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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 . 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/ 
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Informator OMK 2022. 

Informujemy , że na naszej stronie internetowej umieściliśmy Informator OMK podsumowujący nasze działania na 
rzecz naszego środowiska marynarskiego. Znajdziesz w nim również wiele cennych informacji, odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania. 
Poniżej link do pobrania publikacji: 
https://www.omk.org.pl/_DataFiles/INFORMATOR%20OMK_2022-min.pdf 
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Terminy ważności morskich dokumentów marynarzy bez zmian. 

W odpowiedzi na liczne zapytania, informujemy, iż nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 
marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z tym 
nadal obowiązują wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie 
wprowadzonego stanu epidemii COVID-19 opublikowane przez Ministra Infrastruktury. 
Informacja zamieszczona jest na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie i w Gdyni 
http://www.ums.gov.pl/news/news20200320-zal1.pdf 
https://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/MI-wytyczne-przedluzenie-CoC-26.11.2020.pdf 
Czyli: 
Świadectwa przeszkolenia, które utraciły ważność dnia 1 lutego 2020 r. i później, a wyjątkowe okoliczności 
spowodowane konsekwencjami COVID-19 uniemożliwiły przedłużenie ważności tych dokumentów, pozostają 
ważne do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z COVID-19. Przedłużenie nie wymaga osobnego, urzędowego potwierdzenia. 
 
Dyplomy, których ważność ukończyła się dnia 1 marca 2020 r. i później, a wyjątkowe okoliczności spowodowane 
konsekwencjami COVID-19 uniemożliwiły przedłużenie ważności takiego dyplomu, pozostają ważne do dnia 
upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 
związku z COVID-19. Przedłużenie nie wymaga osobnego, urzędowego potwierdzenia. 
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Equinor i Naturgy chcą wspólnie rozwijać morskie farmy u Wybrzeży Wysp 

Kanaryjskich.  
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Norweski koncern energetyczny Equinor oraz grupa energetyczna Naturgy z siedzibą w Hiszpanii nawiązały 
współpracę i zawarły umowę deweloperską przed zbliżającą się pierwszą hiszpańską aukcją dotyczącą morskiej 
energetyki wiatrowej u wybrzeży Wysp Kanaryjskich. 
Naturgy wniesie do sojuszu energetycznego swoje doświadczenie w zakresie lądowej energetyki wiatrowej w 
Hiszpanii, a Equinor sprawdzone możliwości i doświadczenie w zakresie technologii i rozwoju pływającej morskiej 
energetyki wiatrowej. 
Ponad 90 proc. hiszpańskich obszarów morskiej energetyki wiatrowej obejmuje duże głębokości, dlatego 
Hiszpania ma szansę stać się liderem kolejnej fali pływającej morskiej energetyki wiatrowej w Europie. Rząd 
hiszpański dąży do przekształcenia swojego miksu energetycznego i  w perspektywie do 2030 roku planuje 
zbudować do 3 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Oczekuje się, że pierwsza hiszpańska aukcja dla 
morskiej energetyki wiatrowej odbędzie się w 2023 roku dla wiatraków budowanych w regionie Wysp 
Kanaryjskich. 
- Jesteśmy zadowoleni z porozumienia zawartego z norweską firmą energetyczną Equinor, ponieważ pozwala 
nam ono promować zaangażowanie w sektorze OZE, wykorzystując nasze doświadczenie w rozwoju, budowie i 
eksploatacji lądowej energetyki wiatrowej, a także rozległą wiedzę na temat rynku hiszpańskiego - mówi Jorge 
Barredo, dyrektor zarządzający ds. odnawialnych źródeł energii, nowych przedsięwzięć i innowacji w Naturgy. 
Hiszpania odgrywa obecnie kluczową rolę w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej w pozostałej 
części Europy. Z kolei Equinor ma długą historię współpracy z hiszpańskim przemysłem dostaw morskich. 
Kluczowe komponenty, takie jak pływająca konstrukcja nośna (platforma), wieża i cumy zainstalowane w ramach 
pływającej farm wiatrowej Hywind Scotland (projekt Equinor), zostały wyprodukowane w Hiszpanii. 
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Cumowanie ze sztuczną inteligencją.  

Autonomiczne cumowanie i pozycjonowanie statków to przyszłość branży morskiej, a armatorzy i operatorzy 
terminali cały czas śledzą innowacje, które usprawnią żeglugę i obsługę statków w portach – twierdzą 
eksperci  australijskiej firma (Marine Autonomous Intelligent Docking (MAID)). 
Ponad dekadę australijscy inżynierowie pracowali nad opracowaniem i opatentowaniem systemów i metod 
umożliwiających w pełni autonomiczne cumowanie i pozycjonowanie statków morskich. 
Sprawa nie była łatwa bowiem trzeba było w jeden produkt przekształcić rozwiązania wykorzystywane przez  IoT 
(internet rzeczy) i zaawansowane czujniki, układy zapewniające gromadzenie i szybkie przetwarzanie  danych, 
zaawansowaną robotykę, uczenie maszynowe, układy AI,  VR i AR (sztuczną inteligencję oraz wirtualną i 
rozszerzoną rzeczywistość). To wszystko w jednym stanowi  „MAID Technology”. 
Wärtsilä przetarła szlak 
Wärtsilä  prototypowy system automatycznego cumowania pomyślnie przetestowała już ponad 4. lata temu. 
Operacje wykonywano i sprawdzono na norweskim promie pasażerskim Folgefonn. Ćwiczenia 
prowadzono  najpierw na otwartym akwenie, w symulowanym terminalu w styczniu 2018 r. Testowanie w 
warunkach rzeczywistych odbyło się następnie pomyślnie w porcie Stord w Norwegii w kwietniu 2018 roku. 
– Przekształciliśmy naszą wiedzę ekspercką w zakresie offshore DP [w produkt przeznaczony – MG] na nowy i 
ekscytujący potencjalny rynek – mówił wówczas Thomas Pedersen, dyrektor zarządzający Wärtsilä DP. 
Rozwiązanie projektowano na  promy lub statki wycieczkowe. 
– To rozwiązanie bardzo dobrze wpisuje się w ogólną strategię „smart marine” – przekonywał Pedersen, który 
informował,  że następny etap realizacji projektu przewiduje przedstawienie  operacji automatycznego 
cumowania do zatwierdzenia przez organy regulacyjne po to, by automatyczne cumowanie zastosować w 
operacjach promów i innych statków. 
Smart ship cumuje automatycznie 
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– Automatyczne cumowanie oznacza po prostu, że statek jest zaprogramowany ze wszystkimi zmiennymi jego 
podejścia do nabrzeża – prędkością wiatru, tonażem, kołysaniem, prądem w przypadku portów rzecznych, 
głębokością itd. – wyjaśniają eksperci MAID. 
Mimo że  manewr  będzie wykonywany automatycznie, to  warunki bezpieczeństwa wymagają, by  odbywał się 
pod nadzorem kapitana statku. Statek będzie dobijał do nabrzeża lub odbijał samodzielnie, a proces  sterowania 
statkiem  wykonywany będzie przez oprogramowanie. Zdaniem australijskich inżynierów zautomatyzowane 
cumowanie czyni go wydajnym i zrównoważonym. Pozwala to optymalizowanie zużycia paliwa. 
 
Australijczycy przekonują, że technologia MAID ma wiele zastosowań w operacjach statków handlowych. Oparty 
na sztucznej inteligencji system pozwala również na wykorzystanie na jednostkach offshore, pasażerskich, 
okrętach i administracji morskiej. 
Statek w pętli zamkniętej 
– MAID IP umożliwia w pełni autonomiczne operacje cumowania i pozycjonowania poprzez zastosowanie 
czujników i sterowanie układami napędowymi w pętli zamkniętej – wyjaśniają inżynierowie. 
Technologia MAID automatycznie weryfikuje i wstępnie określa lokalizację cumowania. System może być 
również używany do utrzymywania bezpiecznej pozycji  układu statek-statek, niezależnie od tego, czy obiekt jest 
nieruchomy, czy ruchomy. 
Układ MAID pozwala na omijanie przeszkód i rozpoznawanie pływających obiektów w celu śledzenia innych 
statków i obiektów w porcie. Może bez ingerencji człowieka zatrzymywać jednostkę  lub zmieniać trasę zgodnie z 
wymaganiami w celu utrzymania bezkolizyjnego podejścia do pozycji cumowania. 
Sterowanie układami napędowymi statku obywa się pod kontrolą AI, co pozwala na manewrowanie statkiem z 
kontrolowaną prędkością. Prędkość jednostki jest zmniejszana przy podejściu do nabrzeża, a statek zatrzymuje 
się i automatycznie utrzymuje domyślną odległość od nabrzeża. Rozwiązanie jest ze wszech miar na czasie. 
Innovation Norway i automatyczne cumowanie 
Wärtsilä Norway i Norled już ponad 5. lat temu otrzymały dotacje funduszu Innovation Norway na przetestowanie 
automatycznego cumowania i zintegrowanie go z hybrydowym systemem energetycznym promu elektrycznego. 
Wcześniej Power Conversion w Stord w Norwegii współpracowała z Folgefonn nad wprowadzeniem  innowacji na 
statku hybrydowym. 
– Dzięki automatycznemu cumowaniu  cała sekwencja dokowania i ładowania zostanie teraz zautomatyzowana – 
przekonywała  Ingve Sørfonn, starszy specjalista ds. technicznych E&A, Wärtsilä Marine Solutions. 
Prom Folgefonn był już wyposażony w technologię ładowania indukcyjnego, a właściciele byli bardzo otwarci na 
automatyczne cumowanie  – informował Pedersen. 
Wärtsilä Marine Solutions przetarła więc szlaki prowadzące do szerszego zastosowania układów 
automatycznego cumowania.  Dziś wzbogacane są one nowszymi czujnikami i układami informatycznymi 
wspomaganymi AI, VR i AR. 
Gdynia na kursie 
– Świat zmierza w kierunku przyszłości, która jest coraz bardziej połączona i nigdzie nie jest to bardziej widoczne 
niż w sektorze żeglugi. Możliwości oferowane przez inteligentną technologię będą sprzyjać nowej erze 
współpracy i dzielenia się wiedzą z klientami, dostawcami i partnerami  — stwierdził już kilka lat temu Roger 
Holm, prezes Wärtsilä Marine Solutions. 
Zarząd Morskiego Portu w Gdyni przeciera szlaki, wprowadzając przed kilku laty system dokładnego 
wprowadzania statków do portu wewnętrznego. Lada dzień w Gdyni oddany zostanie do eksploatacji  nowy 
terminal promowy. Być może nadszedł już czas na testowanie systemów autonomicznego cumowania. 
W Porcie Gdynia przygotowywany jest projekt „Optymalizacja łańcucha dostaw przy wykorzystaniu automatyzacji 
procesów”. Projekt pn. „Rozwój automatycznego cumowania w porcie” (Mooring). 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia uzasadnia projekt tym, że „Zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. oraz Port 4.0, w wielu 
portach morskich tworzone jest środowisko komunikacji maszyn i ludzi, efektem jest automatyzacja działań 
wykonywanych na ich terenach. W ciągu ostatnich lat trend automatyzacji procesów wykonywanych na terenach 
portów morskich nabrał dużego znaczenia zarówno wśród podmiotów zarządzających portami, portowych 
podmiotów eksploatacyjnych, jak i konsumentów usług portowych”. 
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– Wzorując się na portach morskich, które obecnie korzystają z wyżej opisanej technologii, Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A. wraz z podmiotami eksploatacyjnymi przygotowuje założenia do projektu polegającego na 
przeanalizowaniu funkcjonowania technologii próżniowego cumowania statków na wybranych nabrzeżach w 
Porcie Gdynia – informuje ZMP Gdynia. 
W dobie pandemii Covid-19, dynamicznego rozwoju żeglugi i offshore,  rozwiązania pozwalające na 
automatyczne cumowanie w porcie i do instalacji offshore jest odpowiedzią na potrzeby rynku oczekującego 
rozwiązań o wysokim poziomie bezpieczeństwa. 
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Kolejne kraje zamykają pory dla rosyjskich statków. 

Estonia i Bułgaria to kolejne kraje Unii Europejskiej, które zamknęły swoje porty dla rosyjskich statków. Wcześniej 
podobny zakaz wydały Włochy, Belgia i Rumunia, zgodnie z pakietem sankcji nałożonych przez Unię Europejską 
na Rosję za inwazję na Ukrainę. 
Porty w Estonii zamknięte są od niedzieli - podało tamtejsze publiczne radio i telewizja ERR, powołując się na 
ministerstwo spraw gospodarczych i infrastruktury. Szef resortu Taavi Aas powiedział, że Europa rewiduje swoją 
działalność gospodarczą i staje się coraz bardziej niezależna od Rosji, gdy "Kreml nie pokazuje sygnałów 
zakończenia agresji". 
Zakaz dotyczy też rosyjskich jednostek, które zmieniły banderę po 24 lutego, czyli po rozpoczęciu rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę. Nie będzie zaś obowiązywał wobec statków potrzebujących pomocy, ale o tym będą 
decydować policja i straż graniczna. 
Także w Bułgarii wszedł w życie zakaz przyjmowania w portach morskich i rzecznych rosyjskich jednostek, także 
tych, które ostatnio zmieniły banderę. 
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Nadchodzą najwyższe wzrosty cen ropy Brent w tym roku. 

Ropa Brent zmierza do zaliczenia najdłuższej serii zwyżek cen na rynkach paliw w tym roku – informują 
maklerzy. Jest to reakcja na zobowiązania chińskich władz do zniwelowania szkód w gospodarce wywołanych 
blokadami w czasie walki z Covid-19. Drugim czynnikiem są zakłócenia w dostawach ropy z Libii, co powoduje 
zacieśnienie sytuacji podażowej na rynkach paliw. 
Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na czerwiec jest wyceniana po 113,44 USD za baryłkę, wyżej o 0,25 
proc. Surowiec zyskuje już piątą sesję z rzędu. Takiej serii zwyżek nie było od grudnia ubiegłego roku. 
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 107,99 USD, 
niżej o 0,20 procent. 
Inwestorzy pozytywnie przyjęli we wtorek zapewnienia władz Chin, że wpływ epidemii Covid-19, z jaką zmaga się 
ten kraj, i konieczność wprowadzania lockdownów w wielu regionach Chin, będą krótkotrwałe, i że normalne 
warunki funkcjonowania gospodarki zostaną „szybko przywrócone” po opanowaniu epidemii koronawirusa. 
W poniedziałek bank centralny Chin ogłosił szereg środków mających na celu wsparcie małych firm i osób 
fizycznych w czasie trudności, jakie przeżywa chińska gospodarka w związku z epidemią. Ludowy Bank Chin 
wezwał krajowe banki do rozszerzenia udzielania pożyczek dla osób o „elastycznym zatrudnieniu”, m.in. dla 
taksówkarzy, właścicieli sklepów internetowych i kierowców ciężarówek, oraz do udzielania długoterminowych i 
tańszych kredytów małym firmom. 
Tymczasem w Libii o ponad pół miliona baryłek dziennie spadła produkcja ropy. Istnieje ryzyko dalszego 
obniżenia dostaw tego surowca, ponieważ kraj ogarnęła fala demonstracji politycznych. Pole naftowe Sharara na 
zachodzie Libii, z którego można pompować dziennie 300 tysięcy baryłek ropy, zostało całkowicie zamknięte w 
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związku z rozprzestrzenianiem się protestów, podczas których wysuwane są żądania dymisji premiera Libii 
Abdula Hamida Dbeibaha. Z tego samego powodu nie działa też pole naftowe El Feel, o dziennej produkcji 65 
tysięcy baryłek. Łącznie produkcja ropy w Libii spadła o 535 tysięcy baryłek dziennie i można oczekiwać dalszego 
jej obniżenia. Jeszcze w niedzielę produkcja libijskiej ropy wynosiła 1,1 miliona baryłek. 
National Oil Corp. formalnie wstrzymał załadunek ropy w libijskim porcie Zueitina i podał, że jest to „dopiero 
początek bolesnej fali wstrzymywania produkcji ropy”. 
akłócenia w dostawach libijskiej ropy na globalne giełdy paliw pojawiają się w delikatnym momencie dla 
światowych rynków towarowych, gdy spadają też dostawy rosyjskiej ropy z powodu prowadzonej w Ukrainie 
wojny. 
Ceny ropy na rynkach na świecie wzrosły od początku tego roku o ponad 45 procent, ponieważ rosyjska inwazja 
na Ukrainę wstrząsnęła mocno już i tak napiętym rynkiem paliw. 
Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wprowadziły zakaz importu rosyjskiej ropy, a w UE rośnie presja na 
ograniczenie sprowadzania ropy z Rosji. W tym czasie jednak niektórzy azjatyccy nabywcy odbierają dodatkowe 
ładunki rosyjskiej ropy. 
„Wpływ blokad wprowadzanych w chińskiej gospodarce na popyt na ropę i przerw w dostawach surowca z Libii 
znajduje się na radarach rynków paliw” – mówi Vandana Hari, założycielka firmy konsultingowej Vanda Insights. 
„Ale to perspektywa wycofania się UE z importu rosyjskiej ropy jest kluczowym czynnikiem, który może 
kształtować nastroje na rynkach paliw” – podkreśla. 
We wtorek 19 kwietnia ropa naftowa Brent nieznacznie drożeje, we wtorek ranocena baryłki rośnie o 0,10 proc. 
do 113,27 dolarów. Z kolei amerykańska ropa WTI tanieje o 0,29 procent, do 107,30 dolarów. 
 
 

Źródło: PAP  

Gol Kądziora wystarczył. 

Piast Gliwice znowu ograł Legię Warszawa przed jej własną publicznością. Tym razem 1:0 po golu Damiana 
Kądziora za zakończenie 29. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. 
Piast dostał prezent od Legii w postaci błędów obrońców i go skrzętnie wykorzystał. A konkretnie Damian 
Kądzior, który w 43. minucie zachował czujność w polu karnym, podczas gdy kiksowali kolejno Mateusz 
Wieteska i Lindsay Rose, dzięki czemu z bliskiej odległości wpisał się na listę strzelców. 
Jak się później okazało, trafienie Kądziora przesądziło o losach spotkania na korzyść gliwiczan, a co za tym idzie, 
niemoc legionistów w starciach z Piastem przed własną publicznością trwa w najlepsze. Liczby nie pozostawiają 
żadnych złudzeń. 
To już szósty mecz z rzędu bez porażki (z czego czwarty wygrany!) w wykonaniu Waldemara Fornalika i spółka 
przy Łazienkowskiej. Ostatni raz Legia cieszyła się z triumfu na własnym terenie z Piastem w... grudniu 2018 
roku, kiedy to bramki strzelali dawno już nieobecni w klubie Sandro Kulenović i Carlitos. 
Poza tym zespół z Górnego Śląska zachował szanse na zajęcie czwartego miejsca na koniec sezon. Strata do 
plasującej się na tej lokacie Lechii Gdańsk wynosi pięć oczek. Legia natomiast, jeśli żywiła iluzoryczne nadzieje 
na osiągnięcie identycznego celu, to właśnie się z nimi pożegnała i pozostaje jej już tylko gra o przysłowiową 
pietruszkę. 
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Coraz więcej przypadków tajemniczej choroby wątroby u dzieci. 

WHO ostrzega, że liczba ostrego zapalenia wątroby o nieznanej etiologii dotyka coraz więcej osób na świecie. 
Chorują głównie dzieci w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. 
Najnowszy komunikat Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mówi o rosnącej liczbie przypadków ostrego 
zapalenia wątroby o nieznanej etiologii u dzieci poniżej 10. roku życia. 5 kwietnia 2022 r. WHO otrzymała 10 
przypadków choroby w środkowej Szkocji, a do 8 kwietnia w Wielkiej Brytanii chorowało już łącznie 74 dzieci. W 
Hiszpanii zidentyfikowano trzy podobne przypadki, a w USA dziewięć. To na pewno nie koniec. 
Zespół kliniczny w zidentyfikowanych przypadkach obejmuje ostre zapalenie wątroby ze znacznie podwyższonym 
poziomem enzymów wątrobowych. Choroba głównie dotyka dzieci przed 10. rokiem życia. Niektórzy pacjenci 
muszą być przenoszeni na oddziały specjalistyczne, bo choroba postępuje bardzo szybko i może doprowadzić do 
niewydolności narządu. Do 11 kwietnia nie odnotowano żadnego zgonu wśród chorych. 
Testy laboratoryjne wykluczyły wirusa zapalenia wątroby (A, B, C, D i E) i obecnie trwają badania mające na celu 
zrozumienie etiologii pojawiających się przypadków. Naukowcy nie wiedzą, co się dzieje. W kilku przypadkach w 
organizmach pacjentów wykryto SARS-CoV-2 i/lub adenowirusa, więc pojawiły się sugestie, że może być to 
odmiana COVID-19, która powoduje uszkodzenie wątroby u dzieci. Objawy obejmują żółtaczkę, biegunkę, 
wymioty i bóle brzucha - w wielu przypadkach konieczna jest hospitalizacja. Trwają badania laboratoryjne 
zidentyfikowanych przypadków pod kątem dodatkowych zakażeń, substancji chemicznych i toksyn. 
WHO monitoruje sytuację w innych państwach w poszukiwaniu przypadków o podobnym profilu. Eksperci 
przewidują, że zanim zostanie ustalona etiologia nowej choroby, prawdopodobnie pojawi się więcej przypadków. 
Na razie trudno stwierdzić jaki jest związek nowego ostrego zapalenia wątroby z COVID-19. Jedna z hipotez 
mówi, że infekcja SARS-CoV-2 ułatwia infekowanie organizmu przez inne wirusy, także te powodujące problemy 
z wątrobą. 
Mianem wirusowego zapalenia wątroby (WZW) nazywamy grupę chorób wątroby, w których przebiegu dochodzi 
do uszkodzenia tego organu w wyniku infekcji wirusowej. Wśród ludzi najczęściej występuje WZW typu A, B i C. 
Warto zaznaczyć, że wirus zapalenia wątroby typu A wywołuje ostre wirusowe zapalenie wątroby, a B i C także 
przewlekłe. Najważniejszą wytyczną w zapobieganiu tym chorób jest przestrzeganie zasad higieny, a także 
szczepienia ochronne (w przypadku WZW A i B). 

 Źródło:Fokus.pl 

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. 
 
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. 
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 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/ 

 

www.omk.org.pl 
 

 

Wydarzyło się 19 kwietnia - kalendarium.  

19 kwietnia jest 109. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 256 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują:  
Cieszyrad, Czesław, Dionizjusz, Dionizy, Ekspedyt, Ekspedyta, Elfeg, Ema, Emma, Irydion, Jerzy, Konrad, Kresc
encjusz, Krescens, Krescenty, Leon, Leona, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Sokrates, Wierzyn, Wigilia, Wincenty i W
łodzimir 
Dzisiaj obchodzimy w Polsce Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Powstania w Getcie Warszawskim . 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1246 r. – Pierwsza wzmianka o Wambrez (Wąbrzeźnie) w ziemi chełmińskiej. 
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1539 r. – Na Małym Rynku w Krakowie została spalona na stosie pod zarzutem apostazji 79-letnia Katarzyna 
Weiglowa.  
1773 r. – Rozpoczęły się obrady Sejmu Rozbiorowego.  
1809 r. – Wojna polsko-austriacka: nierozstrzygnięta bitwa pod Raszynem. 
1831 r. – Powstanie listopadowe: zwycięstwo powstańców w II bitwie pod Boremlem.  
1919 r. – Wojna polsko-bolszewicka: polskie wojsko zajęło Wilno.  
1943 r.– Wybuchło powstanie w getcie warszawskim. 
1948 r. – W Warszawie odsłonięto Pomnik Bohaterów Getta.  
1969 r. – Sejm PRL uchwalił nowy Kodeks karny.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-04-15 

1 EUR 4,6378 

1 USD 4,2865 

1 CHF 4,5493 

1 GBP 5,6019 

     

 

    

https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

  

Rozrywka 
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http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

 

 

 

H U M O R  

Lekarz do bardzo puszystego pacjenta... 
Jeśli każdego dnia zrobi pan sobie marsz na 10 km to za rok wróci pan do właściwej wagi i kondycji. 
Po roku pacjent dzwoni do lekarza i mówi... 
- Wróciłem do swojej właściwej wagi, tylko mam problem! 
- Jaki ? 
- Jestem teraz 3650 km od domu! 

Źródło: dowcipy.pl 


