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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku – stan na dzień 31-05-2021 r 

Z uwagi na publikację Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06-05-2021 r. , informujemy, iż nadal kwarantanny 
po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych nie muszą odbywać 
marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, pomimo wprowadzonych zmian w 
Rozporządzeniu. Rozporządzenie nie rozszerza ani nie zawęża rodzaju osób, podlegających 
obowiązkowej kwarantannie – w tym zakresie stosuje się przepisy dotychczasowe. 
Marynarze nadal są zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny, wracając ze statku do domu po 
zakończeniu kontraktu. 
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Informacja o ograniczeniach i procedurach 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 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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Pomoc finansowa OMK . 

Przypominamy. 
Marynarze należący do OMK, którzy ze względów zarówno indywidualnych jak i zawodowych wykonują testy na 
Covid, mogą ubiegać się o zapomogę finansową z OMK. 
Zapomoga przysługuje tylko marynarzom z OMK indywidualnie zlecającym badania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa własnego, rodziny lub ułatwienia w przemieszczaniu się pomiędzy miejscami zamieszkania i 
pracy. Zapomoga nie przysługuje marynarzom wykonującym badania na zlecenie i koszt armatora. 
Osoby zamierzające skorzystać z zapomogi finansowej proszone są o kontakt mailowy – biuro@nms.org.pl  
Podstawą złożenia wniosku o zapomogę są opłacone składki , rachunek lub paragon, potwierdzenie 
przeprowadzonego badania ( wynik testu – może być nieczytelny ) oraz wskazanie nr konta bankowego. 
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Nowa wysokość obowiązującej składki członkowskiej z tytułu 

przynależności do OMK / ITF. 

Informujemy, że Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów OMK, podwyższona została wysokość składki 
członkowskiej z tytułu przynależności do OMK / ITF o 5 pln. Ostatnia zmiana wysokości składki członkowskiej 
miała miejsce 11 lat temu. Uzyskana kwota z podwyższenia składki członkowskiej będzie przeznaczona na 
poszerzenie pakietu ubezpieczenia NNW, którym obligatoryjnie są objęci marynarze, należący do Organizacji 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 21-2021 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 2 
 

Poniżej pełna treść podjętej Uchwały wraz z wymiarem składek, obowiązującym od 01/06/2021 r. 
 

Uchwała nr 1/2021 
WZD Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność 

z dnia 30.04.2021 
w s. obowiązującej wysokości składek członkowskich 

WZD OMK NSZZ Solidarność ustala następującą wysokość składek członkowskich dla marynarzy należących do 
OMK i pozostających bez zatrudnienia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej: 
Oficerowie – poziom zarządzania – 30 zł / miesiąc 
Oficerowie – poziom operacyjny – 25 zł / miesiąc 
Marynarze – poziom pomocniczy – 20 zł / miesiąc 
Uczeń / student – 10 zł / miesiąc * 
Emeryt / rencista – 10zł / miesiąc ** 
(*) składka 10 zł przysługuje młodzieży kształcącej się w szkołach (uczelniach o profilu morskim) nie podejmującej pracy na stanowisku 
innym niż kadet. Pozostałe osoby uczące się i pracujące na wyższych stanowiskach powinny uregulować składki zgodnie z zajmowanym 
stanowiskiem na statku. 
(**) Składka 10 zł za miesiąc przysługuje osobom legitymującym się właściwą legitymacją emeryta/rencisty i nie wykonującym pracy na 
morzu. 
(***) W przypadku gdy marynarz jest zatrudniony na statku objętym układem zbiorowym, którego stroną jest KSMMiR NSZZ „S” lub innym 
na mocy którego przekazywana jest opłata z tytułu układu zbiorowego miesiące spędzone na burcie zaliczane są do stażu członkowskiego 
w OMK NSZZ „S”. 
(****) Składka w wysokości 10 zł miesięcznie przysługuje także osobom wykonującym pracę na statkach objętych układem zbiorowym 
polskich afiliantów ITF (innych niż KSMMiR NSZZ „S”). 
 
Uchwała wchodzi w życie po osiągnięciu wymaganej większości głosów z dniem 01.06.2021. 
Uchwała wprowadza następujący okres przejściowy: 
- wszystkie osoby wypełniające deklarację członkowską po 01.06.2021 są zobowiązane do opłacania składek 
członkowskich zgodnych z niniejszą uchwałą 
- wszystkie osoby które opłacą lub opłaciły składki członkowskie przed 01.06.2021 mają zaliczony zadeklarowany 
okres składkowy i są zobowiązane do opłaty składek zgodnie z niniejszą uchwałą przy kolejnej płatności po 
01.06.2021 
 

Źródło omk.org.pl 

Informujemy, że wszyscy marynarze należący do OMK zostali objęci 

kontynuacją podstawowego ubezpieczenia NNW na kolejny rok 2021-

2022 wraz z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia. 

Przypominamy, że w ramach przynależności do Organizacji Marynarzy Kontraktowych marynarze są objęci 
obligatoryjnie 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. 
Ponieważ od 01/06/2021 r, nastąpi wzrost wysokości obowiązującej składki członkowskiej, planowana kwota 
wynikająca z podwyższenia składki została przeznaczona na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia NNW 
obejmującego wszystkich marynarzy należących do OMK / ITF 
W zależności od stażu przynależności, oferujemy trzy pakiety ubezpieczenia z rozszerzeniem obowiązującym na 
2021-2022 r.: 
 
PAKIET ZŁOTY: obejmuje marynarzy z ponad 10 letnim stażem przynależności. W wyniku śmierci marynarza ( 
statek, wypoczynek ), osoba wskazana w deklaracji członkowskiej jako najbliższy krewny/osoba do kontaktu, 
otrzymuje natychmiastowe odszkodowanie w wysokości 20 000, które może pomóc rodzinie na początek w tej 
trudnej chwili. Marynarz może również otrzymać % odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu od kwoty 20 
000 w razie wypadku.  
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 Pakiet został poszerzony o podwyższenie kwoty odszkodowania z 10 000 na  20 000 pln ,oraz o: 
 zwrot kosztów leczenia limit świadczenia: 2 000 zł, 
 świadczenie pomocy finansowej świadczenie: 5 000 zł, 
 świadczenie ryczałtowe za operację świadczenie: 1 000 zł, 
 świadczenie z tytułu śmierci w następstwie wypadku przy pracy świadczenie: 40 000 zł, 
 sepsa świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy: 2 000 zł, 
 świadczenie z tytułu śmierci w następstwie sepsy: 10 000 zł, 
 poważne zachorowanie świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania: 2 000 zł, 
 nowotwór złośliwy świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nowotworu złośliwego: 2 000 zł. 

 
PAKIET SREBRNY obejmuje marynarzy z ponad 10 letnim stażem przynależności. W wyniku śmierci marynarza 
( statek, wypoczynek ), osoba wskazana w deklaracji członkowskiej, otrzymuje natychmiastowe odszkodowanie 
w wysokości 10 000. Marynarz może również otrzymać % odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu od 
kwoty 10 000 w razie wypadku 

 Pakiet został poszerzony o podwyższenie kwoty odszkodowania z 5 000 na  10 000 pln oraz o: 
 zwrot kosztów leczenia limit świadczenia: 1 000 zł, 
 poważne zachorowanie świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania: 2 000 zł, 
 nowotwór złośliwy świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nowotworu złośliwego: 2 000 zł, 

 
PAKIET BRĄZOWY obejmuje wszystkich marynarzy bez wzgledu na staż. W wyniku śmierci marynarza ( statek, 
wypoczynek ), osoba wskazana w deklaracji członkowskiej, otrzymuje natychmiastowe odszkodowanie w 
wysokości 10 000. 
 
W razie konieczności, prosimy o skorzystanie z wybranej metody zgłoszenia zdarzenia: 
1. On line: 
http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia 
2. Za pośrednictwem infolinii: 801 102 102. 
3. Osobiście w najbliższym Oddziale PZU. 
Przypominamy również, że ubezpieczeniem objęci są marynarze, którzy mają terminowo opłacane składki 
członkowskie. Aby otrzymać numer polisy, prosimy o kontakt e-mail z biurem OMK: biuro@nms.org.pl 
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Koncentratory tlenu wysłane do Indii w celu ratowania życia marynarzy.  

Łączna wartość dwóch grantów wynosi 215 000 GBP (305 085 USD). 
Setki istnień ludzkich zostanie uratowanych dzięki dwóm nowym projektom ratunkowym, finansowanym przez 
Fundusz Marynarski ITF i realizowanym za pośrednictwem dwóch indyjskich związków marynarzy. 
Wsparcie ze strony fundacji ITF Seafarers ’Trust dla koncentratorów tlenu i zapasów ratunkowych dla marynarzy i 
ich rodzin pojawia się, gdy indyjski system opieki zdrowotnej balansuje na krawędzi załamania, w następstwie 
bezprecedensowego wybuchu epidemii Covid-19 w tym kraju. 
Łączna wartość dwóch grantów wynosi 215 000 GBP (305 085 USD). 
Narodowy Związek Marynarzy Indii (NUSI) wykorzysta swoją sieć oddziałów w całym kraju, aby bezpłatnie 
dostarczać koncentratory tlenu marynarzom i ich rodzinom. Inicjatywa jest częścią szerszego projektu 
związkowego mającego na celu zwiększenie liczby łóżek w szpitalach rządowych. 
Druga dotacja z funduszu ITF Seafarers ’Trust sfinansuje zaopatrzenie marynarzy indyjskich i ich rodzin, którzy 
doświadczają trudności podczas zamknięcia lub w okresie kwarantanny. Indyjski Związek Marynarzy Forwardów 
(FSUI) będzie koordynował uzyskiwanie wsparcia logistycznego i niezbędnych towarów dla marynarzy w 
zamkniętych portach, a także zapewni pomoc rodzinom, które straciły bliskich na skutek wirusa. 
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Więcej, czytaj na: https://www.itfseafarers.org/en/news/oxygen-concentrators-sent-india-save-seafarers-lives  
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Szkoła Morska w Gdyni będzie szkolić budowniczych i serwisantów Morskich 

farm wiatrowych.   

– Zebraliśmy fachowców z branży, którzy opowiedzieli nam o swojej pracy i zadaniach zawodowych. Korzystając 
z ich doświadczenia wyodrębniliśmy zestaw wiedzy i umiejętności jakie muszą mieć pracownicy potrzebni do 
budowy i serwisu farm na morzu. Na tej podstawie opracowaliśmy ścisły program kursów, które zakończy 
egzamin praktyczny – mówi Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni. – Z taką ofertą jesteśmy pierwsi w 
Polsce. Nasze kursy będą też poświadczane certyfikatem uznawanym zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Przymiarki do kursów, które już od jesieni 2021 roku zaczną się w Szkole Morskiej, trwały od dłuższego czasu. 
Teraz będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych pracą w branży morskiej. Są one idealną propozycją dla 
osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje, jak i tych, którzy chcą lub muszą się przebranżowić. 
Historia zobowiązuje. „To ogromna szansa dla regionu” 
– Trzeba to jasno powiedzieć. Mamy duże braki kadrowe w branży MEW. Już dziś wiadomo, iż w związku z 
rozwojem farm wiatrowych  na Bałtyku będzie brakować zarówno  monterów jak i serwisantów morskich farm 
wiatrowych. Już za dwa lata na rynku będą potrzebni wysoko wykwalifikowani fachowcy – przypomina Alfred 
Naskręt, dodając że zgodnie z prognozami rozwój morskiej energetyki wiatrowej przyczyni się do powstania 
nawet 70 tys. miejsc pracy do 2033 roku i stworzy nowe możliwości zatrudnienia w całej Polsce, zwłaszcza na 
Wybrzeżu. 
– Jako Szkoła Morska czujemy się wręcz zobowiązani do zapewnienia możliwości kształcenia takich 
specjalistów. Obliguje nas i oczywista lokalizacja, i bardzo szerokie możliwości praktycznej nauki zawodu. 
Dysponujemy potrzebnym do kształcenia kadr zapleczem warsztatowym, dzięki , któremu  nasi  kursanci mogą 
uczyć  się wszystkiego od podstaw. Myślimy już nad rozbudowaniem możliwości dydaktycznych, tak by 
zaoferować jeszcze więcej – dodaje. 
Szef Szkoły Morskiej zauważa również, że rozwój farm wiatrowych, nie tylko tych morskich, pokazuje w jak 
przełomowym momencie znajduje się Gdynia i region. 
– Historia zatacza koło na naszych oczach. W latach 20. XX wieku Gdynia z wioski rybackiej stała się pięknym i 
nowoczesnym miastem. Za pracą i lepszym życiem przyjeżdżały tu rodziny z całej Polski – opowiada. – Teraz 
przed nami kolejna taka szansa dla regionu. Grzechem byłoby jej nie wykorzystać. Trzeba więc stworzyć 
możliwości kształcenia i zachęcić ludzi do życia właśnie tu, ponieważ ma to przyszłość. 
Pierwsze firmy już zainteresowane 
Na każdy z kursów zapisać będzie można się indywidualnie, ale całą grupę może zapisać również firma. 
– Pierwsze firmy już zgłosiły swoje grupy. Do podstawowego programu kursu, który jest obowiązkowy dla 
wszystkich, pracodawca może dodać również konkretne obszary specjalistyczne, w których chce wyszkolić swój 
zespół. Zakładamy, że na każdy kurs trzeba poświęcić około trzech miesięcy nauki – podkreśla dyrektor.  
Budowniczy i serwisanci MFW. Kto wymyślił program? 
Kursy, które znajdą się w ofercie Szkoły Morskiej jesienią intensywnie budowano przez ostatnie pięć miesięcy w 
bezpośredniej współpracy z ekspertami ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z Instytutu Badań 
Edukacyjnych.  
– Zaprosiliśmy do dyskusji ponad 15 ekspertów z różnych firm i instytucji. Podpisaliśmy porozumienie, w ramach 
którego opisaliśmy dwie kwalifikacje rynkowe: „Montowanie wieży WTG” oraz „Serwisowanie wieży WTG”. Na 
bazie tych opisów zostały opracowane programy kursów przygotowujących do pracy w tych obszarach – mówi 
Dorota Heiza, regionalny lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z  IBE. 
– Kluczowe było opracowanie takich programów, które odpowiedzą na potrzeby rynku, krótko mówiąc będą 
„uszyte na miarę” potrzeb pracodawców z branży, zwłaszcza w perspektywie planowanych inwestycji na Morzu 
Bałtyckim. Niestety obecne kształcenie formalne nie odpowiada ściśle na te potrzeby lokalnego rynku. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 21-2021 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 5 
 

Po licznych dyskusjach wybrano kluczowe obszary, w których najpilniej należy wyszkolić fachowców.  
– Wypracowaliśmy propozycję branżowego standardu dla umiejętności potrzebnych w obszarze montowania 
oraz serwisowania wież WTG i zrobiliśmy to jako  pierwsi. Opisaliśmy konkretne umiejętności w oparciu o wiedzę 
ekspertów branżowych. Dotyczą one oczywiście budowania, jak i następnie serwisowania farm wiatrowych – 
wyjaśnia Dorota Heiza.  
ZSK. Czemu ma służyć i dlaczego to ważne dla pracownika? 
Jak podkreśla specjalistka do spraw Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, rynek wymaga dziś od pracowników 
elastyczności i gotowości na zmianę.  
– Aby uniknąć zawodowej stagnacji, czy nawet wykluczenia z rynku pracy, pracownicy zmuszeni są ciągle 
zdobywać nowe kwalifikacje, a pracodawcy − szukać kandydatów z określonym zestawem kompetencji i 
nieustannie podnosić kwalifikacje swoich kadr – tłumaczy.  
Umiejętności ściśle uporządkowane 
Zintegrowany System Kwalifikacji oferuje możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy, zdobytych, 
w różny sposób, w tym także w trakcie samodzielnego uczenia się, oraz zapewnia powszechny dostęp do 
uporządkowanej listy obecnych na rynku kwalifikacji z ich jasno określonym opisem.  
Pełna lista kwalifikacji znajduje się w publicznej bazie danych − Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). 
Dobrze opisane kwalifikacje podpowiedzą, jaką wiedzę i umiejętności musi posiadać osoba, która chce 
potwierdzić swoje kompetencje w danej dziedzinie lub czego pracodawca może oczekiwać od kandydata na 
określone stanowisko. 
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Ósmy gigant napędzany LNG dołączył do floty CMA CGM. 

CMA CGM Trocadero, ósmy z serii dziewięciu kontenerowców napędzanych LNG o pojemności 23 000 TEU 
budowanych w Chinach, został dostarczony do francuskiej firmy CMA CGM. 
Gigantyczny kontenerowiec o długości prawie 400 metrów i szerokości 61 metrów jest czwartym i ostatnim 
statkiem z tej serii dostarczonym przez stocznię CSSC Jiangnan. Ostatnia z jednostek zostanie ukończona w 
CSSC Hudong-Zhonoghua Shipbuilding. 
Statki są obecnie największymi kontenerowcami na świecie z napędem LNG. Będą wyposażone w dwupaliwowe 
silniki WinGD i zbiornik paliwa GTT o pojemności 18 600 m3, oba największe, jakie kiedykolwiek zbudowano. 
Mają prosty dziób ze sterem i śrubą o nowej konstrukcji, która poprawia ich hydrodynamikę, zmniejszając tym 
samym zużycie energii. 
Siostrzane statki o pojemności 23 000 TEU zostaną zarejestrowane we Francuskim Rejestrze Międzynarodowym 
(RIF) i nazwane na cześć kultowych zabytków i punktów orientacyjnych stolicy Francji (Palais Royal, Luwr, Rivoli, 
Montmartre, Concorde, Trocadéro i Sorbonne). 
CMA CGM Trocadero ma opuścić Chiny 29 maja, kierując się do Europy, gdzie zostanie wdrożony w ramach 
usługi CMA CGM Azja-Europa. 
Francuzi chcą mieć ponad 40 statków napędzanych LNG 
CMA CGM postawiło sobie za cel osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, a 
przyjęcie LNG jako paliwa morskiego odgrywa główną rolę w tej strategii. Firma podała wcześniej, że planuje 
posiadać flotę 32 kontenerowców napędzanych LNG do końca 2022 roku. 
Liczba ta prawdopodobnie wzrośnie do ponad 40 statków po ostatnim zamówieniu ogłoszonym przez CMA CGM 
na początku tego miesiąca. 
Kontrakt obejmuje budowę 6 dwupaliwowych kontenerowców zasilanych LNG o pojemności 15 000 TEU, które 
mają zostać zbudowane przez Stocznię Jiangnan, oraz 6 dwupaliwowych kontenerowców zasilanych LNG o 
pojemności 13 000 TEU, które ma zbudować Hudong Zhonghua. 
Pozostałe dziesięć kontenerowców o ładowności 5500 TEU, które będą napędzane przez VLSFO, zostanie 
zbudowanych przez Beihai Shipbuilding. Oczekuje się, że statki te dołączą do floty grupy w latach 2023-2024. 
 

Źródło: gospodarkamorska 
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UE zwiększa cele klimatyczne. 

Komisarz UE ds. Energii Kadri Simson oświadczyła, że cele dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii zostaną zwiększone w ramach pakietu Fit for 55, który zostanie przedstawiony Komisji już w lipcu. 
W przemówieniu w Parlamencie Europejskim Simson ogłosiła, że Fit for 55 zmieni dyrektywę w sprawie 
odnawialnych źródeł energii. Określała ona do te pory cele dotyczące ilości energii w Europie pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych. 
– W obecnej formie RED II wyznacza wiążący cel na 2030 roku, na poziomie co najmniej 32 proc. – powiedziała 
Kadri Simson. 
– Ale nasze ambicje się zmieniły. Plan celów klimatycznych wyznacza wyższy cel w przedziale od 38 do 40 proc. 
¬To jest osiągalne. Mamy wolę polityczną, wiedzę techniczną i fundusze UE, aby to osiągnąć ¬ –  dodała. 
–  Rewizja nie zmieni całkowicie ram prawnych dla odnawialnych źródeł energii w UE. W 2018 roku przeszliśmy 
gruntowny przegląd dyrektywy –  komentuje. 
–  Ma to jednak na celu umożliwienie większej integracji systemu energetycznego i pobudzenie rozwoju 
odnawialnych źródeł energii w tych sektorach, w których potrzebujemy szybszych zmian –  skwitowało. 
Pakiet Fit for 55 pokaże, w jaki sposób UE osiągnie cel zwiększonej redukcji emisji dwutlenku węgla aż o 55 
proc., który określiła w Europejskim Zielonym Ładzie w zeszłym roku. 
 

Źródło: gospodarkamorska 

W. Brytania: Nowy okręt flagowy będzie promował brytyjskie interesy za 

granicą. 

Brytyjski rząd zleci budowę nowego narodowego okrętu flagowego, który będzie wykorzystywany do promowania 
interesów kraju za granicą, w tym do goszczenia spotkań dyplomatycznych i targów handlowych - ogłoszono w 
niedzielę. 
Jednostka, która według nieoficjalnych informacji ma kosztować 200 mln funtów, stanie się następcą słynnego, 
wycofanego ze służby w 1997 r. Royal Yacht Brittania, choć w odróżnieniu od niego ma być statkiem, a nie 
luksusowym jachtem. Budowa statku ma się zacząć w przyszłym roku, a do służby powinien wejść za cztery lata i 
pozostać w niej przez kolejne 30. Jak podkreślił brytyjski rząd, nowy okręt flagowy ma być w całości 
zaprojektowany w kraju i zbudowany w jednej z brytyjskich stoczni. Dziennik "Daily Telegraph" sugeruje, że 
będzie on nosił imię zmarłego w kwietniu księcia Filipa, męża królowej Elżbiety II. 
Jak poinformował brytyjski rząd, typowa sześciomiesięczna trasa nowego okrętu flagowego może obejmować 
dokowanie w porcie w kraju, w którym wizytę składa brytyjski premier, aby umożliwić równoległe rozmowy między 
brytyjskimi i lokalnymi przedsiębiorcami, organizację targów handlowych w celu sprzedaży brytyjskich produktów 
na danym rynku oraz zapewnienie miejsca dla międzynarodowego spotkania ministerialnego lub ważnych 
negocjacji handlowych między Wielką Brytanią a krajem. 
"Ten nowy narodowy okręt flagowy będzie pierwszym tego typu statkiem na świecie, odzwierciedlającym rosnący 
status Wielkiej Brytanii jako wielkiego, niezależnego narodu handlującego na morzu. Każdy aspekt statku, od 
jego budowy do firm, które zaprezentuje na pokładzie, będzie reprezentował i promował to, co najlepsze w 
Wielkiej Brytanii, dając jasny i mocny symbol naszego zaangażowania w to, by być aktywnym graczem na 
światowej scenie" - oświadczył premier Boris Johnson. 
Royal Yacht Britannia został zwodowany przez królową Elżbietę II w stoczni w Clydebank w Szkocji na oczach 
tysięcy ludzi w dniu 16 kwietnia 1953 r. W ciągu 44 lat służby jacht przepłynął ponad milion mil morskich, a po 
wycofaniu z eksploatacji został zacumowany w Edynburgu, stając się atrakcją turystyczną. 
 

Źródło:gospodarkamorska  
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Niewidomy odzyskał częściowo wzrok. To zasługa rewolucyjnej terapii genowej.  

Niewidomy mężczyzna, który kilkadziesiąt lat temu stracił wzrok z powodu neurodegeneracyjnej choroby oczu, 
częściowo odzyskał zdolność widzenia dzięki eksperymentalnej terapii genowej. To pierwszy taki przypadek w 
historii. 
U 58-letniego obecnie pacjenta 40 lat temu zdiagnozowano zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis 
pigmentosa, RP). RP to grupa postępujących zaburzeń genetycznych, które prowadzą początkowo do osłabienia 
widzenia wieczorem i w nocy, a z czasem do zawężania pola widzenia, aż do całkowitej utraty wzroku. Za postęp 
choroby odpowiadają mutacje, które upośledzają funkcjonowanie światłoczułych receptorów w siatkówce oka.  
Badany mężczyzna zachował percepcję światła – nadal mógł dostrzec obecność światła i odróżnić je od 
ciemności – ale nie mógł dostrzec niczego więcej. Z pomocą przyszła eksperymentalna terapia 
optogenetycznego przywracania wzroku, jak nowo opracowaną metodę nazywają jej autorzy. Po raz pierwszy 
została ona zastosowana do częściowego przywrócenia sprawności w chorobie neurodegeneracyjnej.   
Innowacyjna metoda leczenia polega na połączeniu terapii genowej i impulsów światła stymulujących pracę 
siatkówki. W czasie terapii pacjent musi też nosić specjalne gogle. Ale pierwsze efekty są obiecujące – badany 
mężczyzna częściowo odzyskał wzrok w jednym oku.  
Wektory z wirusów i geny z alg pomagają odzyskać wzrok  
W trakcie terapii 58-latkowi podano zastrzyk doszklistkowy (do wnętrza gałki ocznej) do słabiej widzącego oka, 
wprowadzając w ten sposób do organizmu wektory AAV (otrzymane z wirusów związanych z adenowirusami). W 
tym przypadku wektory miały za zadanie przekazać do organizmu pacjenta geny odpowiedzialne za produkcję 
białek wrażliwych na światło. Te białka mają poprawić percepcję światła w uszkodzonych komórkach siatkówki.  
Aby osiągnąć ten efekt, do zmodyfikowanego wirusa naukowcy wprowadzili geny kodujące białko wyczuwające 
światło. Białko o nazwie ChrimsonR jest zmodyfikowaną wersją wrażliwego na światło białka występującego w 
jednokomórkowych glonach. Umożliwia ono jednokomórkowym organizmom wykrywanie światła słonecznego i 
przemieszczanie się w jego kierunku.  
Mężczyzna musiał też założyć specjalne gogle, które miały stymulować pracę oka. Gogle wyświetlały przed jego 
oczami rozbłyski światła mające odpowiadać określonym kształtom i położeniu przedmiotów znajdujących się 
przed nim. Pacjent był w stanie prawidłowo widzieć światło, które „podpowiadało mu”, jak wygląda jego 
otoczenie.    
„Gogle rejestrują obrazy ze świata wizualnego za pomocą kamery neuromorficznej, która wykrywa zmiany 
intensywności, piksel po pikselu, jako odrębne zdarzenia. Następnie gogle przekształcają zdarzenia w 
monochromatyczne obrazy i wyświetlają je w czasie rzeczywistym jako impulsy światła” – wyjaśniają naukowcy.  
Gogle odwzorowują świat zewnętrzny i przekazują impulsy do oka  
– Pacjent początkowo był nieco sfrustrowany, ponieważ minęło dużo czasu między zastrzykiem a momentem, w 
którym zaczął coś widzieć – przyznaje główny autor dr José-Alain Sahel. Pacjent zaczął trenować z goglami 
około 4,5 miesiąca po iniekcji, a poprawę widzenia zaczął zgłaszać dopiero około 7 miesięcy później.  
Przy pomocy tej eksperymentalnej terapii pacjent, który wcześniej nie potrafił wizualnie wykryć znajdujących się 
przed nim rzeczy i osób, był w stanie z powodzeniem dostrzec, zlokalizować i dotknąć różnych przedmiotów, 
które zostały umieszczone przed nim na stole – na przykład notatnika czy szklanki.   
W innym teście mężczyzna był również w stanie zidentyfikować białe pasy na przejściu dla pieszych i określić ich 
liczbę. Nosząc gogle po zakończeniu pierwszych testów, pacjent zgłosił, że był w stanie dostrzegać i 
rozpoznawać także inne przedmioty poza laboratorium.  
„Pacjent zgłosił znaczną poprawę codziennych czynności wzrokowych, takich jak wykrywanie talerza, kubka lub 
telefonu, znajdowanie mebla w pokoju lub wykrywanie drzwi na korytarzu, ale tylko przy użyciu gogli. Zatem 
leczenie przez połączenie wektora optogenetycznego z okularami przekazującymi impulsy świetlne doprowadziło 
do takiego poziomu poprawy wzroku u tego pacjenta, który prawdopodobnie przyniósłby znaczące korzyści w 
życiu codziennym” – napisano w badaniu.   
Obiecujące wyniki pierwszych testów terapii przywracającej wzrok  
Eksperymentalna terapia optogenetyczna wymaga jeszcze wielu kolejnych badań, jednak pierwsze rezultaty są 
bardzo obiecujące. Autorzy badania mają nadzieję, że zabiegi optogenetyczne i użycie gogli mogą pewnego dnia 
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przywrócić przynajmniej pewien poziom widzenia u pacjentów ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki. 
Oczywiście, chociaż wstępne wyniki są ekscytujące, badanie dotyczy tylko jednego pacjenta leczonego z 
użyciem tej eksperymentalnej metody.  
Zwyrodnienie barwnikowe jest zaburzeniem stosunkowo rzadkim. Szacunki sugerują, że cierpi na nie około 2 
milionów ludzi na całym świecie, a choroba może mieć różne stopnie nasilenia. Dla tych pacjentów i ich rodzin 
postępy w dziedzinie optogenetyki mogą być źródłem nowej nadziei.  

Źródło:Focus 

Tokio 2020.Koszykówka 3x3. Reprezentacja Polski pokonała Łotwę i awansowała 

na igrzyska olimpijskie. 

Reprezentacja Polski w koszykówce 3x3 w półfinale turnieju kwalifikacyjnego w austriackim Grazu pokonała 
Łotwę 20:18. Biało-czerwoni rozegrali kapitalny turniej i zapewnili sobie awans na igrzyska olimpijskie! To wielki 
sukces polskiego basketu. 
Polacy nie błyszczeli w fazie grupowej. Wygrali cztery z pięciu spotkań, ale zwycięstwa nie przychodziły im wcale 
łatwo. Nasi mieli problemy z ofensywą. Narzekali, że nie mogli trenować przed meczami i stąd wynikała ich 
kiepska skuteczność. Do triumfu w decydującym starciu z Brazylią wystarczyło raptem... 13 punktów. To 
najniższy wynik w całym turnieju kwalifikacyjnym. 
ednak dzień przerwy znakomicie zadziałał na drużynę prowadzoną przez Piotra Renkiela. Na to się nie 
zapowiadało. Polacy rozpoczęli ćwierćfinał ze Słowenią od stanu 1:6. Szybko wzięli się za odrabianie strat. 
Sygnał do ataku dał Przemysław Zamojski. Piłka po jego rzutach raz za razem znajdowała drogę do kosza. Nasi 
przegonili Słowenię i szybko uzyskali kilkupunktową przewagę. Nie oddali jej do końca i awansowali do półfinału. 
W nim zmierzyli się z Łotwą, aktualnym wicemistrzem świata. Rywal z kompletem zwycięstw triumfował w grupie 
"D". Po zaciętym boju odprawił Litwę w ćwierćfinale (21:19). Jeden i drugi zespół znajdował się w dość 
komfortowej sytuacji. Ewentualna porażka w półfinale nie przekreślała szans na wyjazd do Tokio. Zwycięzca 
kończy turniej z awansem na igrzyska olimpijskie. Przegrany otrzymał drugą szansę. 
Pozostała czwórka naszych rywali plasuje się w najlepszej dziesiątce światowego rankingu. Łotysze we 
wszystkich dotychczasowych spotkaniach zdobywali po 21 punktów. 
Starcie rozpoczęło się od celnej próby z dystansu reprezentacji Łotwy. Udaną akcją odpowiedział Paweł 
Pawłowski. Nasi koszykarze szybko uzbierali dwa przewinienia. Na szczęście Michael Hicks dobrze wszedł w 
mecz i doprowadził do remisu 3:3. 
Jedna i druga ekipa wiedziała, o jaką stawkę toczy się gra. Niestety to nasi reprezentanci już po dwóch minutach 
mieli na swoim koncie pięć fauli. Polacy po raz kolejny w Grazu mieli problem ze zbiórkami. Rywal był 
sprytniejszy, szybszy i piłka częściej zostawała w jego rękach. 
Po trzech minutach oglądaliśmy zaciętą walkę kosz za kosz. Na tablicy widniał remis 6:6. Potem Łotysze zdobyli 
trzy "kosze" z rzędu i pierwszy raz w tym meczu wyszli na kilkupunktowe prowadzenie (9:6). 
Świetny w tym turnieju Zamojski popisał się efektowną "dwójką", ale przeciwnik odpowiedział tym samym. I to 
dwa razy z rzędu. Mieliśmy duże problemy w obronie, a Łotwa zaczęła trafiać z dystansu. 
"Zamoj" brał na swoje barki odpowiedzialność za wynik. Wykorzystał jeden rzut wolny i przegrywaliśmy już tylko 
13:14. Hicks chwilę odpoczął i... zdobył ważne dwa punkty. Minuta do końca i mieliśmy remis 
18:18. Pawłowski dobił rzut Hicksa. Prowadziliśmy 20:18! Do zakończenia meczu pozostało sześć sekund. Piłkę 
miała Łotwa. Rywale nie trafili. 
 
W Tokio wystąpi tylko osiem zespołów. Pewne udziału są już Japonia – gospodarz oraz Chiny, Rosja i Serbia – 
najwyżej sklasyfikowane zespoły w rankingu FIBA (z 1 listopada 2019) oraz Polska, Holandia i Łotwa (turniej w 
Grazu). 
 

Źródło:tvpsport.pl 
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Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację :  

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 ? 
www.omk.org.pl 

 

Kontakt z OMK.  

Informujemy, że w związku ze specyfiką pracy naszego biura i zaostrzonej sytuacji związanej z COVID-19 
Biuro OMK będzie zamknięte do odwołania. 

We wszystkich sprawach proszę kontaktować się drogą e-mail: biuro@nms.org.pl 

W pilnych sprawach dot. spraw roszczeń prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 

516 516 900. 

W pozostałych pilnych sprawach pod nr telefonu: 

696 322 422.  

Powyższe wynika z obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) 

Źródło:omk.org.pl 

 

 

Wydarzyło się 31 maja - kalendarium 

31 maja jest 151 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 214 dni. 31 maja obchodzony jest 
jako Międzynarodowy Dzień Bez Papierosa. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 21-2021 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 10 
 

Dzisiaj imieniny obchodzą : 
Feliks, Kamila, Kancjan, Kancjanela, Kancjusz, Marietta, Noe, Paschazy, Petronela, Sylwiusz i Witalis. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1592 r. – W Krakowie odbył się ślub króla Zygmunta III Wazy z Anną Habsburżanką oraz jej koronacja 
na królową Polski.  
1602 r. -Wojna polsko-szwedzka o Inflanty: wojska polskie rozpoczęły oblężenie Białego Kamienia..  
1732 r. -  Pożar Zamku Królewskiego w Warszawie. 
1915 r.–  I wojna światowa: między Bolimowem a Sochaczewem wojska niemieckie użyły 264 tony 
ciekłego chloru wypuszczonego z 12 tysięcy butli rozmieszczonych przed linią okopów rosyjskich. Ilość ta ponad 
dwukrotnie przewyższała ilość gazu użytą podczas ataku gazowego przeprowadzonego w kwietniu tego roku 
pod Ypres. W ciągu kilkunastu minut zginęło kilka tysięcy rosyjskich żołnierzy (dokładna liczba jest nie do 
ustalenia).  
1940 r. - Pomnik Fryderyka Chopina w Warszawie został wysadzony w powietrze przez niemieckich okupantów. 
1972 r. – Richard Nixon jako pierwszy prezydent USA przybył z wizytą do Polski.    
2007 r. –Pacyfikacja kopalni „Wujek”: Sąd Okręgowy w Katowicach uznał wszystkich 17 oskarżonych zomowców 
winnymi popełnienia zbrodni komunistycznej. 
  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2021-05-21 

1 EUR 4,4845 

1 USD 3,6766 

1 CHF 4,0941 

1 GBP 5,2200 

 

 

 

 

https://www.nbp.pl/ 
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 
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● ● ● 

Drodzy Rodzice! 
 
Druh drużynowy powiedział nam, że mamy wszyscy napisać do rodziców, ponieważ najprawdopodobniej 
widzieliście powódź w TV i bardzo się martwicie. 
 
Nic nam nie jest. Woda porwała tylko jeden nasz namiot i dwa śpiwory. Na szczęście żaden z nas się nie 
utopił, ponieważ kiedy to się zdarzyło byliśmy wszyscy w górach i szukaliśmy Krzyśka, który zaginął. 
Zadzwońcie, proszę, do matki Krzyśka i powiedzcie jej, że już wszystko w porządku i że się znalazł. 
Krzysiek sam nie może do niej napisać, bo połamał sobie obie ręce jak spadał ze skały. Na poszukiwania 
Krzyśka wyjechaliśmy pick-up'em drużynowego.  
To było niesamowite.  
Nigdy byśmy nie znaleźli Krzyśka w tych ciemnościach, gdyby nie błyskawice. 
Druh drużynowy strasznie się wkurzył, że Krzychu poszedł w góry nikomu nic nie mówiąc.  
Krzysiek powiedział, że mówił mu przecież, ale to było podczas pożaru, więc drużynowy 
najprawdopodobniej go nie usłyszał. 
 
Wiedzieliście, że jeśli się wrzuci do ognia butelkę z benzyną to może wybuchnąć? Mokry las nie spłonął, 
ale jeden z naszych namiotów tak.  
Także trochę naszych ubrań. No i Stefan będzie wyglądał tak niesamowicie, dopóki nie odrosną mu 
włosy. 
 
Będziemy w domu w sobotę, jeśli do tego czasu drużynowy naprawi samochód. 
Ten wypadek to naprawdę nie była jego wina. Hamulce pracowały OK kiedy ruszaliśmy. Druh powiedział, 
że tak stary samochód miał prawo się popsuć. Prawdopodobnie dlatego, że był tak stary, nikt nie chciał 
go ubezpieczyć. Ale w sumie uważamy, że ten samochód jest całkiem cool. Tak jak i druh drużynowy. Nie 
robi nam wymówek jak nabrudzimy w aucie, a kiedy w kabinie robi się gorąco, druh pozwala nam jechać 
na pace. Trudno żeby nie było gorąco jak jedziemy w 10 osób. Ale odkąd patrol policji zatrzymał nas na 
autostradzie już nie wsiadamy na pakę. 
Czy już wspominałem że druh jest dobrym kierowcą? Przed tym wypadkiem uczył Ryśka jeździć. Ale 
spoko, pozwalał mu tylko na szybszą jazdę na górskich drogach, gdzie prawie nie ma ruchu. Od czasu do 
czasu przejeżdżają tam tylko ciężarówki. 
Dzisiaj rano wszyscy chłopacy skakali do wody ze skał i pływali w jeziorze. Druh nie pozwolił mi, 
ponieważ nie umiem pływać, i Krzyśkowi z powodu tych jego rąk; dlatego my dwaj pływaliśmy po jeziorze 
kajakiem. Fajne jezioro. I głębokie. Chociaż niektóre czubki drzew wystają ponad lustrem wody. Druh nie 
jest upierdliwy jak inni drużynowi.  
Nawet nam nie marudził, że nie ubraliśmy kamizelek ratunkowych. Spędza teraz dużo czasu naprawiając 
samochód, więc staramy się nie zawracać mu głowy głupotami. 
Zdobyliśmy już odznaki pierwszej pomocy. Kiedy Dawid nurkował w jeziorze i uciął sobie rękę, sami 
zakładaliśmy mu opaskę uciskową. Ja i Marek wtedy zwymiotowaliśmy, ale druh powiedział, że to 
prawdopodobnie było tylko zatrucie pokarmowe po zjedzeniu resztek kurczaka. Druh powiedział, że tak 
samo wymiotował pojedzeniu, które jadał w więzieniu. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że on wyszedł i został naszym drużynowym. Druh mówił, że teraz jest już 
dużo mądrzejszy i że zrobiłby TO dużo lepiej niż wtedy. Nie bardzo wiem, o co chodzi. Muszę już kończyć. 
Idziemy do miasta, żeby wysłać listy i kupić naboje. Nie martwcie się o mnie. 
Jest OK. Pozdrawiam. 

Źródło: dowcipy.pl 


