Podsumowanie działalności OMK NSZZ Solidarność
za rok 2011
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
Emeryci
Ilość marynarzy skreślonych z OMK
Pomoc finansowa dla członków OMK
Ilość złożonych wniosków o zapomogi szkoleniowe
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
Ilość spraw nie rozwiązanych od 2010
Ilość spraw przegranych
Ilość szybkich porad
Opiniowanie statków
Opiniowanie warunków zatrudnienia
Ilość spraw złożonych przez OMK do sądu

2011
123
39
58
25
1
99
17
29
48
4
1
99
2011
59
2011
7
11300
2011
0
0
2011
5700 (19)
7000 (19)
2011
10
22
11
6
2
3
3
50
30
15
2

1

2. Główne działania OMK NSZZ Solidarność
a. Zaangażowanie się w sprawy związane z umową POL-NIS
ws. Ubezpieczeń społecznych oraz podejmowała działania
na rzecz jej przedłużenia.
b. Doprowadziliśmy do podpisania kilku umów na podsatwie
których marynarze mogą korzystać z atrakcyjnych
rabatów (Berlinia, Deutsche Bank, aktualizacja umowy z
FollowMe).
c. Zleciliśmy kolejne interpretacje podatkowe dla członków
OMK.
d. 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.
e. Wykłady AM w Szczecinie
i Szkoły Morskiej w
Świnoujściu. Podtrzymujemy współprace z AM w
Szczecinie oraz Szkołą Morską 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.
f. Zorganizowanie: spotkania mikołajkowego, ogniska oraz
zbiórki zabawek dla dzieci.
g. Wystąpienia wraz z NSZZ Solidarność: Euromanifestacja
we Wrocławiu, ws. płacy minimalnej

3. Roszczenia marynarzy należących do OMK w roku 2011
obejmowały poniższe zagadnienia:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

brak dodatku za pracę w strefach pirackich,
brak zapłaty za oczekiwanie na wyjazd na statek,
brak wypłaty świadczenia chorobowego,
bezpodstawne zwolnienia z pracy,
brak podmiany,
obciążanie marynarzy kosztami za straty na statku /
statku,
przetrzymywanie dokumentów marynarskich,
brak wynagrodzenia,
brak zapłaty za nadgodziny,
niesprawiedliwie wydane opinie (świadectwa pracy),
nieprawidłowo naliczone odszkodowanie za rozwiązanie
umowy o pracę,
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4. Internetowy Serwis Pracy www.sea4you.pl
W roku 2011 przybyło około 1500 nowych użytkowników oraz
zarejestrowało się blisko 20 nowych firm. W sumie serwis zawiera
już ponad 5000 zarejestrowanych marynarzy oraz ponad 80 firm
zatrudniających lub pośredniczących w zatrudnieniu.
Serwis w całości jest zarządzany oraz utrzymywany ze środków
OMK NSZZ Solidarność.
5. Analiza i opiniowanie przepisów
a. Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania
pomiędzy Polską i Norwegią
b. Umowa
dotycząca
przeniesienia
obowiązku
ubezpieczeniowego z Norwegii do Polski

Tymoteusz Listewnik
Przewodniczący OMK NSZZ Solidarność
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