MLC 2006 – INFORMACJA DLA MARYNARZY
Firma Clyde Marine Recruitment Poland Sp. Z o.o. jest agencją świadczącą usługi pośrednictwa pracy, usługi
rekrutacji personelu morskiego oraz usługi zarządzania załogami.
Firma wpisana jest do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 8075.
Firma przestrzega przepisów STCW; ISO 9001:2008; przepisów konwencji o pracy na morzu MLC 2006 oraz
odpowiednich przepisów obowiązujach w Polsce.
Nasza agencja przestrzega następuąjcych zasad:
1.
Firma CMR Poland prowadzi swoją działalność w sposób transparentny z poszanowaniem
wszelkich praw Marynarza wynikajacych z obowiązujących przepisów. Agencja CMR Poland
promuje rozwój zawodu Marynarza oraz eliminuje wszelkie działania mogące naruszać prawa
Marynarza do zatrudnienia, jego rozwoju oraz podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych.
2.
CMR Poland wspólpracuje tylko z armatorami spełniąjacymi wymogi Państwa bandery, Konwencji
STCW oraz przepisów konwencji o pracy na morzu MLC 2006.
3.
Każda osoba ma prawo do złożenia kewstionariusza osobowego w naszej firmie. CMR Poland nie
dyskryminuje Marynarzy pod względem płci, wyznania lub wieku (z zastrzeżeniem, że są to osoby
pełnoletnie, osoba angażowana musi mieć ukończone 18 lat).
4.
Proces rekrutacji jest zawsze bezpłatny dla Marynarza.
5.
Marynarz musi być świadomy, iż koszty uzyskania następujących dokumenów ponosi sam:
- narodowa książeczka żeglarska
- paszport
- świadectwo zdrowia
- obowiązkowe dokumenty wymagane przez konwencję STCW
Pozostale koszty związane z rozpoczęciem pracy pokrywane są przez armatora. Koszty
świadectwa zdrowia mogą być pokrywane przez armatora dobrowolnie.
6.
Każdy Marynarz jest wnikliwie informowany o wszystkich warunkach związanych z oferowaną mu
pracą przed podpisaniem umowy o pracę.
CMR Poland informuje Marynarza o warunkach oferowanej mu pracy z wyprzedzeniem,
umożliwiając mu konsultacje prawne przed podpisaniem umowy.
7.
CMR Poland, zgodnie ze swoją polityką działalności, zobowiązuje sie do pełnej, nieodpłatnej,
natychmiastowej i nieustającej współpracy, komunikacji z Marynarzem oraz z wyznaczoną przez
Marynarza osobą pierwszego kontaktu.
8.
Pozostałe procedury rekrutacji oraz angażowania załóg morskich dostępne są na stronie
internetowej firmy w zakładce „Procedury”.
9.
CMR Poland informuje, iż każdy Marynarz ma prawo do składania skarg i zażaleń związanych z
działalnością CMR Poland. Procedury i tryb składania i rozpatrywania skarg i zażaleń są dostepne
na stronie internetowej firmy w zakładce „Procedury”

