uregulowane w Układzie Zbiorowym) 
 
The seafarer’s entitlement to repatriation is sets out in IBF 
(Uprawnienie marynarza do repatriacji jest uregulowane w Układzie Zbiorowym) 
 
The current IBF CYFADACO/NMS "SOLIDARNOŚĆ  " & SFTUF TCC AGREEMENT  shall be. considered to be incorporated into and 
from part of this contract. 
(Aktualnie obowiązujący Układ Zbiorowy stanowi integralną część nienijszej umowy o pracę). 
 
 
  The Ship’s Article shall be deemed for all purposes to include the terms and condition of this Contract (including the applicable IBF 
Agreement) and obligation of the Company is to ensure that Ship’s Articles include these conditions.  Ship’s Articles shall take 
precedence over this Contract (including applicable IBF Agreement). 
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(Regulamin pracy na statku winien w każdym zakresie uwzględniać warunki niniejszej umowy o pracę (w tym także obowiązującąy 
Układ Zbiorowy), a obowiązkiem Firmy jest zapewnienie aby Regulamin Pracy na statku uwzględniał te warunki. Niniejsze warunki 
mają priorytet względem wszelkich innych warunków). 
 
 
The Seafarer has read, understood and agreed to the terms of this conditions of employement as Identified in the Collective 
Agreement and enters. 
(Marynarz przeczytał, i zrozumiał warunki zatrudneinia określone w Układzie Zbiorowym i  wyraził zgodę oraz zawiera niniejszą 
umowę o pracę bez jakiegolwiek nacisku). 
 

CONFIRMATION OF THE CONTRACT (Potwierdzenie zawarcia umowy o pracę) 
 

Signature of Employer  Polska Żegluga Morska   Signature of Seaman 
(podpis pracodawcy)  Crew Department    (podpis pracownika) 
    acting on behalf of 
    Cyfadaco Shipmanagement Ltd.  
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Annex (Aneks) 10 
 

PROCEDURES OF REPORTING 
SICKNESS AND ACCIDENTS 

1. A seafarer who suffered an injury 
shall immediately report the 
occurrence to ship Master or to Head 
of Department, if possible. 

 
2. When reporting an accident the  

seafarer shall submit: 
a) date and time of the accident; 
b) a detailed description of 

circumstances and sequence of 
events leading to the accident; 

c) accident witnesses; 
d) information, explanations and 

descriptions of circumstances as 
requested by ship Master, 
employer or ship operator. 

3. Master or officer on watch, if so 
instructed by Master, shall without 
undue delay, make a pertrnent entry 
on the accident in the ship's log book 
or engine-room log book, comprising 
also information referred to in item 2 
above. 

4. A seafarer who becomes ill shall 
report his sickness immediately as 
soon as the seafarer becomes aware 
of same to ship Master or to Head of 
Department and to Second Officer. 

 
5. When reporting the sickness the 

seafarer shall submit: 
a) date of deterioration of his/her 
health; 
b) description of trouble; 
c) description of circumstances 

which, in his opinion, might have 
resulted in deterioration of his/her 
health; 

d) information, explanations and 
descriptions of circumstances as 
requested by Second Officer. 

6. The Second Officer shall, without 
undue delay, make an entry in the 
medical log on the reported sickness, 
including information referred to in 
item 5 above. 

 
7. Each crew member who becomes 

ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ 
CHORÓB I WYPADKÓW 

1. Marynarz, który uległ wypadkowi 
zobowiązany jest, o ile to możliwe, 
zgłosić ten fakt natychmiast kapitanowi 
statku lub kierownikowi działu  

 
2. Wraz ze zgłoszeniem wypadku 

marynarz zobowiązany jest podać: 
a) dzień i godzinę wypadku; 
b) szczegółowy opis okoliczności i 

przebieg zdarzenia skutkującego 
wypadkiem; 

c) świadków wypadku; 
d) informacje, wyjaśnienia i 

okoliczności, o które zwróci się 
kapitan statku lub pracodawca lub 
armator. 
 
 

3. Kapitan lub odpowiednio poinstruowany 
przez niego oficer wachtowy powinien 
bez zbędnej zwłoki, odnotować w 
dzienniku pokładowym lub 
maszynowym, zgłoszony wypadek, wraz 
z podaniem informacji wskazanych w 
pkt. 2 powyżej. 

 
4. Marynarz, który zachorował, 

zobowiązany jest zgłosić swoje 
dolegliwości natychmiast po 
zaobserwowaniu objawów kapitanowi 
statku lub kierownikowi działu oraz II 
oficerowi. 

 
5. Wraz ze zgłoszeniem choroby marynarz 

zobowiązany jest podać: 
a) termin pogorszenia stanu zdrowia; 
 
b) opis dolegliwości; 
c) opis okoliczności, które wd. niego 

mogły wywołać dolegliwości; 
 

d) informacje, wyjaśnienia i 
okoliczności, o które zwróci się II 
oficer. 

 
6. II oficer powinien bez zbędnej zwłoki, 

odnotować w „medical log” zgłoszoną 
chorobę, wraz z podaniem informacji 
wskazanych w pkt. 5 powyżej. 
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aware of the accident or sickness 
relating other seafarer shall promptly 
report such sickness or accident to 
ship Master or to Head of Department 
and to Second Officer and shall 
indicate circumstances, as referred to 
in items 2 and 5, of which he/she 
became aware. 

8. Non-fulfilment of obligations 
described in items 1, 4 and 7 
(including delayed reporting) 
constitutes a serious default of the 
seafarer's basic obligations and may 
lead to dissolution of his/her 
employment contract or imposition of 
a disciplinary penalty. 

 
9. Non-fulfilment of obligations 

described in items 1, 4 and 7 
(including delayed reporting) by the 
seafarer who met with an accident or 
became sick shall be treated as a 
negative circumstance for the 
casualty/sick seafarer. 

 
10. All accidents/sicknesses which 

require disembarkation for 
hospitalization or further treatment 
shall be immediately reported to the 
Union which is signatory of the ITF 
Special Agreement 

 

 
7. Każdy z członków załogi, który powziął 

informację o wypadku lub chorobie 
innego marynarza zobowiązany jest 
niezwłocznie zgłosić kapitanowi statku 
lub kierownikowi działu oraz II oficerowi 
taką chorobę lub wypadek, oraz 
wskazać okoliczności wymienione w pkt. 
2 i 5, o których jest mu wiadomo. 

 
 

8. Niewykonanie obowiązków określonych 
w pkt. 1, 4, 7 (w tym opóźnione 
dokonanie zgłoszenia) stanowi 
niedopełnienie podstawowych 
obowiązków marynarza i może być 
przyczyną rozwiązania umowy o pracę 
lub nałożenia kary dyscyplinarnej. 

 
9. Niewykonanie obowiązków określonych 

w pkt. 1, 4 (w tym opóźnione dokonanie 
zgłoszenia) przez marynarza, który uległ 
wypadkowi lub zachorował będzie 
traktowane jako okoliczność działająca 
na niekorzyść poszkodowanego / 
chorego  

10. O wszystkich przypadkach wypadków / 
chorób, które wymagają zmustrowania w 
celu hospitalizacji lub dalszego leczenia 
należy niezwłocznie powiadomić 
Związek Zawodowy będący 
sygnatariuszem Umowy Specjalnej ITF. 
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Annex (Aneks) 11 

  
TABLE OF OFFENSES AND 

PENALTIES 
TABELA WYKROCZEŃ I KAR 

I. Notice; 
1. Failure to perform an official duty 
2. Failure to observe the obligation of 

sobriety at work 
3. Failure to observe the provisions 

under the ISM procedures 
 
 
4. Being late upon the departure of the 

vessel from a foreign port 
5. Misconduct leading to a breach of 

order or discipline at work 
 

I. Ostrzeżenie: 
1. Niewypełnienie obowiązku służbowego 
2. Nieprzestrzeganie obowiązku trzeźwości w 

czasie pracy. 
3. Nieprzestrzeganie procedur ISM 

(Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania 
Zapewniającego Bezpieczeństwo) 

 
 

4. Spóźnienie się na wyjście statku z portu 
zagranicznego 

5. Niewłaściwe postępowanie skutkujące 
naruszeniem porządku lub dyscypliny pracy 

II. Admonishment: 
1. Failure to perform an official duty 
2. Failure to observe the obligation of 

sobriety at work 
3. Failure to observe the provisions 

under the ISM procedures 
4. Misconduct leading to a breach of 

order or discipline at work 
 

II. Upomnienie: 
1. Niewypełnienie obowiązku służbowego 
2. Nieprzestrzeganie obowiązku trzeźwości w 

czasie pracy 
3. Nieprzestrzeganie procedur ISM 
 
4. Niewłaściwe postępowanie skutkujące 

naruszeniem porządku lub dyscypliny pracy 

III. Reprimand: 
1. Failure to perform an official duty 
2. Failure to observe the obligation of 

sobriety at work 
3. Failure to observe the provisions 

under the ISM procedures 
4. Being late upon the departure of the 

vessel from a foreign port 
5. Misconduct leading to a serious 

breach of order or discipline at work 
 

III. Nagana: 
1. Niewypełnienie obowiązku służbowego 
2. Nieprzestrzeganie obowiązku trzeźwości w 

czasie pracy 
3. Nieprzestrzeganie procedur ISM 
 

4. Spóźnienie się na wyjście statku z portu 
zagranicznego 

5. Niewłaściwe postępowanie skutkujące 
naruszeniem porządku lub dyscypliny pracy 

IV. Fine: 
1. Failure to perform an official duty 
2. Failure to observe the provisions 

under the ISM procedures 
3. Failure to observe the obligation of 

sobriety at work 

IV. Grzywna: 
1. Niewypełnienie obowiązku służbowego 
2. Nieprzestrzeganie procedur ISM 
 
3. Nieprzestrzeganie obowiązku trzeźwości w 

czasie pracy 
 

V. Demotion: 
1. Failure to perform an official duty 
2. Failure to observe the provisions 

under the ISM procedures 
3. Lack of competencies 
 
 

V. Degradacja: 
1. Niewypełnienie obowiązku służbowego 
2. Nieprzestrzeganie procedur ISM 
 
3. Brak wymaganych kwalifikacji 

VI. No further employment / dismissal/: VI. Zwolnienie z pracy: 



IBF CYFADACO/NMS NMS „SOLIDARNOSC” &  SFTUF TCC AGREEMENT 
UKŁAD ZBIOROWY między IBF CYFADACO, KSM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” i FZZ MiR 

  w.– 22.08.14                               57/64 

1. Failure to perform an official duty 
2. Failure to observe the obligation of 

sobriety at work 
3. Being late upon the departure of the 

vessel from a foreign port 
4. Lack of competencies 
5. Theft and a fight on board 
6. Misconduct leading to a serious 

breach of order or discipline at work 
 

1. Niewypełnienie obowiązku służbowego 
 
2. Nieprzestrzeganie obowiązku trzeźwości w 

czasie pracy 
3. Spóźnienie się na wyjście statku z portu 

zagranicznego 
4. Brak wymaganych kwalifikacji 
5. Kradzież lub bójka na statku 
6. Niewłaściwe postępowanie skutkujące 

naruszeniem porządku lub dyscypliny 
pracy 

 
1. A penalty shall be imposed by the 

Master or the Company. 
2. The Master may impose a penalty 

after a hearing of the Seafarer, not 
later than 14 days of his being 
advised of the cause of the penalty. 
Once the penalty has been 
imposed, the Master is bound to 
notify thereof the Company within 7 
days of the imposition. 

3. The Company may impose a 
penalty after he has allowed the 
Seafarer to present his viewpoint (a 
written statement filed with the 
Master, an email despatched to the 
Company) not later than 60 days of 
his being advised of the cause of 
the penalty. 

4. Along with advising the Seafarer of 
the penalty imposed, he shall be 
advised of its cause. 

5. If imposition of a penalty within the 
time spans as referred to in 
paragraphs  2 and 3 above is not 
possible due to the impossibility of 
(i) hearing the seafarer or (ii) 
obtaining his viewpoint, the time 
span for imposing a penalty shall be 
counted from the actual hearing the 
seafarer or obtaining his viewpoint. 

6. The fine must not exceed 10 Basic 
daily pays. 

7. The Seafarer may appeal in writing 
against the imposed penalty with 
the Company within 14 days of his 
disembarkation and, should a 
penalty be imposed after the day of 
disembarkation, the seafarer may 
appeal in writing against the 
imposed penalty with the employer 
within 14 days of his being advised 

1. Kara winna być nałożona przez Kapitana lub 
Firmę. 

2. Kapitan może nałożyć karę po wysłuchaniu 
Marynarza, nie później niż 14 dni od 
uzyskania informacji o przyczynie ukarania. 
Po nałożeniu kary Kapitan ma obowiązek 
powiadomienia Firmy o ukaraniu w ciągu 7 
dni od nałożenia kary. 

 
 

3. Firma może nałożyć karę, jeśli Kapitan 
zgodzi się aby Marynarz przedstawił swoje 
wyjaśnienia (na piśmie skierowanym do 
Kapitana i przesłanym dalej e-mailem do 
Firmy) nie później niż przed upływem 60 dni 
od poinformowania go o przyczynie 
ukarania. 

 
 

4. Marynarz winien wraz z decyzją o karze 
otrzymać informację o powodach ukarania. 

 
 

5. Jeśli nałożenie kary w terminach, o których 
jest mowa w powyższych punktach 2 1 3 nie 
jest możliwe wskutek niemożności (i) 
wysłuchania Marynarza (ii) uzyskania jego 
wyjaśnienia, wówczas termin nałożenia kary 
winien liczyć się od daty jego wysłuchania 
lub uzyskania jego wyjaśnień. 

 
 
 
6. Grzywna nie może przekraczać 10-krotności 

dziennej płacy podstawowej. 
7. Marynarz może odwołać się na piśmie do 

Firmy od nałożonej kary w terminie 14 dni od 
zmustrowania a w przypadku gdy kara 
została nałożona po zmustrowaniu 
marynarza może on odwołać się na piśmie 
do pracodawcy w terminie 14 dni od 
otrzymania zawiadomienia o nałożeniu kary. 
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of the imposition of a penalty. 
 
8. The Company shall consider the 

appeal within 14 days of its being 
served upon him.  

9. The Company's decision shall be 
final 

10. The penalty of a notice shall be as 
dropped after 6 months of the 
penalisation of the Seafarer. 

11. The penalties of an admonishment, 
reprimand and demotion shall be as 
dropped after 12 months of the 
penalisation of the Seafarer.'" 

 

 
 
8. Firma winna rozważyć odwołanie w terminie 

14 dni od jego otrzymania. 
 
9. Decyzja podjęta przez Firmę jest ostateczna. 

 

10.Kara ostrzeżenia będzie uznawana za 
niebyłą po 6 miesiącach od ukarania. 

 
11.Kary upomnienia, nagany i degradacji będą 

uznane za niebyłe po 12 miesiącach od 
ukarania Marynarza 

 

§ 3 
Except as specifically provided herein 
all terms and conditions of the 
Agreement shall remain unaltered and 
in full force and effect. 

Z wyjątkiem postanowień ujętych w 
niniejszym Uzupełnieniu wszystkie warunki i 
postanowienia Układu pozostają 
niezmienione i obowiązujące. 
 

§ 4 
This Addendum No 1 was executed in 3 
(three) original copies. 
This Addendum No 1 was concluded by 
and between Cyfadaco 
Shipmanagement Ltd. and National 
Maritime Section NSZZ Solidarnosc and 
Seamen and Fishermen Trade Unions 
Federation, on 01   March 2012, and is 
effective from 01 March 2012. 

Niniejsze Uzupełnienie nr 1 zostało 
sporządzone w 3 (trzech) oryginałach. 
Niniejsze Uzupełnienie nr 1 zostało zawarte 
między Cyfadaco Shipmanagement Ltd. a 
Krajową Sekcją Morską NSZZ „Solidarność" 
i Federacją Związków Zawodowych 
Marynarzy i Rybaków w dniu 1 marca 2012 
roku i obowiązuje od 1 marca,  
2012 roku. 
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Annex (Aneks) 12 

 
Terms and conditions of trainees employment 

Warunki i zasady zatrudniania praktykantów 
 

1. This Addendum applies to training for the performance of the duties of persons in deck 
and engine departments or of general purpose crew. 
 
Niniejsze Uzupełnienie dotyczy szkolenia praktykantów w celu przygotowania do wykonywania 
pracy w działach pokładowym, maszynowym lub w charakterze członków załogi uniwersalnej. 

 
2.  For the purpose of this Addendum „trainee” means a person who is a student of any 

Polish Maritime Academy, Technical University, Nautical College or any other school 
providing maritime education. It is understood that each employed Trainee shall be a 
holder of Polish Certificate other of an Able/Ordinary Seaman/Deck Hand or a 
Motorman/Wiper. 
 
W rozumieniu niniejszego Uzupełnienia „praktykant” oznacza osobę będącą studentem którejś z 
polskich Akademii Morskich, Uniwersytetu Technicznego, Szkoły Morskiej lub uczniem każdej 
innej szkoły o morskim profilu kształcenia. Każdy zatrudniany praktykant winien posiadać 
polskie świadectwo marynarza, starszego marynarza, marynarza pokładowego, motorzysty lub 
smarownika. 

 
3. This Addendum does apply to trainees pursuing educational programs carried out in 

accordance with conditions approved by the competent authority and/or educational 
institutions of the trainees concerned. No other certified and qualified seafarer shall be 
employed as trainee. 

  
Niniejsze Uzupełnienie dotyczy praktykantów objętych programami edukacyjnymi realizowanymi 
zgodnie z wymogami zatwierdzonymi przez kompetentny organ i/lub instytucje oświatowe 
prowadzące praktykanta. W charakterze praktykanta nie może być zatrudniany żaden inny 
marynarz posiadający dyplom i kwalifikacje. 

 
4. The Trainees should be considered as supernumerary employee in comparison with 

Annex 5 to the CBA.  
 
Praktykanci winni być traktowani w świetle Aneksu 5 do Układu Zbiorowego, jako pracownicy 
nadetatowi. 

 
5. Here practicable and possible, training facilities for trainees on board ships should 

Include accommodation suitable for study purposes, and appropriate training equipment 
for self-study. Trainees on board ships should receive special help in their studies  by 
the regular crew members. 
 
W miarę możliwości dla praktykantów należy zapewnić na statkach warunki do szkolenia, 
pomieszczenie do nauki i odpowiednie wyposażenie szkoleniowe do indywidualnej nauki. 
Członkowie załogi winni udzielać praktykantom na statkach szczególnej pomocy w trakcie 
szkolenia. 

 
6. The terms "hours of work" means time during which a trainee is required to do work on 

account of a ship.  
(a) Within these hours of work eight hours daily (from Monday to Friday) are worked by 

trainees which shall include time of work for training and sea practice purposes as 
required by a competent authorities and/or educational institutions of concerned 
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trainees.  
(b) The term "overtime'" means time worked in excess of 40 hours of work In five-day 

period between Monday and Friday.  
(c) The hours exceeding eight hours worked during five-day period between Monday 

and Friday and all hours worked during weekends and/or public holidays are 
considered as overtime.  

(d) Where overtime rate is payable for hours worked in excess of those covered by the 
consolidated wage, the hourly rate should not be less than 2,42 USD. 

 
Określenie „czas pracy” oznacza czas, w którym praktykant winien wykonywać pracę na rzecz 
statku. 
(a) w ramach czasu pracy wynoszącego osiem godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) 

praktykanci wykonują pracę w celach szkoleniowych i w ramach praktyki morskiej 
wymaganej przez kompetentny organ i/lub instytucje oświatowe prowadzące praktykanta 

(b) Określenie „nadgodziny” oznacza czas przepracowany powyżej 40 godzin pracy w 
pięciodniowym okresie od poniedziałku do piątku. 

(c) Czas pracy przekraczający osiem godzin dziennie w pięciodniowym okresie pomiędzy 
poniedziałkiem i piątkiem a także czas pracy wykonywanej w soboty i niedziele i/lub w dni 
świąteczne jest traktowany jako nadgodziny. 

(d) Za nadgodziny przepracowane dodatkowo poza czasem objętym płacą skonsolidowaną 
stosowana stawka za nadgodziny nie powinna być niższa niż 2,42 USD. 

 
7. The monthly remuneration of a trainee is a consolidated wage of 499 USD which 

includes basic 335 USD, leave pay: 74 USD, subsistence payments: 90 USD and its 
valid until 31st December 2014. 
 
Miesięczne wynagrodzenie praktykanta obejmuje płacę skonsolidowaną wynoszącą 499 USD 
uwzględniającą: płacę podstawową 335 USD, urlopowe 74 USD oraz dietę 90 USD i obowiązuje 
do 31 grudnia, 2014 roku. 

 
8. No trainee under 18 years of age shall work at night. For the purpose of this paragraph 

"night" means period of at least nine consecutive hours, including the interval from 
midnight to five am.  

 
Praktykantom w wieku poniżej 18 lat nie wolno pracować w porze nocnej. W rozumieniu tego 
punktu pora nocna oznacza przynajmniej kolejne dziewięć godzin obejmujące czas od północy 
do piątej rano.  
 

9. Nothing in this Annex shall be deemed to impair the right of the Master of a ship to 
require a trainee to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the 
ship, persons on board or cargo, of for the purpose of giving assistance to other ships or 
persons in distress at sea.  
 
Żaden z wymogów niniejszego Uzupełnienia nie może być traktowany jako przepis 
ograniczający uprawnienia Kapitana statku do żądania, aby praktykant pracował w dowolnym 
czasie w związku z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa statku, osób znajdujących się 
na nim i ochrony jego ładunku lub w związku z udzielaniem pomocy innym statkom albo 
osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie na morzu. 
 

10. In accordance with paragraph 9, the Master may suspend the schedule of work of hours 
of rest and require a trainee to perform any hours of work necessary until the normal sit 
been restored.  
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W związku z powyższym punktem 9 Kapitan może zawiesić realizowanie planowego rozkładu 
czasu pracy lub odpoczynku i zażądać, aby praktykant wykonywał konieczną pracę do czasu 
przywrócenia normalnej sytuacji.  

 
12. The Master of the ship shall require the records of trainees' daily hours of work shall be 

maintained (and duly signed by himself and the trainee) to allow monitoring of 
compliance with the provisions set out in paragraphs 6-8. 
 
Kapitan statku winien dopilnować, aby prowadzony był dziennik godzin pracy praktykantów 
(podpisywany przez niego i przez praktykanta) w celu monitorowania przestrzegania warunków 
opisanych w punktach 6-8.  

 
12. Except as specifically provided herein alt terms and conditions of the CBA shall 

unaltered and in full force and effect for trainees. 
 Z wyjątkiem zawartych tutaj ustaleń wszystkie pozostałe warunki Układu Zbiorowego pozostają 

niezmienione i w pełni obowiązują praktykantów.  
 
14. Both parties also agree as follows:  

C. The persons mentioned in paragraph 2 holding certificates of competency enabling 
performing duties of: AB, OS or Motorman may be promoted to or employed on 
respective Positions in accordance with manning/wage scales of the CBA. 

 
Obie strony ponadto uzgadniają, że: 

Osoby wymienione w punkcie 2 posiadające dyplomy/świadectwa uprawniające ich do 

pełnienia obowiązków starszego marynarza, marynarza lub motorzysty mogą być 

awansowani i zatrudniani na stosownych stanowiskach zgodnie z określoną w Układzie 

Zbiorowym obsadą i siatką płac.  
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Interpretation of the Provisions 
 
IBF Cyfadaco/NMS NSZZ 'Solidarnosc' 
& SFTUF TCC Agreement 2012-2014 
Cyfadaco Shipmanagement Ltd., a 
company incorporated under the laws of 
Cyprus with its registered office at 17, Gr. 
Xenopoulou Street, Totalserve House, 
3106 Limassol, Cyprus (hereinafter called 
the 'Company') 
and 
National Maritime Section NSZZ 
'Solidarność', a trade union incorporated 
under the laws of Republic of Poland with 
its registered office at Szarotki Street 8, 
70-604 Szczecin, Poland (hereinafter 
called the 'NMS NSZZ Solidarnosc'). 
and 
Seamens' and Fishermens' Trade 
Unions Federation, a trade union 
incorporated under the laws of Republic of 
Poland with its registered office at 
Węglowa Street 11, 81-341 Gdynia, 
Poland (hereinafter called the 'SFTUF') 
WHEREAS: 
On 13th February, 2012, the Company and 
the NMS NSZZ Solidarność and SFTUF 
made the IBF Cyfadaco/NMS NSZZ 
'Solidarność' & SFTUF TCC Agreement 
2012-2014 (hereinafter referred to as the 
'IBF TCC Agreement'); 
The Parties to the IBF TCC Agreement 
have come to the conclusion that some of 
the provisions of the IBF TCC Agreement 
require further clarification aimed at their 
correct applications; 
 
NOW, THEREFORE THE PARTIES 
HAVE CHOSEN TO POINT OUT HEREIN 
BELOW THE INTENTIONS OF SOME OF 
THE PROVISIONS UNDER THE IBF TCC 
AGREEMENT. 
1. Article 22.1 

"22.1 A seafarer shall be entitled to 
immediate medical attention when required, 
and dental treatment in a case of acute pain 
and emergencies." 
Article 22.1 is to be understood that the 
Company should provide a seafarer with 
medical attention (including medicines) in 
every case whenever health so requires, as 
well as dental treatment in a case of acute 

Interpretacja zapisów 
 
IBF Cyfadaco/NMS NSZZ ‘Solidarnosc’ & 
SFTUF TCC Agreement 2012-2014 
Cyfadaco Shipmanagement Ltd., spółka 
utworzona zgodnie z prawem cypryjskim z 
siedzibą pod adresem 17 Gr. Xenopoulou 
Street, Totalserve House, 3106 Limassol, 
Cypr (zwana dalej “Spółką”) 
 
 
i 
Krajowa Sekcja Morska NSZZ 
“Solidarność”, związek zawodowy 
utworzony zgodnie z prawem polskim z 
siedzibą pod adresem ul. Szarotki 8, 70-
604 Szczecin, Polska (zwany “KSM NSZZ 
Solidarność). 
i 
Federacja Związków Zawodowych 
Marynarzy i Rybaków, utworzona zgodnie 
z prawem polskim z siedzibą pod adresem 
ul. Węglowa 11, 81-341 Gdynia, Polska 
(zwana “SFTUF”) 
 
 
ZWAŻYWSZY,  ŻE 
W dniu 13 lutego 2012 Spółka i KSM NSZZ 
Solidarność i SFTUF zawarły IBF Cyfadaco 
/ NMS NSZZ ‘Solidarnosc’ & SFTUF TCC 
Agreement 2012-2014 (zwany dalej ‘IBF 
TCC Agreement’); 
 
 
Strony IBF TCC Agreement doszły do 
wniosku, że niektóre postanowienia IBF 
TCC Agreement wymagają dodatkowego 
wyjaśnienia w celu zapewnienia ich 
prawidłowego stosowania; 
 
DLATEGO STRONY ZDECYDOWAŁY SIĘ 
WSKAZAĆ PONIŻEJ INTENCJE 
NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ 
ZAWARTYCH W IBF TCC AGREEMENT 
 
 

1. Artykuł 22.1  
“22.1. Marynarz jest uprawniony do 
natychmiastowej opieki medycznej jeśli jest 
ona wymagana oraz pomocy 
stomatologicznej w razie silnego bólu i w 
sytuacjach nagłych.” 
Artykuł 22.1 należy rozumieć w ten sposób, 
że pracodawca powinien zapewnić 
marynarzowi, opiekę medyczną (w tym 
lekarstwa) w każdym przypadku gdy jego 
stan zdrowia tego wymaga, jak również 



IBF CYFADACO/NMS NMS „SOLIDARNOSC” &  SFTUF TCC AGREEMENT 
UKŁAD ZBIOROWY między IBF CYFADACO, KSM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” i FZZ MiR 

  w.– 22.08.14                               63/64 

pain and emergencies. 
 
 
 
Should a seafarer suffer from chronic 
diseases (e.g. blood hypertension, 
diabetes) then he should have with him, on 
board his vessel, an appropriate stock of 
relevant medicines up to a maximal 
possible duration of his contract. 
In this connection, in a situation, when the 
Company has provided a seafarer with 
medicines associated with the seafarer's 
chronic disease prior to expiration of a 
maximal duration of his contract, then the 
Company may demand from him a 
reimbursement of all costs incurred for 
providing the seafarer with those 
medicines. 
Should a seafarer has a vision defect which 
result in the need of wearing glasses, then 
he should have at least 2 pairs of glasses 
on board. Should the Company provide a 
seafarer, who has a sight defect, with 
glasses, then the Company may demand 
from him a reimbursement of all costs 
incurred for providing the seafarer with 
those glasses. 
 
Should a seafarer have a denture, when 
the Company has repaired the denture for 
or supplied a new denture to the seafarer, 
then the Company may demand from the 
seafarer a reimbursement of all costs 
incurred for the repair of the denture or the 
provision of a new denture to the seafarer. 
 
2. Article 22.3, the first sentence 

"22.3 A seafarer repatriated, unfit as a 
result of sickness or injury, shall be entitled 
to medical attention (including 
hospitalisation) at the Company's expense, 
but only when medical attention is 
coordinated with the Company:" 
 
Article 22.3, the first sentence, should be 
understood that a seafarer shall be entitled 
to medical attention at the Company's 
expense on condition, however, that 
medical attention is rendered at facilities 
agreed to by or specified by the Company. 
 

opiekę stomatologiczną w przypadku 
ostrego bólu i w nagłych przypadkach. 
 
 
W przypadku, gdy marynarz cierpi na 
przewlekłe choroby (np. nadciśnienie, 
cukrzyca) powinien posiadać ze sobą na 
statku odpowiedni do maksymalnej możliwej 
długości kontraktu zapas odpowiednich 
leków.  
W związku z tym, w sytuacji, gdy 
pracodawca dostarczył marynarzowi leki 
związane z chorobą przewlekłą marynarza 
przed upływem terminu maksymalnej 
długości kontraktu, wówczas może domagać 
się od niego zwrotu wszelkich kosztów 
poniesionych w celu zapewnienia 
marynarzowi tych leków. 
W przypadku, gdy marynarz posiada wadę 
wzroku, skutkującą potrzebą stosowania 
okularów, wówczas powinien posiadać na 
statku co najmniej 2 pary okularów. W 
przypadku, gdy Pracodawca dostarczył 
marynarzowi posiadającemu wadę wzroku 
okulary, wówczas może domagać się od 
niego zwrotu wszelkich kosztów 
poniesionych w celu zapewnienia 
marynarzowi tych okularów. 
 
 
 
W przypadku, gdy marynarz posiada protezę 
zębową, gdy Pracodawca naprawił 
marynarzowi protezę lub dostarczył mu 
nową protezę, wówczas może domagać się 
od niego zwrotu wszelkich kosztów 
poniesionych w celu dokonania naprawy 
protezy lub zapewnienia marynarzowi nowej. 
 
2. Artykuł 22.3, zdanie pierwsze 
“22.3. Marynarz repatriowany, niesprawny 
wskutek choroby lub obrażenia, ma prawo 
do opieki medycznej (w tym hospitalizacji) 
na koszt Firmy jednak tylko wtedy gdy 
opieka ta jest uzgadniana z Firmą:” 
 
 
Artykuł 22.3, zdanie pierwsze należy 
rozumieć w ten sposób, że marynarz 
uprawiony jest do opieki medycznej na koszt 
pracodawcy jednakże pod warunkiem, że 
opieka medyczna jest świadczona w 
placówkach uzgodnionych z pracodawcą lub 
przez niego wskazanych. 
 
3. Artykuł 25.2  
„25.2. Stopień inwalidztwa marynarza winien 
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3. Article 25.2 
"25.2 The disability suffered by the seafarer 
shall be determined by a doctor appointed 
by the Company after completion of 
medical treatment to which the seafarer 
was subjected due to an accident whilst in 
the employment of the Company The 
seafarer may lodge an appeal against the 
decision of a doctor appointed by the 
Company within 30 days upon its receipt or 
receiving information otherwise of the 
contents of the said decision from the 
Company, if a doctor appointed by or on 
behalf of the seafarer contests with the said 
decision. If a seafarer lodges an appeal, a 
third doctor may be nominated jointly 
between the Company and the Union and 
the decision of this doctor shall be final and 
binding on both parties." 
Pursuant to the provisions of this Article, a 
seafarer shall be bound to attend an 
examination/a consultation as arranged by 
the Company in order to enable an 
assessment whether any further treatment 
(including rehabilitation) is justifiable 
because promises health improvement / 
recovery, or any further treatment (including 
rehabilitation) is not justifiable because does 
not promise health improvement / recovery 
and, in this connection, a permanent health 
impairment is to be ascertained. 
This document forms an integral part of the 
IBF TCC Agreement. 
THUS AGREED and EXECUTED in 
triplicate THIS 13* DAY of FEBRUARY, 
2012. 
On behalf of   
Cyfadaco Shipmanagement Ltd. 
On behalf of NSM (KSM) NSZZ Solidarność 
On behalf of 
Cyfadaco Shipmanagement Ltd. 
On behalf of  S&FTUF  

być określony przez lekarza wyznaczonego 
przez Firmę po zakończeniu leczenia 
związanego z wypadkiem, jakiemu uległ w 
czasie zatrudnienia w Firmie. Marynarz 
może odwołać się od decyzji lekarza 
wyznaczonego przez Firmę w ciągu 30 dni 
od daty wystawienia takiej decyzji, jeśli 
lekarz wybrany przez marynarza lub w jego 
imieniu nie zgadza się z decyzją lekarza 
wyznaczonego przez Firmę. Jeśli marynarz 
odwoła się wówczas Firma i Związek mogą 
wspólnie wyznaczyć trzeciego lekarza, 
którego decyzja jest ostateczna i wiążąca 
dla obu stron.” 

 
 

 
 
 
Na podstawie zapisów tego artykułu 
marynarz zobowiązany jest stawić się na 
zaaranżowane przez pracodawcę 
badanie/konsultację, w celu umożliwienia 
dokonania oceny czy dalsze leczenie (w tym 
rehabilitacja) jest zasadne albowiem rokuje 
poprawę stanu zdrowia /przywrócenie 
sprawności, czy też dalsze leczenie (w tym 
rehabilitacja) nie jest zasadne albowiem nie 
rokuje poprawy stanu zdrowia/przywrócenie 
sprawności i w związku z tym należy 
dokonać ustalenia trwałego uszczerbku na 
zdrowiu. 
 
 
Niniejszy dokument stanowi integralną 
część IBF TCC Agreement. 
Sporządzono w trzech egzemplarzach w 
dniu 13 lutego 201 r.…..   
 
w imieniu Cyfadaco Shipmanagement Ltd. 
 
w imieniu NSM (KSM) NSZZ Solidarność 
w imieniu Cyfadaco Shipmanagement  
w imieniu SFTUF (FZZ MiR) 

 


