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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/ 
Źródło: www.omk.org.pl 

Umowa POL-NIS jeszcze przez 2 tygodnie, koniec WNOR? 

Informujemy, iż 30 czerwca wygasa umowa pomiędzy Polską i Norwegią ws. ubezpieczeń społecznych. Na dzień 
dzisiejszy nie posiadamy żadnych informacji o tym, iż umowa miałaby być przedłużona. Strona norweska 
kilkukrotnie, warunkowo zezwalała na przedłużenie umowy lecz wydaje się, iż tren etap się zakończył. 
Zwracamy się z prośbą do wszystkich marynarzy z OMK zatrudnionych u armatorów norweskich pod banderami 
NIS i NOR aby przekazywali nam informacje w jaki sposób armatorzy podchodzą do nowej sytuacji. 
Najważniejsze informacje dla nas to: 

 jakie ubezpieczenie społeczne oferują pracodawcy pod banderą NIS lub NOR począwszy od czerwca / 
lipca ? 

 jakie ubezpieczenie społeczne jest oferowane marynarzom spoza UE/EOG ? 
 wszystkie informacje o potencjalnej lub faktycznej utracie zatrudnienia ze względu ewentualne zmiany w 

zakresie ubezpieczeń społecznych. 
Przypominamy nasz adres: biuro@nms.org.pl 
Chcesz być na bieżąco – polub OMK na FB. 

Źródło: www.omk.org.pl  

Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego – sprawdzamy zainteresowanie i 

zbieramy chętnych marynarzy. 

Otrzymujemy liczne zapytania od marynarzy w sprawie możliwości objęcia marynarzy należących do OMK / 
ITF  ubezpieczeniem zdrowotnym. 
Zainteresowanie inną formą ubezpieczenia niż NFZ argumentowane jest wysokimi kosztami ponoszenia tzw 
opłaty dodatkowej w chwili przystąpienia do ubezpieczenia NFZ oraz wysoką składką miesięczną  kwocie 570,43 
 https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/ 
Z uwagi na wieloletnią współpracę z PZU oraz znajomość specyfiki pracy i potrzeb marynarzy otrzymaliśmy 
korzystną ofertę ubezpieczenia zdrowotnego, który obejmuje między innymi 

 Nielimitowane wizyty u lekarzy 25 specjalizacji ( w tym domowy i internista ) 
 Nielimitowane 173 rodzaje badań diagnostycznych  
 29 zabiegów ambulatoryjnych 
 2 wizyty rocznie domowe 
 grypa sezonowa, tężec – negocjujemy, aby w zamian były szczepienia tropikalne dla marynarzy / żółta 

książeczka szczepień 
 raz w roku przegląd stomatologiczny 
 negocjujemy Lekarza Medycyny Pracy – świadectwa zdrowia marynarzy 

Składka ubezpieczeniowa marynarza  wraz z opłatą członkowską OMK / ITF wynosiłaby 100 pln 
miesięcznie płatna z góry za 6 lub 12 m-cy na konto OMK. 
Aby oferta weszła w życie, minimalna ilość marynarzy przystępujących do tej formy ubezpieczenia wynosi 31 
chętnych. Oferta jest ważna do 01/07/2022 r. 
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Osoby zainteresowane prosimy o wstępne zgłoszenia do 27/06/2022 r. na adres: biuro@ms.org.pl 
Czy oferta wejdzie w życie czy nie, uzależnione jest od zainteresowania ofertą. 
Oferta , lista placówek zdrowotnych w całej Polsce oraz szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej  
https://www.omk.org.pl/_DataFiles/Komfort_Propozycja%20Opieki%20Medycznej%20w%20PZU%2013-06-
2022.pdf 

Źródło: www.omk.org.pl 

Położenie stępki i wodowanie. Gazowce PGNIG. 

W południowokoreańskiej stoczni położono stępkę pod budowę drugiego z zamówionych przez PGNiG statków 
do przewozu LNG, który będzie nosił imię Grażyna Gęsicka. Wcześniej sukcesem zakończyło się wodowanie 
pierwszej jednostki o nazwie Lech Kaczyński. 
Trwają intensywne prace przy budowie dwóch pierwszych gazowców zamówionych przez Grupę Kapitałową 
PGNiG. Właśnie została położona stępka pod drugą jednostkę. To kamień milowy projektu oznaczający formalne 
rozpoczęcie budowy kadłuba jednostki. Zgodnie z planami PGNiG, statek będzie nazwany na cześć Grażyny 
Gęsickiej – Minister Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2007. 
Budowa pierwszej jednostki, która zostanie nazwana imieniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jest na bardziej 
zawansowanym etapie. Kilka dni temu jednostka została wyprowadzona z suchego doku na wodę. To zasadniczy 
moment, choć nie oznacza, że budowa gazowca już się zakończyła. Przede wszystkim na statku muszą być 
jeszcze zamontowane zbiorniki do przewozu LNG oraz pozostała część instalacji gazowej. Następnie jednostka 
zostanie poddana próbom morskim, które pozwolą ocenić, czy spełnia ona założenia projektowe dotyczące m.in. 
osiąganej prędkości i zdolności manewrowych. Na koniec czekają ją próby gazowe. Oficjalne nadanie imienia 
„Lech Kaczyński” odbędzie się dopiero w końcowej fazie budowy jednostki i, jak zakłada PGNiG, nastąpi późną 
jesienią tego roku. 
Gazowce „Lech Kaczyński” i „Grażyna Gęsicka”, które wejdą do użytku w 2023 roku, to pierwsze statki do 
przewozu LNG budowane specjalnie na potrzeby PGNiG. W sumie Grupa Kapitałowa PGNiG zamówiła osiem 
takich jednostek. Dwie kolejne rozpoczną służbę w 2024 roku a w 2025 roku zostaną oddane do użytku aż cztery 
nowe gazowce. 
Wszystkie statki zamówione przez GK PGNiG będą miały pojemność 174 tys. metrów sześciennych gazu 
skroplonego. Taka ilość LNG odpowiada 100 mln m sześc. gazu ziemnego w stanie lotnym. PGNiG będzie 
użytkować gazowce na podstawie długoterminowych umów czarterowych zawartych z wyspecjalizowanymi 
spółkami armatorskimi: Knutsen OAS Shipping i Maran Gas Maritime. 
Niezależnie od tego GK PGNiG zdecydowała się w tym roku na czarter krótkoterminowy trzech już używanych 
gazowców. Ma to związek z intensyfikacją przez PGNiG importu skroplonego gazu ziemnego do gazoporotu w 
Świnoujściu, w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę oraz kryzys na europejskim rynku gazu. Grupa dąży do 
tego, aby w tym roku wykorzystać prawie całą przepustowość terminalu LNG w Świnoujściu, który od 2022 r. 
może przyjąć ładunki LNG odpowiadające 6,2 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji. Posiadanie 
własnych gazowców pozwala PGNiG na zakup gazu bezpośrednio w terminalach skraplających, co 
zdecydowanie poszerza możliwość pozyskiwania LNG. 
Flota gazowców PGNiG będzie wykorzystywana przede wszystkim do obsługi długoterminowych kontraktów na 
zakup skroplonego gazu ziemnego z USA. Podpisane do tej pory kontrakty z amerykańskimi producentami LNG 
przewidują dostawy ok. 9 mld m sześć. gazu (po regazyfikacji), z czego ponad 7 mld m sześc. będzie 
dostarczane w formule free-on-board, która oznacza, że to kupujący jest odpowiedzialny za odbiór ładunku z 
instalacji skraplającej i dalszy jego transport. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl  

Rosyjskie samoloty wojskowe stworzyły zagrożenie dla lotnictwa 

cywilnego nad Bałtykiem. 
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Trzy rosyjskie samoloty dokonały w czwartek niewidzialnego dla radarów przelotu nad Bałtykiem na północ od 
lotniska w Visby na Gotlandii. Maszyny stworzyły zagrożenie dla lotnictwa cywilnego - pisze w sobotę dziennik 
"Dagens Nyheter". 
Jak relacjonuje szwedzka gazeta, rosyjski samolot zwiadowczy Ił-20 oraz dwa myśliwce Su-27, miały wyłączone 
transpondery (nadajniki), a ich załogi nie zgłosiły wcześniej swojego przelotu. 
Według "Dagens Nyheter" samoloty przeleciały na małej wysokości nad amerykańskim okrętem wojennym USS 
Kearsarge, który bierze udział na Bałtyku w ćwiczeniach państw NATO oraz Szwecji i Finlandii Baltops. Celem 
misji Rosjan było prawdopodobnie sfotografowanie mierzącego 260 metrów desantowca. 
Zdaniem ministra obrony Szwecji Petera Hultqvista incydent można powiązać z pogarszającą się sytuacją 
bezpieczeństwa w związku z wojną na Ukrainie. "Takie działanie uważam za nieprofesjonalne" - podkreślił. 
Na Bałtyku do 16 czerwca trwają ćwiczenia Baltops z udziałem 42 okrętów oraz około 100 statków powietrznych. 
W tym samym czasie do 18 czerwca potrwać mają manewry rosyjskiej marynarki wojennej. 
Lotnisko w Visby na Gotlandii obsługuje m.in. loty do Sztokholmu, Helsinek i Hamburga, a także połączenia 
czarterowe. 
 

 Źródło: PAP 

Tranzyt przez Polskę 4-5 mln ton zboża miesięcznie nierealny. 

Tranzyt 4-5 mln ton ukraińskiego zboża miesięcznie przez Polskę jest nierealny. Możemy pomóc w wywozie 1-
1,5 mln ton zbóż miesięcznie transportem drogowym., ale i w tym przypadku potrzebny jest dodatkowy tabor i 
kontenery - powiedział w niedzielę minister Henryk Kowalczyk w radiowej "Jedynce". 
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk powiedział w niedzielę w Programie Pierwszym Polskiego 
Radia, że Polska pomaga w transporcie zbóż z Ukrainy "w granicach swoich możliwości". 
"Niestety mamy wiele problemów technicznych, takich jak szerokość torów, która jest inna w Ukrainie, inna w 
Polsce. Trzeba przeładowywać to zboże. Stąd ilości, o których mówi Ukraina - oczekiwania były 4-5 mln ton 
miesięcznie - są raczej nierealne, ale będziemy starali się jak najwięcej tego ziarna przesłać, i do krajów Afryki 
Północnej, i do krajów Bliskiego Wschodu, bo tam to zboże jest bardzo oczekiwane" - powiedział Henryk 
Kowalczyk. 
Podkreślił, że wiele organizacji światowych mówi, że tym rejonom świata grozi głód, jeśli to zboże do nich nie 
trafi. Do niedawna jeszcze płynęło szlakiem przez Morze Czarne, przez porty ukraińskie. "Porty są zaminowane. 
Nie ma możliwości, aby Ukraina tamtędy wywiozła swoje zboże" - zaznaczył minister. 
"W obecnej chwili, kiedy możemy zwiększyć tylko możliwości organizacyjne i przepustowe. ta "realna kwota" 
(PAP - tranzytu ukraińskiego zboża) to jest 1-1,5 mln ton miesięcznie" - poinformował minister. 
Zwrócił uwagę, że, aby przewozić więcej ziarna, konieczna jest przebudowa infrastruktury, czego się nie da 
zrobić w ciągu kilku tygodni. Ukraina jest więc skazana na wiele kanałów dystrybucji ziarna - nie tylko przez 
Polskę, ale też przez Rumunię. 
Minister przyznał, że możliwy jest transport drogowy ukraińskich zbóż. "Liczymy tutaj na pomoc Komisji 
Europejskiej, która ogłosiła 12 maja pomysł utworzenia tzw. korytarzy solidarnościowych, czyli tranzytu zboża 
przez Polskę w inne miejsca. Potrzebne są tu kontenery, naczepy samochodowe dostosowane do przeładunku 
zbóż, urządzenia przeładunkowe. Zwiększenie możliwości naszego tranzytu może się odbyć dopiero za kilka 
miesięcy, a nie za kilka tygodni" - podkreślił Henryk Kowalczyk. 
Przyznał, że prowadzone są rozmowy z komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. 
"W czwartek miałem spotkanie z ministrem rolnictwa Niemiec, który deklarował pomoc. Apelowałem o kontenery, 
bo to właściwie byłaby najistotniejsza pomoc. Minister powiedział, że spróbuje pomóc. Pomoc techniczna jest 
najważniejsza. Co do pomocy finansowej, to bardzo jej oczekujemy, ale w zakresie przede wszystkim 
utrzymania, wyżywienia uchodźców z Ukrainy. Jeszcze takiej pomocy nie uzyskaliśmy" - podkreślił Henryk 
Kowalczyk. 
Poinformował, że porty, przez które odbywać się będzie reeksport ukraińskich zbóż, to przede wszystkim Gdańsk 
i Gdynia, choć ta ostatnia w ograniczonym zakresie z powodu remontu nabrzeża portowego. "Są przymiarki do 
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Świnoujścia. Jeśli chodzi o port w Elblągu i Mierzeję Wiślaną to może być transport lokalny, ale to też jest ważne 
miejsce, gdzie będzie można przeładowywać" - dodał. 
Minister Kowalczyk pytany był też czy ukraińskie zboże może być konkurencyjne wobec polskiego. "Jeszcze 
zanim wybuchła wojna rolnicy zwracali się do mnie, żeby całkowicie zablokować eksport zbóż z Polski dlatego, 
że będziemy mieli niedobór zboża. Teraz jeśli mamy szansę trochę kupić od Ukrainy (PAP-zbóż) nie byłoby to 
nawet złe. Drugie półrocze będzie niezwykle istotne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. Ukraina będzie 
miała dużo niższe plony. Minister rolnictwa Ukrainy szacuje, że o połowę mniejsze. To więcej niż całoroczne 
plony polskie" - stwierdził Henryk Kowalczyk. 
Zwrócił uwagę, że w Ukrainie zbiera się ponad 100 mln ton zbóż, a Polska produkuje 34-35 mln ton zbóż rocznie. 
"Możemy myśleć o tym, żeby w sposób maksymalny wykorzystać zdolność polskich młynów przerabiając 
ukraińskie zboże na mąkę i wysyłać na Ukrainę. Na Ukrainie dużo zakładów przetwórczych, w tym młynów, 
zostało zniszczonych przez Rosjan" - stwierdził Henryk Kowalczyk. 

 
Źródło: PAP 

Czas dynamicznych przeobrażeń. Analiza rynku frachtowego czarterowego i 

kontraktowego.  

Poluzowywanie obostrzeń przeciwpandemicznych w gospodarce chińskiej coraz bardziej pobudza ją, ale 
zauważane są też symptomy spowolnienia gospodarczego tego państwa jak i całego świata. Na innych rynkach 
nadal trwa bowiem chaos. Tworzą się zupełnie nowe rynki i nowe kierunki handlu morskiego. Z drugiej strony 
niektóre z dotychczasowych mniej uczęszczanych szlaków są coraz bardziej wzmacniane. Chodzi na przykład o 
transporty węgla z dalszych kierunków do Europy, tj. z Australii, czy też Republiki Południowej Afryki.  
Dynamika i skala zachodzących zmian jest naprawdę olbrzymia i niewątpliwie odciśnie swoje piętno w kolejnych 
dziesięcioleciach historii międzynarodowej żeglugi. 

 Jak zatem wyglądały ostatnie tygodnie na rynkach żeglugowych wybranych segmentów? 
 Czego można oczekiwać w najbliższej przyszłości z perspektywy spedytora i logistyka? 
 Jaki to może mieć wpływ na międzynarodowy handel i konsumpcję detaliczną? 
 najważniejszych trendach i zmianach w naszej cyklicznej analizie wybranych segmentów światowego 

transportu morskiego. 
RYNEK PRZEWOZÓW MASOWYCH 
W ostatnich tygodniach następowały spadki w średnich odnotowywanych stawkach czarterowych większości 
sektorów żeglugi masowej. Szczególnie tendencje malejące były widoczne w sektorach: Panamax, Kamsarmax i 
Capesize. A także częściowo w sektorze Ultramax.  
Pomimo takiej sytuacji indykator stanu rynku masowego w dniu 1 czerwca wynosił nadal przyzwoite 2,633 
punkty, ale trend był mocno spadkowy. 
Kłopoty rynku podażowego mogą być czasowe. Zmiany wzorców handlowych mogą bowiem pobudzić rynki 
masowe na wielu kierunkach, i w wielu sektorach. Jednak jak na razie króluje przede wszystkim wszechobecny 
chaos i odnotowuje się spadki przewożonych wolumenów ładunków. Jak podawały to źródła shipbrokerskie – 
podczas pierwszych 4 miesięcy 2022 roku ilości przewożonego transportem morskim węgla spadła o 4 %. 
Istnieją poważne obawy, co do obrotu zbożami, które powinny być przewożone w dużych ilościach w różne 
rejony świata już w najbliższej przyszłości. 
RYNEK OFFSHORE ENERGY 
Wydobycie i konsumpcja ropy naftowej 
Cena baryłki ropy naftowej WTI wynosiła na koniec tygodnia 22 około 120 USD za baryłkę. Ropa Brent była 
nawet droższa i jej cena za baryłkę wynosiła 121,29 USD. Należy spodziewać się dalszych wzrostów wydobycia 
ropy naftowej, której na rynku brakuje. Dynamicznie reaktywuje się więc rynek wydobycia z Morza Północnego. 
Ze względu na duże zapotrzebowanie na ropę i gaz i spadającą ilość zamówień z Rosji, państwa i koncerny 
krajów zachodnioeuropejskich prowadzą wspólne poszukiwania oraz rozwijają nowe lub zarzucone projekty.  
Rynek transportu gazu 
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Rynek przewozów gazu LNG i LPG rośnie i taka tendencja będzie się nadal się utrzymywać. Popyt na gazowce 
jest ogromny, stąd też stawki na czartery gazowców na rynku SPOT utrzymują się na bardzo wysokim poziomie i 
są wyższe w wielu przypadkach niż jeszcze miesiąc wcześniej od kilku do kilkunastu procent. 
Rynek statków wsparcia branży offshore (Offshore Support Vessels – OSV / Offshore Construction Vessels - 
OCV) 
Turbulencje rynku energetycznego a także duże zapotrzebowanie na ropę i gaz, powdujące aktywizacje wielu 
projektów poszukiwawczo – wydobywczych a także tych z zakresu morskiej energetyki wiatrowej wpływają z kolei 
na zwiększony popyt na jednostki wsparcia branż offshore & energy. To w następstwie skutkuje wzrostem stawek 
czarterowych i kontraktowych na większość z jednostek. Dla niektórych w porównaniu do zeszłego roku są 
większe o nawet kilkanaście – kilkadziesiąt procent. 
RYNEK PRZEWOZÓW ROPY I JEJ PRODUKTÓW 
Europejskie embargo na rosyjską ropę w najbliższym czasie wzmocni zmiany w handlu morskim tym surowcem. 
Następujące zmiany pogłębią się i diametralnie zmieniają rynek. Do Europy trafiają już trasnporty ropy z nowych 
kierunków. Wiele z dawnych źródeł jak na przykład irackie – zyskają. Tymczasem pierwsze transporty rosyjskiej 
ropy „Ural” dotarły właśnie z początkiem czerwca do Chin.  
Ogólnie rzecz biorąc w ostatnich tygodniach na rynku stawki zarówno frachtowe jak i czarterowe poprawiały się i 
to praktycznie we wszystkich sektorach i na różne okresy umów. Niewiele było sytuacji, gdzie stawki utrzymywały 
się na tym samym poziomie. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Otwarta Akademia Baltic Windustry zaprasza na wykład otwarty. 

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Politechniki Gdańskiej i Związek Uczelni Fahrenheita zapraszają na 
wykład otwarty dr. inż. Dawida Augustyna pt. "Projektowanie i obsługa konstrukcji wsporczych morskich turbin 
wiatrowych, z uwzględnieniem technologii Digital Twin". 
Wykład odbędzie się 23.06.2022 r. o godzinie 11.00 w auli nr 211 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i 
Okrętownictwa (budynek nr 40 https://lnkd.in/d9rzQp7h) 
Dr inż. Dawid Augustyn jest specjalistą w firmie Ramboll. 
Wstęp wolny. Liczba miejsc: 200. Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie mogą się zgłosić pisząc 
wiadomość e-mail: cmew@pg.edu.pl. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Archeolodzy zidentyfikowali wrak sprzed setek lat. To najważniejsze odkrycie od 

dekad.  

W 1682 roku doszło do zatonięcia okrętu wojennego Królewskiej Marynarki Wojennej zwanego HMS Gloucester. 
Wydarzyło się to, gdy na jego pokładzie przebywał przyszły król Jakub Stuart. 
Wrak HMS Gloucester został odnaleziony w 2007 roku u wybrzeży Norfolk. Statek osiadł na mieliźnie około 45 
kilometrów od Great Yarmouth. Mogłoby się wydawać, że 15 lat to bardzo dużo czasu, ale właśnie tyle trzeba 
było czekać na potwierdzenie, iż odkryte pozostałości to faktycznie poszukiwany okręt. Poza tym konieczne było 
też zabezpieczenie miejsca zlokalizowanego na wodach międzynarodowych, zanim informacja została 
upubliczniona. 
30-letnia służba HMS Gloucester 
HMS Gloucester był fregatą zbudowaną pierwotnie dla marynarki Republiki Angielskiej w 1652 roku. W 1660 
został jednak przejęty przez Królewską Marynarkę Wojenną. Okręt ten brał udział w wielu bitwach podczas wojny 
angielsko-hiszpańskiej, a także w drugiej i trzeciej wojnie angielsko-holenderskiej. 
Do rozbicia statku doszło 30 lat po jego wodowaniu. W 1682 roku HMS Gloucester osiadł na piaszczystym 
brzegu u wybrzeży Norfolk. Na jego pokładzie przebywał wtedy książę Yorku, który w 1685 roku został królem 
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Anglii i Irlandii znanym obecnie jako Jakub II Stuart oraz władcą Szkocji Jakubem VII. Władca przeżył katastrofę, 
w której zginęło jednak 250 osób. Co ciekawe, to właśnie on był w dużej mierze odpowiedzialny za tę tragedię. 
Ciemna strona władzy ówczesnego księcia Yorku 
Spierał się bowiem z kapitanem o kwestie nawigacyjne, a kiedy sytuacja przybrała dramatyczny bieg, odmówił 
opuszczenia statku. Ówczesne protokoły zabraniały jednak ewakuacji reszty załogi przed zabezpieczeniem władz 
królewskich, dlatego nawet jeśli pozostali chcieli się ratować, to nie mogli tego zrobić. Sam książę nie poczuł się 
do odpowiedzialności za katastrofę, a winą obciążył pilota Jamesa Ayresa. Nawoływał do jego powieszenia, 
choć Ayres został ostatecznie umieszczony w więzieniu.  
Reklama 
Claire Jowitt z University of East Anglia określa odkrycie wraku HMS Gloucester mianem najważniejszego 
wydarzenia w historii morskiej archeologii od czasu wydobycia Mary Rose w 1982 roku. W przypadku 
najnowszego znaleziska na pokładzie odnaleziono między innymi ubrania oraz buty. Jak dodała Jowitt, jest to 
wybitny przykład podwodnego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Co ciekawe, 
grupa bezpośrednio odpowiedzialna za zlokalizowanie wraku składała się z dwóch braci, Juliana i Lincolna 
Barnwellów, wraz z ich zmarłym ojcem i dwoma przyjaciółmi. Po długoletnich nurkowaniach, które objęły 
ogromny obszar, poszukiwacze niejednokrotnie mieli chęć się poddać, lecz ostatecznie ich wysiłki okazały się 
owocne.  
  

Źródło: Fous.pl 

Van Gaal zadrwił z Polaków po meczu. 

Louis van Gaal zadrwił z Polaków. Selekcjoner reprezentacji Holandii był zaskoczony pomeczową radość "Biało-
Czerwonych", uważając ją za nieuzasadnioną.  
Polska po bolesnej porażce 1:6 z Belgią zrehabilitowała się w szybkim tempie. Już w następnym meczu 
przeciwko równie wymagającej Holandii wybrańcy Czesława Michniewicza zremisowali 2:2, choć niewiele 
brakowało, a mogli nawet wygrać, mimo że grali bez Roberta Lewandowskiego w składzie.  
 
"Biało-Czerwoni" mają naprawdę sporo powodów do zadowolenia po spotkaniu na rotterdamskim De Kuip. 
Inaczej jednak uważa Louis van Gaal. Selekcjoner "Oranje" nie krył zaskoczenia z wybuchu radości Polaków po 
ostatnim gwizdku sędziego. 
 
"Trenerzy, piłkarze, wszyscy skakali. Nie rozumiem, z czego oni tak się cieszą. Przecież prowadzili już 2:0" - 
powiedział van Gaal w pomeczowym wywiadzie dla ESPN. 
 

 
 

Źródło:PiłkaNożna.pl 

Dłoń uściśniemy na odległość. Nadchodzi niezwykła technologia. 

Powstaje oprogramowanie, dzięki któremu użytkownik będzie mógł w świecie wirtualnym poczuć dotyk drugiej 
osoby. Prototyp urządzenia jest właśnie w fazie testów. 
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TouchlessAI ma opierać się o najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i 
algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów. Neurokognitywne modele doświadczania dotyku w środowisku 
wirtualnym mają sprawić, że interakcje z drugim człowiekiem oraz przedmiotami w sferze online będą jeszcze 
bardziej realistyczne. 
Realizm na pierwszym miejscu 
W poczuciu na przykład uścisku dłoni na odległość pomoże specjalny pulpit, konstruowany przez firmę Ultraleap, 
również biorącą udział w projekcie. Podczas wirtualnej rozmowy urządzenie odczytywać będzie puls rozmówcy i 
przekazywać go do drugiej osoby, dodatkowo zwiększając realizm całego doświadczenia.  
"Dodatkowa informacja w postaci dotyku, wzmacnia zaangażowanie w rozmowę, pozwala na przekazywanie 
emocji. Tym samym sprawia, że nasz kontakt jest bliższy. Pandemia pokazała, że relacje na żywo mogą nagle 
zostać mocno ograniczone. Dlatego docelowo, we współpracy innymi, dążymy do tego, by ludzie mogli w pełni 
widzieć się, porozumiewać i jednocześnie podać sobie dłoń czy objąć się, czując czyjś dotyk – bez względu na 
ograniczającą ich odległość." - wyjaśnia Daria Hemmerling, Senior R&D Engineer w SoftServe 
Interesująco zapowiada się też rozwiązanie znane jako Touch The Story. Jest to audiobook wykorzystujący 
haptykę i stworzoną w jej ramach technologię o tej samej nazwie. W efekcie słuchacz będzie mógł odczuwać 
wrażenia opisywane w opowiadaniu. Oczywiście taka technologia może też znaleźć zastosowanie w innych 
miejscach i dziedzinach: muzeach, handlu detalicznym czy służbie zdrowia, łącząc technologię haptyczną z 
wizualizacją oraz dźwiękiem.  
Twórcy projektu zwracają uwagę na wielorakie możliwości jest zastosowania 
Maciej Szymkowski, przedstawiciel SoftServe, dodaje, że opisywane technologie mogą znaleźć zastosowanie nie 
tylko w przypadku nawiązywania relacji międzyludzkich, ale także w wielu branżach, takich jak m.in. retail. 
Działające tam przedsiębiorstwa często funkcjonują wielokanałowo – zarówno offline, w placówkach fizycznych, 
jak i online. Jednym z największych obszarów, w którym coraz częściej wykorzystuje się haptykę, jest gaming. 
Według Newzoo, liczba graczy stale rośnie i w 2022 roku przekroczy 3 miliardy. 
 

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

pracy. 
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 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 13 czerwca - kalendarium.  

13 czerwca jest 164. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 201 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują:  
Akwilina, Antoni, Chociemir, Gerard, Gerarda, Gracja, Grzegorz, Herman, Lubowid, Lucjan, Peregryn, Rambert i 
Tryfiliusz. 
Dzisiaj obchodzimy w Polsce Święto Żandarmerii Wojskowej. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1508 r. – Pospolite ruszenie Wielkiego Księstwa Litewskiego opuściło Lidę do akcji przeciwko wojskom 
moskiewskim. 
1896 r. – W Grudziądzu uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego. 
1906 r. – W Krakowie założono Klub Sportowy Cracovia (jako Akademicki Klub Footballowy).  
1915 r. – I wojna światowa: 2. szwadron ułanów II Brygady Legionów pod dowództwem rotmistrza Zbigniewa 
Dunina-Wąsowicza przypuścił szarżę pod Rokitną na pozycje rosyjskie. 
1946 r. – Dekretem rządowym wprowadzono tzw. Mały kodeks karny.  
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1980 r. – Grażyna Rabsztyn ustanowiła w Warszawie rekord świata w biegu na 100 m przez płotki (12,36 s).  
2004 r.– W Polsce po raz pierwszy przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego,  
2014 r. – Wojna w Donbasie: siły ukraińskie odzyskały kontrolę nad Mariupolem. 
  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-06-13 

1 EUR 4,6313 

1 USD 4,4209 

1 CHF 4,4594 

1 GBP 5,4022 

     

 

    

https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

  

Rozrywka 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

H U M O R   

Baca był świadkiem wypadku samochodowego. Przesłuchuje go policjant: 
- Baco jak to było? 
Na to baca: 
- Panocku widzicie to drzewo? 
- Widzę. 
- A oni nie widzieli... 

Źródło: dowcipy.pl 


