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Po raz kolejny prosimy o dopełnieniu obowiązku zagłosowania. 

Ponieważ przeprowadzenie procesu wyborczego w naszej Organizacji jest bardzo skomplikowane z 
uwagi na specyfikę pracy ludzi morza ( połowa roku poza krajem ) i konieczność uzyskania co najmniej 
połowy głosów ważnych , prosimy WSZYSTKICH MARYNARZY NALEŻĄCYCH DO OMK / ITF o udział w 
wyborach. 
Jeżeli nie uzyskamy wystarczającej frekwencji wyborczej w postaci odesłanych kart do głosowania, 
będziemy musieli powtórzyć wybory, co pociąga za sobą znaczne koszty finansowe, dlatego ponownie 
przypominamy:  
Wybieramy 24 Delegatów OMK z 28 zgłoszonych. Lista wszystkich kandydatów została opublikowana na 
naszej stronie internetowej oraz jest do wglądu w biurze OMK. 
Głosujemy zdalnie: 
https://glosowania.omk.org.pl/ 
lub odsyłamy listownie otrzymaną listem kartę do głosowania. 
Wybrani Delegaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów, na Walnym Zebraniu Delegatów będą decydować 
o wyborze przyszłych władz OMK oraz  nakreślą przyszły kierunek działania naszej Organizacji.  
 

Porozumienie w sprawie filipińskich marynarzy w Europie. 

W ostatnich dniach zostało podpisane porozumienie pomiędzy ITF/ICS/ECSA/IMEC oraz Departamentem ds. 
migracji pracowników na Filipinach. Porozumienie pomiędzy filipińską instytucją rządową, ITF, stowarzyszeniem 
pracodawców i armatorów doprowadziło do powstania nowego komitetu IACGMA ( International Advisory 
Committee on Global Maritime Affairs ). 
Zadaniem nowo zawiązanej współpracy jest monitorowanie systemu szkoleń oraz warunków pracy filipińskich 
marynarzy na statkach bander europejskich. Nowo powstały komitet ma zapewnić, iż filipińskie ośrodki 
szkoleniowe będą utrzymywały właściwy poziom szkoleń STCW jak i doprowadzić do wyeliminowania 
nieuczciwych praktyk związanych z zatrudnieniem na statkach bander europejskich. 
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Prom Wawel prawdopodobnie pozostanie w porcie na dłużej. 

Prom Wawel, który sobotę uszkodził kadłub w trakcie manewrów na obrotnicy przy nabrzeżu Westerplatte, 
prawdopodobnie pozostanie w porcie na dłużej – przekazał PAP przedstawiciel właściciela jednostki. 
Rzecznik prasowy PŻB S.A. – Polferries Michał Arciszewski powiedział PAP w niedzielę, że specjaliści techniczni 
pracują już przy uszkodzonym poszyciu. "Kapitan jednostki złożył już też raport ze zdarzenia. Tak jak 
informowaliśmy, przynajmniej do wtorku prom jest zatrzymany, ale prawdopodobnie ten postój zostanie 
przedłużony. O konkretach będziemy informowali po weekendzie" – wyjaśnił. 
W sobotę około południa poszycie kadłuba promu Wawel uległo uszkodzeniu podczas wykonywania manewrów 
na obrotnicy w porcie w Gdańsku. Nie było ryzyka nabierania przez statek wody, ponieważ uszkodzenie powstało 
kilka metrów ponad linią wody. Jednostka prawdopodobnie została zepchnięta na nabrzeże przez silny wiatr. Na 
pokładzie było ok. 150 pasażerów. Wszyscy bezpiecznie opuścili statek. Zabezpieczono także ładunek 
przewożony na pokładzie jednostki. 
Prom Wawel został zbudowany w 1980 roku w szwedzkiej stoczni w Malmö. W roku 1989 jednostka została 
przebudowana w stoczni w Bremerhaven, z kolei w 2004 roku zostały przeprowadzone na niej prace 
dostosowawcze do potrzeb Polferries. Wawel może przewieźć jednorazowo 1000 pasażerów. 
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Dania otworzyła cyfrowy rejestr statków.  

Ruszył pierwszy na świecie cyfrowy rejestr statków. Uruchomiła go Dania. 
„Zmniejszy on obciążenie pracą dzięki szybszym i wydajniejszym przepływom informacji wszystkim osobom 
zajmującym się rejestracją statków w Danii. Jednocześnie system zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa 
i kontroli w odniesieniu do rejestracji statków” – podał Duński Urząd Morski (DMA). 
Obecnie pod flagą duńską pływa około 6 tys. statków. Dotychczas ich rejestracje były obsługiwane ręcznie, 
jednak DMA postanowiło na cyfryzację licząc na zmniejszenie ilości papierowej dokumentacji i usprawnienie 
procesów. 
– Cyfryzacja jest centralnym punktem przyszłej żeglugi. Uruchomienie cyfrowego rejestru statków jest pod tym 
względem znaczącą inicjatywą. Cyfrowy rejestr statków pozwoli pozbyć się ręcznej dokumentacji papierowej i ma 
ogromny potencjał dla usprawnienie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw żeglugowych 
w zakresie rejestracji statków i handlu statkami – komentował zastępca dyrektora DMA, Niels Peter Fredslund. 
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Prezentacja projektu rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 

Z inicjatywy Polski zaplanowano na dzisiaj prezentację projektu rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 
sprawie wzmocnienia globalnej odporności na kryzysy. Według ambasadora Krzysztofa Szczerskiego jest to 
nieodzowne w obliczu kataklizmów i wojen, w tym takich jak na Ukrainie. 
Stałe przedstawicielstwo RP przy ONZ poinformowało PAP, że projekt, który zaprezentuje Szczerski razem z 
ambasador Salwadoru Egriseldą Lopez nawiązuje do doświadczeń inicjatywy Trójmorza. Będzie pierwszym tego 
rodzaju dokumentem podkreślającym „znaczenie połączeń infrastrukturalnych w zakresie transportu, energetyki i 
telekomunikacji dla bezpieczeństwa i rozwoju, w szczególności poprzez budowanie odporności na kryzysy takie 
jak wojna czy katastrofy naturalne”. 
Dzięki temu społeczeństwa korzystające z odpornej infrastruktury będą mniej narażone na przerwy w dostawach 
wody, energii, usług transportowych, telekomunikacyjnych itp. 
Stały przedstawiciel RP przy ONZ wyraził nadzieję, że organizacja przyjmie dokument. Jak dodał, byłby to wyraz 
uznania i wsparcia dla działań rozpoczętych przez Polskę i prezydenta Andrzeja Dudę wraz z partnerami z 
regionu Trójmorza. 
„Patrząc chociażby na problemy z łańcuchami dostaw wynikające z pandemii czy wyzwania płynące z katastrof 
naturalnych i ekologicznych oraz konsekwencje wojen, w tym tej na Ukrainie, widzimy, że budowanie silnej 
infrastruktury jest niezbędne” – ocenił ambasador. Trójmorze określił jako doskonały przykład współdziałania na 
rzecz ograniczania ryzyka i wzmacniania odporności. 
Współautorami projektu są Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Japonia, Litwa, Łotwa, Rumunia Salwador i Węgry. 
Po negocjacjach z państwami członkowskimi tekst rezolucji trafi pod obrady plenarne Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ. Jego przyjęcie planowane jest wstępnie do połowy roku. 
 

Źródło: PAP  

Niemcy dołączą do francusko – hiszpańskiego projektu przesyłu zielonego 

wodoru. 

Niemcy dołączą do nowego projektu przesyłu zielonego wodoru (czyli takiego, przy produkcji którego 
wykorzystano energię odnawialną), który powstaje między Hiszpanią a Francją – poinformował w niedzielę w 
Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron podczas konferencji prasowej, zorganizowanej na zakończenie 
spotkania z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. 
Podmorska linia przesyłu zielonego wodoru, łącząca Barcelonę z Marsylią, ma zostać ukończona do 2030 roku. 
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Projekt został uzgodniony między szefami rządów Francji, Portugalii i Hiszpanii w październiku 2022 roku. 
Hiszpania, Francja i Portugalia pracują obecnie nad szczegółami technicznymi projektu. Podmorskie połączenie o 
długości ok. 300 km potrzebowałoby specjalnych instalacji dla uniknięcia ulatniania się wodoru. Według źródeł 
rządowych, na które powołał się „elDiario.es” zbudowanie gazociągu do Marsylii mogłoby potrwać od 4 do 5 lat, 
jednak eksperci zapytani przez telewizję Expansion TV mówili o 10 latach budowy. „To faraoński projekt”- 
stwierdziła Expansion TV. 
 

Źródło: PAP 

Chłopak zasnął  w kontenerze w Bangladeszu , odnaleziono go w Malezji. 

Doker w Port Klang, największym porcie w Malezji, dokonał nie lada odkrycia w jednym z kontenerów 
wyładowanych ze statku, który przypłynął z Bangladeszu. Po otwarciu drzwi kontenera jego oczom ukazał się... 
nastolatek. 
Malezyjskie służby zostały powiadomione o potencjalnym przypadku przemytu ludzi, kiedy w jednym kontenerze, 
który przypłynął z Bangladeszu do malezyjskiego Port Klang, odnaleziono młodego mężczyznę. Chłopak miał być 
osłabiony po pięciodniowej podróży w zamkniętym pojemniku, ale przeżył. Na opublikowanych zdjęciach widać 
siedzącego na krawędzi kontenera mężczyznę, karmionego i przesłuchiwanego przez przybyłe służby. Jednakże 
sam chłopak szybko wyjaśnił, że nie był ofiarą przemytu ludzi, a w kontenerze wylądował... przypadkiem. 
Młody człowiek zeznał policji, że wraz z kilkoma przyjaciółmi bawił się w kontenerach w Chittagong w 
Bangladeszu, aż w końcu... usnął w jednym z nich. Kiedy się obudził, kontener był zamknięty, a jakiś czas później 
został przetransportowany na statek Integra, kontenerowca o ładowności 21 500 dwt, zarejestrowanego na 
Wyspach Marshalla. 12 stycznia statek odbił od nabrzeża, a 15 stycznia zameldował się na kotwicowisku w 
Malezji. W ten sposób w ciągu trzech dni mężczyzna w zamknięciu przebył 1600 mil morskich, ale odnaleziono 
go dwa kolejne dni później, 17 stycznia, podczas rozładunku Integry. Chłopak spędził w zamknięciu łącznie pięć 
dni. 
W Port Klang pechowy śpioch trafił najpierw do szpitala, gdzie został szczegółowo zbadany i postawiony na nogi. 
Dostał także nowe ubranie. Stan chłopaka jest stabilny, sprawą zajmuje się już urząd imigracyjny, który będzie 
musiał uporządkować jego status. Finalnie, po wyprostowaniu kwestii formalnych, chłopak zostanie odesłany do 
domu... najpewniej na pokładzie tego samego statku, którym przybył, choć bez wątpienia tym razem dostanie 
kajutę. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 
 

Bomba okazała się kokaina. Zwrot w sprawie próby zamachu na 

kontenerowiec. 

Pojawiły się nowe szczegóły w sprawie ubiegłorocznej groźby zamachu bombowego na kontenerowiec MSC 
Lorena. Okazało się, że podróżujący z Senegalu do Antwerpii statek przewoził zaskakujący ładunek, ale innego 
rodzaju, niż się spodziewano - ponad 2400 kilogramów kokainy. 
Jednostce nakazano zakotwiczyć u wybrzeży Vlissingen po fałszywym alarmie bombowym, który miał miejsce w 
nocy 22 grudnia. Belgijska policja otrzymała wtedy telefoniczną groźbę, że statek zostanie wysadzony w 
powietrze, jeśli spróbuje wejść do antwerpskiego portu i zadokować. Z tego powodu  służby przetrzymały go 
blisko tydzień u wybrzeży Holandii na czas śledztwa. Ostatecznie pozwolono mu kontynuować podróż do 
Antwerpii i rozładować ładunek. W tym czasie holenderska policja zatrzymała, 10 stycznia, 22-letniego 
mężczyzny pod zarzutem próby dokonania aktu terrorystycznego. Podanej informacji nie towarzyszyły szczegóły, 
jak miejsce aresztowania, przebieg śledztwa, sposób odnalezienia podejrzewanego, a także personaliów i 
pochodzenia. W podanym do wiadomości publicznej raporcie policja wskazała jedynie, że podejrzany jest w ich 
rękach, a śledztwo oraz zbieranie dalszych dowodów trwa. Potem dokonano również aresztowania starszego o 
dwa lata innego mężczyzny. Okazało się potem, że młodszy pochodzi z Hagi, natomiast drugi z Delft. 
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Kilka dni później nastąpił niespodziewany zwrot w sprawie. Przeglądając wyładowany ze statku ładunek kakao 
policja odkryła nie ładunek wybuchowy, ale dokładnie 2 444 kg kokainy. Wartość czarnorynkowa 
skonfiskowanych narkotyków wynosiła ponad 100 mln euro, czyli blisko 470 mln zł. Zdaniem funkcjonariuszy 
informacja o ładunku bombowym była powiązana z międzynarodowym handlem narkotykami i wiązała się z 
wiedzą niedoszłych "zamachowców" o posiadanym ładunku. Nie mniej obaj mężczyźni mają obecnie zarzuty 
dotyczące działań terrorystycznych. 
Okazuje się więc, że w sprawie pojawiło się więcej scenariuszy, przede wszystkim jak groźba zamachu była 
powiązana z ładunkiem narkotyków. W dodatku mowa była o naprawdę ogromnym ładunku. Nie wiadomo, jak 
znalazł się na statku i jak w przemyt była zaangażowana załoga statku. Sprawa jest tym trudniejsza, że statek po 
przetrzymaniu na kotwicy do 29 grudnia, przybył do Antwerpii, w której wyładował towar i pozostawał nie 
niepokojony do 4 stycznia. Obecnie kontenerowiec znajduje się w Zatoce Gwinejskiej. Wiadomo, że 14 stycznia 
zatrzymał się w nigeryjskim porcie w Lomo, a obecnie zmierza do Abidżanu, miasta należącego do Wybrzeża 
Kości Słoniowej. Ma tam przybyć 17 stycznia. 
Po tym nagłym zwrocie w sprawie na razie niewiele wiadomo, jak potoczyło się śledztwo. Do zadań 
funkcjonariuszy należy obecnie prześledzenie drogi narkotyków oraz powiązania aresztowanych mężczyzn z 
ładunkiem. Znaczna ilość kokainy przypomina też, jak dużym zagrożeniem jest nielegalny handel zakazanymi 
substancjami i jaka potrafi być jego skala w kwestii transportu morskiego. Może to oznaczać dodatkowe kontrole 
oraz wzmożenie służb policyjnych i granicznych w portach. 
 
 

Źródło: PAP  

Król Karol III przeznaczy dochody z farm wiatrowych dla dobra publicznego. 

Król Wielkiej Brytanii Karol III poprosił w czwartek, aby spodziewany znaczący wzrost dochodów z powstania 
sześciu morskich farm wiatrowych na terenach należących do monarchii, został wykorzystany dla dobra 
publicznego, a nie na potrzeby rodziny królewskiej. 
"W związku z nadzwyczajnym dochodem z energii morskiej, strażnik królewskiego skarbca napisał do premiera i 
ministra finansów, aby przekazać życzenie króla, aby ten nadzwyczajny wzrost został skierowany na szersze 
dobro publiczne, a nie na grant dla suwerena, poprzez odpowiednie zmniejszenie części nadwyżki uzyskiwanej 
przez The Crown Estate, która finansuje grant dla suwerena" - przekazał Pałac Buckingham. 
The Crown Estate jest działającym na zasadach komercyjnych przedsiębiorstwem, które zarządza 
nieruchomościami będącymi dziedzicznym "publicznym majątkiem suwerena" - czyli nie jego osobistą 
własnością. Zyski z jego działalności trafiają do budżetu państwa, ale są one punktem odniesienia dla wyliczania 
grantu dla suwerena - kwoty, którą rodzina królewska otrzymuje na utrzymanie pałaców królewskich wraz z ich 
personelem, wynagrodzenie z tytułu wykonywanych obowiązków czy koszty podróży. Zwykle wynosi on 15 proc. 
zysków The Crown Estate, choć teraz odsetek ten został czasowo podniesiony do 25 proc. ze względu na 
renowację Pałacu Buckingham. W ubiegłym roku finansowym wartość grantu wyniosła 86,3 mln funtów. 
Jednak ze względu na zawarte przez The Crown Estate umowy - o łącznej wartości 1 mld funtów - dotyczące 
powstania sześciu morskich farm wiatrowych, oczekuje się, że zyski znacząco wzrosną. W związku z kryzysem 
kosztów utrzymania, którego doświadcza wiele brytyjskich rodzin, mogłoby to postawić rodzinę królewską w 
niezręcznej sytuacji. W swoim pierwszym orędziu bożonarodzeniowym Karol III mówił, że podziela 
zaniepokojenie związane z kryzysem kosztów utrzymania i obecnymi trudnościami finansowymi, z którymi boryka 
się wiele osób. 
Decyzję o tym, jaki odsetek dochodów The Crown Estate przekazywany jest na grant dla suwerena podejmują 
premier, minister finansów i strażnik królewskiego skarbca, a nie monarcha. 
Trzy nowe morskie farmy wiatrowe na terenach zarządzanych przez The Crown Estate mają powstać na Morzu 
Irlandzkim - u wybrzeży północnej Walii oraz hrabstw Cumbria i Lancashire, a trzy na Morzu Północnym - u 
wybrzeży Yorkshire i Lincolnshire. Według planów, mają one wytwarzać energię elektryczną wystarczającą dla 
siedmiu milionów domów. 
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Kołobrzeg ma najdłuższą promenadę w Polsce. 

Dobiegł końca ostatni etap modernizacji miejsca do spacerów nad samym brzegiem Bałtyku. 
Dzięki czemu odcinek kołobrzeskiej promenady wydłużył się do trzech kilometrów. 
Wyremontowany odcinek zaczyna się przy Kamiennym Szańcu, a kończy się tuż przy wjeździe na ścieżkę 
rowerowo-pieszą prowadzącą przez Ekopark Wschodni. 
W ramach inwestycji promenada zyskała m.in. ścieżkę rowerową, dwa zejścia na plażę, podświetlone podesty 
oraz taras widokowy. Modernizację promenady prowadzono etapami od 2009 roku. Całość inwestycji kosztowała 
ponad 43 miliony złotych. 
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Z domownikami dzielisz znacznie więcej , niż myślisz. Gdyby bakterie 

mogły mówić, to by to potwierdziły. 

Nicola Segata z Uniwersytetu w Trydencie przeprowadził osobliwe badania, których celem było sprawdzenie, jak 
wiele bakterii dzielimy z innymi domownikami. 
Rezultaty przeprowadzonych analiz zostały już zaprezentowane na łamach Nature. Co ciekawe, bakterie mogą 
przenosić się między ludźmi nawet wtedy, gdy ci nie utrzymują ze sobą bezpośrednich kontaktów. Tworzą one 
bowiem zarodniki, które mogą przetrwać w powietrzu. Poza tym mogą także opadać na różnego rodzaju 
powierzchnie, przenosząc się później na kolejne osoby, które wchodzą z nimi w interakcje. 
Skala zjawiska okazuje się zaskakująca, ponieważ nawet 1/3 bakterii występujących w twojej jamie ustnej może 
być wspólna dla wszystkich mieszkańców danego gospodarstwa domowego. A to wszystko bez faktycznych 
kontaktów, również tych intymnych. Dla porównania, w przypadku szczepów bakterii jelitowych wskaźnik ten był 
nieco niższy i wyniósł 12 procent. 
No dobrze, ale może po prostu cały świat dzieli te same szczepy bakterii, a wspólne mieszkanie nie ma tu nic do 
rzeczy? Niekoniecznie. W przypadku niemieszkających ze sobą osób wspólne okazuje się zaledwie 3 procent 
bakterii jamy ustnej – ponad dziesięciokrotnie mniej, niż w odniesieniu do współdomowników. 
Ze współdomownikami dzielimy zarówno bakterie jelitowe, jak i występujące w jamie ustnej 
Jeśli chodzi o analizy przeprowadzone przez Segatę i jego współpracowników, to obejmowały one aż 31 
dotychczasowych badań w tej sprawie. Dotyczyły one mieszkańców 20 krajów Europy, Ameryki Północnej, 
Ameryki Południowej, Azji oraz Afryki. Uczestnicy mieszkali razem bądź w niewielkiej odległości od siebie, a 
łącznie naukowcy wzięli pod uwagę 10 000 próbek kału lub śliny. Istotny był również fakt, czy mieszkańcy danego 
gospodarstwa są partnerami, krewnymi czy może znajomymi. 
32-procentowy wskaźnik współdzielenia bakterii jamy ustnej przez współdomowników jest naprawdę wysoki. Tym 
bardziej, iż coraz częściej mówi się o istotnym wpływie mikrobiomu na nasze funkcjonowanie. Gdyby nie tego 
typu mikroorganizmy, ludzki organizm zostałby całkowicie zaburzony. 
Czytaj też: Suszarki do paznokci groźne dla zdrowia. Powodują uszkodzenia DNA 
Procesy trawienne? Bez odpowiednich bakterii w zasadzie moglibyśmy o nich zapomnieć. Odporność? Byłaby 
obniżona bądź całkowicie zneutralizowana. Nie wspominając o potencjalnym wpływie mikrobiomu na nasze 
funkcjonowanie psychiczne. Z tego względu warto jest się czasem zastanowić, czy chcemy dzielić z kimś 
mieszkanie, bo – jak pokazują nowe badania – w grę wchodzi nie tylko podział czynszu i codziennych 
problemów, ale i aspektów, których nie dostrzeżemy gołym okiem. 
 

 

Źródło:Focus.pl 
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Laureaci Gali Piłki Nożnej 2023. 

Jubileuszowa, bo już 50. Gala Piłkarska Tygodnika "Piłka Nożna" za nami! W sobotni wieczór poznaliśmy 
laureatów w dziewięciu kategoriach, których redakcja Tygodnika doceniła za ich pracę i występy w 2022 roku. Kto 
został wczoraj wyróżniony? 
Nagrodę Piłkarki Roku otrzymała Ewa Pajor. Kapitan reprezentacji Polski i jedna z liderek niemieckiego 
Wolfsburga triumfowała w naszym plebiscycie po raz trzeci w historii. Pajor okazała się lepsza od triumfatorki w 
dwóch ostatnich latach Pauliny Dudek oraz Natalii Padilli-Billas.  
Następnie została wręczona nagroda dla Pierwszoligowca Roku i ponownie dostał ją inny zawodnik. Tym razem 
redakcja Tygodnika wyróżniła piłkarza łódzkiego ŁKS-u - Pirulo, który wygrał tym samym z ubiegłorocznym 
triumfatorem - Kamilem Bilińskim z Podbeskidzia oraz napastnikiem Arki Gdynia, Karolem Czubakiem.  
Z kolei Ligowcem Roku został Kamil Grosicki, a Obcokrajowcem Roku natomiast Mikael Ishak. Skrzydłowy 
Pogoni tym samym wygrał rywalizację o nagrodę z Bartoszem Nowakiem oraz Michałem Skórasiem, a kapitan 
mistrzowskiego Lecha okazał się lepszy od Josue i Iviego Lopeza.  
Pierwszy raz od 2010 roku została również przyznana nagroda dla Osobowości Roku, którą otrzymał polski 
arbiter, który wzorowo sędziował ostatni finał mundialu w Katarze - Szymon Marciniak. Wczoraj doszło również 
do historycznej sytuacji, gdyż pierwszy raz w historii statuetką Drużyny oraz trzeci w przypadku Trenera Roku 
zostały wyróżnione dwie drużyny oraz dwóch szkoleniowców. W ten sposób najlepszą drużyną 2022 roku 
był Lech Poznań oraz Reprezentacja Polski, a trenerami roku zostali wybrani Czesław Michniewicz i Marek 
Papszun.  
Odkryciem roku redakcja Tygodnika wybrała z kolei piłkarza włoskiej AS Romy i reprezentanta Polski - Nicolę 
Zalewskiego. Na końcu przyszedł czas na wręczenie nagrody Piłkarza Roku. W tej kategorii zwyciężył kapitan 
reprezentacji Polski oraz napastnik FC Barcelony - Robert Lewandowski. Polski napastnik wygrał tę statuetkę 
po raz czwarty z rzędu i jedenasty w swojej karierze.  
Laureaci Gali "Piłki Nożnej" 2023: 
Piłkarka Roku: Ewa Pajor 
Pierwszoligowiec Roku: Pirulo 
Ligowiec Roku: Kamil Grosicki 
Obcokrajowiec Roku: Mikael Ishak 
Osobowość Roku: Szymon Marciniak 
Drużyna Roku: Lech Poznań oraz Reprezentacja Polski 
Odkrycie Roku: Nicola Zalewski 
Trener Roku: Czesław Michniewicz oraz Marek Papszun 
Piłkarz Roku: Robert Lewandowski 

 

Źródło:PiłkaNożna 

 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów? 

Zapraszamy do OMK / ITF. 

Przynależność do Związku zawodowego wielu z nas uważa za zbyteczną i niepotrzebną będąc w dużym błędzie. 
Przedstawiamy tutaj kilka powodów, wymiernych korzyści, dla których warto należeć do Organizacji Marynarzy 
Kontraktowych. 
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas 
pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet 
najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może się wiązać z przykrymi sytuacjami. 
ETF wykorzystuje każdą szansę jak i kreuje  nowe w celu zabezpieczenia miejsc i warunków pracy europejskich 
marynarzy, utrzymania poziomu szkoleń i morskiego know-how. Wypełniając deklarację do OMK wstępujesz 
także do ETF i tym samym wspierasz działania na rzecz lepszych miejsc pracy dla marynarzy z UE. 
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Nasze cele: 
 Polscy marynarze powinni mieć równoważne warunki zatrudnienia jaki ich koledzy w innych krajach UE. 
 Zakończenia dyskryminacji płacowej i socjalnej oraz segregacji marynarzy ze względu na kraj 

pochodzenia. 
 Każdy marynarz zatrudniony na statku pod banderą UE powinien korzystać z ubezpieczenia 

społecznego przewidzianego w prawie wspólnotowym. 
 Dbanie o wizerunek marynarza w Polsce jak i na świecie poprzez rzetelne informowanie o trudach jego 

pracy. 
 Stworzenie, wdrożenie i egzekwowanie w Polsce przepisów umożliwiających i gwarantujących godziwe 

warunki pracy marynarzom na statkach polskiej bandery. 
 Powszechne stosowania systemu zatrudnienia na czas nieokreślony (zatrudnienie na stałe). 
 Zagwarantowanie miejsc pracy dla marynarzy wspólnotowych na statkach uprawiających żeglugę na 

wodach europejskich oraz międzynarodowych, z należących do armatorów z UE. 
 Ustawiczne staranie o obejmowanie marynarzy takimi samymi warunkami i zasadami zabezpieczeń 

społecznych z jakich korzystają pracownicy lądowi. 
 Aktywnego udziału w budowaniu i utrzymywaniu światowej sieci ośrodków dla marynarzy, na miarę 

potrzeb XXI wieku. 
W ramach przynależności do OMK zostaniesz natychmiast objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w domu, również w strefie działań pirackich. Koszt 
ubezpieczenia ponosi OMK. 
Ponadto:  
• Oferujemy po 12-miesięcznej przynależności pomoc w podniesieniu Twoich kwalifikacji, refundujemy kosztu 
kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW ukończonych w ośrodkach szkoleniowych w Polsce  
• Możesz w razie poważnej sytuacji kryzysowej na statku, w każdej chwili skontaktować się z nami pod 
awaryjnym numerem telefonu, czynnym 24 h / 24 h. 
• Odwiedź na naszej stronie internetowej strefę Marynarze mają taniej – są miejsca gdzie dostaniesz zniżki na 
podstawie naszej legitymacji OMK/ITF – przejazdy na lotniska, kursy, szkolenia itp. 
• Zawsze gdy masz wątpliwości dotyczące zatrudnienia możesz zwrócić się do nas z zapytaniem o sprawdzenie 
kontraktu, warunków zatrudnienia, prośbą o poradę. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej udzielanej przez prawnika z wyspecjalizowanej Kancelarii 
Podatkowej z którą współpracujemy ( bezpłatna porada / opinia / sporządzenie rozliczenia rocznego. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady współpracującej z nami Kancelarii Prawnej w zakresie prawa cywilnego, 
rodzinnego, karnego. 
• Możesz liczyć na poprowadzenie roszczenia, w razie kłopotów z armatorem ( opóźnienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/przylacz_sie 

Może polubisz nas na FB ? 
https://www.facebook.com/Organizacja-Marynarzy-Kontraktowych-NSZZ-Solidarno%C5%9B%C4%87-
117864694936213/ 

Wydarzyło się 23 stycznia - kalendarium. 

236 stycznia jest 23 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 342 dni. Dzisiaj imieniny 
świętują: 
Agatangel, Akwila, Anicet, Aniceta, Bartłomiej, Bernard, Daniel, Emerencja, Filip, Henryk, Ildefons, Jan, Kadok, Kl
emens, Konstanty, Łukasz, Maksym, Maria, Michał, Onufry, Rajmund, Rajmunda, Sewerian, Uniemir, Wincenty i 
Wrocsława. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1510 r. – Za pośrednictwem posłów króla Węgier Władysława II Jagiellończyka został zawarty pokój w Kamieńcu 
Podolskim pomiędzy królem Polski Zygmuntem I Starym a hospodarem mołdawskim Bogdanem III.  



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 04-2023 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 8 
 

1520 r.–  Wojna pruska: wojska krzyżackie splądrowały i spaliły Frombork, co m.in. skłoniło Mikołaja 
Kopernika do przeniesienia się do Olsztyna 
1631 r.– Wojna trzydziestoletnia: zawarto sojusz szwedzko-francuski w Bärwalde (Mieszkowicach).  
1793 r.–   Rosja i Prusy dokonały II rozbioru Polski. Austria tym razem nie wzięła w rozbiorze udziału, 
zadowalając się perspektywą objęcia w posiadanie Bawarii. 
1919 r.–  Wojsko czechosłowackie zajęło polską część Śląska Cieszyńskiego; rozpoczęła się wojna polsko-
czechosłowacka.  
1920 r –  Grudziądz został po 147 latach przyłączony do Polski. 
1945 r.– Armia Czerwona zajęła miasta: Grajewo, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Solec 
Kujawski, Sieradz, Sławków i Śrem. 
2011 r.– Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem Kamil Stoch wygrał pierwszy w karierze konkurs Pucharu Świata. 
  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2023-01-20 

1 EUR 4,7137 
1 USD 4,3520 
1 CHF 4,7281 
1 GBP 5,3711 
  
  

  

  
  
  
  
  
  

 

    

https://www.nbp.pl/ 
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https://stooq.pl/q/?s=cl.f 

 

https://nasdaqbaltic.com  
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https://www.bankier.pl/surowce/notowania 

 

 

 

Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

 

 

H U M O R  

 

Trzech gości obserwuje dom. W pewnym momencie do domu wchodzą dwie osoby. Za pół godziny 
wychodzą trzy. 
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Biolog mówi: Rozmnożyli się. 
Fizyk: Nie, to błąd pomiaru. 
Matematyk: Jak do środka wejdzie jeszcze jedna to dom będzie pusty... 

 

 


