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Porady OMK – ubezpieczenie w Klubach P&I. 

Konwencja MLC wymusiła na armatorach obowiązek ubezpieczenia marynarzy zgodnie z zapisami MLC 
dotyczącymi odpowiedzialności armatora za wynagrodzenia i inne zobowiązania finansowe armatora wobec 
marynarza. Co należy wiedzieć? 
1)      Polisa powinna być wywieszona na statku w łatwo dostępnym miejscu. Zalecamy zanotowanie szczegółów 
tej polisy z czego najważniejsza jest nazwa Klubu P&I. 
2)      Nasze wynagrodzenie i zobowiązania finansowe są ubezpieczone ale według jasno określonych. Jedną z 
nich jest, iż roszczenie powinno być zgłoszone pomiędzy 2 i 6 miesiącem zaległości. 
Wszystkie polisy P&I poprzedzające wejście w życie konwencji MLC pozostają w mocy. 
Marynarze należący do OMK mogą skorzystać z naszej pomocy w tym zakresie.  Możemy zarówno doradzić jak 
takiego zgłoszenia dokonać lub reprezentować marynarza w klubie P&I. W „Strefie Marynarza” na stronie OMK 
znajdują się numery kontaktowe dla spraw MLC (wynagrodzenia, świadczenia finansowe) w głównych klubach 
P&I. 

Źródło:www.omk.org.pl 

Pierwsze w Polsce grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla marynarzy 

OMK/PZU  

Mamy pierwsze w Polsce grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla marynarzy.  
Dla marynarzy zainteresowanych przystąpieniem do ubezpieczenia, poniżej do pobrania i wypełnienia 
kwestionariusz. 
https://www.omk.org.pl/_DataFiles/Kwestionariusz%20do%20ubezpieczenia%20zdrowotnego%20OMK%20-
%20PZU.pdf 
Wypełniony kwestionariusz proszę przesłać na adres e-mail: biuro@nms.org.pl 
Dla przypomnienia poniżej informacja dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego dla marynarzy z Organizacji 
Marynarzy Kontraktowych,  

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

 
Składka ubezpieczeniowa marynarza wraz z opłatą członkowską OMK / ITF wynosi 100 pln miesięcznie i 
jest  płatna z góry za 6 lub za 12 m-cy na konto OMK. 
Oferta , lista placówek zdrowotnych w całej Polsce oraz szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej  
https://www.omk.org.pl/article/1026 

Negocjujemy w sprawie rozszerzenia pakietu ubezpieczenia o przystępowania do ubezpieczenia członków 
rodziny marynarza, poinformujemy o takiej możliwości po zakończeniu ustalania szczegółów. 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Konkurs fotograficzny ITF rozstrzygnięty. 

Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, do którego zapraszaliśmy 26.01.2022r., na naszej stronie: 
https://omk.org.pl/article/990 
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Pierwszy w historii konkurs fotograficzny ITF postawił przed pracownikami transportu wyzwanie aby  uchwycić 
rzeczywistości integralnej roli, jaką odgrywają w funkcjonowaniu naszego świata. 
Po wielu naradach nasi jurorzy wybrali zwycięskie i wysoko ocenione zdjęcia, wybrane ze względu na to, jak 
wyjątkowo ukazują, czym jest bycie pracownikiem transportu. 
Pierwsze miejsce: Israel C Garbo , „A woman in action” 
Drugie miejsce: Viridiana Gómez, Empowering Feeling working as a longshore” 
Trzecie miejsce (wspólne): June D Famur „Rope of hope” i Karlo Immanuelle D Garcia „Let’s colour our Dreams” 
Wpis marynarza Karlo Immanuelle D Garcii „Pokolorujmy nasze sny” przedstawia pracownika malującego 
ładownię w Qinhuangdao w Chinach za pomocą jaskrawoczerwonej farby i żółtego sprzętu z dopiskiem: "Ciężka 
praca się opłaca." 
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zdjęcia można obejrzeć na stronie https://www.itfglobal.org/en/winners. 

 

Źródło:www.omk.org.pl 

66 samolotów i 14 okrętów Chin aktywnych w okolicach Tajwanu.  

Chiny wysłały w niedzielę 66 samolotów wojskowych i 14 okrętów wojennych do działań w okolicach Tajwanu – 
poinformowało tajwańskie ministerstwo obrony. Według oświadczenia resortu, 12 samolotów wojskowych ChRL 
przekroczyło medianę Cieśniny Tajwańskiej. 
Z 66 samolotów chińskich samolotów, które prowadziły działania w okolicach Tajwanu, 22 naruszyło tajwańską 
strefę identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ). 
Wśród 22 samolotów ChRL, które naruszyły tego dnia ADIZ, znalazło się sześć myśliwców Shenyang J-16, 
cztery myśliwce Shenyang J-11, osiem myśliwców rosyjskiej produkcji Su-30, samolot wojskowy Shaanxi Y-8 
ASW, a także trzy bombowce Xi’an H-6, zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych. W tym 12 myśliwców 
naruszyło linię mediany Cieśniny Tajwańskiej - niepisaną granicę kontroli morskiej wyznaczoną przez 
geograficzny środek cieśniny pomiędzy Tajwanem a Chińską Republiką Ludową. 
W niedzielę kolejny dzień z rzędu w bliskiej odległości od archipelagu Kinmen został wykryty niezidentyfikowany 
dron; wojsko tajwańskie użyło rac, by odstraszyć bezzałogowy statek powietrzny. 
Jak podkreślono w oświadczeniu ministerstwa obrony, w odpowiedzi na oba naruszenia strona tajwańska wysłała 
swoje samoloty bojowe i okręty wojenne, by monitorowały sytuację. Włączone zostały systemy obrony 
przeciwrakietowej, wysłano również ostrzeżenia radiowe. 
Jak podała tajwańska agencja CNA, resort obrony zdementował informacje, jakoby siły chińskie wpłynęły na 
wody terytorialne Tajwanu. Ministerstwo stwierdziło, że takie doniesienia są dezinformacją Pekinu sugerując 
również, że pojawienie się okrętu ChRL na wodach Tajwanu spotkałoby się z ostrą reakcją, w tym ostrzałem ze 
strony sił tajwańskich. 
Chiny od czwartku prowadzą bezprecedensowe ćwiczenia wojskowe na wodach i w przestrzeni powietrznej 
otaczających Tajwan. Część manewrów odbywa się zaledwie 20 km od tajwańskich wybrzeży. To reakcja na 
niedawną wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi w Tajpej, przeciwko której Pekin 
stanowczo protestował. Jak podaje CNA, chociaż początkowo ćwiczenia miały zakończyć się w niedzielę, 
pojawiają się głosy, że mogą być one kontynuowane do poniedziałku. 
CNA poinformowała również, że na wtorek i czwartek tajwańskie wojsko zaplanowało ćwiczenia artyleryjskie na 
południu kraju z użyciem ostrej amunicji. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Chiński projekt statku atomowego nagrodzony. 

Projekt statku o napędzie atomowym, przedstawiony przez konsorcjum pięciu chińskich firm, został wyróżniony 
nagrodą China Patent Award. 
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Nagroda China Patent Award została ustanowiona przez Chiński Urząd Własności Intelektualnej (CNIPA) oraz 
Światową Organizację Własności Intelektualnej. To jedyna chińska nagroda rządowa, dotycząca wynalazków z 
prawami patentowymi. 
Jak donoszą media, w tym roku nagrodą został wyróżniony chiński projekt statku o napędzie atomowym. Jest to 
jedno z niewielu doniesień dotyczących prac nad technologią nuklearnego napędu w Chinach. 
O tym, że Chińczycy są bliscy opracowania takiego napędu, wiadomo już jednak przynajmniej od lata 2018 roku, 
kiedy China National Nuclear Corporation ogłosiła publiczny przetarg na budowę lodołamacza z napędem 
jądrowym, który ma obsługiwać drogi wodne w regionie polarnym. Chińczycy liczą, że dopracowanie tej 
technologii dla statków cywilnych pozwoli im w niedalekiej przyszłości rozpocząć prace nad zasilanym 
technologią jądrową lotniskowcem. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Kolejne dwa statki z produktami rolnymi wypłynęły z Ukrainy. 

Kolejne dwa statki, przewożące soję warzywną i kukurydzę, wypłynęły w poniedziałek z Ukrainy - poinformowało 
tureckie ministerstwo obrony. Z czarnomorskich portów ukraińskich wyruszyło od zeszłego tygodnia łącznie 10 
statków przewożących produkty rolne. 
ONZ i Turcja wynegocjowały w lipcu porozumienie między Kijowem a Moskwą, która od początku inwazji w lutym 
blokowała ukraiński eksport morski. 
Statek Sacura, który wyruszył w poniedziałek z portu Piwdennyj, przewozi 11 tys. ton soi do Włoch, a Arizona, 
która wypłynęła z Czarnomorska, wiezie 48 548 ton kukurydzy do miasta Iskenderun w południowo-wschodniej 
Turcji - przekazał turecki resort obrony. 
W niedzielę Ukrainę opuściły cztery statki i oczekuje się, że w poniedziałek wieczorem powinny one już 
zakotwiczyć w pobliżu Stambułu. Na wtorek zapowiedziana jest ich inspekcja. Wznowienie eksportu zboża jest 
nadzorowane przez Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC) w Stambule, w którym pracuje personel turecki, 
ukraiński, rosyjski i oenzetowski. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Zagubiona w Sekwanie białucha arktyczna nie ma sił, by powrócić do 

morza. 

Ratownicy próbują pomóc wydostać się z Sekwany czterometrowemu waleniowi, który prawdopodobnie z 
osłabienia utknął 160 kilometrów od ujścia rzeki do kanału La Manche. Zamieszkująca arktyczne wody białucha 
ma otrzymać zestaw witamin na wzmocnienie organizmu i pobudzenie apetytu - informuje w niedzielę BBC. 
Według AFP ratownicy mają nadzieję, że pomoże to jej odzyskać energię potrzebną do powrotu do morza. 
Widocznie niedożywiony ssak został po raz pierwszy zauważony w Sekwanie we wtorek, około 70 kilometrów na 
północ od Paryża. Pomimo prób zachęcenia go do wypłynięcia, zwierzę tkwi w miejscu, a naukowcy martwią się 
o jego zdrowie. 
Jak dotąd ratownicy oferowali białusze mrożone śledzie i żywe pstrągi, jednak bez powodzenia. 
Na skórze walenia pojawiły się małe plamki, ale jak dotąd nie wiadomo, czy jest to reakcja na słodką wodę rzeki 
czy też oznaka pogarszania się stanu zdrowia zwierzęcia - poinformowano w sobotę. 
Naukowcy poinformowali również, że białucha zachowuje się niespokojnie, wynurzając się na powierzchnię tylko 
na krótko i wydaje mniej odgłosów niż zwykle, co wzbudza dalsze obawy o jej samopoczucie. 
Eksperci nie wiedzą, czemu białucha oddaliła się tak daleko od swojego naturalnego środowiska, zimnych wód 
Arktyki. 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Kuba dziękuje USA za oferty pomocy w walce z pożarem. 
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Kubańskie MSZ podziękowało władzom USA za amerykańskie oferty pomocy w walce z wielkim pożarem, jaki 
wybuchł wskutek piątkowej eksplozji zbiornika ropy naftowej w portowym mieście Matanzas; w zbiornik uderzył 
piorun. Zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało rannych, a 17 strażaków uczestniczących w gaszeniu ognia 
znano za zaginionych. 
„Składamy podziękowania za kondolencje i gotowość niesienia pomocy wyrażoną przez organizacje i osobistości 
amerykańskie w związku z katastrofą w Matanzas” - napisał wiceminister spraw zagranicznych Kuby Carlos 
Fernandez de Cossio. 
W niedziele wciąż płonął drugi z ośmiu wielkich zbiorników ropy naftowej w Matanzas, na który ogień przeniósł 
się ze zbiornika, który eksplodował. 
Jak podała agencja EFE, ambasada USA w Hawanie poinformowała, że jej personel „jest w kontakcie z 
instytucjami kubańskimi w sprawie dramatycznych wydarzeń w Matanzas”. Jednocześnie ambasada wyjaśniła, iż 
amerykańskie prawo "upoważnia przedsiębiorstwa i organizacje w USA do niesienia pomocy i podejmowania 
działań w obliczu klęsk w rodzaju tej jaka dotknęła Kubę”. 
Cysterny z ropą naftową o pojemności 50 tys. metrów sześciennych znajdują w bazie paliwowej w Matanzas 
nieopodal głównej kubańskiej elektrowni cieplnej. 
Władze kubańskie podały w niedzielę, że z domów zagrożonych pożarem ewakuowano ponad 1000 
mieszkańców Matanzas. 
 

Źródło: www.gospodarkamorska.pl 

Dziesięć łodzi z ponad 300 migrantami przypłynęło na Lampedusę. 

Dziesięć łodzi z ponad 330 migrantami przypłynęło w sobotę na włoską wyspę Lampedusa - poinformowały 
miejscowe służby. Napływ migrantów, który nasilił się w ostatnich tygodniach, jest jednym z tematów kampanii 
przed wyborami parlamentarnymi we Włoszech zaplanowanymi na 25 września. 
Przed wieczorem włoska Straż Przybrzeżna udzieliła pomocy dwóm dryfującym łodziom w odległości 5 i 11 mil 
morskich od brzegów wyspy. Na pierwszej jednostce było 18 Tunezyjczyków, a na drugiej 49 migrantów z kilku 
krajów. Na obu były dzieci. 
Wcześniej w krótkim odstępie czasu na Lampedusę przypłynęło pięć łodzi z ponad 200 uciekinierami z Afryki. 
Byli wśród nich obywatele Tunezji, Senegalu, Gambii i Mali. 
W punkcie identyfikacji i rejestracji migrantów na wyspie przebywa ponad 900 osób, podczas gdy miejsc jest 350. 
Na najbliższe godziny zapowiedziano transfer 80 z nich do Porto Empedocle na Sycylii. 
Kwestia migracji jest jednym z tematów kampanii wyborczej, podnoszonym przede wszystkim przez włoską 
prawicę. Liderka prowadzącej w sondażach partii Bracia Włosi Giorgia Meloni przedstawiła propozycję blokady 
morskiej, by zahamować napływ migrantów. Pomysł ten spotkał się z ostrą krytyką ze strony centrolewicy. 
Lampedusę, jedno z miejsc symboli kryzysu migracyjnego, odwiedził w ramach kampanii lider Ligi Matteo Salvini. 
 
 

Źródło: PAP 

Szef ONZ wzywa do opodatkowania firm czerpiących wielomiliardowe zyski w 

dobie kryzysu energetycznego. 

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował w środę o opodatkowanie firm czerpiących ogromne 
zyski podczas kryzysu energetycznego. Zgromadzone fundusze miałyby wesprzeć najbardziej cierpiących ludzi. 
Przemawiając na briefingu Grupy Reagowania na globalny kryzys dotyczący żywności, energii i finansów szef 
ONZ zauważył m.in., że łączne zyski największych firm energetycznych w pierwszym kwartale tego roku wyniosły 
blisko 100 mld dolarów. 
„Wzywam wszystkie rządy do opodatkowania tych nadmiernych zysków i wykorzystania funduszy na wsparcie 
najbardziej bezbronnych ludzi w tych trudnych czasach. Wzywam też do wysłania jasnego przesłania do 
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przemysłu paliw kopalnych i ich finansistów, że groteskowa chciwość karze najbiedniejszych i najbardziej 
bezbronnych ludzi, jednocześnie niszcząc nasz jedyny wspólny dom – planetę” – mówił Guterres. 
Zwracał uwagę na niszczący wpływ wojny na Ukrainie na kryzys i konieczność jej zakończenia zgodnie z kartą 
ONZ i prawem międzynarodowym. Podkreślił jednak, że skutki tej wojny wykraczają daleko poza Ukrainę 
redukując dostęp do żywności, energii i zasobów finansowych. 
„Grozi to kryzysem głodu dla najuboższych gospodarstw domowych i poważnymi cięciami dla ludzi o średnich 
dochodach. (…) Już teraz widzimy znaki ostrzegawcze fali wstrząsów gospodarczych, społecznych i 
politycznych, które nie oszczędzą żadnego kraju” – ocenił Guterres. 
Sekretarz generalny ONZ postulował stworzenie energetycznego odpowiednika inicjatywy dotyczącej dostaw 
zbóż w regionie Morza Czarnego. 
Guterres uznał za niemoralne to, że firmy naftowe i gazowe czerpią rekordowe zyski z kryzysu energetycznego 
kosztem najuboższych ludzi i społeczności oraz ogromnego kosztu dla klimatu. Nawoływał, aby rządy wspierały 
najbardziej dotkniętych kryzysem przy pomocy systemów ochrony socjalnej oraz zapewnienia alternatywnych 
miejsc pracy i środków do życia. 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Robot będzie reagował na nasze humory? 

Czy roboty kiedykolwiek nauczą się empatii w stosunku do człowieka? Pozytywna odpowiedź na to pytanie jest 
bliżej, niż nam się zdaje. Włoscy naukowcy przeprowadzili testy specjalnej aplikacji zamontowanej w 
humanoidalnym robocie, która potrafi uczyć maszynę naszych nastrojów i reagować adekwatnie do tego, jak się 
czujemy. Odkrycie może zrewolucjonizować robotykę, ale także wspomóc już te roboty, które pomagają w 
codzienności wielu seniorom. Czyżby robot miał się wkrótce stać najlepszym przyjacielem człowieka? 
Roboty, które potrafią wchodzić w interakcje z ludźmi i pomagać im w codzienności, mogą stać się olbrzymią 
pomocą w dzisiejszym świecie. Przede wszystkim chodzi o udzielanie wsparcia osobom starszym. 
Badacze z Uniwersytetu w Bari sprawdzili, czy roboty potrafią nauczyć się różnic pomiędzy codzienną rutyną 
człowieka a jego zachowaniami afektywnymi, czyli naszymi „humorami”. Jak napisali włoscy naukowcy w swoim 
artykule: 
Roboty społeczne powinny wspierać starsze osoby w codziennych aktywnościach, ale również przyczyniać się do 
dobrego ich samopoczucia, prawidłowo reagując na zachowania afektywne. Głównym celem badań było 
sprawdzenie, czy jest możliwe, aby robot nauczył się różnic pomiędzy „humorami” człowieka a codziennymi 
rutynowymi obowiązkami. 
Czytaj też: Martwy pająk w roli… robota. Aż trudno uwierzyć w ten pomysł 
Robot Pepper i aplikacja dialogowa DailyDiary – oto, jak maszyna próbowała przewidzieć nastrój człowieka 
W tym celu wykorzystano humanoidalnego robota o nazwie Pepper, dla którego zaprojektowano 
aplikację DailyDiary (DD, pl. Codzienny Pamiętnik), która analizuje codzienne dialogi z człowiekiem przez model 
uczenia maszynowego. W ten sposób robot ma lepiej rozumieć, jak się czują osoby podczas wykonywania 
rutynowych zadań w domu. 
Czytaj też: Ręczne mycie i nitkowanie zębów pójdzie w niepamięć. Wkrótce zajmą się tym roboty 
Póki co badacze odkryli, że stworzony przez nich model jest w stanie przewidywać, jakie codzienne obowiązki 
będzie wykonywać człowiek i w jakim nastroju do nich będzie podchodzić. Na razie testy były wykonywane w 
warunkach laboratoryjnych – w kolejnych etapach badań naukowcy chcą sprawdzić pełną wersję aplikacji DD na 
żywym przykładzie. 
Czytaj też: Robot rozumie nie tylko otoczenie, ale i siebie. Kolejny krok w stronę zyskania świadomości? 
Jeśli działania naukowców przyniosą oczekiwany skutek, to wkrótce możemy oczekiwać rozwoju 
kolejnych „pozornie empatycznych” robotów, które będą znały nasze zachowania jak własną kieszeń i będą 
umiały na nie odpowiednio reagować. 
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Źródło: Focus.pl 

Płockie zakończenie kolejki. 

Zwieńczeniem 4 kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie pojedynek Wisły Płock z Miedzią Legnica. Być może to nie 
jest starcie Dawida z Goliatem, ale zdecydowanego faworyta należy upatrywać w Nafciarzach. Wisła dowodzona 
przez Pavola Stano po trzech rozegranych meczach ma na koncie komplet punktów. Płocczanie nie tylko są 
skuteczni, ale grają dobrze, kreują nowe gwiazdy rozgrywek. 
 
Miedź po awansie z I ligi jeszcze nie wygrała. Legniczanie nie odstają od rywali, ale to nie wystarcza do 
punktowania. Team Wojciecha Łobodzińskiego nadal jest w fazie konstrukcji, ponieważ latem 
zakontraktowano wielu nowych zawodników. 
 
- Zanotowaliśmy w zeszłym sezonie dwie porażki z rzędu i się nie załamywaliśmy, a tutaj mamy jeden remis. 
Mamy troszkę inną szatnię, inne personalia w zespole i każdy nieco inaczej do tego podchodzi. To są tak 
naprawdę tylko dwa pierwsze mecze. Akurat osobiście nie śledzę dogłębnie mediów, ale już dochodzą słuchy, że 
każdy mówi o słabym początku Miedzi, że zespół nie gra tego, do czego przyzwyczaił w Fortuna 1 Lidze. Nie 
zapominajmy, że straciliśmy kilka ważnych ogniw. Przyszły jakościowe zmiany, ale potrzeba czasu. Kolejne 
mecze pokażą, w którym miejscu będziemy za 10-15 kolejek - słusznie prawił Paweł Lenarcik, golkiper Miedzi 
na łamach oficjalnej strony klubowej. 
Początek meczu o 19:00. 

 

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/ 
 

Wydarzyło się 08 sierpnia - kalendarium.  

08 sierpnia jest 213. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 145 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują: 
Bonifacja, Cyriak, Cyryl, Dominik, Emilian, Esmeralda, Jan, Joanna, Largus, Maryn, Maryniusz, Miron, Mirona,  
Niegosław, Niezamysł, Sekundus, Sewer, Smaragd, Sylwiusz i Szmaragd. 
Dzisiaj obchodzimy w Polsce Wielki Dzień Pszczół. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1414 r. – Wojna głodowa: wojska polsko-litewskie zajęły i złupiły Olsztyn.  
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1454 r. – Wojna trzynastoletnia: po pięciomiesięcznym oblężeniu skapitulowała krzyżacka załoga 
na zamku w Sztumie. .  
1747 r. – Otwarto Bibliotekę Załuskich w Warszawie.   
1930 r. – Prezydent RP Ignacy Mościcki udał się transatlantykiem „Polonia” z oficjalną wizytą do Estonii.  
1941 r. –  Oddział SD z Łucka i ukraińscy policjanci dokonali mordu na 300 Żydach z getta w Beresteczku.  
1944 r. – 8. dzień powstania warszawskiego: z radiostacji Armii Krajowej Błyskawica nadana została pierwsza 
audycja. 

 W Lublinie został wydany pierwszy rozkaz organizacyjny Naczelnego Dowództwa WP, powołujący do 
życia m.in. Sztab Główny. 

1987 r.–  35.Rocznica BZHS  
1996 r. – Powołano Komitet Integracji Europejskiej. 
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-08-05 

1 EUR 4,7053 

1 USD 4,6024 

1 CHF 4,8153 

1 GBP 5,8889 

     

 

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

 

https://nasdaqbaltic.com  

  

Rozrywka 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 
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H U M O R   

Profesor filozofii pyta studenta: 

- Jak pan myśli, co jest w dzisiejszych czasach większym problemem: niewiedza czy 

obojętność? 

- Nie wiem. Nie obchodzi mnie to. 


