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- Informacia dla Marvnalzv anełżowanych za pośrednictwemZAM

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. - Zespr* Angażowania Marynarzy (Z^W jest agencją
świadczącą usługi pośrednictwa pracy, wpisaną do Ęestru agencji zatrudnienia pod
numerem 850. ZAM ózińazgodnie z postanowieniami i regulacjarnizawartymi w konwencji
MLC 20a6 oruzodpowiednimi przepisami obowiąaującymi w Polsce.
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Z,espół Angażowania Marynarzy pruestrzsga

następująpych z"asad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kweśionariusze osobowe przyjmowane Ętylko od osób które ukonczyły 18 lat.
Proces rekrutacji jest dla Marywarzabezpłatrry.
Koszty uzyskania paszportu, narodowej ksiągeczJ<i żeglmskiej otaz
obowiązkowych dokumenów wym€anych przez konwencję STCW ponosi
Vtarynarz. Pozostałe koszty nxłięarrc z wylazdem do pracy na statku pokrywane

sąpvez arnratora.
DzidalnośćZANL prowadzona jest w spsób trdn§parentny z poszanowaniem

pełnych praw Marynarza wynikających z obowią.zująpych przepisów.
ZANI nie dyskryminuje Marynarzy pod względem płci, wymania lub wieku (z
zastzeżeńem ż:s są to osoby peholetnie).
wspołpracy odnośnie komunikacji w relacji
ZANI zobowiąąuje się do
_
ZAM. §,daryrararz amz ZAN| - wymnczona pr.zez Marynarza osoba do udzielania

@ej
(next of kin). ZANI

ę i bez zĘdn€j zwłoki udziela
infomracji
informacji oraz umożliwia kontakt nominowanej przsz Malrynałza osobie z

7.
8.
9.
10.

przebywająpylrl w morzu Marynarzem.

Pfzed podpisaniem umowy o pracę ZANL informuje N{alrynarz,a o wszystkich
warunkach związanych z oferowanąmu pracą zawarciem umowy oraz 1xawach i
obowiązkach wynikając y cb z oferowanej pracy.

ZAM. wslńłpracuje z annatorami 1 kontahentami spełniająpymi wyrnogi
konwencji MLC 2aa6 orazPaństwa bandery.
W procedurze angazowania załóg rnorskich dostgnej na stronię intemetowej
filny, ZAN| informuje zainteresorrłarrych Marynazy o firybie składania i
rożpatrywania skarg izażaleil,marynarskich związanych z działalnościąZAM.
ZAM. promuje rozwój zawodu Marynarza. Nie dopuszpza do działan mogących
pm\ń/a Mralynarza do zatrudnienia oraz podnoszenia jeso kwalifikacji
"aruszać
zawodowych.
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