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Aktualna informacja dla marynarzy – COVID 19. 

Informacje dla podróżnych - Infolinia COVID-19/COVID-19 Helpline Numery na infolinię SG dla obywateli Polski 
oraz cudzoziemców przekraczających granicę RP w dobie koronawirusa/Numbers of Border Guard?s helpline for 
Polish citizens and foreigners crossing the state border with the Republic of Poland in the state of epidemic. 
INFOLINIA COVID-19 
Komenda Główna Straży Granicznej 
+ 48 22 500 43 76 oraz +48 22 500 41 49 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.15-16.15)  
zg.kg@strazgraniczna.pl (informacje dotyczące przekraczania granicy państwowej przez obywateli RP oraz 
kwarantanny),  
zdsc.kg@strazgraniczna.pl (informacje dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP 
oraz kwestii związanych z przedłużeniem pobytu cudzoziemców w Polsce w dobie epidemii)  
Uzyskanie informacji możliwe jest również poprzez infolinie oddziałów SG, w zależności od miejsca 
przekraczania granicy. 
Więcej:  
https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9324,Infolinia-COVID-19COVID-19-Helpline.html 
Na powyższej stronie, prosimy o zwrócenie uwagi na anglojęzyczną treść informacji w sprawie PCR… 
Poniżej link do informacji, która została umieszczona  na stronie internetowej lotniska w Gdańsku  
https://www.airport.gdansk.pl/lotnisko/aktualnosci/od-15-grudnia-obowiazkowe-testy-dla-podrozujacych-spoza-
schengen-i-ue-n2119.html 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Ograniczenia i procedury w podmianach załóg w portach na świecie. 

W portach na całym świecie, obowiązują ograniczenia, środki bezpieczeństwa i procedury które cały czas się 
zmieniają w związku z dynamiką rozwoju pandemii. 
Poniżej przekazujemy link do aktualizowanej mapy z zaznaczeniem części świata, Państwami i ograniczeniami 
związanymi z podmianami załóg. 
Udostępniona jest na stronie UKP&I Club  www.ukpandi.com. 
http://geollectcoronavirusdashboard.com.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Ważne informacje ETF. 

W czasie wojny pracownicy transportu trafiają na linię frontu. Transport ma kluczowe znaczenie dla dostępu do 
żywności, leków i towarów a także pracy i wypoczynku a podczas wojny zależność społeczeństwa od transportu i 
pracowników transportu staje się jeszcze bardziej zauważalna ponieważ dostęp do żywności, lekarstw i pomocy 
staje się niezbędny do przetrwania. 
Strategiczne znaczenie transportu dla ludności cywilnej i wojska oznacza, że szlaki transportowe i infrastruktura – 
koleje, autostrady, szlaki żeglugowe, lotniska, korytarze transportowe, itp. – są zagrożone militarnie a życie 
pracowników transportu jest narażone na niebezpieczeństwo.  
Dla dokerów strategiczne znaczenie portów stanowi poważne zagrożenie. Mariupol i Chersoń, odpowiednio na 
północnym wybrzeżu Morza Azowskiego i Morza Czarnego, ze względu na ich status miast portowych były celem 
ataków. Znaczenie tych portów wynika z ich roli w utrzymaniu łańcuchów dostaw i pomocy.  
Marynarze rosyjscy i ukraińscy stanowią 14,5% światowej siły roboczej w żegludze – 10,5% czyli 198 123 
marynarzy z Rosji pływa na 2820 statkach pod banderą rosyjską i 4% marynarzy z Ukrainy czyli 76 442 na 410 
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statkach pod banderą ukraińską. Zmiana załogi i repatriacja do kraju pochodzenia mają zasadnicze znaczenie 
dla zdrowia marynarzy a ich prawo do tego zapisane jest w Konwencji o Pracy na Morzu z 2006 roku z 
późniejszymi zmianami. Zdajemy sobie sprawę, że zmiana załogi dla ukraińskich marynarzy może być prawie 
niemożliwa ponieważ Państwowa Straż Graniczna Ukrainy zabroniła wszystkim mężczyznom w wieku od 18 do 
60 lat opuszczania kraju. 
Obszary na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim zostały uznane jako „obszary działań wojennych” co skutkuje 
podwyższeniem poziomu bezpieczeństwa. Życie marynarzy na pokładach statków na tych obszarach jest 
zagrożone,  a jak podano kilka statków handlowych zostało ostrzelanych przez artylerię. Ta wojna pozostawia 
marynarzy na pastwę losu, często bez zakwaterowania i bez wynagrodzenia. Marynarze z całego świata, 
wszystkich narodowości, zostali porzuceni w różnych ukraińskich portach, w tym także marynarze filipińscy. Nasz 
ukraiński afiliant, MTWTU, poprosił pracodawców  aby na prośbę marynarzy przedłużyli ich kontrakty lub 
umożliwili im, na ich prośbę, zejście ze statków przed wygaśnięciem ich kontraktów. 
Ukraińscy kolejarze, pod groźbą bombardowania linii kolejowych, pracują dzień i noc, przewożąc uchodźców do 
zachodnich granic Ukrainy z Polską, Węgrami, Mołdawią i Rumunią. Ci kolejarze pracują  w zintensyfikowanych 
rozkładach jazdy i zwiększonej ilości połączeń z obszarów konfliktu do zachodnich granic Ukrainy, przewożąc 
wagony wypełnione ludźmi i dostarczając z powrotem wodę, żywność i lekarstwa. Pomimo ryzyka pracownicy ci 
zaoferowali utworzenie korytarzy ewakuacyjnych aby ułatwić ucieczkę ludziom, szczególnie tym, którzy próbują 
uciec z rozdartych wojną terenów na wschodzie między Donieckiem a Mariupolem. Wojna na Ukrainie 
pozostawiła wielu pracowników lotnictwa bez wsparcia ze strony pracodawców i bez zakwaterowania czy 
wynagrodzenia. Do ostatniej chwili, ryzykując bezpieczeństwo załogi i pasażerów,  oportunistyczne linie lotnicze 
utrzymywały loty do i z Ukrainy, pomimo, że  wiedziały o nadchodzących zagrożeniach i sankcjach. Inne linie 
lotnicze wykorzystują wojnę jako okazję do zachęcania pasażerów do podróżowania przez ich węzły 
przesiadkowe a nie przez UE i nadal zezwalają rosyjskim samolotom na tranzyt w ich przestrzeni powietrznej. 
Wyłączenie ruchu lotniczego doprowadziło również do wydłużenia, o około 5 godzin,  tras samolotów omijających 
rosyjską i ukraińską przestrzeń powietrzną a tym samym wydłużyło czas pracy personelu pokładowego i pilotów. 
Bezpieczeństwo samolotów podczas przelatywania nad lub w pobliżu stref wojennych jest poważnie zagrożone. 
Główną troską musi pozostać bezpieczeństwo załogi i pasażerów a cała przestrzeń powietrzna nad lub w pobliżu 
jakiejkolwiek formy konfliktu powinna pozostać zamknięta aż do czasu jego zakończenia. ETF będzie badać i 
promować metody wykorzystania lotnictwa do wspierania przemieszczania się uchodźców po Europie oraz 
dostarczania pomocy humanitarnej tak szybko, jak to tylko możliwe. 
Wyłączenie ruchu lotniczego nad Ukrainą spowodowało trudności w dotarciu z pomocą do miejsca przeznaczenia 
na Ukrainie. Pomoc trafia najpierw do Polski skąd kierowcy ciężarówek, wielu z nich jest pochodzenia 
ukraińskiego,  przetransportowują towary przez granicę. Transport drogowy jest często ostatnią możliwą opcją 
transportu a kierowcy ciężarówek często ryzykują życiem aby zaopatrywać obszary z pierwszej linii frontu. 
Tysiące kierowców ciężarówek, w szczególności wielu obywateli ukraińskich, zostało unieruchomionych w całej 
Europie, ponieważ firmy transportowe dla których pracują nie są w stanie, z wielu różnych powodów, np. 
sfinansować opłat paliwowych czy drogowych. Wiele firm logistycznych i transportowych z siedzibą w Unii 
Europejskiej (UE) korzysta z usług pracowników z państw trzecich - takich jak właśnie kierowcy ciężarówek z 
Ukrainy – i w wielu przypadkach odnotowano doniesienia o nadużyciach wobec tych pracowników oraz łamanie 
ich praw. 
Powyżej przedstawiono tylko niektóre z bezpośrednich skutków, jakie wojna wywiera na pracowników transportu. 
Ta lista nie oddaje niezliczonych przykładów osobistej odwagi pracowników transportu na obszarach konfliktów, 
którzy ułatwiają transport zaopatrzenia czy transport uchodźców. Na liście tej nie wymieniono także skutków 
wojny dla pracowników transportu z sąsiednich krajów ani niezliczonych aktów solidarności tych transportowców i 
ich związków zawodowych. Związki transportowców ETF w całej Europie pracują niestrudzenie aby pomóc 
pracownikom transportu, ich rodzinom  i uchodźcom – zapewniając im zakwaterowanie, żywność i pomoc 
finansową. Naszym bezpośrednim priorytetem musi być zapewnienie wszystkim praktycznej pomocy. 
 

Źródło:www.solidarnosc.nms.org.pl 
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Na morzu wokół Ukrainy wyznaczono „obszary działań wojennych”. 

Wspólna Grupa Negocjacyjna (JNG) i Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) wyznaczyły obszary na 
Morzu Czarnym i Morzu Azowskim jako "obszary działań wojennych" co powoduje zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa i daje inne uprawnienia dla marynarzy w strefie działań wojennych. 
Zostało to uzgodnione wczoraj, w związku z szybko narastającym kryzysem na Ukrainie, na nadzwyczajnym 
spotkaniu na wysokim szczeblu pomiędzy partnerami społecznymi. Przedmiotem dyskusji były sprawy związane 
z repatriacją, wypłatą wynagrodzeń, bezpiecznym tranzytem oraz poszanowaniem praw poszczególnych 
marynarzy, zwłaszcza marynarzy z tego regionu. 
JNG i ITF, jako partnerzy społeczni, negocjują i zapewniają stosowanie porozumienia Międzynarodowego Forum 
Negocjacyjnego (IBF), które jest jedynym międzynarodowym układem zbiorowym pracy  obejmującym warunki 
zatrudnienia marynarzy w handlu międzynarodowym na ponad 9000 statkach. 
Eskalacja działań wojennych i konfliktów na Ukrainie wywarła ogromną presję na marynarzy wszystkich 
narodowości a także na przemysł morski, który już teraz zmaga się z żądaniami i wyzwaniami spowodowanymi 
przez pandemię. Strony zgodziły się, że dobro marynarzy i ochrona ich praw w tej bezprecedensowej sytuacji ma 
nadrzędne znaczenie dla ducha i intencji porozumienia IBF. 
Obszary Stref Wojennych IBF zostały wyznaczone dla Morza Azowskiego (na północ od szerokości geograficznej 
46?N, północnego regionu Morza Czarnego i wszystkich portów na Ukrainie. Zgodnie z tą klasyfikacją marynarze 
na statkach objętych układami IBF mają prawo do: 

 bonusu równego płacy zasadniczej, płatnego za minimum 5 dni+ za każdy dzień dłużej przebywania w 
strefie; 

 podwojonej wysokości odszkodowania w przypadku śmierci lub inwalidztwa; 
 odmowy wpłynięcia w strefę działań wojennych, z prawem do repatriacji na koszt firmy i 

odszkodowaniem w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; 
 działania na 3 poziomie bezpieczeństwa zgodnego z Kodeksem ISPS ( Międzynarodowy Kodeks 

Ochrony Statków i Obiektów Portowych, który stanowi wprowadzoną w 2004 roku poprawkę do 
Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu – SOLAS). 

  
Ze względu na szybko zmieniającą się sytuację oznaczenia te będą sprawdzane co 2 tygodnie aby określić okres 
ważności oraz, w razie potrzeby, zmienić warunki i współrzędne. 
Oprócz ustanowienia „obszarów działań wojennych” wokół Ukrainy, JNG i ITF zobowiązały się również do 
dalszych dyskusji w celu monitorowania i przeglądu mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo 
marynarzom  w tym szybko ewoluującym kryzysie. 
Rozważano również ułatwienia ze strony rządów na całym świecie w celu wsparcia potencjalnych rozwiązań 
uchodźczych dla ukraińskich marynarzy i ich rodzin. Partnerzy społeczni zgodzili się zwiększyć presję na rządy 
aby zniosły wizy dla ukraińskich marynarzy i ułatwiły im repatriację. 
 

Źródło:www.solidarnosc.nms.org.pl 

 

Infolinia dla ukraińskich marynarzy, portowców i ich rodzin. 

Pod numerem telefonu +48 789869377, przedstawiciele polskich morskich związków zawodowych afiliowanych w 
ITF i ETF, udzielają niezbędnej porady i pomocy dla ukraińskich marynarzy, portowców i ich rodzin. 
 

 Źródło:www.solidarnosc.nms.org.pl 
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Kolizja statków w Terminalu Kontenerowym DCT w Gdańsku. 

W nocy doszło do kolizji dwóch kontenerowców przy nabrzeżu w Terminalu Kontenerowym DCT w Gdańsku. Nie 
ma zagrożenie zanieczyszczenia wód portowych, prowadzone jest dochodzenie" - poinformował PAP zastępca 
dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Maciej Jeleniewski. 
W nocy z niedzieli na poniedziałek, ok. godz. 3, zderzyły się dwa statki kontenerowe zacumowane w przy 
nabrzeżu T1 w Terminalu Kontenerowym DCT w Gdańsku; Escape, pływającego pod holenderską banderą i 
Hanni, pływającego pod banderą niemiecką. 
"Sprawa jest prowadzona przez Kapitanat Portu Gdańsk. Nie ma zagrożenie rozlewu, zanieczyszczenia wód 
portowych. Prowadzone jest dochodzenie" - przekazał PAP zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. 
ż.w. Maciej Jeleniewski. 
"Zderzyły się dwa statki, stojące przy tym samym nabrzeżu. Jeden z nich - statek Escape - w momencie 
odchodzenia w morze od nabrzeża za wcześnie zrestartował silnik i wjechał w rufę statku stojącego przed nim. 
To był błąd albo techniczny albo ludzki. Uszkodzenia nie są duże, bo to nie odbywało się przy dużej prędkości" - 
powiedział kierownik KGK Kapitanatu Portu Gdańsk Bohdan Mociewicz. 
Jak zaznaczył, na miejscu pracują pracownicy Kapitanatu Portu Gdańsk, którzy starają się wyjaśnić przyczyny 
zdarzenia. 
Statek Escape ma 168 metrów długości. Został zbudowany w 2011 roku. Pływa pod holenderską banderą. W 
poniedziałek miał dotrzeć do portu w Kaliningradzie. Statek Hanni ma 118 metrów długości. Został zbudowany w 
1998 roku. Pływa pod niemiecką banderą. 
 

Źródło: PAP  

Projekt: będą zmiany w dokumentach kwalifikacyjnych dla marynarzy 

żeglugi śródlądowej. 

Zmiana wymagań do uzyskania dokumentów kwalifikacyjnych dla marynarzy i wprowadzenie unijnych świadectw 
- przewiduje projekt noweli ustawy o żegludze śródlądowej. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do 
przepisów UE. 
W poniedziałek na stronach RCL opublikowany został projekt noweli ustawy o żegludze śródlądowej 
przygotowany przez resort infrastruktury. Nowe przepisy mają dostosować polskie przepisy do rozwiązań z 
dyrektywy UE 2017/2397 z dnia 12 grudnia 2017 r. ws. uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze 
śródlądowej. 
Jak wyjaśniono w ocenie skutków regulacji projektu ma on na celu wprowadzenie jednolitych dokumentów 
kwalifikacyjnych w służbie pokładowej dla statków objętych dyrektywą oraz zapewnienie jednolitych wymogów dla 
uzyskiwania unijnych świadectw kwalifikacji członka załogi i unijnych świadectw kwalifikacji do wykonywania 
szczególnych operacji. 
Dodano, że obecny system kwalifikacji członków załogi pokładowej statków żeglugi śródlądowej objętych 
dyrektywą 2017/2397 obejmuje następujące kwalifikacje: młodszy marynarz żeglugi śródlądowej, marynarz 
żeglugi śródlądowej, starszy marynarz żeglugi śródlądowej, bosman żeglugi śródlądowej, sternik żeglugi 
śródlądowej, szyper żeglugi śródlądowej, kapitan żeglugi śródlądowej. Natomiast dyrektywa 2017/2397 
przewiduje następujące kwalifikacje: praktykant żeglugi śródlądowej, młodszy marynarz żeglugi śródlądowej, 
marynarz żeglugi śródlądowej, starszy marynarz żeglugi śródlądowej, sternik żeglugi śródlądowej, kapitan żeglugi 
śródlądowej. 
Dodatkowo unijna dyrektywa przewiduje nowe rodzaje dokumentów, tj. eksperta w dziedzinie żeglugi 
pasażerskiej oraz eksperta w dziedzinie skroplonego gazu ziemnego. 
Ministerstwo wyjaśniło, że chociaż znaczna część kwalifikacji i związanych z nimi stanowisk na statku nie ulega 
zmianie, to różnią się wymagania dla ich uzyskania. 
Przykładowo, aby otrzymać kwalifikację marynarza to dotychczasowa praktyka wymagała wypływania 90 dni. 
Zgodnie z unijną dyrektywą trzeba będzie wypływać 360 dni oraz zdać egzamin. 
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W OSR podano też przykład starszego marynarza, czy też sternika. W tym pierwszym przypadku aby otrzymać 
kwalifikację należało wypływać 270 dni plus zdać egzamin. Dyrektywa z kolei przewiduje praktykę w wymiarze 
540 dni. W przypadku sternika obecnie potrzeba 630 dni plus zdania egzaminu; dyrektywa mówi o 720 dniach 
praktyki. 
"Mając na względzie występujące różnice niezbędnym jest zapewnienie w polskim systemie prawnym wymagań 
zgodnych z tymi określonymi w dyrektywie 2017/2397. Jednocześnie dyrektywa 2017/2397 przewiduje, 
odmiennie od dotychczasowych polskich regulacji, że dokumenty kwalifikacyjne będą wydawane na czas 
określony, w większości przypadków uzależniony od czasu ważności badań lekarskich, a w niektórych 
przypadkach od zdania egzaminu lub posiadania określonej praktyki pływania. Dlatego też niezbędne jest 
zapewnienie przepisów, które uregulują nie tylko kwestię okresów ważności wydawanych dokumentów 
kwalifikacyjnych, ale również wymagań, jakie muszą zostać spełnione dla poszczególnych unijnych świadectw 
kwalifikacji, aby mogły zostać przedłużone" - wskazano w OSR projektu. 
Resort dodał, że zgodnie z przepisami unijnymi państwo członkowskie w przypadku stwierdzenia, że osoba 
posiadająca kwalifikacje nie spełnia już wymogów określonych do uzyskania dokumentu, zobowiązane jest 
cofnąć dokument kwalifikacyjny. "Przewiduje się również możliwość zawieszenia ważności dokumentu 
kwalifikacyjnego ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia porządku publicznego. Tym samym 
niezbędne jest określenie zarówno organu właściwego w tej sprawie, jak również procedury postępowania" - 
dodano. 
Zgodnie z projektem będą obowiązywać też nowe wzory dokumentów dot. kwalifikacji zawodowych. 
Nowe przepisy regulują też kwestię dotychczasowych dokumentów kwalifikacyjnych wydanych przed wdrożeniem 
dyrektywy i ich wymiany. 
 

Źródło:PAP 

Fogiel: konieczne zamknięcie transportu kołowego do Rosji i na Białoruś. 

Oczekujemy od UE zamknięcia transportu kołowego do Rosji i na Białoruś, poza oczywiście wyłączeniem 
wszystkich rosyjskich banków z systemu Swift - powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Podkreślił też, że 
rosyjski atak blisko polskiej granicy powinien wywołać jakąś reakcję NATO. 
Radosław Fogiel w poniedziałek w "Sygnałach dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia został zapytany, 
co z naszej perspektywy zmienia ostrzelanie przez Rosjan okolic Jaworowa w obwodzie lwowskim na Ukrainie, 
blisko polskiej granicy. "W sferze bezpośredniego oddziaływania wielkich zmian nie ma, walki cały czas toczą się 
na terytorium Ukrainy" - zaznaczył polityk PiS. Jednak, jego zdaniem, "to zmienia sprawę, jak NATO powinno 
reagować". "Gdy działania toczą się tak blisko granicy, to może dość do jej przekroczenia" - dodał. 
"Ewidentnie ten atak miał być sygnałem wysłanym przez Putina państwom NATO" - podkreślił Fogiel. Jak 
zaznaczył, zaatakowany został bowiem poligon wspólnych ćwiczeń NATO i wojsk ukraińskich, a także miejsce, 
gdzie przekazywana jest pomoc dla Ukrainy z Zachodu w różnej formie. 
Dopytywany, czy to w takim razie może być początek próby odcięcia Ukrainy od polskiej granicy, Fogiel 
zaznaczył, że "nie ulega wątpliwości, iż Rosjanie zdają sobie sprawę, że wsparcie zachodu jest istotne dla 
wysiłku wojennego Ukrainy". "Z pewności i konwoje humanitarne i inna pomoc będą docierać na Ukrainę" - 
zapewnił wicerzecznik PiS. 
Fogiel pytany był także o brak jedności państw UE w sprawie zakresu sankcji na Rosję. "Polska robi wszystko co 
możliwe, aby przekonywać naszych unijnych partnerów, że odpowiedź musi być bardzo zdecydowana, 
wspomniał o tym w swoim wystąpieniu w piątek prezydent Zełenski, mówiąc, że Polska stała się liderem Europy 
w tym momencie" - mówił. Jednocześnie zauważył, że "jest kilka państw, które są hamulcowymi", zwłaszcza jeśli 
chodzi o nadanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE. W tym kontekście wymienił Holandię. 
"Również Niemcy mogłyby się wykazać postawą bardziej otwartą, bo sankcje trzeba uszczelnić. Wszystkie 
rosyjskie banki muszą być wyłączone z systemu Swift, trzeba nałożyć embargo na kupowanie nośników energii z 
Rosji" - powiedział Fogiel. 
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Zaznaczył, że z przyczyn wyłącznie ideologicznych w Niemczech jest "blokada mentalna przed energetyką 
nuklearną". Właśnie przez to, dodał Fogiel, Niemcy uzależnili się od importu gazu i węgla z Rosji. "Niemieccy 
politycy mówią, że dlatego blokują wyłączenie wszystkich banków (z systemu Swift), bo rozliczają się z 
Rosjanami za energię. A jednocześnie nie pojawia się w niemieckiej debacie publicznej postulat powrotu do 
energetyki jądrowej, która by pozwoliła te sankcje na Rosję wzmocnić. Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe" 
- podkreślił wicerzecznik PiS. 
"Również czego oczekujemy od Unii, to zamknięcie transportu kołowego do Rosji i na Białoruś, bo tędy cały czas 
docierają rozmaite towary, to jest kolejna nieszczelność w sankcjach" - mówił Fogiel. 
W niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na międzynarodowe centrum sił pokojowych i 
bezpieczeństwa w obwodzie lwowskim – poinformowały władze obwodowe. Centrum znajduje się w obwodzie 
lwowskim, w okolicach Jaworowa, ok. 57 km na zachód od Lwowa i 29 km od granicy Ukrainy z Polską. W 
wyniku ataku 35 osób zginęło, a 134 zostało rannych. (PAP) 
 

Źródło: PAP  

 

The Economist: wojna na Ukrainie może doprowadzić do niepokojów na Bliskim 

Wschodzie i w Afryce.  

Wojna w Ukrainie może doprowadzić do głodu i niepokojów w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Szczególnie 
zagrożony jest Egipt - ocenił w piątkowym artykule The Economist. 
W swoim artykule The Economist przedstawił możliwe scenariusze gospodarczo-polityczne dla krajów Bliskiego 
Wschodu i Afryki - region jest silnie uzależniony od dostaw produktów rolnych i nawozów z Rosji, Białorusi i 
Ukrainy. Według autorów "wojna Władimira Putina spowoduje nędzę i niepokoje". Wskazali, że jednym z 
najbardziej zagrożonych krajów jest Egipt, który z Rosji i Ukrainy importuje 86 proc. całej pszenicy oraz 26 proc. 
kukurydzy". 
W krajach regionu powszechne są dotacje do żywności. Np. Egipt wydaje ok. 2,9 mld dol. rocznie na dotacje 
żywnościowe, przede wszystkim pieczywa. 
"Żaden rząd nie odważył się na zmianę tego kosztownego rozwiązania. Chleb jest głównym źródłem kalorii dla 
milionów Arabów, a przez to zapalną kwestią polityczną" - podkreślili autorzy. 
Zaznaczyli, że "inwazja Władimira Putina na Ukrainę spowodowała gwałtowny wzrost cen surowców. W 
konsekwencji doprowadzi do powszechnych trudności. Drożejąca pszenica nadszarpnie budżety na Bliskim 
Wschodzie, być może wymuszając cięcia dotacji, które sprawią, że obywatele będą głodni". 
Autorzy przytoczyli wypowiedź marokańskiego dziennikarza, Amina Rbouba, który stwierdził, że "Podwyżki cen 
chleba od dawna są powodem zamieszek w Afryce Północnej". "Wyższe ceny żywności w 2008 i 2009 roku 
przyczyniły się do wybuchu buntów arabskiej wiosny oraz protestów, które doprowadziły do obalenia Omara al-
Bashira w Sudanie w 2019 roku" - przypomniał The Economist. 
Strategicznym produktem rolnym jest pszenica. Według tygodnika "Rosja i Ukraina są odpowiednio największym i 
piątym największym eksporterem na świecie". Tocząca się od końca lutego wojna wpłynęła na wstrzymanie 
dostaw z rejonu Morza Czarnego. "To fatalna wiadomość dla Egiptu, największego nabywcy pszenicy na świecie. 
Potrzebuje on 21 mln. ton pszenicy rocznie, aby wyżywić 102 mln. mieszkańców, ale produkuje mniej niż połowę 
tej ilości. Rosja i Ukraina zapewniają 86 proc. jego importu" - podkreślił The Economist. 
Według autorów, konflikt "może zwiększyć egipskie rachunki za import o co najmniej 1,5 mld dolarów (0,4 proc. 
PKB)". "W ostatnich dniach cena niesubsydiowanego chleba wzrosła w niektórych sklepach o 50 proc." - 
wskazali. 
The Economist przypuszcza, że rosnące ceny zboża, mogą skłonić autorytarnego prezydenta Egiptu Abdela-
Fattaha al-Sisiego do podjęcia próby zmniejszenia dotacji; al-Sisi "nigdy nie lubił dotacji do chleba". Jednak - jak 
zauważył tygodnik - reakcja obywateli "mogłaby się mu nie spodobać". Magazyn zaznaczył, że "prawie jedna 
trzecia Egipcjan żyje poniżej oficjalnej granicy ubóstwa, która wynosi 857 funtów miesięcznie (ok. 55 dolarów)". 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 11-2022 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 7 
 

Egipt eksportował z Ukrainy ok. 26 proc. kukurydzy, która stanowi paszę dla zwierząt. Zmniejszone dostawy i 
wyższe ceny odbiją się na kosztach produkcji mięsa. The Economist przypomniał, że kukurydza jest 
wykorzystywana również do produkcji kaszki kukurydzianej, która stanowi podstawę wyżywienia w południowej 
Afryce. 
"Wzrost cen pszenicy w pierwszej kolejności dotknie takie kraje jak Ghana i Kenia, gdzie stanowi ona około 
jednej trzeciej konsumpcji zbóż, czy Nigeria, gdzie biedniejsze rodziny miejskie spożywają dużo makaronu 
instant" - stwierdzono w artykule. 
Oprócz pszenicy na gospodarkę krajów Afryki i Bliskiego Wschodu wpłyną problemy z olejem słonecznikowym, 
którego Ukraina jest największym eksporterem. "Kierownik fabryki konserw w Saharze Zachodniej twierdzi, że 
koszty oleju słonecznikowego i aluminium potrzebnego do produkcji sardynek wzrosły o 40 proc. w ciągu 
tygodnia" - cytuje The Economist. 
"W całej Afryce Subsaharyjskiej żywność stanowi około 40 proc. koszyka cen konsumpcyjnych. Inflacja 
żywnościowa, która w latach 2019-2020 utrzymywała się na poziomie 9 proc. rocznie, zaczęła rosnąć rok temu, 
by w październiku osiągnąć 11 proc. z powodu rosnących cen transportu, ropy i nawozów oraz zakłóceń w 
rolnictwie spowodowanych pandemią" - podkreślili autorzy. 
Problemy z dostawami produktów rolnych odbiją się na mieszkańcach miast, którzy nie zajmują się uprawą i nie 
są w stanie się samodzielnie wyżywić. Według The Economist może mieć to skutki polityczne w postaci fali 
zamieszek. Chociaż "mieszkańcy wsi teoretycznie mogą skorzystać na wyższych cenach żywności, którą 
produkują", to konflikt w Ukrainie też będzie miał na nich wpływ. "Ucierpią z powodu wyższych cen nawozów i 
transportu" - wyjaśnił The Economist. 
"W RPA, koszt amoniaku, kluczowego składnika nawozów, już wzrósł o 260 proc. między grudniem 2020 a 
grudniem 2021 roku. Zmniejszone dostawy z Rosji i Białorusi, które są dużymi eksporterami, spowodują dalszy 
wzrost cen" - podkreślili autorzy. 
The Economist w swojej analizie uwzględnił także rosnące ceny ropy. "Droższa ropa naftowa to mieszane 
błogosławieństwo dla Bliskiego Wschodu" - stwierdzono. "Przy obecnych cenach wszyscy eksporterzy ropy w 
regionie, z wyjątkiem Algierii, powinni być w stanie osiągnąć nadwyżki zarówno fiskalne, jak i na rachunku 
obrotów bieżących" - napisano. 
Rosnące ceny paliwa pogłębią problemy w Afryce: "Gwałtowny wzrost cen ropy spowoduje problemy z bilansem 
płatniczym na całym kontynencie. Na długo przed tym, jak ceny zaczęły rosnąć, benzyna stanowiła już około 20 
proc. importu w Kenii i Ghanie". "W Nigerii, gdzie roczna inflacja sięga blisko 15 proc., koszty transportu i 
żywności stanowią około 57 proc. wskaźnika inflacji" - przytoczyli autorzy. 
"Nieliczne kraje afrykańskie, które wydobywają ropę naftową, takie jak Nigeria i Angola, mogą na tym skorzystać. 
Jednak nawet one mogą osiągnąć gorsze wyniki niż oczekiwano. Oba kraje subsydiują benzynę dla 
konsumentów" - podkreślił The Economist. W związku z rosnącym kryzysem gospodarczym tamtejsze rządy 
zwiększyły dotację na paliwo, które obecnie pochłaniają ok. 2 proc. PKB. 
Autorzy wskazali na pozytywne prognozy dla Afryki w ujęciu średnioterminowym: "Europa desperacko poszukuje 
ropy i gazu spoza Rosji. Algieria, która posiada rurociągi do Hiszpanii i Włoch, chce to wykorzystać. Inni 
afrykańscy producenci mają nadzieję, że uda im się zarobić na wysyłce większej ilości skroplonego gazu 
ziemnego". 
"Od lat arabscy autokraci dążą do zacieśnienia stosunków z Rosją. Podczas gdy Ameryka pouczała ich o 
prawach człowieka, Putin wzywał silnych przywódców, by byli silni. Ci sami autokraci dzięki Putinowi borykają się 
z problemami budżetowymi i wściekłymi obywatelami" - podsumował The Economist. 
 

Źródło: PAP  

Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie. 

Dobra wiadomość: 9 marca 2022 roku Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie. Na 
drodze legislacyjnej ustawy jest teraz głosowanie w Senacie oraz oczekiwanie na podpis Prezydenta RP. 
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Nowy status to ogrom pracy i wielkie wyzwanie przed wszystkimi pracownikami uczelni – wiemy jednak, że warto. 
Podniesiemy rangę uczelni, co otworzy nowe możliwości umacniania i budowania marki w Szczecinie, Polsce 
oraz na świecie. 
- To krok ku przyszłości, a przede wszystkim w kierunku rozwoju uczelni – zapewniał podczas posiedzenia Sejmu 
sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Marek Gróbarczyk, od początku zaangażowany w prace na rzecz 
zmiany statusu AM. – Podnosimy rangę uczelni i chcemy doskonalić możliwości kształcenia nie tylko w 
kierunkach morskich, ale i technicznych, jak logistyka czy informatyka – podkreślał. 
Warto tu przypomnieć, że projekt ustawy poparli ponad podziałami wszyscy zachodniopomorscy 
parlamentarzyści. 
– To zaszczyt, że mogłem być wnioskodawcą ustawy, pod którą podpisali się wszyscy posłowie z województwa 
zachodniopomorskiego – poinformował po głosowaniu poseł na Sejm Arkadiusz Marchewka. – Dziękuję 
wszystkim, którzy pracowali nad utworzeniem Politechniki Morskiej, jestem przekonany, że podjęta dziś decyzja 
da jej mocny wiatr w żagle i przyczyni się do budowania jeszcze silniejszej marki – podkreślał poseł. 
Przyjęta ustawa to wspólny sukces w działaniach na rzecz rozwoju regionu. W Sejmie ustawę poparło 453 
posłów, 4 wstrzymało się, nie było głosów przeciw. W obliczu tak wysokiego poparcia, wierzymy w powodzenie 
projektu na kolejnych etapach legislacji. 
 

Źródło:AM.szczecin.pl 

7 projektów społecznych , stworzonych przez dzieci i młodzież , które mają szansę 

uczynić świat lepszym. 

Duże zmiany często zawdzięczamy mikro działaniom. Udowadniają to uczniowie z całej Polski, którzy wzięli 
udział w konkursie “Projektanci Edukacji”, organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Oto 7 najlepszych 
projektów o charakterze społecznym, nagrodzonych w konkursie. 
Żeby zrobić coś dobrego, młodzi ludzie nie potrzebują wielkich budżetów, długotrwałych przygotowań ani badań 
rynkowych. Ważne są za to dla nich: uważność na drugiego człowieka, entuzjazm i chęć do działania oraz głowy 
pełne prostych i jednocześnie nieszablonowych pomysłów. 
Wykluczenie osób niepełnosprawnych i seniorów, ubóstwo menstruacyjne, brak równego dostępu do edukacji, 
niedożywienie jednych i marnowanie żywności przez drugich, zaśmiecenie Ziemi to tylko część globalnych 
problemów, które nękają współczesny świat. Uczniowie z różnych szkół w Polsce przyjrzeli się dokładnie 
swojemu otoczeniu i postanowili poradzić sobie z tymi wyzwaniami na własnych podwórku. W pomysłach, które 
zgłosili do konkursu “Projektanci Edukacji”, dzieci i młodzież pokazują jak w prosty sposób można pomóc 
koleżankom i kolegom ze szkoły, lokalnej społeczności, ale także rówieśnikom z odległych części świata. 
Okazuje się, że mikro działania mogą przynieść wielkie zmiany na lepsze. Przeczytajcie o działaniach i 
projektach, poprzez które młodzi ludzie chcą zmieniać świat wokół siebie! 
1. GŁ_(L)ODÓWKA 
Gł_(l)odówka - dzielimy się śniadaniem” to projekt uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego w Łodzi, którego celem jest wsparcie potrzebujących uczniów. Projekt ma 4 główne cele: zakup 
lodówki i stworzenie w szkole kącika do dzielenia się drugim śniadaniem, zwiększenie wiedzy uczniów w 
obszarze problemu głodu oraz marnowania żywności, promocję postawy wzajemnego dbania o siebie i planetę 
oraz lepsze wykorzystanie produktów pozyskiwanych w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole". 
- Nasz pomysł zrodził się z realnych potrzeb, dostrzeżonych i zgłaszanych przez uczniów. Jesteśmy największą 
szkołą podstawową w Łodzi i w takiej dużej społeczności  samym nauczycielom czasami trudno zauważyć 
problemy uczniów. Dzieciaki są bliżej siebie i możemy to wykorzystać do pomagania. Młodzi liderzy chcą wziąć 
sprawy w swoje ręce i poprawić szkolny byt rówieśników. Lodówka służyć będzie nie tylko tym, którzy nie mają 
śniadania z przyczyn trudności materialnych rodziny, ale także tym, którzy zapomnieli posiłku albo mieli go, ale 
nadal są głodni - co w wieku dojrzewania nie jest takie rzadkie, szczególnie u chłopców. Chcemy zachęcić do 
dzielenia się z innymi oraz promować szacunek do żywności. 
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Główny cel działań to udostępnienie w łatwy sposób potrzebującym kolegom drugiego śniadania oraz 
uwrażliwienie całej społeczności szkolnej na temat marnowania żywności - opowiada nauczycielka Agnieszka 
Przybylak, która opiekuje się uczniami prowadzącymi akcję.  -  Od początku pomysł i odpowiedzialność za projekt 
jest po stronie uczniów, ja czuwam tylko nad przebiegiem, zachęcam do szerszego spojrzenia na problem oraz 
większej kreatywności - dodaje Agnieszka Przybylak. 
2. POMOCNY WNUCZEK 2022 
“Pomocny Wnuczek 2022” to niezwykły pojazd budowany niemal w całości z materiałów z recyclingu i zasilany 
ogniwem fotowoltaicznym. Korzystanie z niego ma być intuicyjne i bezkosztowe, a PW22 ma działać także w 
mniej sprzyjających warunkach pogodowych. Jego zadaniem będzie przewożenie zakupów dla seniorów. 
Pomysłodawcami “PW22” są Amelia, Andżelika, Ignacy, Andrzej i Mateusz -  uczniowie klasy 8 z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 24 im. K. Makuszyńskiego w Radomiu. Ich pracę koordynuje nauczycielka fizyki Marzena 
Wójcika. Do tej pory zespół projektowy dokonał wstępnych obliczeń niezbędnej mocy silnika, przeanalizował 
konstrukcję napędu elektrycznego, pracę paneli słonecznych, zasilanie akumulatorów. Ponieważ wózek ma 
działać także przy gorszej pogodzie, sprawdzane jest również działanie oddanych do utylizacji akumulatorów. 
Młodzież planuje zbudować wózek ze sklejki wodoodpornej, zamontować układ napędowy wraz z zasilaniem. 
Ważnym aspektem są testy - została już do nich wytypowana  babcia jednego z uczniów biorących udział w 
projekcie. 
- Pomysł na pojazd wspomagający osoby starsze wyszedł od dzieci. Dużo rozmawialiśmy w tym czasie na 
lekcjach fizyki o pozyskiwaniu energii elektrycznej, o kosztach jej produkcji, potrzebie wprowadzania 
samochodów elektrycznych i problemach związanych z gromadzeniem energii na zapas oraz kłopotliwej kwestii 
utylizacji akumulatorów, które można jeszcze wykorzystywać do innych celów. To chyba pobudziło ich 
nieograniczoną w tym wieku wyobraźnię i godną podziwu chęć do  dodatkowej pracy - opowiada nauczycielka 
fizyki Marzena Wójcicka. - Nasz wózek łączy praktyczne, sprawdzone rozwiązania z nowoczesną technologią 
korzystania z odnawialnych źródeł energii, co sprawi, że będzie funkcjonalny i przyjazny dla środowiska. Dzięki 
niemu starsze osoby będą miały pomoc, której potrzebują. 
3. #MYWYONI 
“#MyWyOni, czyli M jak Moja klasa, W jak szkolna Współpraca i O jak myślimy O innych” to projekt, dzięki 
któremu uczniowie z Tarnowskich Gór wspierają różne grupy lokalnej społeczności. Działania w ramach 
#MyWyOni pomagają także odbudować więzi wśród uczniów po długotrwałym lockdownie. 
Projekt jest realizowany przez uczniów z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii 
Skłodowskiej-Curie praktycznie przez cały rok szkolny. Co miesiąc grupa chętnych uczniów omawia problemy, 
które widzą na co dzień w swoim mieście i wyznacza listę zadań, którymi chciałaby się zająć. W kalendarzu 
działań znalazła się m.in. zbiórka odzieży dla potrzebujących, przygotowanie kartek świątecznych dla dzieci ze 
szpitali i domów dziecka, zbiórka na rzecz miejscowego schroniska dla zwierząt, świąteczna zbiórka dla Domu 
Samotnej Matki w Tarnowskich Górach, ale też organizacja szkolnej, integracyjnej gry terenowej na zakończenie 
projektu w czerwcu. 
- Różnorodność podejmowanych wyzwań jest odpowiedzią na zapał i chęć zaangażowania się młodzieży, a 
elementy grywalizacji mają na celu zmotywowanie całych zespołów uczniowskich do podjęcia klasowych 
wyzwań. W tym projekcie wszyscy jesteśmy zwycięzcami, gdyż nagrodą jest zarówno uczestnictwo w 
opracowanej w ramach projektu szkolnej grze terenowej, jak i uśmiech obdarowanych przez uczniów dzieci, ich 
rodzin oraz podopiecznych schronisk. Wartością dodaną jest również wiedza zdobyta przy tworzeniu materiałów 
edukacyjnych - opowiada nauczycielka Bogusława Mikołajczyk, która koordynuje pracę uczniów. 
4. HAND-IN-HAND 
Nelson Mandela powiedział kiedyś: „Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć do zmiany świata.” 
Na świecie są dzieci, które nie mają książek, zeszytów, kolorowych kredek, a o własnym laptopie mogą tylko 
pomarzyć. Ich szkoła to kawałek podłogi i nauczyciel, który jest dla nich jedynym źródłem wiedzy. Dlatego 
uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Bydgoszczy, w ramach projektu 
“Hand-in-Hand” przeprowadzą lekcje online dla dzieci z sierocińca w Jinja w Ugandzie. 
- Od ogłoszenia pandemii na świecie dzieci w Ugandzie nie mają dostępu do nauki. Szkoły pozostają zamknięte. 
W najgorszej sytuacji znajdują się dzieci z sierocińców. Zostawione same sobie, wyrzucone na ulicę, pozbawione 
perspektyw na przyszłość, ale jak każde dziecko mające marzenia - opowiadają uczniowie. 
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Projekt realizowany będzie w formie cotygodniowych spotkań online, podczas których młodzi ludzie będą uczyli 
się siebie nawzajem, podzielą się wiedzą na temat swoich światów, świąt i tradycji. Celem projektu to 
tworzenie  lepszego świata, bez uprzedzeń i stereotypów  i wsparcie potrzebujących dzieci. Opiekunką projektu 
jest nauczycielka Katarzyna Filipiak-Futyma. 
5. MIGAM, ALE SIĘ NIE MIGAM 
Celem projektu “Segreguję odpady - migam, ale się nie migam”, realizowanego przez dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 49 Dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni jest przygotowanie materiałów informacyjnych na temat 
segregacji odpadów w postaci plakatów oraz filmów instruktażowych w Polskim Języki Migowym. Efektem 
działań będzie znajomość segregacji odpadów przez uczniów klasy czwartej, innych uczniów szkoły oraz 
rozpropagowanie stworzonych materiałów innym placówkom dla dzieci z wadą słuchu. Pracę dzieci koordynuje 
nauczycielka Małgorzata Onasch. 
- Jesteśmy tacy jak Wy, tylko nie słyszymy - opowiadają o sobie swoim rówieśnikom uczniowie, pomysłodawcy 
projektu. - Chcemy uczyć się, jak dbać o naszą planetę. Nie słyszymy Was, ale też czytanie w języku polskim nie 
jest dla nas łatwe. Dlaczego? Ponieważ język polski to dla nas język obcy. Na co dzień posługujemy się Polskim 
Językiem Migowym. Chcemy sami się nauczyć i nauczyć inne dzieci z wadą słuchu, jak segregować odpady i 
dbać o naszą Ziemię. Lekcja w PJM to dla nas super lekcja! Nie migamy się od troski o przyrodę, chcemy dla niej 
migać! - dodają dzieci z SP 49. 
Już w lutym uczniowie na lekcjach przyrody poznają zasady segregacji odpadów, a na zajęciach plastycznych 
przygotują plakaty informacyjne. Na zajęciach technicznych będą miały miejsce ekowarsztaty, na którym dzieci 
będą dawać rzeczom drugie życie. Natomiast w marcu uczniowie wraz z nauczycielem języka polskiego 
przygotują scenariusze filmików oraz skonsultują z tłumaczem języka migowego planowane treści. Realizacja 
filmów nastąpi już w kwietniu. 
6. MIASTO I WIEŚ MÓWIĄ SOBIE CZEŚĆ 
„Miasto i wieś mówią sobie cześć!” to nieszablonowy projekt edukacyjny, którego głównym celem jest integracja 
uczniów z dwóch klas pierwszych: jednej z małej wsi Koszuty położonej 70 km od Poznania i drugiej, 
umiejscowionej w samym sercu Wielkopolski, czyli właśnie w Poznaniu. Projekt połączy ze sobą dzieci, które 
pomimo odmiennych miejsc zamieszkania, będą mogły wzajemnie uczyć się od siebie oraz odkrywać, ile rzeczy, 
mimo wielu kilometrów różnicy, ich łączy. Każda klasa przy okazji realizacji projektu przyjrzy się bliżej swojej 
Małej Ojczyźnie, ale także odkryje miejsca, które dotychczas były dla nich tylko kropką na mapie. 
- Projekt jest źródłem niekończących się inspiracji edukacyjnych i stanowi zarazem swojego rodzaju 
eksperyment, ponieważ sami nie wiemy, jak będzie on ewoluował w trakcie realizacji.  Jesteśmy jednak pewni, że 
współpraca uczniów z dwóch klas pierwszych zaowocuje wieloma kreatywnymi pomysłami! - opowiada 
nauczycielka Anna Pikos ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach, która koordynuje 
działania pierwszoklasistów. 
Projekt obejmuje trzy moduły tematyczne, które pozwolą na lepsze poznanie się uczniów i realizację wielu 
ciekawych treści edukacyjnych. Moduł pierwszy nosi nazwę “Poznajmy się”. W ramach tych działań uczniowie 
napiszą listy do swoich rówieśników, nakręcą filmiki o sobie, a potem spotkają się online. 
Druga część projektu "Czego możemy się od siebie nauczyć” pomoże w lepszym poznaniu się dzieci i ich 
lokalnych środowisk. Pierwszoklasiści poszukają też tego, co ich łączy - ulubionych książek, filmów, czy zabaw. 
Ostatnia część projektu “Wycieczki organizujemy i lepiej się poznajemy” zakłada spotkanie wszystkich dzieci - 
zarówno w Koszutach, jak i w Poznaniu. Uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami z obu miast stworzą plan 
wycieczek, którego celem będzie przedstawienie w jak najbardziej atrakcyjny sposób swojej Małej Ojczyzny. 
7. RATUNKU - DOJRZEWAM! 
“Ratunku - dojrzewam!” to pomysł, który pojawił się podczas kampanii wyborczej kandydatów na przedstawicieli 
samorządu uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi. Uczennice 
zgłaszały, że w szkole nie ma przestrzeni zapewniających komfort miesiączkującym nastolatkom, dla których ten 
okres może być szczególnie stresujący. Grupa dziewcząt z Rady Samorządu Uczniowskiego postanowiła 
poszukać sposobu na oswojenie tematu menstruacji oraz zapewnienie swego rodzaju “apteczek na dojrzewanie”, 
czyli koszyczków, pudełek z podstawowymi środkami higienicznymi. Celem projektu jest też zwiększenie wiedzy 
dziewcząt o dojrzewaniu, z akcentem na temat menstruacji, ubóstwa menstruacyjnego, ale również 
ekologicznych nowinek oraz wzmocnienie dojrzewających uczennic, poprzez promowanie idei siostrzeństwa. 
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- Chcemy promować akcję, która ma ogromne znaczenie dla dojrzewających dziewcząt. Nie każda dziewczynka 
ma szansę być zaopiekowana przez rodziców w kwestii wiedzy o menstruacji i podstawowych środków higieny. 
Zależy nam na zapewnieniu środków higienicznych najbardziej potrzebującym, ale i tym które "okres" zastanie 
nagle w szkole, może pierwszy raz. Chcemy również edukować chłopców, aby młode pokolenie zerwało z tabu 
menstruacji, która nie jest i nigdy nie powinna być powodem do wstydu - opowiada nauczycielka Agnieszka 
Przybylak, która wspiera uczniów także przy projekcie Gł_(l)odówka. 
18 maja poznamy zwycięzców drugiego etapu Projektantów edukacji 
Pomysły uczniów na działania społeczne znalazły się wśród 60 projektów nagrodzonych przez jury w 12. edycji 
ogólnopolskiego konkursu “Projektanci edukacji”, przeznaczonego dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych 
oraz średnich, którzy chcą realizować ciekawe projekty edukacyjne i szukają dla nich wsparcia finansowego oraz 
merytorycznego. W tym roku rywalizowali ze sobą uczniowie z 419 szkół. Dodatkowe 15 grantów powędruje do 
uczniowskich grup projektowych, które wygrały w ogólnopolskim głosowaniu internautów - oddano w nim ponad 
142 tysiące głosów! Łączna pula nagród finansowych w pierwszym etapie wyniosła 75.000 zł. 
Na realizację projektów i przedstawienie wyników jury konkursowemu, uczniowie i nauczyciele mają czas do 20 
kwietnia tego roku. 18 maja jury ogłosi zwycięzców 2 etapu konkursu i przyzna im 5 Złotych Grantów po 2.000 zł 
każdy, ufundowanych przez organizatora konkursu - wydawnictwo Nowa Era.   
Uczestnicy konkursu “Projektanci edukacji” cały czas mogą liczyć na wsparcie merytoryczne Organizatora - 
czekają na nich liczne materiały merytoryczne, m.in e-booki, webinary i artykuły eksperckie,  zgromadzone na 
dedykowanej stronie internetowej https://projektanciedukacji.pl. 
 

Źródło:Focus.pl 

Organizacja Marynarzy Kontraktowych - szybkie porady dla marynarzy  . 

Poniżej zamieszczamy skrót  informacji dotyczących istotnych zagadnień mogących się przydać podczas 
zatrudnienia. W razie potrzeby rozwinięcia tematu, porady zapraszamy marynarzy z OMK do kontaktu z 
biurem: biuro@nms.org.pl 
  
MLC – Międzynarodowa Konwencja o Pracy na morzu 
Konwencja scalająca wszystkie dotychczasowe rezolucje Międzynarodowej Organizacji Pracy wraz z 
przeglądem  i uaktualnieniem do obecnych standardów. Konwencja jest często nazywana „Seafarers Bill o 
Rights” co w wolnym tłumaczeniu na polski brzmi „Karta praw marynarzy”. 
Zapisy Konwencji MLC muszą być wdrożona do prawa krajowego we wszystkich Państwach, które ratyfikowały 
konwencje. 
  
Ubezpieczenie w klubach P&I 
Konwencja MLC wymusiła na armatorach obowiązek ubezpieczenia marynarzy zgodnie z zapisami MLC 
dotyczącymi odpowiedzialności armatora za wynagrodzenia i inne zobowiązania finansowe armatora wobec 
marynarza. Co należy wiedzieć? 
1)      Polisa powinna być wywieszona na statku w łatwo dostępnym miejscu. Zalecamy zanotowanie szczegółów 
tej polisy z czego najważniejsza jest nazwa Kluby P&I. 
2)      Nasze wynagrodzenie i zobowiązania finansowe są ubezpieczone ale według jasno określonych. Jedną z 
nich jest, iż roszczenie powinno być zgłoszone pomiędzy 2 i 6 miesiącem zaległości. 
Wszystkie polisy P&I poprzedzające wejście w życie konwencji MLC pozostają w mocy. 
Marynarze należący do OMK mogą skorzystać z naszej pomocy w tym zakresie.  Możemy zarówno doradzić jak 
takiego zgłoszenia dokonać lub reprezentować marynarza w klubie P&I. W „Strefie Marynarza” na stronie OMK 
znajdują się numery kontaktowe dla spraw MLC (wynagrodzenia, świadczenia finansowe) w głównych klubach 
P&I. 
  
Procedura składania skarg MLC – przywileje ale także obowiązki 
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Warunki zgłaszania i rozpatrywania skarg powinny być dołączone do każdej umowy o pracę. Dodatkowo powinny 
być one łatwo dostępne na statku jak i są częścią statkowego ISM. 
Analizując procedurę składania skarg zwracamy uwagę, iż  zawiera ona zarówno nasze prawa ale także 
obowiązki. Jeżeli spodziewamy się problemów lub nasze prośby są ignorowane to musimy postępować zgodnie z 
ustaloną procedurą. W innym przypadku narażamy swoją sprawę na niepowodzenie. 
Tryby składania skarg 
Wynikające z umowy o pracę – tutaj ostateczną instytucją jak tą właściwą do interweniowania w skargi marynarzy 
jest administracja kraju bandery. Zazwyczaj problemy poruszane w tym trybie są ściśle powiązane z pracą na 
statku i warunkami pracy. Zanim skarga trafi do kraju bandery należy najczęściej przejść poziom szefa działu, 
kapitana i DPA. 
Wynikające z umowy o pośrednictwo pracy – składa się zgodnie z procedurą określoną przez agencję 
pośredniczącą w pracy, Crewing – w tym przypadku instytucją właściwą będzie administracja kraju siedziby firmy. 
Taka instrukcja powinna być łatwo dostępna, często można ją znaleźć na stronach internetowych firm 
pośredniczących w pracy. 
  
Strefy działań piracki i wojennych 
Punktem wyjściowym jest umowa o pracę, kontrakt. To co jest ustalone w umowie o pracę obowiązuje strony. 
Zdarza się, że albo nie możemy się doszukać takich zapisów albo nie ma załącznika. W takiej sytuacji gdy 
jesteśmy tym zainteresowaniu to należy dopytać pracodawcę o szczegóły. 
Najczęstsze pytania to: czy muszę tam płynąć ?, czy powinienem otrzymać dodatkowe wynagrodzenie?. 
Odpowiedzi na takie pytania znajdują się w umowie o pracę. Jeżeli nie są określone to może być, iż takie strefy 
przez pracodawcę klasyfikowane są jak wszystkie inne rejony geograficzne. 
Zaletą jest, iż ITF ustala zasady pracy, ubezpieczenia i wynagrodzenia w przypadku wejścia statku w takie 
strefy.  Ponad połowa statków operujących na świecie posiada układy zbiorowe pracy ITF. Oznacza to, że jeżeli 
na statku jest układ zbiorowy ITF to niezależnie od tego co jest w kontrakcie to obowiązują zasady ITF i jest tam 
zapisane kiedy można odmówić pracy, kto płaci za podmianę, kiedy powinno się dostać dodatkowe 
wynagrodzenie, jak wygląda ubezpieczenie w razie wypadku. Wszystkie strefy są graficznie przedstawione tak 
więc łatwo to odnaleźć. 
Jeżeli chcesz sprawdzić czy Twój statek jest objęty układem zbiorowym ITF możesz się do nas zgłosić podając 
nazwę statku i jego banderę. 
  
Zabezpieczenie społeczne – bandery UE i EOG 
Ogólna zasady są następujące: 
1)      Marynarz pochodzący z UE wykonujący pracę na statku podnoszący banderę innego kraju UE/EOG 
powinien być objęty ubezpieczeniem społecznym kraju bandery. 
2)      Marynarz pochodzący z UE  wykonujący pracę na statku podnoszącym banderę spoza UE powinien być 
objęty ubezpieczeniem społecznym w kraju pochodzenia marynarza – najnowszy wyrok TSUE (Trybunału 
Sprawiedliwości UE). 
Od powyższego istnieją odstępstwa na mocy porozumień pomiędzy krajami, np. pomiędzy Polską i Norwegią w 
sprawie zatrudnienia polskich marynarzy na statkach NIS. 
Sytuacją nagminną jest, iż wielu pracodawców nie przestrzega powyższych zasad, marynarze nie składają 
oficjalnych skarg w tym zakresie, a administracje krajów chcąc podtrzymywać atrakcyjność swoich rejestrów też 
specjalnych działań nie podejmują. 
W naszej ocenie najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem jest to, iż pod banderą UE często nie występuję 
obowiązek ubezpieczenia marynarzy spoza UE – tym zjawiskiem eliminuje się marynarzy UE z pracy na statkach 
UE. Jako OMK sprzeciwiamy się takim procederom i aktywnie działamy w kierunku utrzymania miejsc pracy dla 
marynarzy z UE. 
  
Co zrobić gdy dojdzie do wypadku na statku 
Każdy wypadek musi być zgłoszony po czym powinna powstać odpowiednia dokumentacja. Na wniosek 
marynarz powinien dostać kopię formularza wypadkowego.  Nie czekaj ze zgłoszeniem. Jeżeli wypadek jest 
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niezarejestrowany to zgłoś to do przełożonego.  Jeżeli potrzebujesz pomocy to możesz się zgłosić do OMK. 
Jeżeli sprawa nie zostanie odpowiednio zgłoszona to dochodzenie ewentualnych roszczeń może być niemożliwe. 
Pozostaw kontrakt i kontakt w domu z najbliższą osobą. 
Dla pełniejszego obrazu przedstawiamy jak powinno wyglądać typowe postepowanie w trakcie leczenia i choroby 
zgodnie ze standardami ITF: 
·         choroba niezwiązana z pracą na statku – chorobowe do 130 dni 
·         choroba lub wypadek związane z pracą na statku – chorobowe do czasu wyleczenia lub osiągnięcia stałej 
niezdolności do pracy 
Odszkodowanie:  przysługuje w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu. Droga może być długa i prowadzić 
nawet przez 3 komisje lekarskie. Pamiętajmy, iż nie musimy się zgodzić z postanowieniem lekarza 
wyznaczonego przez pracodawcę, zawsze możemy powołać swojego lekarza. Oczywiście wszystko w zakresie 
ustalonych zasad zgodnie z umową o pracę lub obowiązującym prawem. 
Nawet jeżeli marynarz nie potrzebuje pomocy Związku w prowadzeniu sprawy lub roszczenia zalecamy 
wszystkim marynarzom z OMK aby skonstatowali się z nami w celu porady. Szybki e-mail lub rozmowa 
telefoniczna. Jeżeli przeoczymy jakiś termin lub warunek to może to w znacznym stopniu utrudnić dalsze 
postepowanie. 
  
Rodzaje umów o prace dla marynarzy 
Jeżeli korzystamy z pośrednika pracy lub z crewingu to powinna być osobna umowa. 
Umowy o pracę: 
·         na czas określony – tzw. kontrakt np. na 2 lub 3 kub 4 miesiące. Często pojawia się tzw. Opcja armatorska 
+/- miesiąc. Dość często pojawia się pytanie o zasady przedłużania kontraktu o opcję armatorska. Jest to jedynie 
w uzasadnionych przypadkach i spowodowane z żeglugą. Odpowiedź typu nie mogę znaleźć nikogo na 
Pana/Pani miejsce nie jest opcją armatorską. 
·         Umowa na czas nieokreślony – w oparciu o stałe wynagrodzenie z ustalonym okresem wypowiedzenia. 
!!! Do każdej umowy o pracę muszą być załączone warunki zatrudnienia lub układ zbiorowy pracy. Marynarze z 
OMK mają możliwość podesłania swojego kontraktu do biura OMK w celu weryfikacji i wydania opinii dotyczącej 
oferowanych warunków zatrudnienia. 
  
Kontakt z ITF 
Inspektor ITF to nikt inny jak wyznaczony pracownik ze Związku Zawodowego. Tak samo jak ITF to Federacja 
Związków Zawodowych z całego Świata. 
Zalecamy aby przed kontaktem z inspektorem najpierw skonsultować sprawę w swoim Związku Zawodowym. 
Jeżeli nie  ma takiej możliwości to przygotujmy legitymacje Związkową ITF – to dużo pomaga. 
  
W Polsce: https://solidarnosc.nms.org.pl/article/2 
Na Świecie: https://www.itfseafarers.org/en/about-us/itf-inspectors 

 www.omk.org.pl 
 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów? 

Zapraszamy do OMK / ITF.. 

 
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  
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• 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/ 

www.omk.org.pl 
 

Wydarzyło się 14 marca - kalendarium.  

14 marca jest 73. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 292 dni. Dzisiaj obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. 
Dzisiaj imieniny świętują:  
Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Bożeciecha, Eutychiusz, Ewa, Fawila, Jakub, Leon, Leona, Łazarz, Matylda,  
Piotr i Pamela. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1440 r. –  W Kwidzynie powstał Związek Pruski – konfederacja szlachty i miast pruskich skierowaną 
przeciwko krzyżakom. 
1633 r. –  Król Władysław IV Waza uznał formalnie Kościół prawosławny na ziemiach Rzeczypospolitej. 
1850 r. – W Berdyczowie Honoré de Balzac poślubił Ewelinę Hańską. 
1924 r. – Rada Ligi Narodów przyznała Polsce teren na półwyspie Westerplatte u ujścia kanału portowego do 
morza, naprzeciw przedmieścia Nowy Port. 
1928 r. – Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki wydał dekret o Prawie lotniczym.  
1943 r. – Zakończyła się likwidacja krakowskiego getta. 
1945 r.– Uchwałą Rządu Tymczasowego RP Ziemie Odzyskane podzielono na 4 okręgi, w których władzę mieli 
sprawować specjalni pełnomocnicy, wyposażeni w szerokie kompetencje.  
1980 r. – W pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie doszło do katastrofy lecącego z Nowego Jorku samolotu PLL 
LOT Ił-62 „Mikołaj Kopernik”, w wyniku czego zginęło 87 osób (77 pasażerów i 10 członków załogi), m.in. 
piosenkarka Anna Jantar, amerykański etnomuzykolog Alan Parkhurst Merriam, 22 członków amatorskiej 
reprezentacji bokserskiej USA oraz 6 delegatów z warszawskich uczelni, wracających z 
obrad Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych (AIESEC).  
1990 r. – Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że inflacja w ciągu dwunastu miesięcy wyniosła 1360% (najwyższa 
wartość wskaźnika w powojennej historii Polski). 
2007 r. –  Został zlikwidowany urząd Rzecznika Interesu Publicznego.  
 
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
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Tabela z dnia 2022-03-14 

1 EUR 4,7465 

1 USD 4,3221 

1 CHF 4,6310 

1 GBP 5,6375 

     

 

    

https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

 

https://nasdaqbaltic.com  
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

 

H U M O R  

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani!                               

Źródło: dowcipy.pl 


