Podsumowanie działalności OMK NSZZ Solidarność
za rok 2014
1. Statystyka w OMK NSZZ Solidarność

STATYSTYKA ORGANIZACJI MARYNARZY KONTRAKTOWYCH
Członkostwo w OMK NSZZ Solidarność
Ilość wypełnionych deklaracji do OMK
Oficerowie
Marynarze
Kadeci
Pracownik lądowy
Ilość wykreślonych marynarzy z OMK
Oficerowie poziom zarządzania
Oficerowie poziom operacyjny
Marynarze poziom pomocniczy
Kadeci
Pomoc finansowa dla członków OMK
Ilość złożonych wniosków o zapomogi szkoleniowe z fundusz OMK

Wartość refundacji
Pomoc z Funduszu Zapomóg Zwrotnych z OMK
Ilość złożonych wniosków
Wartość przyznanych zapomóg
Zapomogi Bezzwrotne
Ilość złożonych wniosków
Wartość przyznanej pomocy
Fundusz zapomóg statutowych OMK
Z tytułu urodzenia dziecka
Z tytułu śmierci
Roszczenia i inna pomoc dla członków OMK
Wizyty na statkach
Ilość spraw złożonych przez członków OMK
Ilość zakończonych spraw
Ilość spraw nie rozwiązanych z danego roku (w toku)
Ilość szybkich porad
Opiniowanie statków
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2. Główne działania OMK NSZZ Solidarność w 2014 roku:
a. Organizacja i przeprowadzenie wyborów do władz OMK
NSZZ Solidarność na kadencję 2014 – 2018.
b. Zajęcie się problematyką związaną z odcięciem
absolwentów AM Szczecin ze studiów zaocznych w latach
2006-2011 od możliwości zdawania egzaminów na
poziom zarządzania bez kursów przygotowawczych.
c. Poruszenie tematyki ubezpieczeń wypadkowych dla
marynarzy z OMK NSZZ Solidarność. Spotkania z Ergo
Hestia i PZU. Finalnie objęcie wszystkich marynarzy z
OMK 3 rodzajami ubezpieczeń typu NNW.
d. Rozszerzenie współpracy z Fundacją Liver. Organizacja
Turnieju Brydżowego na rzecz Fundacji wspierającej
chore dzieci, w tym Oliwkę, córkę marynarza należącego
do OMK NSZZ Solidarność.
e. Złożenie do Zespołu Trójstronnego wniosku OMK o
wprowadzenie obowiązku archiwizacji danych, umów o
pośrednictwo itp. w pośrednictwach pracy.
f. Zaangażowanie się w sprawy związane z „wyzerowaniem”
podatku dochodowego dla marynarzy pracujących u
armatorów norweskich. Zakończone wnioskiem na Zespół
Trójstronny.
g. Wydanie publikacji pt. „Przyszłość Polskich Marynarzy na
Rynku Pracy” oraz doprowadzenie do jej poparcia przez
wszystkich afiliantów ITF w Polsce. Publikacja została
także rozprowadzona do wszelkich zainteresowanych
stron.
h. Uruchomienie bezpłatnego doradztwa prawnego z zakresu
prawa cywilnego dla członków OMK.
i. Organizacja Związku i wizyty na promie Nils Dacke.
j. Rozpoczęcie prac nad pomocą dla polskich marynarzy
objętych zwolnieniami grupowymi w NSB.
k. Coroczne wykłady AM w Szczecinie. Tak jak w
poprzednim roku przeprowadzaliśmy wykłady zawierające
najważniejsze zagadnienia związane z podpisywaniem
umów
o
pośrednictwo
pracy,
kontraktów,
odszkodowaniami, roszczeniami, prawami marynarzy itp.
l. Zorganizowanie:
spotkania
mikołajkowego
oraz
kontynuacja zbiórki zabawek dla dzieci.
m. Opracowanie i zlecenie pierwszej serii art. reklamowych
OMK.
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3. Roszczenia marynarzy należących do OMK w roku 2014
a. Sprawy w polskich sądach
i. Odrzucenie pozwu przez sąd dotyczącego pierwszej
sprawy (po 3 latach) w związku niewłaściwą
jurysdykcją.
b. Sprawy złożone do Państwowej Inspekcji Pracy
i. Spółka Gerwil
ii. Fleet 4 You
c. Sprawy opracowywane i rozwiązywane wewnętrznie
i. Świadczenie chorobowe
ii. Brak wynagrodzenia
iii. Niewłaściwe naliczanie wynagrodzenia
4. Akty prawne w które OMK było zaangażowane:
a. Rozporządzenie
dotyczące
projektu
rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 lutego 2013 w
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych
b. Ustawa o pracy na statkach morskich

5. Internetowy Serwis Pracy www.sea4you.pl
Nowa, bardziej nowoczesna odsłona serwisu.
Ilość odsłon utrzymuje się na tym samym poziomie. Przeważająca
ilość użytkowników to powracające osoby.

Tymoteusz Listewnik
Przewodniczący OMK NSZZ Solidarność
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