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OMK/ITF  - Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego dla marynarzy – zgłoszenia 

przedłużone do 25/07/2022 r. 

W związku z pojawieniem się błędnego adresu e-mail w poprzednim wydaniu OMK NEWS na który przyjmujemy 
zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ( przepraszamy ), wynegocjowaliśmy z PZU przedłużenie 
przyjmowania zgłoszeń do dnia 25/07/2022 r. na takich samych zasadach. 
Przypominamy: 
Z uwagi na wieloletnią współpracę z PZU oraz znajomość specyfiki pracy i potrzeb marynarzy otrzymaliśmy 
korzystną ofertę ubezpieczenia zdrowotnego dedykowanego dla marynarzy z Organizacji Marynarzy 
Kontraktowych, 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. 
Dla porównania Ubezpieczenie NFZ -  https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-
kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/ 
Aby oferta weszła w życie, minimalna ilość marynarzy przystępujących do tej formy ubezpieczenia wynosi 31 
chętnych. Oferta jest ważna do 01/08/2022 r.  
Osoby zainteresowane prosimy o wstępne zgłoszenia do dnia 25/07/2022 na adres: biuro@nms.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 

Strefy działań o charakterze wojennym - zasady. 

Przypominamy o zasadach i związanych z uznawaniem i funkcjonowaniem stref działań pirackich oraz innych 
zagrożeń o charakterze wojennym. Zasada podstawowa to warunki zatrudnienia oraz informacja czy na statku 
jest układ zbiorowy ITF czy też nie. 
Jeżeli jest układ zbiorowy to mamy do rozróżnienia 2 przypadki: 
 
układ zbiorowy typu ITF IBF – warunki i zasady do pobrania 
układ zbiorowy typu ITF TCC – warunki i zasady do pobrania 
 

Ogólne zasady dla statków objętych układami zbiorowymi ITF to: 
 prawo do rezygnacji z pracy w w/w strefach i repatriacji na koszt armatora, 
 podwójna stawka ubezpieczeniowa za pracę w w/w strefach, 
 podwójne wynagrodzenie basic za okres pracy w takich strefach, z zastrzeżeniem, iż bonus jest 

wypłacany za przynajmniej 5 dni (nawet w przypadku gdy statek spędzi jeden dzień w w/w/ strefie), 
 rezygnacja z pracy w w/w strefach nie może być podstawą do utraty zatrudnienia lub jakiejkolwiek 

dyskryminacji. 
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W przypadku gdy statek nie jest objęty układem zbiorowym pracy ITF wtedy zasady pracy w w/w strefach 
zależą od indywidualnych warunków zatrudnienia. 
Przypominamy, iż marynarze z OMK mogą u nas sprawdzić czy statek jest objęty układem zbiorowy ITF jak i 
przeanalizować warunki swoje warunki zatrudnienia pod względem zgodności z obowiązującymi standardami. 
 

Źródło:www.omk.org.pl 

ST3 Offshore po raz piąty idzie pod młotek. 

Szczecińska fabryka stalowych fundamentów dla sektora offshore wind idzie po raz piąty pod młotek.  
Syndyk masy upadłości ST3 Offshore poinformował w komunikacie z 27 czerwca, że ogłasza po raz kolejny 
przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa. Tym razem cena wywoławcza przedsiębiorstwa 
upadłego wynosi 164.276.000 zł. Oferty można składać do 19 lipca 2022 roku.  
Fabryka położona nad Odrą jest zaprojektowana pod produkcję seryjną fundamentów dla morskich farm 
wiatrowych. ST3 Offshoe produkował fundamenty kratownicowe i monopale. Firma może pochwalić się suwnicą 
(120 m wysokości, 1400 t udźwigu), przeznaczoną do finalnego montażu i załadunku struktur o wysokości do 90 
metrów.  
ST³ Offshore to joint-venture dwóch partnerów – funduszu Mars FIZ oraz ST³ Holding GmbH, spółki należącej do 
monachijskiej Grupy VTC.  
Spółka po raz pierwszy został wystawiona na sprzedaż w lutym 2021 roku. Lokalny sąd oficjalnie ogłosił upadłość 
firmy pod koniec marca 2020 roku.  
Ministerstwo Aktywów Państwowych informowało w 2020 roku w odpowiedzi na jedną z interpelacji, że z 
informacji uzyskanych od Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. wynika, że sytuacja w jakiej znalazła się ST3 Offshore 
jest konsekwencją strat poniesionych na pierwszych kontraktach, zawartych w latach 2015-2016, kiedy 
udziałowcem większościowym był inwestor niemiecki i które okazały się nierentowne. 
Według doniesień portalu branżowego WysokieNapięcie.pl, zakupem spółki ma się interesować polska spółka 
skarbu państwa Tauron oraz Dajin Heavy Industry – chiński producent fundamentów dla morskich farm 
wiatrowych. 

 

Źródło:www.gospodarkamorska.pl 

Niemieccy dokerzy zyskują poparcie. 

Niemieccy dokerzy zyskują międzynarodowe poparcie dla strajków chroniących przed inflacją 
Związki morskie mobilizują poparcie dla niemieckiej filii ITF ver.di, gdy związek walczy z firmami portowymi z 
"odporną" na inflację umowę płacową obejmującą 12 000 pracowników portowych. 
Przywódcy związkowi zebrani w Londynie w tym tygodniu wyrazili solidarność z niemieckimi dokerami po 
niedawnej akcji strajkowej. ver.di nalega, aby do odnowionego układu zbiorowego z 58 portami i terminalami 
wprowadzić coroczną, automatyczną korektę inflacji. 
„Rosnące ceny podstawowych wydatków na życie, takich jak nośniki energii i żywność, stały się 
niezrównoważonym obciążeniem dla pracowników, zwłaszcza dla tych gorzej opłacanych” – powiedziała Maya 
Schwiegershausen-Güth, szefowa Sekcji Morskiej Ver.di. 
(.....) 
Więcej:https://www.itfseafarers.org/en/news/german-dock-workers-gain-international-backing-over-inflation-
protection-strikes 

Źródło:itfseafarers.org 
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Turcja: rosyjski statek przewożący ukraińskie zboże zatrzymany przez 

tureckich celników. 

Tureckie organy celne zatrzymały przy wejściu do portu Karasu rosyjski statek towarowy, przewożący skradzione 
na Ukrainie zboże - poinformował w niedzielę ambasador Ukrainy w Turcji Wasyl Bodnar. 
„Jesteśmy w ścisłym kontakcie z władzami tureckimi. Statek stoi obecnie przy wejściu do portu, został 
zatrzymany przez tureckie organy celne” – powiedział w ukraińskiej telewizji państwowej Bodnar. Ambasador 
dodał, że decyzje o losie statku władze tureckie podejmą w poniedziałek, zaś Ukraina liczy na konfiskatę zboża 
przez władze Turcji. 
W piątek Ukraina zwróciła się do Turcji o zatrzymanie i aresztowanie statku towarowego Żybek Żoły, pływającego 
pod rosyjską banderą i wiozącego ukraińskie zboże, zabrane z okupowanego przez siły rosyjskie portu w 
Berdiańsku. 
Przedstawiciel ukraińskiego MSZ, powołując się na informację z administracji morskiej,  powiedział, że na statek 
Żybek Żoły załadowano około 4500 ton ukraińskiego zboża z Berdiańska. 
Jak informował wcześniej wiceminister rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki, Rosjanie ukradli z okupowanych 
terenów ponad 25 proc. zasobów zboża, czyli około 400 tys. ton z 1,5 mln ton zebranych przed inwazją. 
25 czerwca przedstawiciele ukraińskich władz z Berdiańska przekazali, że do portu w tym mieście nad Morzem 
Azowskim wpłynął statek, który prawdopodobnie zabrał ostatnie zapasy zboża. Towarzyszyły mu rosyjskie okręty 
wojenne. Z innego okupowanego miasta południowo-wschodniej Ukrainy, Melitopola, Rosjanie wysyłają 
codziennie od 30 do 50 ciężarówek ze zbożem. 
Ukraina to jeden z największych światowych eksporterów zboża, wysyłanego głównie drogą morską. Miliony ton 
ziarna są obecnie składowane w portach na wybrzeżu Morza Czarnego, blokowanych przez okręty wojenne 
Rosji. 

Źródło: gospodarka morska.pl  

UNC TAD: Wojna na Ukrainie zakłóca globalne łańcuchy dostaw. 

Główne porty w Europie zmagają się z kryzysem zdolności magazynowania z powodu nagromadzenia ładunków 
z Rosji i Ukrainy. Sytuacja ta zakłóciła operacje transportu kontenerowego i spowodowała, że globalne łańcuchy 
wartości znalazły się w rozsypce, stwierdza UNCTAD. 
UNCTAD, w ocenie wojny na Ukrainie i jej wpływu na logistykę handlu morskiego, informuje, że ładunki 
przeznaczone dla Rosji i Ukrainy piętrzą się w portach takich jak Hamburg, Rotterdam, Konstanca i Istambuł. 
Zakłócenia spowodowały, że trzeba się liczyć z opóźnieniami oraz wzrostem opłat za zatrzymanie i przestoje w 
portach. 
Efektem tego jest znaczna presja na zdolności magazynowe, co prowadzi do wzrostu kosztów łańcucha dostaw, 
wzrostu cen konsumpcyjnych i nieustannego wzrostu inflacji na całym świecie. 
W wyniku przeniesienia wysokich kosztów frachtu kontenerowego ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,6 procent. 
Oczekuje się, że globalny poziom cen importowych wzrośnie średnio o 12 procent w wyniku utrzymującego się 
wzrostu stawek frachtowych. 
"Globalny handel zależy od złożonego systemu portów i statków, które łączą świat. Jeśli globalny handel ma być 
płynny, należy zapewnić, że ukraińskie porty są otwarte dla międzynarodowej żeglugi i że współpraca między 
interesariuszami transportu kontynuuje świadczenie usług" - stwierdza UNCTAD. 
W raporcie stwierdzono, że wojna na Ukrainie dławi handel i logistykę tego kraju oraz regionu Morza Czarnego, 
zwiększając globalny popyt na statki i koszty żeglugi na całym świecie. W efekcie partnerzy handlowi Ukrainy 
muszą teraz zwrócić się do innych krajów po towary, które importują z powodu zakłóceń w logistyce regionalnej, 
wstrzymania operacji portowych, zniszczenia ważnej infrastruktury, ograniczeń handlowych, zwiększonych 
kosztów ubezpieczenia i wyższych cen paliwa. 
Wiele krajów jest obecnie zmuszonych do szukania dostawców ropy, gazu i zboża, czego konsekwencją jest 
zwiększenie odległości żeglugi, a wraz z czasem tranzytu i kosztami. 
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"Zboża są przedmiotem szczególnej troski, biorąc pod uwagę wiodącą rolę Federacji Rosyjskiej i Ukrainy na 
rynkach rolno-spożywczych oraz jej związek z bezpieczeństwem żywnościowym i ograniczeniem ubóstwa" - 
czytamy w raporcie. 
Rosja i Ukraina odpowiadają za 53 proc. światowego handlu olejem słonecznikowym i nasionami oraz 27 proc. 
pszenicy. W sumie 36 krajów importuje ponad 50 procent swojej pszenicy od dwóch walczących ze sobą 
narodów. 
Ukraina, która w 2021 roku wyeksportowała około 50 milionów ton zboża i przewidywała na 2022 rok 
trzyprocentowy wzrost światowego eksportu, została zmuszona do skorygowania prognoz i oczekuje, że eksport 
skurczy się o 3,2 procent. Około 90 procent możliwości eksportowych Ukrainy zostało odciętych przez rosyjską 
blokadę Odessy i innych portów Morza Czarnego. 
Ponadto w ciągu czterech miesięcy od lutego do maja Baltic Dry Index wzrósł o 59 procent, co ma doprowadzić 
do dodatkowego wzrostu cen konsumpcyjnych żywności na świecie o 3,7 procent. Prawie połowa tego wzrostu 
jest spowodowana wyższymi kosztami transportu, wynikającymi z wyższych stawek frachtowych i większych 
odległości. Oczekuje się, że najbardziej ucierpią kraje o średnim PKB. 
Poza towarami konflikt ma negatywny wpływ na energię, a wyższe ceny zwiększają wyzwania, przed którymi 
stają spedytorzy. W związku z ograniczeniami handlowymi, zmianami w strukturze handlu prowadzącymi do 
gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na tonokilometry, drastycznie wzrosły stawki dla mniejszych tankowców, 
które są kluczowe dla regionalnego handlu ropą naftową w regionie Morza Czarnego, Morza Bałtyckiego i Morza 
Śródziemnego. 
Wyższe koszty energii doprowadziły również do wyższych cen bunkra, podnosząc koszty żeglugi dla wszystkich 
sektorów transportu morskiego. Do końca maja 2022 r. globalna średnia cena oleju o bardzo niskiej zawartości 
siarki (VLSFO) osiągnęła ponad 1000 dolarów za tonę, co stanowiło 64-procentowy wzrost w porównaniu z 
początkiem roku, a średnie dopłaty paliwowe pobierane przez linie żeglugi kontenerowej wzrosły od początku 
wojny o blisko 50 procent. 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Stłuczka jednostek na Odrze w Szczecinie. 

Na Odrze w Szczecinie przy Wałach Chrobrego doszło do kolizji jednostek – niewielki pasażerski statek Peene 
Queen uderzył w rufę należącego do Akademii Morskiej w Szczecinie statku Nawigator XXI. Do zdarzenia doszło, 
kiedy Peene Queen chciał odpłynąć. 
Peene Queen zabierał akurat w rejs grupę dzieci z półkolonii. Według doniesień Radia Szczecin, które jako 
pierwsze poinformowało o wydarzeniu, nikomu nie stało się nic poważnego, ale w wyniku uderzenia dzieci na 
statku pasażerskim poprzewracały się, jedno rozcięło sobie twarz. Zarówno na dziobie Peene Queen, jak i na 
rufie Nawigatora XXI widać ślady kolizji, ale uszkodzenia nie są poważne. 
Na miejscu wypadku pojawiła się policja i żandarmeria wojskowa, na wszelki wypadek wezwano także karetkę. 
Pojawili się także technicy Unity Line, armatora Peene Queen, którzy mają zbadać przyczyny kolizji. 
 
 

 Źródło: gospodarkamorska.pl 

Strażak-28 dla ZMPSiŚ zwodowany w Remontowej Shipbuilding. 

Wodowanie statku pożarniczego Strażak-28 zamówionego przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 
S.A. (ZMPSiŚ), odbyło się w czwartek (30 czerwca) w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. należącej do Grupy 
Kapitałowej Remontowa Holding S.A.  
– Nowy statek pożarniczy będzie przeznaczony m.in. do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy 
przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne 
wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu 
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Szczecin i Świnoujście – informuje Aleksandra Tesmer, manager ds. promocji i reklamy Remontowa 
Shipbuilding. 
Statek mierzy 29,2 m długości oraz 10,47 m szerokości. Jego zanurzenie konstrukcyjne to 3,45 m. Rozwijać 
będzie max. prędkość do 12,00 węzłów. Jego uciąg na palu to 45 ton. Wyposażony będzie w trzy monitory 
wodno-pianowe o wartości 1350 m3/h każdy oraz w dwie pompy FiFi o parametrach 2700 m3/h każda. 
Strażak-28 będzie trzecim we flocie ZMPSiŚ S.A. Obecnie w Szczecinie cumuje Strażak-24, w Świnoujściu zaś 
Strażak-26.  
– Na wejściu statku do eksploatacji zyskają przewoźnicy, armatorzy i pracownicy portu. Porty w Szczecinie, 
Policach i Świnoujściu będą mogły przyjąć i obsłużyć więcej statków z ładunkami niebezpiecznymi – podkreśla 
Monika Woźniak-Lewandowska z Działu Marketingu i Komunikacji ZMPSiŚ. 
Projekt "Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna" jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość to ok. 40,6 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ok. 34,5 
mln zł.  
Projekt jest częścią złożonego projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach działania Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg 
wodnych i połączeń multimodalnych. Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 
multimodalnego. Okres realizacji: 28.04.2021 r. – 30.10.2022 r.  
Podstawowe parametry: 
Długość całkowita - 29,20 m 
Długość między pionami - 25,06 m 
Szerokość całkowita - 10,47 m 
Wysokość do pokładu głównego - 1,55 m 
Zanurzenie konstrukcyjne - 3,45 m 
Prędkość - 12 węzłów 
Załoga - 8 osób 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 
 

Analitycy: 65 proc. ropy z Libii trafia do Europy.  

Ropa z Libii stanowiłaby dobrą alternatywę dla rosyjskich dostaw - stwierdzono w analizie Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego. Jak dodano, surowiec z tego kraju stanowi 85 proc. wartości eksportu Libii, z czego 65 proc. 
trafia do Europy. 
Analitycy PIE zwrócili uwagę, że Libia jest jednym z największych producentów ropy naftowej w Afryce. "Znalazła 
się w centrum uwagi, gdy kraje zaczęły poszukiwać alternatywnych źródeł dostaw po nałożeniu sankcji na 
rosyjskie paliwa kopalne i gdy ogłosiła, że wydobywa o 1 mln baryłek ropy mniej niż w zeszłym roku" - wskazali w 
najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". 
Przypomniano, że wcześniej Libia produkowała ok. 1,2 mln baryłek dziennie. Zwrócono uwagę, że w ostatnich 
dniach Libia zapowiedziała wstrzymanie eksportu z kluczowych portów w związku z pogarszającą się sytuacją w 
kraju, o czym informowała agencja Bloomberga. 
Analitycy PIE zauważyli, powołując się na libijskie Ministerstwo Ropy, że w czerwcu produkcja spadła z 1,2 mln 
do 100 tys. baryłek dziennie, aby parę dni później wzrosnąć do 800 tys. baryłek dziennie. 
"Wahające się wydobycie i sprzeczne informacje dotyczące branży pokazują, w jakim chaosie znajduje się libijski 
sektor naftowy. Nie ma jasności co do tego, kto tak naprawdę sprawuje kontrolę nad najcenniejszym zasobem 
kraju" - zwrócono uwagę w analizie PIE. 
Według PIE Libia posiada 3 proc. potwierdzonych światowych zasobów ropy naftowej. "Chociaż jest członkiem 
kartelu OPEC, nie jest związana limitami produkcji ze względu na kryzys polityczny. Oznacza to, że w teorii może 
wydobywać i eksportować dowolną ilość surowca" - zaznaczyli analitycy. 
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Dodano, że ropa naftowa stanowi 85 proc. wartości eksportu Libii, z czego 65 proc. trafia do Europy. "Ropa z Libii 
stanowiłaby dobrą alternatywę dla rosyjskich dostaw – bliskość Europy obniża koszty transportu drogą morską" - 
oceniono. 
Zauważono, że również Ekwador ograniczył wydobycie ropy naftowej ze względu na antyrządowe protesty w 
kraju. "Produkcja ropy w Ekwadorze spadła o 50 proc. podczas dwóch tygodni protestów, a może zostać 
całkowicie wstrzymana, jeśli blokady dróg i dewastacje szybów naftowych będą kontynuowane" - wskazali 
analitycy PIE. Dodali, że przed rozpoczęciem protestów Ekwador wydobywał średnio 520 tys. baryłek dziennie ze 
swojego terytorium Amazonii. 
Jak podsumowali, bez udziału Libii i Ekwadoru na świecie produkowano by ok. 1,7 mln baryłek ropy dziennie 
mniej. 
 

Źródło: PAP 

 

Informacja kwantowa została wysłana na dużą odległość. I to przy użyciu 

istniejącej infrastruktury.  

Mimo że przesyłanie informacji kwantowych może doprowadzić do potencjalnej rewolucji, to doniesienia o 
konieczności przekształcania całej internetowej infrastruktury na potrzeby takiego rozwiązania mogły nieco 
ostudzić optymizm. Dzięki dokonaniom zespołu prowadzonego przez Panagiotisa Spentzourisa sytuacja 
znacząco się poprawiła. 
Całą historię zawdzięczamy naukowcom z Fermilab związanym z Quantum Science Program, którzy przesłali 
informację kwantową pomiędzy dwiema oddalonymi od siebie o około 50 kilometrów placówkami. Eksperyment 
polegał na dostarczeniu zakodowanych kwantowo fotonów z jednego miejsca do drugiego. Istotne było przy tym 
rzecz jasna zachowanie wysokiego stopnia synchronizacji między nimi. 
50 kilometrów między startem a metą 
To właśnie udana synchronizacja stanowi powód do radości. Oczywiście nie wykonuje się jej “na oko” – 
zazwyczaj naukowcy wykorzystują NTP, czyli Network Time Protocol, który synchronizuje wybrane urządzenia z 
tak wysoką dokładnością, że różnice między nimi są liczone w milisekundach.  
Niestety  dla komputerów kwantowych to wciąż za mało, a w zasadzie… za dużo. Różnice muszą więc być 
jeszcze mniejsze, dlatego autorzy nowych badań zastosowali nieco bardziej oryginalne podejście: użyli tych 
samych kabli co do przesłania informacji, by wysłać… zegar. Operował on na odmiennej długości fal, co miało na 
celu uniknięcie zakłóceń. Gdyby takowe się pojawiły, całe przedsięwzięcie nie miałoby większego sensu.  
Kabel jest drogą, a foton to rowerzysta, czyli jak przesyłana jest informacja kwantowa 
Jak wyjaśniają autorzy, do wyjaśnienia zastosowanej metody można użyć analogii, w której kabel jest drogą, 
podczas gdy długości fal tworzą pasy. Foton jest w takiej konfiguracji rowerzystą, natomiast zegar – ciężarówką. 
Przy niewystarczającej precyzji i ostrożności ciężarówka może wjechać na ścieżkę dla rowerów, więc potrzeba 
było wielu eksperymentów, aby upewnić się, iż tak się nie stanie.  
Gdyby w przyszłości udało się stworzyć funkcjonalny internet kwantowy, to stanowiłoby to istotny krok do przodu 
w zakresie bezpieczeństwa danych. Kwantowe szyfrowanie danych sprawia bowiem, że ataki na przykład 
hakerów stałyby się znacznie mniej realne. Nietrudno wyobrazić sobie, jak bardzo ułatwiłoby to choćby 
komunikację czy działanie sektora bankowego. 

Źródło: Fous.pl 

Bez zmian w rankingu FIFA. 

Reprezentacja Polski zajmuje 26 miejsce w najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej 
Biało-czerwoni utrzymali swoją pozycję. W rankingu prowadzi Brazylia, druga jest Belgia, a trzecia Argentyna, 
czyli jeden z rywali Polaków na zaczynających się za pięć miesięcy mistrzostwach świata w Katarze. 
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26 miejsce w ranking to najlepszy wynik biało-czerwonych od października 2021 r., gdy kadra zajmowała 23. 
 

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. 
 
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. 
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• 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 04 lipca - kalendarium.  

04 lipca jest 185. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 180 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują:  
 Aggeusz, Alfred, Andrzej, Atanazy, Aurelian, Berta, Elżbieta, Hiacynt, Innocenty, Jacek, Jacenty, Józef, Julian, M
alwin, Malwina, Odo, Ozeasz, Patrycjusz, Patrycy, Piotr, Teodor, Udalryk i Wielisław. 
Dzisiaj obchodzimy w USA Dzień Niepodległości. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1364 r. – Barczewo (ówczesny Wartembork) uzyskało prawa miejskie. 
1633 r. – Wojna polsko-turecka: zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Sasowym Rogiem. 
1791 r. – Rozpoczęła działalność Komisja Policji Obojga Narodów.  
1890 r. – W Krypcie Wieszczów Narodowych na Wawelu odbył się ponowny pogrzeb sprowadzonych 
z Paryża szczątków Adama Mickiewicza. 
1920 r. – Wojna polsko-bolszewicka: rozpoczęła się generalna ofensywa Armii Czerwonej.  
1922 r. – W Rybniku podpisano protokół przejęcia przez Polskę przyznanej wschodniej części Górnego Śląska.  
1941 r.–   Nad ranem Einsatzkommando zur besonderen Verwendung dokonało na Wzgórzach Wuleckich 
we Lwowie mordu na 25 polskich profesorach (w niektórych przypadkach razem z rodzinami).  
1948 r. – Wacław Wójcik wygrał 7. Tour de Pologne.  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-07-01 

1 EUR 4,7176 

1 USD 4,5106 

1 CHF 4,7075 

1 GBP 5,4583 
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https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

 

https://nasdaqbaltic.com  
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

 

 

H U M O R   

Narkoman trafił do piekła. Otwierają się wrota, a tu całe łany marihuany. Narkoman napalony biegnie i 

rwie całe naręcza. Nagle słyszy głos diabła: 

- No i po co rwiesz, jak tam pełno narwane! 

Patrzy, a tu faktycznie pełno świeżego ziela. Biegnie i zaczyna przerzucać, żeby schło. A tu diabeł: 

- I po co suszysz, jak już tam ususzone! 

I rzeczywiście. Narkoman podbiega i zaczyna skręcać skręty. Skręca, skręca, na co diabeł: 

- I czego skręcasz, jak tam tyle naskręcane! 

Narkoman patrzy, a tu góry skrętów! Wybiera największego i pyta diabła: 

- Masz może ogień? 

A diabeł z uśmiechem: 

- Byłby ogień, byłby raj! 

 


