INSTRUKACJA WDRAŻAJĄCA POSTANOWIENIA KONWENCJI MLC 2006:
Classic Crewing Sp. z.o.o. zobowiązuje wszystkich swoich pracowników do przestrzegania
następujących zasad wynikających z postanowień Konwencji MLC 2006:
1. Marynarz poniżej 18 roku życia nie jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji.
2. Proces rekrutacji jest dla Marynarza bezpłatny. Armator pokrywa koszty związane z

wyjazdem na do pracy marynarza jak i jego powrotem, repatriacją, zabezpiecza przed
porzuceniem w zagranicznym porcie. Koszty uzyskania książeczki żeglarskiej,
paszportu, świadectwa zdrowia oraz obowiązkowych dokumentów wymaganych przez
konwencję STCW ponosi Marynarz.
3. Classic Crewing prowadzi swoją działalność w sposób przejrzysty i jasny z
poszanowaniem wszystkich praw Marynarza wynikających z obowiązujących przepisów.
4. Wszyscy marynarze traktowani są równo bez względu na płeć , wyznanie oraz wiek

osób pełnoletnich.
5. Classic Crewing obowiązany jest do rzetelnej i niczym nieutrudnionej komunikacji w
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stosunku do Marynarza i nominowanej przez niego osoby do kontaktu. W pilnych
przypadkach dla marynarzy zatrudnionych przez Classic Crewing możliwy jest kontakt
telefoniczny 24h pod numerem + 48 668 661 097.
Classic Crewing udziela wyczerpujących informacji przed podpisaniem kontraktu o
warunkach związanych z oferowaną mu pracą , zawarciem umowy, prawach i
obowiązkach wynikających z oferowanej pracy.
Classic Crewing umożliwia Marynarzowi zapoznanie się ze wszystkimi warunkami
umowy o pracę przed jej podpisaniem.
Marynarzy informuje się o szczególnych warunkach oraz o specjalnych politykach
armatorów dotyczących ich zatrudnienia.
Classic Crewing udostępnia na swojej stronie internetowej procedurę składania i
rozpatrywania skarg i zażaleń marynarzy.
Rekrutowani i zatrudniani marynarze posiadają właściwe kwalifikacje , kompetencje,
uprawnienia i ważne dokumenty konieczne na danym stanowisku.
Referencje, opinie od poprzednich pracodawców marynarza weryfikuje się kontaktując
się z osoba upoważnioną , której dane przekazuje kandydat do pracy.
Dane osobowe marynarzy są zachowywane w ścisłej tajemnicy z uwzględnieniem prawa
marynarza do prywatności.
Wszyscy rekrutowani i zatrudniani marynarze muszą posiadać ważne świadectwo
zdrowia wydane przez uprawnionego lekarza, potwierdzające ich zdolność do
wykonywania swoich obowiązków.

14. Classic Crewing

promuje zawód Marynarza i nie dopuszcza do działań mogących
naruszać prawa do jego zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych .

