
 
From: KSMMiR NSZZ "Solidarność" <gdynia@nms.org.pl>  
Sent: Thursday, March 17, 2022 12:32 PM 
To: 'cot@zus.pl' <cot@zus.pl>; 'andrzej.szybkie@zus.pl' <andrzej.szybkie@zus.pl> 
Cc: 'Krężel Paweł' <Pawel.Krezel@mi.gov.pl>; Andrzej Kościk - Przewodniczący Rady KSMMiR NSZZ 
"Solidarność" (koscik_andrzej@nms.org.pl) <koscik_andrzej@nms.org.pl>; Henryk Piątkowski - 
Przewodniczący OZZOiM (henryk.piatkowski@psu-pl.org) <henryk.piatkowski@psu-pl.org> 
Subject: Dotyczy: umowy pomiędzy ZUS i NAV ws. zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy w 
ZUS 
 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

 
 

Zwracamy się z wnioskiem o podjęcie kolejnej próby mającej na celu przedłużenie umowy 
polsko norweskiej dotyczącej możliwości ubezpieczenia polskich marynarzy pracujących na 
statkach bander NIS / NOR w polskim systemie ubezpieczeń społecznych ZUS. 
 
Zdajemy sobie sprawę z nastawienia norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych do 
umowy i propozycji płynącej ze stronny norweskiej tj.: 

− ubezpieczenie polskich marynarzy w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych 
lub, 

− indywidualnych wniosków polskich marynarzy do NAV, w oparciu o formularze A1, o 
uznanie polskiego ubezpieczenia w ZUS na okres do 5 lat. 

 
Niestety z dostępnych informacji wynika, iż polski system ubezpieczeń społecznych nie jest 
jeszcze przystosowany do obejmowania polskich marynarzy ubezpieczeniem społecznym, 
uprawniającym do wydania zaświadczenia A1.   
Możliwość zastosowania norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, jakkolwiek 
obejmującego większy zakres, nie jest sprawdzona pod względem uprawnienia do uzyskania 
świadczeń co przy obciążeniu w wysokości blisko 14% wynagrodzenia brutto, z tytułu 
opłaconej składki, jest dużym ryzykiem pod względem możliwości wykorzystania 
zgromadzonych tam środków. 
 
Wygaśnięcie umowy pol-nor wraz z końcem marca 2022 roku, bez wprowadzania 
wcześniejszych zamian prawnych w Polsce, umożliwiających objęcie polskich marynarzy 
ubezpieczeniem społecznym w ZUS skutkujących wydaniem zaświadczenia A1, spowoduje 
nagłą utratę zatrudnienia przez polskich marynarzy pod norweską banderą. 
Należy zdawać sobie sprawę, iż marynarze z innych krajów np. Łotwy mają podpisaną tego 
typu umowę bezterminowo, a marynarze spoza UE/EOG nie są objęci tym samym 
ustawodawstwem co marynarze z UE i tym samym nie muszą posiadać ubezpieczenia 
społecznego w takim wymiarze jak marynarze z UE, co dalej sprawia, iż są „tańszymi” 
pracownikami. 
 
Wystąpienie do NAV w naszej ocenie powinno być powiązane z zapewnieniem strony 
norweskiej, iż w niedalekiej przyszłości planuje się usprawnienie systemu ubezpieczeń 
społecznych dla polskich marynarzy w Polsce co będzie równoznaczne z możliwością 
uzyskania zaświadczenia A1. 



 
Z poważaniem, 
 
Andrzej Kościk                                                                                                                      Henryk 
Piątkowski 
Przewodniczący 
Rady                                                                                                         Przewodniczący 
KSMMiR NSZZ „Solidarność”                                                                                             OZZOiM 
 


