Sprawozdanie z działalności
Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność
za rok 2009

Uruchomienie zdalnego (internetowego) systemu głosowań.
Ze względu na brak moŜliwości „wpasowania” pracowników morskich
w ramy Statutu NSZZ Solidarność podjęliśmy decyzję o
zaprojektowaniu i uruchomieniu internetowego systemu do
głosowań.
System w pełni gwarantuję identyfikację głosującego członka OMK
jak i w razie potrzeby tajność przeprowadzanych głosowań.
Wprowadzenie
tego
systemu
daje
moŜliwość
szybkiego
podejmowania decyzji w oparciu o większe grono członków Związku.

Działalność OMK na terenie Trójmiasta
OMK podejmowała kolejne próby rozbudowy Związku na terenie
Trójmiasta. Niestety efekty w roku 2009 nie były zadawalające.
Jedynym plusem jest zaangaŜowanie dwóch członków OMK w
promocję naszego Związku na tamtym terenie którzy przy braku
zaplecza niestety mają bardzo małe szanse na jakiekolwiek
powodzenie.
Mamy nadzieję, iŜ w przyszłym roku uda się osiągnąć porozumienie
z Organizacją Międzyzakładową Marynarzy i Rybaków NSZZ
Solidarność na bazie którego będzie moŜna wspólnie budować NSZZ
Solidarność dla marynarzy.
Promowanie „bezpiecznego / świadomego” podejmowania
pracy
TakŜe w bieŜącym roku kontynuowaliśmy współpracę z Akademią
Morską w Szczecinie i Zespołem Szkół Morskich w Świnoujściu.
Przeprowadzaliśmy szkolenia ze wszystkimi studentami udającymi
się na pierwsza praktykę morską jak i ze studentami zaocznymi.
Nawiązaliśmy takŜe kontakty z Prywatną Szkołą Morską i AM w
Gdyni lecz ze względu na brak biura w Gdyni zajęcia w tych
uczelniach zostały zawieszone.

Zakup i uruchomienie zewnętrznego serwera
Na początku roku został zakupiony i uruchomiony zewnętrzny serwer
w celu przechowywania i katalogowania informacji związanych z
przepisami prawnymi, prowadzonymi roszczeniami i wszelkimi
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informacjami / materiałami które są potrzebne do codziennej pracy.
Taki sposób archiwizacji danych pozwala na korzystanie z pełnych
zasobów we wszystkich miejscach z dostępem do Internetu przez co
pracownicy dzielący pracę w Związku z pracą na morzu oraz z innych
miast niŜ Szczecin mają ciągły dostęp do informacji.

Uruchomienie biura terenowego OMK w Świnoujściu
W porozumieniu z Krajową Sekcją Morską udało się wydzielić część
biura na potrzeby OMK gdzie mamy stanowisko pracy. Biuro zostało
wyposaŜone w sprzęt biurowo – komputerowy oraz bezprzewodową
sieć internetową.
Na potrzeby biura terenowego w Świnoujściu zatrudniono 3
pracowników „rotacyjnych” którzy dzielą pracę na morzu z pracą na
potrzeby Związku. Po kilku tygodniach działań znacznie wzrosła
aktywność członków OMK z tego obszaru jak i wstąpiło sporo
nowych osób. Pracownicy zostali przeszkoleni na potrzeby
przyjmowania roszczeń marynarzy jak i udzielania porad w sprawach
związanych z zatrudnieniem. Docelowo w roku 2010 pracownicy
OMK ze Świnoujścia powinni prowadzić roszczenia marynarzy z
tamtego obszaru przy konsultacjach z biurem w Szczecinie.
Bezpłatny serwis pracy dla marynarzy – Sea4You
W związku z ogólnoświatowym kryzysem, który takŜe dotknął
marynarzy, nasz serwis odnotował spadek zainteresowania wśród
armatorów / pośredników pracy w roku 2009. Cieszył się nadal
zainteresowaniem wśród marynarzy i na koniec roku liczba
zarejestrowanych uŜytkowników zbliŜała się do 2500. Liczba
zarejestrowanych pracodawców pozostała na niezmienionym
poziomie – 60. Pod koniec roku, zgodnie z uchwałą Komisją OMK
rozpoczęła przygotowania do kolejnej kampanii reklamowej na rok
2010.

Roszczenia i pomoc prawna dla członków OMK
W roku 2009 rozpoczęliśmy 32 roszczenia złoŜone przez marynarzy
naleŜących do OMK z czego:
 22 sprawy udało się zamknąć z pozytywnym skutkiem,
 7 nadal pozostaje otwartych
 3 sprawy zakończone negatywnie
 5 spraw po uzyskaniu dodatkowych informacji i dokładniejszej
analizie okazało się bezpodstawnych
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Główne tematy roszczeń w roku 2009 to:
 Nie wypłacana lub źle wypłacane świadczenia chorobowe
 Nie wypłacana rekompensata za przedterminowe zerwanie
umowy o pracę,
 Źle naliczane lub nie wypłacane wynagrodzenie za pracę w
nadgodzinach,
Przy przeliczeniu walut, w których były wypłacane naleŜności, rok
2009 zamyka się kwotą 193 tyś złotych odzyskanych pieniędzy.

Dokumenty, na których wykazane są szczegółowe wpływy i wydatki
pozostają do wglądu dla zainteresowanych członków OMK NSZZ
Solidarność w archiwum OMK NSZZ Solidarność.

Ponadto:
 Członkowie OMK wchodzili w skład grup inspektorskich podczas
Bałtyckiego Tygodnia Akcji ITF,
 Przygotowania i rozpoczęcie do wyborów nowych władz OMK
na kadencję 2010 – 2014,
 Analiza umowy polsko – norweskiej dotyczącej ubezpieczeń
społecznych dla marynarzy pracujących pod NIS po 5 latach jej
obowiązywania oraz podjęcie działań na rzecz jej przedłuŜenia
wraz z próbą osiągnięcia dodatkowych korzyści dla marynarzy,
 Kontynuacja współpracy z firmą rozliczającą polskich
marynarzy pracujących pod banderą niemiecką.
 Reprezentowanie marynarzy z OMK na uroczystościach o
tematyce morskiej / Solidarności,
 Kontynuacja współpracy z kancelarią prawniczą w zgłoszonych
sprawach podatkowych przez członków OMK
 Organizacja ogniska dla marynarzy,
 Jak kaŜdego roku wizytowaliśmy statki z polskimi załogami,
zawijające do szczecińskiego portu. Niestety w roku 2009
znacznie zmalał ruch statków handlowych
 OMK przystąpiła do bazy danych Krajowej Sekcji Morskiej

Szczecin 04.03.2010
Tymoteusz Listewnik
Przewodniczący
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