Podsumowanie działalności OMK NSZZ Solidarność
za rok 2016
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 wypłaconych zapomóg
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 2016 roku:
a. Wzmożona działalność w obrębie firm
i. Boskalis (zwolnienia grupowe, zmiana zatrudnienia).
ii. TT Line (sprawy kadetów oraz pracowników
ochrony).
iii. A1 Offshore, Go Offshore, Sealion (zwolnienia
grupowe).
b. Kontynuacja działań na rzecz absolwentów AM Szczecin
ze studiów zaocznych w latach 2006-2011 odciętych od
możliwości zdawania egzaminów na poziom zarządzania
bez kursów przygotowawczych – temat został zakończony
w 2016 roku.
c. Wynegocjowanie i podpisanie nowych umów na podstawie
których marynarzom z OMK będą udzielana różnego
rodzaju rabaty i zniżki:
i. Modus – Bydgoszcz – szycie mundurów na miarę,
ii. Alfida biuro doradztwa podatkowo-prawnego dla
marynarzy pracujących na statkach niemieckiej
bandery,
iii. FitnessPoint – klub fitness w Szczecinie.
d. Przedłużono umowę ubezpieczenia NNW dla wszystkich
marynarzy należących do OMK.
e. Zakończono prace nad „giełdą pracy dla marynarzy z
OMK” – zostanie wprowadzona na początku roku 2017.
f. Podatki marynarskie:
i. Kontynuacja
działań
w
obronie
„uzgodnień
podatkowych” dla marynarzy, a związanych z
wyzerowaniem podatku dla marynarzy pracujących
min. dla armatorów norweskich tzw. Abolicji
podatkowej – uzyskano wytyczne z Ministerstwa
Finansów dla Urzędów Skarbowych.
ii. Reprezentacja w pracach nad ustawą o pracy na
morzu a tym samym ws. systemu ubezpieczeniowo
– podatkowego. Uzyskano wspólne stanowisko
Związków i Armatorów o stawce 0% i wciąż
oczekujemy na stanowisko strony rządowej.
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g. Organizacja
kursu
nauki
języka
angielskiego
przygotowującego do egzaminu Marlins. Otworzenie
możliwości na dalsze kursy wedle zapotrzebowania.
h. Działania na rzecz bezrobotnych marynarzy jak, osób
mających trudności w znalezieniu zatrudnienia jak i
chcących polepszyć kwalifikacje poprzez wprowadzenie
oferty niestandardowych kursów dodatkowych.
i. Zakończenie
działań
dążących
do
wprowadzenia
możliwości statutowych w przeprowadzeniu wyborów do
wszystkich władz związkowych za pośrednictwem
Internetu – zakończone sukcesem w postaci uchwały
Komisji Krajowej.
j. Zaangażowanie się w ogólnoeuropejską Kampanię Fair
Transport mającą na celu ujednolicenie i zwiększenie
zatrudnienia dla europejskich pracowników transportu ( w
tym marynarzy) u europejskich pracodawców. Niestety
nie udało się zebrać 1 mln głosów w UE dla wprowadzenia
projektu dyrektywy obywatelskiej do Parlamentu UE.
k. Wstawienie się w Ministerstwie Gospodarki Morskiej za
polskimi marynarzami pracującymi pod banderą Japonii i
podjęciem działań na rzecz uznania polskich dyplomów
przez japońską administrację morską – sprawa w toku.
l. Uruchomienie „gazetki dla marynarzy” – regularnego,
cotygodniowego serwisu informacyjnego dla marynarzy.
m. Przelewy24 – wynegocjowano i doprowadzono do
podpisania umowy umożliwiającej płacenie składek
członkowskich
za
pośrednictwem
przelewów
elektronicznych. Moduł będzie wprowadzony na stronę
internetową OMK na początku 2017.
n. 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.
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o. Zorganizowanie zaplanowanych imprez:
i. seminarium dla marynarzy,
ii. spotkania mikołajkowego,
iii. turniej darta amerykańskiego,
iv. ogniska dla marynarzy z OMK

3. Roszczenia marynarzy należących do OMK w roku 2016
dotyczyły:
a. Zaległych świadczeń chorobowych
b. Zaległych wynagrodzeń (przypadki indywidualne jak i
przypadki bankructwa)
c. Zerwanych umów o pracę
d. Spraw powypadkowych
e. Nieprawidłowo naliczanych urlopom / standby
f. Mobbing i zastraszanie w pracy
g. Niewypłacone koszty podróży

4. Opiniowanie bieżących aktów prawnych

5. Internetowy Serwis Pracy www.sea4you.pl
Wdrożono plan usprawniania i podniesienia atrakcyjności serwisu
pracy dla marynarzy w oparciu:
- uprawnień technicznych,
- podniesienia popularności,
- próbach zdobycia nowych pracodawców

Podziękowania dla całego zespołu OMK za pracę w powyżej
wspominanej tematyce jak i codziennej realizacji zadań i wyzwań w
pracy związkowej.
Tymoteusz Listewnik
Przewodniczący
OMK NSZZ Solidarność
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