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Podsumowanie działalności OMK NSZZ Solidarność 
za rok 2015 

 
1. Statystyka w OMK NSZZ Solidarność 

 
STATYSTYKA ORGANIZACJI MARYNARZY KONTRAKTOWYCH 

   Członkostwo w OMK NSZZ Solidarność   2015 
Ilość wypełnionych deklaracji do OMK    135 
Oficerowie    61 
Marynarze    50 
Kadeci    24 
Pracownik lądowy   0 
Ilość wykreślonych marynarzy z OMK   52 
Oficerowie poziom zarządzania    12 
Oficerowie poziom operacyjny    17 
Marynarze poziom pomocniczy    15 
Kadeci    9 
Pomoc finansowa dla członków OMK   2015 
Ilość złożonych wniosków o zapomogi szkoleniowe z fundusz OMK   88 
Wartość refundacji   34231 
Pomoc z Funduszu Zapomóg Zwrotnych z OMK   2015 
Ilość złożonych wniosków   5 
Wartość przyznanych zapomóg   7100 
Zapomogi Bezzwrotne   2015 
Ilość złożonych wniosków    4 
Wartość przyznanej pomocy    3600 
Fundusz zapomóg statutowych OMK    2015 
Z tytułu urodzenia dziecka   8400 
Z tytułu śmierci   
Roszczenia i inna pomoc dla członków OMK   2015 
Wizyty na statkach    12 
Ilość spraw złożonych przez członków OMK    17 
Ilość zakończonych spraw     9 
Ilość spraw nie rozwiązanych z danego roku (w toku)   8 
Ilość szybkich porad    115 
Opiniowanie statków    87 
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2. Główne działania OMK NSZZ Solidarność w 2015 roku: 
 

a. Zaangażowanie polskich marynarzy pracujących dla TT 
Line w działalność związkową oraz pomoc w problemach 
związanych z systemem pracy na promie Nils Dacke. 

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. 

c. Wynegocjowanie i podpisanie nowych umów na podstawie 
których marynarzom z OMK będą udzielana różnego 
rodzaju rabaty i zniżki (Get Ride, zmiana w umowie z 
Interglobus, Interferie, Hotel Gromada) 

d. Kontynuacja działań na rzecz „Oliwki” córki marynarza z 
OMK jak i marynarzy i ich rodzin dotkniętych poważnymi 
wydarzeniami losowymi. 

e. Kontynuacja działań w obronie „uzgodnień podatkowych” 
dla marynarzy, a związanych z wyzerowaniem podatku 
dla marynarzy pracujących min. dla armatorów 
norweskich.  

f. Uruchomienie i modyfikacja nowej strony internetowej 
OMK. 

g. 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. 

h. Zorganizowanie: seminarium dla marynarzy, spotkania 
mikołajkowego, ogniska dla marynarzy z OMK oraz 
kontynuacja zbiórki zabawek dla dzieci. 

i. Pomoc informacyjna przy zwolnieniach grupowych w 
SeaHorse. 

j.  
 
 

3. Roszczenia marynarzy należących do OMK w roku 2015 
 

a. Sprawy w polskich sądach 
i. Kontynuacja spraw z ubiegłych lat. No koniec roku 

stan spraw nie zmienił się. 
 
 

b. Sprawy opracowywane i rozwiązywane wewnętrznie  
i. Świadczenie chorobowe 
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ii. Brak wynagrodzenia 
iii. Niewłaściwe naliczanie wynagrodzenia 
iv. Zwolnienia z pracy  
v. Mobbing i zastraszanie w pracy  

 
 

4. Akty prawne w które OMK było zaangażowane: 
a. Rozporządzenie dotyczące: 
b. Trybu przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia 

marynarzy 
c. Wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków 

morskich 
d.  
e. 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. Słaba sytuacja na 
rynku Offshore i zwiększające się problemy z zatrudnieniem nie 
są przychylne dla rozwoju serwisu od strony pracodawców którzy 
ograniczają się do zatrudniania marynarzy z własnych zasobów 
kadrowych. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tymoteusz Listewnik 
Przewodniczący OMK NSZZ Solidarność 


