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OMK/ITF proponuje pakiet ubezpieczenia zdrowotnego dla 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. 
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/article/1026 

Źródło: www.omk.org.pl 

Armator przedłuża kontrakt , czy muszę podpisać nowy? 

Najwięcej sytuacji związanych z wydłużaniem kontraktów przypadło na rok 2020 i pandemię covid-19. Na samym 
początku wydłużanie umów o pracę było nieuniknione i większość administracji krajowych wyraziła na to zgodę. 
Wg. ITF pierwsze kilka miesięcy były wystarczającym okresem aby armatorzy i pracodawcy wdrożyli nowe 
systemy podmian. Tym samym, już w drugiej połowie 2020 roku wg. ITF covid nie mógł być powodem wydłużenia 
kontraktu. 
Wg. zgłoszonych spraw do OMK jak i informacji z innych ZZ odnotowujemy nową tendencje objawiającą się 
problemami z zaaranżowaniem zmiennika na czas. Nie jesteśmy do końca przekonani czy to jest brak kadr czy 
niechęć w zaoferowaniu wyższych wynagrodzeń. Niemniej jednak przekazujemy kilka istotnych informacji 
dotyczących wydłużających się kontraktów: 

 po zakończonym kontrakcie armator ma obowiązek zaoferować nowy kontrakt, 
 marynarz może przyjąć nowy kontrakt jeżeli ZGADZA SIĘ na wydłużenie okresu zamustrowania, 
 marynarza NIE MA OBOWIĄZKU podpisać nowego kontraktu w przypadku gdy NIE ZGADZA się z 

wydłużonym okresem zamustrowania, 
 zalecamy aby NIE PODPISYWAĆ nowych kontraktów jeżeli nie zgadzamy się na wydłużone 

zamustrowanie, 
 marynarz zachowuje wszystkie przywileje, ubezpieczenie itp. tak długo jak przybywa na statku, nawet 

bez ważnego kontraktu, 
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 armator NIE MOŻE wywierać nacisku na podpisanie nowego kontraktu. Tego typu praktyki mogą być 
zgłaszane lokalnie do inspektorów ITF lub do Związku Zawodowego danego marynarza, dla marynarzy 
z OMK jest to OMK (biuro@nms.org.pl lub nasz telefon awaryjny czynny 24/7 w nagłych przypadkach). 

  
Każdy, nieuzasadniony przypadek (nieumiejętność znalezienia zmiennika nie jest ważnym powodem) wydłużania 
umowy o prace (kontraktu) jest złamaniem konwencji MLC, która nadaje nam prawo do repatriacji po 
zakończonym kontrakcie. 

Źródło: www.omk.org.pl 

Jest bezpiecznie ale zagrożenia dla załóg i statków się utrzymują. 

Żegluga przez długi czas  była coraz bardziej  bezpieczna. I nawet blokada Kanału Sueskiego nie zachwiała 
ogólnego pozytywnego trendu zmian. - Inwazja Rosji na Ukrainę, rosnąca liczba problemów związanych z coraz 
większymi statkami, wymianą załóg, wyzwania wynikające z przeciążenia portów wynikające z boomu w 
transporcie morskim oraz kierowanie się ambitnymi celami w zakresie dekarbonizacji oznacza, że nie ma miejsce 
na samozadowolenie – alarmują analitycy Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) w najnowszym raporcie 
Safety & Shipping Review 2022. 
Z danych zebranych przez AGCS, w których poddano straty i wypadki w transporcie morskim dotyczące, 
jednostek handlowych powyżej 100 ton brutto wynika, że w 2021 r. na całym świecie zgłoszono 54 całkowite 
straty statków, w porównaniu do 65 straconych statków rok wcześniej. W ciągu 10 lat zanotowano aż 57% 
spadek, bowiem w 2012 r. utracono  127 jednostek, a  na początku lat 90. światowa flota traciła ponad 200 
statków rocznie. 
Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich dekad flota światowa znacznie  wzrosła i według  AGCS liczy około 130 
tys. statków w porównaniu z około 80 tys. 30 lat temu. Relacja wypadków do dynamicznie rosnącej floty wskazuje 
na pozytywną ocenę bezpieczeństwa w transporcie morskim. To wynik tego, że coraz większy nacisk kładzie się 
na środki bezpieczeństwa na statkach, doskonalsze szkolenia załóg,  rozwinięte programy bezpieczeństwa, 
ulepszone projekty statków, znacznie lepszą technologię zastosowaną w produkcji statków i regulacje stawiające 
na bezpieczeństwo statków, ludzi i ładunków – wymieniają eksperci AGCS. 
- Tragiczna sytuacja na Ukrainie spowodowała zakłócenia na Morzu Czarnym i w innych regionach, zaostrzając 
zakłócenia w  łańcuchach dostaw, przeciążenie portów i problemy z wymianą załóg  spowodowane pandemią 
Covid-19 – stwierdza kapitan Rahul Khanna, globalny szef doradztwa w zakresie ryzyka morskiego w AGCS. 
- Rosnąca liczba problemów wywoływanych przez duże statki, takich jak pożary, wejścia na mieliznę i złożone 
operacje ratownicze, nadal stanowią wyzwanie dla właścicieli statków i ich załóg - dodaje kapitan Khanna. 
Według raportu w ciągu ostatniej dekady doszło do prawie 900 całkowitych strat (892). Południowe Chiny, 
Indochiny, Indonezja i region morski Filipin to główne regiony zagrożeń.  Tu zanotowano jedną piątą strat w 2021 
r. (12) i jedną czwartą strat w ciągu ostatniej dekady (225). Rozwój handlu morskiego, zatłoczone porty, starsze 
statki i ekstremalne warunki pogodowe to główne czynniki decydujące o stratach, wypadkach i incydentach.  
W wymiarze globalnym, statki towarowe (27) odpowiadają za połowę jednostek powyżej 100 tys. 
BRT  utraconych w ciągu ostatniego roku i 40% w ciągu ostatniej dekady. Główną przyczyną całkowitych strat w 
ciągu ostatniego roku, wynoszących 60% (32) było utracenie szczelności statku, jego zalanie, a wreszcie 
zatonięcie. 
Chociaż łączne straty spadły w ciągu ostatniego roku, liczba zgłoszonych wypadków lub incydentów związanych 
z żeglugą wzrosła. Wyspy Brytyjskie odnotowały największą liczbę (668 z 3000). Uszkodzenia maszyn stanowiły 
ponad jeden na trzy incydenty na świecie (1311), a następnie kolizje (222) i pożary (178), przy czym liczba 
pożarów wzrosła o prawie 10%. 

Źródło: gospodarkamorska.pl 
 

Chiny –import ropy naftowej z Rosji wzrósł o 55 procent w porównaniu z 

rokiem ubiegłym. 
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Chiński import ropy naftowej z Rosji wzrósł o 55 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym do rekordowego 
poziomu w maju, wypierając Arabię Saudyjską jako głównego dostawcę, gdyż chińskie rafinerie skorzystały z 
przecenionych dostaw w obliczu sankcji nałożonych na Moskwę za jej inwazję na Ukrainę - poinformowała 
agencja Reutera. 
Import rosyjskiej ropy, w tym dostawy pompowane rurociągiem "Wschodnia Syberia-Ocean Spokojny" (ESPO) 
oraz transport morski z rosyjskich portów europejskich i dalekowschodnich, wyniósł prawie 8,42 milionów ton, 
zgodnie z danymi chińskiej Głównej Administracji Celnej. Odpowiada to w przybliżeniu 1,98 milionów baryłek 
dziennie (bpd), co oznacza wzrost z poziomu 1,59 milionów w kwietniu. 
Chińskie firmy, w tym państwowy gigant rafineryjny Sinopec i Zhenhua Oil, zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy, 
skuszone dużymi rabatami po tym, jak zachodnie firmy naftowe i domy handlowe wycofały się z rynku z powodu 
sankcji. 
Arabia Saudyjska jest drugim co do wielkości dostawcą, a majowe ilości wzrosły o 9 procent w porównaniu z 
rokiem ubiegłym i wyniosły 7,82 milionów ton, co oznacza 1,84 milionów baryłek dziennie. Jest to spadek w 
porównaniu z kwietniowym wynikiem 2,17 mln bpd. 
Rosja odzyskała pozycję lidera po 19 miesiącach przerwy. 
Chiny są największym na świecie importerem ropy naftowej. 

Źródło: PAP  

Oficer, który zatopił barkę na Bałtyku został skazany. 

Brytyjczyk, który był na mostku statku Scot Carrier, który w grudniu na Bałtyku zderzył się z barką, w wyniku 
czego zginęło dwóch jej załogantów, został skazany na 1,5 roku więzienia. 
Według doniesień medialnych 30-letni Brytyjczyk przyznał się do zarzutów przed duńskim sądem. Duńska policja 
oskarżyła go o nieumyślne spowodowanie śmierci w szczególnie obciążających okolicznościach, między innymi 
przez kierowanie statkiem w stanie nietrzeźwości”. Brytyjczyk przyznał się także do opuszczenia miejsca kolizji 
bez udzielenia pomocy załodze barki. 
Do zdarzenia doszło 13 grudnia w pobliżu Bornholmie. We mgle drobnicowiec Scot Carrier zderzył się z 55-
metrową barką Karin Hoj. Barka przewróciła się, dwóch członków jej załogi zginęło. Wkrótce potem szwedzka 
policja zatrzymała dwóch członków załogi Scot Carrier, którzy w chwili wypadku byli pod wpływem alkoholu. 
Jednym z nich był skazany teraz Brytyjczyk. 
W trakcie dochodzenia okazało się także, że statek Scot Carrier po zderzeniu płynął dalej i dopiero po około 25 
minutach powrócił na miejsce zdarzenia. Stało się dopiero po tym, jak po uruchomieniu na przewróconej barce 
systemu EPIRB (nadajnika umożliwiającego ustalenie miejsca położenia jednostki w przypadku zagrożenia) 
szwedzkie władze skontaktowały się z przewoźnikiem, do którego należy statek – firmą Scotline Marine Holdings 
Ltd. Firma podała, że dopiero wówczas drugi oficer, który znajdował się na mostku, poprosił kapitana o przyjście i 
skontaktował się ze szwedzką strażą przybrzeżną. 
Scot Carrier miał powrócić na miejsce wydarzenia po około 25 minutach – przewoźnik twierdzi jednak, że czas 
ten był krótszy i został wykorzystany na sprawdzenie bezpieczeństwa członków załogi statku oraz dokonanie 
wstępnej oceny uszkodzeń. 
Poza karą 1,5 lat więzienia Brytyjczyk został przez kopenhaski sąd skazany również na 12-letni zakaz wjazdu do 
Danii i tymczasowy zakaz żeglowania po duńskich wodach. 

Źródło: gospodarka morska.pl  

Szef MSZ Litwy: żeby otworzyć porty czarnomorskie , potrzebny jest 

sprzęt wojskowy. 

Do odblokowania ukraińskich portów nad Morzem Czarnym i umożliwienia eksportu ukraińskiego zboża 
niezbędny jest sprzęt wojskowy - ocenił szef litewskiej dyplomacji Gabrielius Landsbergis w poniedziałek przed 
posiedzeniem unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. 
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"Unia Europejska ma narzędzia, by zakończyć wojnę (na Ukrainie) dużo szybciej. Zawsze je miała. Gdybyśmy 
spełnili nie 10 proc. ukraińskich próśb, a 90 proc., to wojna nie mogłaby trwać latami" - powiedział Landsbergis. 
"Żeby otworzyć porty czarnomorskie, potrzebny jest sprzęt wojskowy. (...) Jeśli myślimy poważnie o rozwiązaniu 
kryzysu żywnościowego, to musimy potraktować poważnie obronę portów. Sprzęt jest już wysyłany na Ukrainę, 
widzimy to po stratach Rosjan. Niestety, nie ma innej drogi, żeby otworzyć Odessę i inne porty na południu 
Ukrainy. Są kraje UE, które mają potrzebny sprzęt i gdyby go dostarczyły, to myślę, że rozwiązalibyśmy kryzys 
dużo szybciej" - dodał szef litewskiego MSZ. 
 

 Źródło: PAP 

Niemieckie kręgi polityczne i biznesowe mają nadzieję na reaktywację Nord 

Stream 2 po wojnie. 

Część niemieckich elit politycznych i biznesowych liczy, że gazociąg Nord Stream 2 po zakończeniu wojny na 
Ukrainie dostanie drugie życie - mówi w rozmowie z PAP analityk rynku energetycznego z Berlina Thomas 
O'Donnell. 
"Zwlekanie i brak jasnego stanowiska niemieckiego kierownictwa co do tego, czy Nord Stream 2 rzeczywiście jest 
na zawsze martwy, wskazuje, że w kręgach biznesowych i politycznych istnieje nadzieja, że po wojnie na 
Ukrainie obydwa gazociągi Nord Stream będą miały nowe życie" - podkreśla O'Donnell, analityk rynku 
energetycznego, wykładowca prywatnego berlińskiego uniwersytetu Hertie School of Governance i autor bloga 
"The Global Barrel". 
"Najprawdopodobniej w Berlinie mają nadzieję, że gazowy biznes przez Nord Stream 1 i 2 będzie częścią 
ustępstw na rzecz Putina w zamian za rosyjskie ustępstwa na Ukrainie. Z niechęci kanclerza Olafa Scholza, by 
jasno zadeklarować, że Niemcy chcą zwycięstwa Ukrainy, a także unikania wysyłania do Kijowa ciężkiej broni, 
która mogłaby naprawdę pomóc Ukrainie w zwycięstwie, wynika, że Niemcy wciąż mają nadzieję do powrót 
przedwojennych relacji z reżimem Putina, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie i niemiecki handel energią" - 
zaznaczył ekspert. 
Dodał, że polityka ta odzwierciedla brak możliwości szybkiego znalezienia przez Niemcy i UE pełnej alternatywy 
dla ogromnej zależności od rosyjskiego gazu, jaką stworzyła niemiecka prorosyjska polityka gazowa w Europie. 
"W ciągu najbliższych dwóch zim może dojść do racjonowania dostaw gazu dla przemysłu i obywateli Niemiec i 
innych krajów UE. Zapewne zachęci to upartych zwolenników importu rosyjskiego gazu do nalegania na 
złagodzenie sankcji energetycznych wobec Rosji i wykorzystanie Nord Stream 1 i 2" - przewiduje O'Donnell. 
"Ponadto, w związku z niemiecką transformacją energetyczną (Energiewende), która opiera się na bardzo 
kosztownym i skomplikowanym technicznie pomyśle przejścia w stu procentach na odnawialne źródła energii bez 
atomu, popyt na gaz w RFN w nadchodzących latach będzie rósł. Istnieją więc zarówno przyczyny 
geostrategiczne, jak i techniczne, które sprawiają, że część niemieckich elit tęskni za przywróceniem po wojnie 
rosyjskich dostaw gazu przez Nord Stream 1 i 2" - zwraca uwagę analityk. 
Jego zdaniem, Berlin zdaje sobie sprawę, że bez rosyjskiego gazu zależność Niemiec od USA, jako 
największego na świecie producenta ropy i gazu, będzie rosła. 
"Niemcy zawsze opierały się uzależnieniu od USA i od chronionych przez Waszyngton światowych rynków ropy i 
gazu. Poprzez partnerstwo z Rosją w zakresie ropy i gazu RFN poszukiwała pewnej wolności od dominacji USA 
w sojuszu transatlantyckim i w Europie. Będzie nadal do tego dążyć i ponownie użyje Rosji jako +strategicznej 
przeciwwagi+ wobec USA, jeśli tylko będzie to możliwe" - prognozuje Thomas O'Donnell. 

 
Źródło: PAP 

Oceanograf z UG: zniknięcie raf koralowych oznaczałoby globalną katastrofę.  

Rafy koralowe obumierają; szkodzi im wzrost temperatur, zakwaszenie oceanów, turystyka, przełowienie. 
Uratować je mogą tylko międzynarodowe systemowe działania, choć ważne są także codzienne decyzje 
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pojedynczych ludzi. "Wielka prośba do Kowalskiego, który spędza urlop nad Morzem Czerwonym, aby nie deptał 
raf i nie brał z niej +żywych pamiątek+” - mówi dr Anna Panasiuk, oceanograf z UG. 
Dr Anna Panasiuk jest adiunktem w Zakładzie Badań Planktonu Morskiego, na wydziale Oceanografii i Geografii 
Uniwersytetu Gdańskiego. Jako oceanograf w swojej pracy badawczej szczególnie skupia się nad zagadnieniami 
związanymi z biologią morza, w tym również wpływie zmian klimatycznych i szeroko pojętych czynników 
antropogenicznych na funkcjonowanie fauny morskiej. 
Marek Matacz: Niedawno zespół z University of Leicester ostrzegł, że potrzebne są pilne działania, aby zapobiec 
zniszczeniu raf w ciągu 30 lat. Czy rafy od dawna mają problemy? 
Dr Anna Panasiuk: W zasadzie można powiedzieć, że zaczęły się one od okresu intensywnego rozwoju 
przemysłu, a więc trwają mniej więcej od 100 lat i od tego czasu systematycznie się nasilają. Rafom oczywiście 
szkodzą różne czynniki, ale do głównych na pewno zaliczyć można rosnącą temperaturę wód morskich. 
Nie lubią ciepła? 
To prawda, że większość gatunków jest ciepłolubna, ale należy pamiętać, że też większość tych gatunków 
preferuje określony zakres temperatury. W strefie umiarkowanej latem temperatura wody ma powyżej 20 stopni 
C, zaś zimą około 2 stopni C. Tymczasem w oceanie, w ciepłych strefach klimatycznych, wahania są niewielkie i 
już nieznaczne podniesienie średniej temperatury może powodować obumieranie koralowców. Często wskutek 
zbyt wysokiej temperatury dochodzi do tzw. bielenia koralowców. Zjawisko to polega na tym, że obumierają 
żyjące w koralach symbiotyczne algi, a bez nich - giną same koralowce. Rosnącej temperaturze towarzyszy także 
destrukcyjne dla koralowców zakwaszenie wody, czyli spadek jej pH. 
Na czym to polega? 
Również ma ono związek ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Kiedy gaz ten rozpuszcza się w 
wodzie, rośnie jej kwasowość. Szkielety koralowców są tymczasem zbudowane z węglanu wapnia, który w 
środowisku o niższym pH, w prostym ujęciu, rozpuszcza się. Koralowce muszą więc zużywać więcej energii do 
funkcjonowania, a przy dalszym wzroście kwasowości oceanów będzie dochodziło do ich wymierania. 
Co jeszcze rafom szkodzi? 
Wyniszcza je przełowienie i turystyka. Na przykład w rejonie Australii obserwuje się - dosłownie - wyżeranie raf 
przez rozgwiazdę zwaną koroną cierniową z gatunku Acanthaster planci, która zaczęła masowo występować w 
niektórych obszarach. A przecież żyła w tym środowisku wcześniej i nic złego się wcześniej nie działo, bowiem jej 
populacja była kontrolowana przez dużego mięczaka morskiego z gatunku Charonia tritonis, który ma piękną 
muszlę, i który był i jest odławiany w dużych ilościach. To - czyli spadek populacji naturalnego wroga - 
spowodowało wzrost liczebności powyższej rozgwiazdy. 
Do tego dokładają się problemy związane z zachowaniami turystów, którzy dosłownie depczą rafy albo wręcz 
odłamują sobie ich fragmenty "na pamiątkę". Tymczasem koralowce rosną raczej bardzo wolno i jest to jedynie 
pół do kilku centymetrów w ciągu jednego roku. 
Jednocześnie rafy to wyjątkowo złożone systemy, z olbrzymią bioróżnorodnością, przez którą można je porównać 
do lasów tropikalnych Amazonii. 
Czy przez tę złożoność łatwiej je zniszczyć, czy są raczej bardziej odporne? 
To działa na dwa sposoby. Z jednej strony rzeczywiście jest tak, że w środowisku morskim jeden element żywy, 
którego ubywa, może być częściowo zastąpiony przez inny. W przypadku jednak raf koralowych mamy do 
czynienia często z bardzo skomplikowanymi, złożonymi powiązaniami i przy tym niezwykle silnymi, a zarazem - 
unikatowymi. Jeśli więc jakaś część tej „układanki” ucierpi lub ulegnie degradacji, konsekwencje są widoczne na 
poziomie całego systemu. 
Czy możemy cofnąć zmiany, zachodzące w związku z rafami koralowymi i ich ekosystemami? 
Sprawa jest poważna, ponieważ nie jesteśmy w stanie tych procesów obecnie zatrzymać. Można je co najwyżej 
spowolnić i być może zmniejszyć ich dynamikę. 
Dlaczego? 
Spójrzmy choćby na dwutlenek węgla. Jego wyższe stężenie w atmosferze jest faktem i w dalszym ciągu jest on 
do niej emitowany, i z tego powodu nadal będzie on pochłaniany przez oceany, których kwasowość będzie w 
dalszym ciągu rosła, wpływając tym samym bardzo niekorzystnie na zbiorowiska raf koralowych. 
Kiedy słyszę o takich rzeczach - chcę zapytać, czy działania moje własne - albo tzw. Kowalskiego - mogą mieć 
znaczenie dla poprawy stanu raf. 
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Mogą. Wielka prośba do pana Kowalskiego, który spędza urlop np. nad Morzem Czerwonym, jest taka, aby nie 
deptał raf, kiedy się na nich znajdzie, ani nie zabierał z niej „żywych pamiątek”. 
Kolejna sprawa to emisja gazów cieplarnianych. Jeżeli mamy taką możliwość, można zdecydować się na 
ogrzewanie (domu) bardziej ekologiczne, czy też samochód elektryczny. Potrzebna jest także edukacja. To już 
się dzieje, ja np. również prowadzę zajęcia z dziećmi w przedszkolach, z młodzieżą w szkołach podstawowych, 
średnich. Młode pokolenia coraz lepiej rozumieją, jak chronić przyrodę i są coraz bardziej świadome zmian. 
Sama wiedza jednak często nie wystarczy. 
Na czym polega problem? 
Wiadomo, jak kosztowna jest obecnie nowoczesna technologia, w tym np. samochody elektryczne - mało kogo 
na nie dzisiaj stać. W dalszym ciągu w wielu państwach produkcja energii odnawialnej jest wciąż na bardzo 
niskim poziomie, a dużym udziałem cechuje się wykorzystanie nieodnawialnych nośników energii. Potrzebne są 
więc rozwiązania systemowe, intensyfikacja współpracy międzynarodowej, tym bardziej, że to jest nasz wspólny 
problem i wspólne negatywne konsekwencje, które będą wynikać z braku działań. Dotyczy to także wsparcia dla 
krajów biedniejszych, np. w rejonie Indo-Pacyfiku, czyli tych, które cechuje bogactwo raf. 
Czego wsparcie to może dotyczyć? 
Wyobraźmy sobie człowieka, który np. poławia na rafie ryby i sprzedaje je potem jako akwariowe okazy. Jeśli z 
tego żywi siebie i kilkuosobową rodzinę, to nie zrezygnuje z połowów dla dobra raf, nie mając żadnej alternatywy. 
Podobnie jest z krajami i osobami, których gospodarka w głównej mierze jest oparta o dochody z turystyki. 
Niektórzy naukowcy próbują też odbudowywać rafy: sadzą koralowce, a na drukarkach 3D wytwarzają dla nich 
odpowiednie podłoża. 
Czy takie działania mogą coś zmienić? 
To również jak najbardziej ma zastosowanie i wynikają z tego korzyści. Regeneracja raf nie jest bowiem prosta - 
koralowce potrzebują odpowiedniej struktury dna, aby mogły się na nim osiedlić, tak samo jak przedstawiciele 
fauny morskiej (w tym np. specyficzne gatunki ryb), którzy są związani ze zbiorowiskami raf. Trójwymiarowe 
wydruki, a w dalszej kolejności szczegółowe konstrukcje o nie oparte, wspierające osiedlanie się koralowców, 
mogą więc pomóc. 
Podejmuje się też walkę ze zbyt licznie występującymi gatunkami, które dosłownie wyżerają rafy, np. ze 
wspomnianą powyżej olbrzymią rozgwiazdą. Trzeba jednak pamiętać, że rafy potrzebują szczególnych warunków 
w ujęciu bardzo kompleksowym, odpowiedniej temperatury, pH, zasolenia, o których już wspomnieliśmy. 
Fluktuacje w wartościach tychże czynników są konsekwencją głównie zmian klimatycznych, czy też zwiększoną 
emisją gazów cieplarnianych. Eliminacja tych problemów jest dużo trudniejszym zadaniem, niż bezpośrednie 
działania na miejscu. 
Nie pomogłaby inżynieria genetyczna - hodowanie korali, które będą odporniejsze? 
To mocno kontrowersyjna kwestia. W obrębie koralowców oczywiście znane są gatunki, które znacznie lepiej 
radzą sobie w trudnych, innych warunkach. Jednak ich wprowadzanie w nowe obszary - podobnie jak metody 
genetyczne – niesie ze sobą pewne ryzyko. Znamy z literatury przedmiotu historie związane z introdukcją 
gatunków obcych, które miały zapełnić jakąś „lukę” w danym zbiorowisku. Potem okazywało się na przykład, że 
na nowym miejscu radził sobie tak dobrze, że wypierał rodzime gatunki, a tym samym zaburzał się cały 
funkcjonujący system. 
A może rafy same zaadaptują się do nowych warunków. Przecież przyroda się przystosowuje do zmian. 
To prawda, ale takie dostosowanie wymaga bardzo długiego czasu, a my go rafom nie dajemy. Zmiany zachodzą 
zbyt szybko. Ponadto, w historii naszej planety znany okresy zmian klimatycznych, które zachodziły naturalnie i 
mimo, że ich tempo było znacznie wolniejsze, to jednak konsekwencją było często wymieranie wielu gatunków. 
Martwi się Pani - czy jednak wierzy, że uda się je uratować? 
Jestem bardzo pesymistycznie nastawiona. Średnio co 3-4 lata odwiedzam rejon antarktyczny i widzę gołym 
okiem zmiany, które tam zachodzą. Podobnie jest w ciepłych rejonach, tych również ze zbiorowiskami raf 
koralowych. Potrzebna byłaby całkowita rewolucja w stylu życia, która musiałaby do tego zajść zaledwie w ciągu 
dwóch-trzech dekad. Prognozuje się, że przy obecnej dynamice zmian do 2100 roku albo i wcześniej rafy znikną 
z naszej planety. 
Co będzie, jeśli rzeczywiście zginą? 
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Będzie to oznaczało brak żywności dla ludzi w wielu rejonach świata, bo rafy to olbrzymie ekosystemy 
zapewniające również pokarm dla lokalnych ludności. W wielu miejscach dojdzie do destabilizacji strefy 
przybrzeżnej. Jednak to nie wszystko - jeśli rafy będą ginęły, to oznacza i będzie oznaczać, że w oceanach 
zaszły już katastrofalne, a przy tym globalne zmiany. Dotyczyć to będzie wielu gatunków i właściwie wszystkich 
regionów świata. Dzisiaj trudno sobie taką sytuację z jej wszystkimi skutkami wyobrazić. 
Więc rafy można traktować jak wskaźnik ogólnej kondycji oceanów? 
Tak, rafy koralowe mogą być właśnie wskaźnikiem zmian, jakie zachodzą w środowisku morskim, ponieważ 
stosunkowo szybko na nie reagują. To właściwie dotyczy wszystkich tego typu środowisk, które charakteryzują 
wąskie zakresy czynników takich jak np. temperatura, czyli zwłaszcza rejonów tropikalnych i polarnych. 
Mimo pesymizmu mam jednak nadzieję, że do totalnej katastrofy nie dojdzie. Wierzę w mądrość przyszłych 
pokoleń, aczkolwiek należy to bardzo mocno podkreślić, że konkretne działania konieczne są tu i teraz. 

Źródło: PAP 

W obwodzie odeskim zablokowanych jest 39 statków pod banderami 

14krajów. 

 
 
W obwodzie odeskim na południu Ukrainy wskutek agresji Rosji zablokowanych jest 39 cywilnych statków pod 
banderami 14 krajów - podało w sobotę biuro prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. 
Informację o liczbie zablokowanych jednostek przekazał szef władz obwodu odeskiego Maksym Marczenko 
podczas narady z udziałem Wołodymyra Zełenskiego, który złożył wizytę w regionie. 
W toku narady omówiono też m.in. sposoby organizacji korytarza dla wywiezienia produkcji rolnej z portów oraz 
skutki rosyjskich ataków rakietowych na obwód. 
Jak czytamy w komunikacie biura prezydenta, w wyniku ostrzałów zginęło 55 mieszkańców regionu. Wiele 
obiektów infrastrukturalnych zostało zniszczonych. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Święty Graal materiałów kwantowych coraz bliżej.  

Nowe urządzenie fotoniczne mogłoby znacząco zwiększyć możliwości naukowców zajmujących się symulacjami 
z udziałem materiałów kwantowych. 
Za projektem stoją przedstawiciele Uniwersytetu Nebraski w Lincoln oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w 
Berkeley. Znalezienie pożądanych wzorów matematycznych jest wymagające nawet dla nowoczesnych 
komputerów. Jest to widoczne zwłaszcza w sytuacji, w której parametry okazują się bardzo duże. 
Kłopot z niskimi temperaturami 
Jak do tej pory naukowcy mogli to robić jedynie za pomocą urządzeń do optymalizacji polarytonów w bardzo 
niskich temperaturach, bliskich zera bezwzględnego, czyli temperatury wynoszącej dokładnie −273,15 stopnia 
Celsjusza. Zespół prowadzący eksperymenty w tej sprawie znalazł jednak sposób na powtórzenie tego wyczynu 
w temperaturze pokojowej, co powinno ułatwić prowadzenie poszukiwań.  
Szczegóły na temat potencjalnego przełomu są już dostępne na łamach Nature Materials. Jak wyjaśniają autorzy 
publikacji, postęp był możliwy dzięki zaadaptowaniu perowskitu, który stosuje się na przykład w produkcji 
ogniw słonecznych. Ostatecznie udało się  uzyskać wyjątkowo gładkie i duże kryształy o wysokiej jednorodności 
optycznej, które nigdy wcześniej nie były badane w temperaturze pokojowej dla układu polarytonowego. 
Taka sieć prezentuje właściwości materiałowe, które w przyszłości mogłyby przyspieszyć badania w 
temperaturze pokojowej, nie ograniczając ich do bardzo niskich i trudno osiągalnych wartości temperaturowych. 
Jak dodaje jeden z autorów badań, Wei Bao, on i jego współpracownicy dopiero zaczynają badać potencjał ich 
układu w temperaturze pokojowej. Dotychczasowe wyniki stanowią natomiast poważny krok w kierunku długo 
oczekiwanej platformy służącej do prowadzenia symulacji kwantowych w temperaturze pokojowej. 
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Świetlana przyszłość technologii kwantowych? 
"Opisana przez nas metoda syntezy roztworowej z doskonałą kontrolą grubości dużych ultrajednorodnych 
perowskitów może umożliwić wiele interesujących badań w temperaturze pokojowej, bez konieczności 
stosowania skomplikowanego i drogiego sprzętu i materiałów. Otwiera to również drzwi do symulacji dużych 
obliczeń i wielu innych zastosowań w urządzeniach, które wcześniej były niedostępne w temperaturze 
pokojowej." - wyjaśnia Bao 
Zaawansowane obliczenia czy projektowanie materiałów kwantowych wydają się bardzo przyszłościowymi 
zagadnieniami. Wygląda jednak na to, że na konkretne postępy w tym zakresie przyjdzie nam jeszcze nieco 
poczekać. Dotychczasowe ustalenia pozwalają natomiast patrzyć na tę sprawę z umiarkowanym optymizmem.  
 

Źródło: Fous.pl 

Niech Rybus nie nazywa siebie Polakiem. 

Nie milkną echa kontrowersyjnej decyzji Macieja Rybusa o kontynuowaniu piłkarskiej kariery pomimo inwazji tego 
kraju na Ukrainę. W jego sprawie w mocnych słowach wypowiedział się popularny ekspert w dziedzinie 
wojskowości Jarosław Wolski. 
 Maciej Rybus przeniósł się z Lokomotiwu do Spartaka Moskwa. Nie byłoby w tym transferze nic dziwnego, 
gdyby nie to, że lewy obrońca postanowił pozostać w Rosji pomimo zbrodniczej agresji tego kraju na Ukrainę, 
choć miał do wyboru oferty z innych państw, jak choćby z Grecji.  
 
Rybus tłumaczył swoją decyzję o kontynuowaniu swojej piłkarskiej kariery w zbrodniczym państwie Władimira 
Putina względami "bezpieczeństwa rodziny". Przypomnijmy, jego żona jest etniczną Rosjanką, a dwóch synów 
posiada rosyjskie obywatelstwo.  
66-krotny reprezentant Polski spotkał się z bezprecedensową krytyką polskiej opinii publicznej. Wszystko 
wskazuje na to, że Rybus swoją decyzją o pozostaniu w Rosji zamknął sobie drzwi do występów w barwach 
narodowych.  
W jego sprawie w bardzo mocnych słowach wypowiedział się popularny ekspert w dziedzinie 
wojskowości Jarosław Wolski na antenie Historii Realnej. "On nie jest już polskim piłkarzem, jest rosyjskim. Jak 
ktoś chce biegać w koszulce z literą "Z" na piersi, to gratuluję, ale niech nie nazywa się Polakiem" - powiedział. 
"Przepraszam za jednoznaczne określenie, ale w tym wypadku mogę sobie pozwolić na stwierdzenie tego, co o 
tym sądzę. Więc jak ktoś chce zostać Rosjaninem, to niech sobie zostanie. Droga wolna. Każdy ma wolną wolę. 
Jak ktoś wybiera pieniądze i ganianie za symbolem swastyki XXI w. to może, jest dorosłym facetem i wie, co robi" 
- dodał Wolski. 
 

Źródło:PiłkaNożna.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. 
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Nasze cele: 

 Polscy marynarze powinni mieć równoważne warunki zatrudnienia jaki ich koledzy w innych krajach UE. 
 Zakończenia dyskryminacji płacowej i socjalnej oraz segregacji marynarzy ze względu na kraj 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

www.omk.org.pl 

Wydarzyło się 20 czerwca - kalendarium.  

20 czerwca jest 171. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 194 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują:  
Adalbert, Baltazar, Benigna, Bogna, Bratomir, Edburga, Florentyna, Franciszek, Gemma, Hektor, Jan, Jan 
Chrzciciel, Makary, Małgorzata, Rafaela, Rafał. 
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Dzisiaj obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Powstań Śląskich. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1295 r. – Król Czech i książę krakowski Wacław II nadał biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie przywilej 
zawierający pozwolenie na obwarowanie miast biskupich: Sławkowa, Iłży, Tarczka i Kielc. 
1624 r. – Zwycięstwo wojsk polskich pod wodzą hetmana Stanisława Koniecpolskiego nad Tatarami w bitwie pod 
Martynowem.. 
1633 r. – Wojna smoleńska: podczas oblężenia Smoleńska Rosjanie wysadzili miną prochową okrągłą basztę 
przy bramie Małachowskiej, co spowodowało znaczne straty wśród stojących za blisko i przygotowanych do 
ataku ich oddziałów. Po uporządkowaniu szyków rozpoczęli nieudany szturm na mury obronne, ponosząc kolejne 
ogromne straty.  
1815 r. – W Warszawie proklamowano Królestwo Polskie (tzw. Królestwo Kongresowe). 
1831 r. – Powstanie listopadowe: zwycięstwo powstańców w bitwie pod Kockiem.  
1863 r. – Powstanie styczniowe: porażka powstańców w bitwie pod Komorowem, przerwanej przez gwałtowną 
burzę.  
1922 r.– Oddziały Wojska Polskiego pod wodzą gen. Stanisława Szeptyckiego wkroczyły do przyznanej Polsce w 
wyniku III powstania śląskiego części Górnego Śląska.  
1944 r. – Na mocy wyroku Polskiego Państwa Podziemnego za zdradę został powieszony w 
Warszawie Eugeniusz Świerczewski, agent Gestapo wewnątrz Armii Krajowej, sprawca aresztowania 
gen. Stefana Roweckiego „Grota”. 
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-06-17 

1 EUR 4,6951 

1 USD 4,4630 

1 CHF 4,6223 

1 GBP 5,4971 

     

 

    

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

 

https://nasdaqbaltic.com  
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

H U M O R   

Zdenerwowana mama do córeczki: 

- Wiesz co się dzieje z małymi dziewczynkami, które nie zjadają wszystkiego z talerza?! 

- Wiem, pozostają szczupłe, zostają modelkami i zarabiają kupę forsy... 


