Podsumowanie działalności OMK NSZZ Solidarność
za rok 2012
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 refundowane przez KSMMIR

Wartość refundacji
Pomoc z Funduszu Zapomóg Zwrotnych z OMK
Ilość złożonych wniosków
Wartość przyznanych zapomóg
Pomoc z Funduszu Socjalnego KSMMiR NSZZ Solidarność
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 bezpodstawnych roszczeń
Ilość spraw nie rozwiązanych z danego roku (w toku)
Ilość spraw przegranych w 2012
Ilość szybkich porad
Opiniowanie statków
Opiniowanie warunków zatrudnienia
Ilość spraw złożonych przez OMK do sądu w 2012
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2. Główne działania OMK NSZZ Solidarność w 2012 roku
a. Coraz więcej czasu poświęcaliśmy na sprawy związane z
opodatkowaniem marynarzy. Zajmowaliśmy się między
innymi:
i. Śledzeniem i analizą zmian w prawie podatkowym
dotyczącym marynarzy,
ii. Zleceniem kolejnej interpretacji podatkowych dla
członków OMK.
iii. Wsparciem członków OMK mających problemy
podatkowe w UK.
iv. Opracowaniem przykładowego PIT dla marynarzy
pracujących na statkach bandery NIS.
b. Bałtycki Tydzień Akcji ITF - Członkowie OMK jak każdego
roku brali czynny udział w bałtyckim tygodniu akcji i
wchodzili w skład grup inspektorskich ITF w portach
Szczecina i Świnoujścia.
c. Asysta
przy
negocjacjach
układów
zbiorowych
negocjowanych przez Krajową Sekcję Morską.
d. Zaangażowanie się w opiniowanie nowego rozporządzenia
o kwalifikacjach morskich. Większość naszych uwag, w
tym zniesienia wymogu ECDIS, BTM, ETM dla poziomu
operacyjnego i odnawiania dyplomów na platformach
wiertniczych została wzięta pod uwagę.
e. Interwencje w kilku sprawach w UM w sprawach
złożonych przez marynarzy z OMK.
f. Opracowanie i złożenie propozycji na WZD Regionu
Pomorza Zachodniego w sprawie organizowania członków
Związku wśród Polaków pracujących poza Polską –
propozycja niestety została odrzucona przez Delegatów.
g. Interwencja w Ministerstwie Pracy w sprawie braku
przepisów dotyczących archiwizacji danych, umów o
pośrednictwo itp. w pośrednictwach pracy.
h. Przeprowadzenie ankiety w sprawie oczekiwań marynarzy
od OMK i ich wdrażanie w życie.
i. Likwidacja biura terenowego OMK w Gdyni.
j. Wykłady AM w Szczecinie
i Szkole Morskiej w
Świnoujściu.
Tak
jak
w
poprzednim
roku
przeprowadzaliśmy wykłady zawierające najważniejsze
zagadnienia związane z podpisywaniem umów o
pośrednictwo pracy, kontraktów, odszkodowaniami,
roszczeniami, prawami marynarzy itp.
k. Zorganizowanie:
spotkania
mikołajkowego
oraz
kontynuacja zbiórki zabawek dla dzieci.
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3. Roszczenia marynarzy należących do OMK w roku 2012
obejmowały poniższe zagadnienia:
a. brak podmian po zakończeniu kontraktu,
b. niewypłacone świadczenia chorobowe,
c. nieprawidłowo
naliczane
świadczenie
chorobowe
(kontrakty na stawkach dziennych),
d. niesłuszne oskarżenia o zażywanie narkotyków,
e. brak wynagrodzenia za czas oczekiwania na statek,
f. mobbing,
g. bezprawnie podpisane „lojalki”,
h. brak wynagrodzenia za nadgodziny,
i. brak dodatkowego wynagrodzenia za czas pracy przy
operacjach przeładunkowych.
W 2012 roku mieliśmy 7 bezpodstawnych roszczeń, które także
podlegały pełnej analizie z naszej strony. Niektóre roszczenia nie
miały żadnych podstaw w warunkach zatrudnienia. Inne uległy
przedawnieniu ze względu na niedoczytanie warunków zatrudnienia
przez marynarzy przez co nie dopełnili wymogów kontraktu.
W ubiegłym roku złożyliśmy także 2 sprawy do sądu. Pierwsza
dotyczyła braku świadczenia chorobowego a druga nieprawidłowego
naliczania godzin pracy. Na koniec roku mamy 3 sprawy w sądach
polskich.
Jedno roszczenie marynarza z OMK jest prowadzone bezpośrednio
przez Nautilus UK.
4. Internetowy Serwis Pracy www.sea4you.pl
W roku 2012 nadal rejestrowaliśmy wzrost użytkowników oraz
firm pośredniczących w pracy. Wprowadziliśmy pakiet zmian
mających na celu:
- zwiększenie ilości zarejestrowanych użytkowników,
- stworzenie panelu dla ośrodków szkoleniowych,
- dodanie kilku udogodnień dla użytkowników.
Serwis w całości jest zarządzany oraz utrzymywany ze środków
OMK NSZZ Solidarność.

Tymoteusz Listewnik
Przewodniczący OMK NSZZ Solidarność
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