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Szybkie porady OMK.  

Poniżej zamieszczamy skrót  informacji dotyczących istotnych zagadnień mogących się przydać podczas 
zatrudnienia. W razie potrzeby rozwinięcia tematu, porady zapraszamy marynarzy z OMK do kontaktu z 
biurem: biuro@nms.org.pl 
MLC – Międzynarodowa Konwencja o Pracy na morzu 
Konwencja scalająca wszystkie dotychczasowe rezolucje Międzynarodowej Organizacji Pracy wraz z 
przeglądem  i uaktualnieniem do obecnych standardów. Konwencja jest często nazywana „Seafarers Bill o 
Rights” co w wolnym tłumaczeniu na polski brzmi „Karta praw marynarzy”. 
Zapisy Konwencji MLC muszą być wdrożona do prawa krajowego we wszystkich Państwach, które ratyfikowały 
konwencje. 
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? 

 Polisa powinna być wywieszona na statku w łatwo dostępnym miejscu. Zalecamy zanotowanie 
szczegółów tej polisy z czego najważniejsza jest nazwa Kluby P&I. 

 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. 
Procedura składania skarg MLC – przywileje ale także obowiązki 
Warunki zgłaszania i rozpatrywania skarg powinny być dołączone do każdej umowy o pracę. Dodatkowo powinny 
być one łatwo dostępne na statku jak i są częścią statkowego ISM. 
Analizując procedurę składania skarg zwracamy uwagę, iż  zawiera ona zarówno nasze prawa ale także 
obowiązki. Jeżeli spodziewamy się problemów lub nasze prośby są ignorowane to musimy postępować zgodnie z 
ustaloną procedurą. W innym przypadku narażamy swoją sprawę na niepowodzenie. 
Tryby składania skarg 
Wynikające z umowy o pracę – tutaj ostateczną instytucją jak tą właściwą do interweniowania w skargi marynarzy 
jest administracja kraju bandery. Zazwyczaj problemy poruszane w tym trybie są ściśle powiązane z pracą na 
statku i warunkami pracy. Zanim skarga trafi do kraju bandery należy najczęściej przejść poziom szefa działu, 
kapitana i DPA. 
Wynikające z umowy o pośrednictwo pracy – składa się zgodnie z procedurą określoną przez agencję 
pośredniczącą w pracy, Crewing – w tym przypadku instytucją właściwą będzie administracja kraju siedziby firmy. 
Taka instrukcja powinna być łatwo dostępna, często można ją znaleźć na stronach internetowych firm 
pośredniczących w pracy. 
Strefy działań piracki i wojennych 
Punktem wyjściowym jest umowa o pracę, kontrakt. To co jest ustalone w umowie o pracę obowiązuje strony. 
Zdarza się, że albo nie możemy się doszukać takich zapisów albo nie ma załącznika. W takiej sytuacji gdy 
jesteśmy tym zainteresowaniu to należy dopytać pracodawcę o szczegóły. 
Najczęstsze pytania to: czy muszę tam płynąć ?, czy powinienem otrzymać dodatkowe wynagrodzenie?. 
Odpowiedzi na takie pytania znajdują się w umowie o pracę. Jeżeli nie są określone to może być, iż takie strefy 
przez pracodawcę klasyfikowane są jak wszystkie inne rejony geograficzne. 
Zaletą jest, iż ITF ustala zasady pracy, ubezpieczenia i wynagrodzenia w przypadku wejścia statku w takie 
strefy.  Ponad połowa statków operujących na świecie posiada układy zbiorowe pracy ITF. Oznacza to, że jeżeli 
na statku jest układ zbiorowy ITF to niezależnie od tego co jest w kontrakcie to obowiązują zasady ITF i jest tam 
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zapisane kiedy można odmówić pracy, kto płaci za podmianę, kiedy powinno się dostać dodatkowe 
wynagrodzenie, jak wygląda ubezpieczenie w razie wypadku. Wszystkie strefy są graficznie przedstawione tak 
więc łatwo to odnaleźć. 
Jeżeli chcesz sprawdzić czy Twój statek jest objęty układem zbiorowym ITF możesz się do nas zgłosić podając 
nazwę statku i jego banderę. 
  
Zabezpieczenie społeczne – bandery UE i EOG 
Ogólna zasady są następujące: 

 Marynarz pochodzący z UE wykonujący pracę na statku podnoszący banderę innego kraju UE/EOG 
powinien być objęty ubezpieczeniem społecznym kraju bandery. 

 Marynarz pochodzący z UE  wykonujący pracę na statku podnoszącym banderę spoza UE powinien być 
objęty ubezpieczeniem społecznym w kraju pochodzenia marynarza – najnowszy wyrok TSUE 
(Trybunału Sprawiedliwości UE). 

Od powyższego istnieją odstępstwa na mocy porozumień pomiędzy krajami, np. pomiędzy Polską i Norwegią w 
sprawie zatrudnienia polskich marynarzy na statkach NIS. 
Sytuacją nagminną jest, iż wielu pracodawców nie przestrzega powyższych zasad, marynarze nie składają 
oficjalnych skarg w tym zakresie, a administracje krajów chcąc podtrzymywać atrakcyjność swoich rejestrów też 
specjalnych działań nie podejmują. 
W naszej ocenie najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem jest to, iż pod banderą UE często nie występuję 
obowiązek ubezpieczenia marynarzy spoza UE – tym zjawiskiem eliminuje się marynarzy UE z pracy na statkach 
UE. Jako OMK sprzeciwiamy się takim procederom i aktywnie działamy w kierunku utrzymania miejsc pracy dla 
marynarzy z UE. 
Co zrobić gdy dojdzie do wypadku na statku 
Każdy wypadek musi być zgłoszony po czym powinna powstać odpowiednia dokumentacja. Na wniosek 
marynarz powinien dostać kopię formularza wypadkowego.  Nie czekaj ze zgłoszeniem. Jeżeli wypadek jest 
niezarejestrowany to zgłoś to do przełożonego.  Jeżeli potrzebujesz pomocy to możesz się zgłosić do OMK. 
Jeżeli sprawa nie zostanie odpowiednio zgłoszona to dochodzenie ewentualnych roszczeń może być niemożliwe. 
Pozostaw kontrakt i kontakt w domu z najbliższą osobą. 
Dla pełniejszego obrazu przedstawiamy jak powinno wyglądać typowe postepowanie w trakcie leczenia i choroby 
zgodnie ze standardami ITF: 

 choroba niezwiązana z pracą na statku – chorobowe do 130 dni 
 choroba lub wypadek związane z pracą na statku – chorobowe do czasu wyleczenia lub osiągnięcia 

stałej niezdolności do pracy 
Odszkodowanie:  przysługuje w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu. Droga może być długa i prowadzić 
nawet przez 3 komisje lekarskie. Pamiętajmy, iż nie musimy się zgodzić z postanowieniem lekarza 
wyznaczonego przez pracodawcę, zawsze możemy powołać swojego lekarza. Oczywiście wszystko w zakresie 
ustalonych zasad zgodnie z umową o pracę lub obowiązującym prawem. 
Nawet jeżeli marynarz nie potrzebuje pomocy Związku w prowadzeniu sprawy lub roszczenia zalecamy 
wszystkim marynarzom z OMK aby skonstatowali się z nami w celu porady. Szybki e-mail lub rozmowa 
telefoniczna. Jeżeli przeoczymy jakiś termin lub warunek to może to w znacznym stopniu utrudnić dalsze 
postępowanie. 
Rodzaje umów o prace dla marynarzy 
Jeżeli korzystamy z pośrednika pracy lub z crewingu to powinna być osobna umowa. 
Umowy o pracę: 

 na czas określony – tzw. kontrakt np. na 2 lub 3 kub 4 miesiące. Często pojawia się tzw. Opcja 
armatorska +/- miesiąc. Dość często pojawia się pytanie o zasady przedłużania kontraktu o opcję 
armatorska. Jest to jedynie w uzasadnionych przypadkach i spowodowane z żeglugą. Odpowiedź typu 
nie mogę znaleźć nikogo na Pana/Pani miejsce nie jest opcją armatorską. 

 Umowa na czas nieokreślony – w oparciu o stałe wynagrodzenie z ustalonym okresem wypowiedzenia. 
!!!  
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Do każdej umowy o pracę muszą być załączone warunki zatrudnienia lub układ zbiorowy pracy. Marynarze z 
OMK mają możliwość podesłania swojego kontraktu do biura OMK w celu weryfikacji i wydania opinii dotyczącej 
oferowanych warunków zatrudnienia. 
Kontakt z ITF 
Inspektor ITF to nikt inny jak wyznaczony pracownik ze Związku Zawodowego. Tak samo jak ITF to Federacja 
Związków Zawodowych z całego Świata. 
Zalecamy aby przed kontaktem z inspektorem najpierw skonsultować sprawę w OMK / ITF. Jeżeli nie  ma takiej 
możliwości to przygotujmy legitymacje Związkową ITF – to dużo pomaga. 
 

Źródło: omk.org.pl 

Wybory do władz OMK na kadencję 2023-2028  

Przypominamy. Aby OMK / ITF nadal mogło pełnić swoją rolę, prosimy WSZYSTKICH MARYNARZY 
NALEŻĄCYCH DO OMK / ITF o udział w wyborach. 
Zgłoszonych zostało 28 kandydatów na Delegatów OMK . Lista wszystkich kandydatów została opublikowana 
na naszej stronie internetowej oraz jest do wglądu w biurze OMK. 
Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 12/10/2022 r. została wysłana korespondencja listowna do wszystkich 
marynarzy należących do OMK zawierająca informację oraz KARTĘ DO GŁOSOWANIA, na której znajdować się 
będzie lista 28. Kandydatów na Delegatów wraz z autoprezentacją i zdjęciem. Wysłana również została 
korespondencja na adresy e-mail w deklaracji, prosimy o zastosowanie siĘ do przekazanej treści 
informacji. 
Każdy marynarz z OMK NSZZ Solidarność powinien oddać swoje głosy na wybranych kandydatów na załączonej 
karcie do głosowania wg instrukcji , czyli przez zaznaczenie maksymalnie 24. Kandydatów. Wybrani Delegaci, 
którzy otrzymają największą liczbę głosów, na Walnym Zebraniu Delegatów będą decydować o wyborze 
przyszłych władz OMK oraz  nakreślą przyszły kierunek działania naszej Organizacji.  
Ponieważ przeprowadzenie procesu wyborczego w naszej Organizacji jest bardzo skomplikowane z 
uwagi na specyfikę pracy ludzi morza ( połowa roku poza krajem ) i konieczność uzyskania co najmniej 
połowy głosów ważnych , prosimy w chwili otrzymania listu o pilne odesłanie załączonej karty do 
głosowania z zaznaczoną możliwie jak największą ilością delegatów i czynne uczestniczenie w wyborach. 
Jeżeli nie uzyskamy wystarczającej frekwencji wyborczej w postaci odesłanych kart do głosowania, 
będziemy musieli powtórzyć wybory, co pociąga za sobą znaczne koszty finansowe. 
Przypominamy wszystkim Kalendarz wyborczy na kadencję 2023 – 2028. Część tekstu, która została 

skreślona jest już za nami. 

Kalendarz wyborczy na Kadencję 2023-2028 
19.09.2022 otwarcie listy kandydatów na delegatów i rozesłanie do wszystkich osób zrzeszonych w OMK, 
informacji o wyborach do władz OMK NSZZ Solidarność na kadencję 2023-2028 wraz z informacją wyborczą w 
tym prośbę o zgłaszanie kandydatów na delegatów. Dodatkowo przewidziana jest informacja dotycząca wyborów 
na stronie internetowej OMK oraz wysyłka e-mail i sms. 
03.10.2022 zamknięcie listy kandydatów na delegatów. 
Prezentacja kandydatów na delegatów i kampania wyborcza – w związku z faktem, iż wybory na delegatów na 
WZD OMK NSZZ Solidarność odbywają się za pośrednictwem „urny wyborczej” każdy kandydat będzie miał 
możliwość autoprezentacji oraz przedstawieniem informacji o swojej osobie, która będzie zawarta na karcie do 
głosowania oraz na stronie internetowej OMK. Autoprezentacja ograniczona jest do 700 znaków. 
05.10.2022 przedstawienie listy kandydatów na delegatów w siedzibie OMK oraz opublikowanie jej na stronie 
internetowej OMK. 
 
do 12.10.2022 – rozesłanie do wszystkich członków OMK listów zawierających listę kandydatów na delegatów 
wraz z informacjami wyborczymi dla tego etapu wyborów. 
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Od 13.10.2022 do 02.01.2023 – wybory delegatów OMK NSZZ Solidarność.  
Pomiędzy 03.01.2023 i 30.03.2023 – zebranie sprawozdawczo - wyborcze delegatów OMK NSZZ Solidarność 
oraz wybory do władz OMK NSZZ Solidarność (Przewodniczący, Komisja OMK, Komisja Rewizyjna) oraz 
delegatów na WZD Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność oraz WZD Krajowej Sekcji Morskiej 
Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność. W przypadku braku kworum zostanie zastosowana metoda wyborów „z 
urną” 

 

Źródło: omk.org.pl 

Prosimy o udział w ankiecie w sprawie zabezpieczenia społecznego marynarzy. 

Obecnie polscy marynarze, zatrudnieni przez zagranicznych armatorów i pracujący na statkach pod banderą inną 
niż polska, mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Jeśli marynarz zgłosi się 
do w/w dobrowolnego ubezpieczenia to musi płacić/odprowadzać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
według zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Strona związkowa wnioskuje 
do strony rządowej o uregulowania kwestii zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy zgodnie z 
wymaganiami Konwencji o pracy na morzu – MLC, 2006. Konwencja ustala, że marynarze podlegający 
krajowemu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego są uprawnieni do korzystania z ochrony 
dot. zabezpieczenia społecznego nie mniej korzystnego niż to, z którego korzystają pracownicy lądowi. W 
związku z powyższym celem niniejszej ankiety jest poznanie opinii marynarzy należących między innymi do 
OMK. 
Prosimy o czynny udział i o wypełnienie ankiety. 
Ankieta jest dostępna na stronie: 
https://www.omk.org.pl/article/1053 
Wypełnioną ankietę prosimy zeskanować i wysłać na adres: biuro@nms.org.pl do dnia 27/11/2022 r. 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

ONZ uzgodniła z Turcją i Ukrainą plan odblokowania 14 statków na Morzu 

Czarnym. 

ONZ, Turcja i Ukraina zgodziły się w niedzielę na plan odblokowania 14 statków, które znajdują się na wodach 
tureckich, dzień po tym jak Rosja zawiesiła swój udział w inicjatywie zbożowej na Morzu Czarnym, która 
pozwoliła na eksport żywności z ukraińskich portów - poinformowała w niedzielę agencja Reutera. 
W oświadczeniu podanym przez Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC) w Stambule powiedziano, że trzy 
delegacje zgodziły się również na zapewnienie inspekcji w poniedziałek dla 40 statków wypływających z Morza 
Czarnego. 
JCC dodało, że delegacja rosyjska została poinformowana o obu planach. 
 

Źródło: PAP 

Sukces polskich naukowców. Udało Im się przefiltrować słoną wodę i 

zamienić w słodką z użyciem nowej metody. 

Zespół złożony z inżynierów, naukowców oraz pasjonatów uzyskał przy pomocy zaawansowanej 
nanotechnologii, po raz pierwszy na świecie, czystą wodę pitną z przefiltrowanej brudnej, słonej wody prosto z 
Morza Bałtyckiego. Ponadto urządzenie jest w pełni ekologiczne, gdyż nie wymaga wkładu żadnej dodatkowej 
energii, a także pozostaje całkowicie biodegradowalne. 
Z troską o dostęp do wody pitnej. 
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Startup Nanoseen swoim przełomowym odkryciem może realnie wpłynąć na rozwój naszej cywilizacji rozwiązując 
podstawowe problemy z dostępem do czystej, słodkiej wody lub zanieczyszczeniami spowodowanymi ingerencją 
człowieka. Jeśli uda im się osiągnąć założone cele to będzie nam o wiele łatwiej zadbać nie tylko o nas samych, 
ale przede wszystkim o naszą matkę Ziemię i może chociaż w małym stopniu uda nam się naprawić to co do tej 
pory zniszczyliśmy. 
Idea projektu zrodziła się w głowie jego twórcy, Bartosza Kruszki, w 2009 roku. Podczas pierwszego roku studiów 
nawiązał współpracę z zespołem Fizykochemii Materiałów Węglowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, zajmującym się syntezą oraz funkcjonalizacją nanomateriałów węglowych. Trzy lata później 
zajął się zagadnieniem filtracji wody, pisząc projekt dotyczący membran nanorurkowych do odsalania wody, za 
co otrzymał Diamentowy Grant (cykliczne wyróżnienie przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dla wybitnych studentów prowadzących badania naukowe). Chciał stworzyć rozwiązanie, dzięki 
któremu w wyniku prostej filtracji podczas przelewania wody, bez wkładu ciśnienia i energii, jest możliwe odsolić 
wodę. 
Efektem kilku lat pracy był startup Nanoseen, w którego ramach udało się wytworzyć nanomembrany z 
mieszanych matryc powstałych z połączenia wielu rodzajów nanomateriałów (Mix Matrix Solution) wymieszanych 
w różnym stopniu wagowym. Dzięki temu udało się wytworzyć pory przepuszczające filtrowaną ciecz mające 
wielkość – przy najmniejszych porach sięgającą od 0.1 do 0.8 nanometrów. Technologia jest przyjazna dla 
środowiska i nie emituje CO2. Same nanomembrany są również skalowalne, całkowicie biodegradowalne gdyż 
wykonane są z materiałów pochodzenia naturalnego (związki węgla). Dodatkowo związki chemiczne zebrane 
podczas oczyszczania wody można wykorzystać do innych procesów, jak choćby recyklingu litu 
wykorzystywanego do produkcji baterii litowo-jonowych. 
Chcąc wprowadzić filtrację dla danego typu wody najpierw trzeba wykonać wywiad środowiskowy a następnie 
badania w laboratorium spółki. Na tej podstawie zespół ekspertów dostosowuje skład membran dla danego typu 
wody, testuje przez jaki okres można ich używać, a na końcowym etapie wyznacza cykl żywotności urządzenia. 
Przykładowo dla wody z Bałtyku to do 200 dni, podczas których przefiltrowywanych jest 1000 litrów dziennie. 
Wliczane są w to okresy regeneracji membran, by zwiększyć ich żywotność poprzez proces odwróconej osmozy, 
czyli przepłukiwaniu ich wodą, które same przefiltrowały. 
Ekologiczna innowacja 
Obecne zasoby spółki Nanoseen umożliwiają produkcję kilkunastu nanomembran NanoseenX w ciągu tygodnia, 
jednakże spółka stara się stale zwiększać swoje moce przerobowe. Koszt wyprodukowania każdej 
nanomembrany to około 0,5 USD za średnicę 60 cm i 0,08 USD za średnicę 12 cm, dzięki czemu technologia 
pozwala na jak najtańsze uzyskanie wody z procesu odsalania i oczyszczania wody. Koszt pozyskania takiej 
wody wynosi zaledwie 0,0001 USD/litr. 
Zainteresowanie technologią NanoseenX jest szczególnie duże wśród instytucji rządowych krajów, w których 
istnieje realny problem z dostępem do czystej wody. Obecnie nawet 1,1 mliarda ludzi na całym świecie nie ma 
dostępu do czystej wody, natomiast 2,7 miliarda odczuwa jej niedobór przez co najmniej jeden miesiąc w roku. 
Według szacunków ONZ, dostępność do czystej i bezpiecznej wody pitnej może spać na tyle, że w 2050 roku 
ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem. 
Do Nanoseen zgłaszają się także klienci indywidualni oraz międzynarodowe firmy wykorzystujące wodę do 
produkcji w przemyśle tekstylnym, samochodowym i spożywczym. 
Zespół tworzący startup składa się między innymi z osób zajmujących się branżą rolniczą, wodną i nanoplastiku, 
które nieustannie sprawdzają w tym obszarze bazy publikacji, patentów, startupy i firmy. Jednak jest to jeszcze 
niezbadana gałąź nauki i brakuje jeszcze wielu prac naukowych na ten temat. Planują dopiero złożyć projekt do 
NCBiR w pierwszym kwartale przyszłego roku. Na wszystkie projekty Nanoseen posiada zarówno patenty, jak i 
zgłoszenia patentowe. 
Z perspektywą na przyszłość 
Obecnie twórcy przebudowują projekt NanoseenX pod względem jego funkcjonalności. Zapewniają, że dzięki 
temu będzie bardziej stabilny i profesjonalny, a także dostosowany do innych rodzajów wód,, w tym poziomu ich 
zanieczyszczenia oraz zasolenia. Aktualny model zaprojektowany jest pod filtrację wody z Bałtyku, gdzie 
zasolenie nie jest zbyt wysokie. Stąd startup planuje w 2023 roku przyśpieszenie rozwoju produktów i 
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rozpoczęcie produkcji masowej, wraz z globalną sprzedażą urządzeń NanoseenX. W związku z tym poszukuje 
dodatkowych źródeł finansowania, zarówno od instytucji, jak i inwestorów indywidualnych. 
Zespół badawczy planuje też rozpocząć jeszcze w grudniu br. kolejny projekt, polegający na zamianie wody 
wodociągowej w redestylowaną na skalę przemysłową. Nie będzie ona filtrowana grawitacyjnie, ale przy udziale 
pomp, co tylko poprawi szybkość jej uzdatniania. Rozwija także koncepcję kolejnego produktu o nazwie 
NanopowderX, który mógłby pod wpływem światła rozkładać mikro i nanoplastik do CO2 i wody. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Fabryka Vestasa w Szczecinie zapewni setki miejsc pracy. 

Od portów będzie zależał poziom wskaźnika local content w projektach offshore wind, gdyż właśnie w tych 
miejscach tworzą się huby związane z morską energetyka wiatrową. Duże nadzieje dają fabryki komponentów, 
na które liczy Polska. Jedna z nich powstanie w Szczecinie. Produkcja zapewni setki miejsc pracy. 
W październiku duński lider wiatrowy Vestas zapowiedział plany budowy fabryki gondoli i piast wiatrowych w 
Szczecinie. Branża z zadowoleniem przyjęła ogłoszenie, które może wzmocnić potencjał przemysłowy 
nadmorskich obszarów w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami, fabryka ma wygenerować 700 bezpośrednich miejsc 
pracy. Pośrednio ma powstać kilka tysięcy miejsc pracy. 
Polski inwestor PKN Orlen wraz z kanadyjskim partnerem Northland Power wybuduje równolegle port do 
montażu morskich turbin wiatrowych w Świnoujściu. Obie inwestycje będą obsługiwać projekt morskiej farmy 
wiatrowej Baltic Power o mocy 1,2 GW na Morzu Bałtyckim. Vestas dostarczy, zainstaluje i uruchomi 76 turbin 
wiatrowych na potrzeby projektu, a także będzie wspierać projektowanie fundamentów. 
W Szczecinie będą produkowane turbiny V236-15,0MW. Nowa fabryka ma rozpocząć działalność w drugiej 
połowie 2024 roku. 
- Europa potrzebuje jeszcze wielu takich inwestycji. Jej łańcuch dostaw morskiej energetyki wiatrowej może dziś 
wyprodukować do 7 GW rocznie nowych turbin. Ale w perspektywie od 2026 roku musi on produkować 20 GW 
rocznie, aby zrealizować ambitne cele Europy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Już teraz 
występują wąskie gardła w zakresie zdolności produkcyjnych fundamentów turbin morskich oraz dostępności 
statków do ich instalacji – wskazuje europejskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej WindEurope. 
Branża przekonuje, że władze publiczne będą musiały wspierać inwestycje w produkcję. Poprzez wsparcie 
finansowe, takie jak ulgi podatkowe, które USA oferują obecnie w ramach ustawy o redukcji inflacji. Europejski 
Bank Inwestycyjny i krajowe banki rozwoju również mają do odegrania kluczową rolę. 
Aby rozwój morskiej energetyki wiatrowej nabrał rozpędu, rządy europejskich krajów muszą również określić 
jasny harmonogram aukcji, tak aby ci, którzy chcą budować nowe fabryki turbin, mogli dopasować moce do 
zapotrzebowania na rynku. 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Polenergia i Equinor zapraszają do współpracy przy Morskich farmach 

wiatrowych. 

Urząd Gminy Słupsk zorganizował 27 października br. w Dolinie Charlotty w Strzelinku spotkanie inwestorów 
morskich farm wiatrowych z przedsiębiorcami z regionu słupskiego i województwa pomorskiego. Polenergia i 
Equinor, które wspólnie realizujące trzy projekty o mocy 3000 MW oraz RWE realizujący projekt o mocy 350 MW, 
a także Polskie Sieci Elektroenergetyczne - operator systemu przesyłowego w Polsce, zaprezentowali 
przedstawicielom lokalnego biznesu możliwości włączenia się w przedsięwzięcia, które będą prowadzone na 
terenie gminy. 
W Gminie Słupsk w najbliższych latach zaplanowano szereg strategicznych inwestycji związanych z rozwojem 
morskiej energetyki wiatrowej. W polskiej strefie Morza Bałtyckiego, m.in. RWE, a także Polenergia wspólnie z 
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Equinor, na wysokości Powiatu Słupskiego postawią wiatraki, a następnie dostarczą energię na ląd do własnych 
stacji abonenckich. Aby prąd z morskiego wiatru mógł popłynąć dalej, do odbiorców w głębi kraju, Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne (PSE) właśnie w Gminie Słupsk wybudują stację Krzemienica oraz linie przesyłowe o 
napięciu 400 kV. Druga stacja wraz z liniami przesyłowymi powstanie na terenie gminy Choczewo. 
Inwestycje związane z budową lądowej infrastruktury dla morskich farm wiatrowych stworzą możliwości do 
współpracy inwestorów oraz ich wykonawców z lokalnymi przedsiębiorcami. 
- Infrastruktura służąca produkcji energii i wyprowadzeniu mocy z morskich farm wiatrowych, gdy już powstanie, 
będzie nam towarzyszyła przez kolejne dziesięciolecia. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie lokalnych 
przedsiębiorców w proces budowy, a w przyszłości eksploatacji nowych obiektów – powiedziała Barbara Dykier, 
wójt gminy Słupsk. Dzisiejsze spotkanie to okazja do zaprezentowania potrzeb inwestorów oraz możliwości 
naszych słupskich, lokalnych przedsiębiorców – dodała. 
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele ponad 60 przedsiębiorstw ze Słupska i okolicznych gmin. 
- Budowa stacji Krzemienica wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie realizowana przez Generalnego 
Wykonawcę, który zostanie wybrany w ramach przetargu nieograniczonego. Charakter prac budowlano-
montażowych daje przestrzeń do wykorzystania potencjału lokalnych przedsiębiorców. Możliwy jest udział firm z 
rejonu Słupska i Pomorza już na etapie budowy drogi dojazdowej do stacji oraz przy niwelacji terenu samej stacji, 
a następnie przy realizacji zabudowań technologicznych – zapewniał Krzysztof Reń, Dyrektor Programu 
Inwestycyjnego w PSE. 
- Nasz przyszły Wykonawca będzie prowadził prace we współpracy z firmami z branży drogowej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, konstrukcyjnej, ogólnobudowlanej i sanitarnej. Podczas spotkania 
lokalni przedsiębiorcy mogli poznać zakres naszych inwestycji, aby jak najlepiej przygotować się do 
ewentualnego złożenia oferty i współpracy – dodał Konrad Witkowski z PSE, Kierownik Projektu Budowy Stacji 
Elektroenergetycznej w Krzemienicy. PSE planuje, że prace budowlane rozpoczną się w drugiej połowie 2023 
roku. 
Potencjał we współpracy z inwestorami MFW 
W 2018 roku Polenergia i Equinor jako pierwsze zawiązały międzynarodową współpracę przy rozwoju morskich 
farm wiatrowych w Polsce. Wspólnie realizują trzy projekty: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III o 
łącznej mocy 3000 MW. Stanowi to 5,6 proc. całkowitej mocy zainstalowanej aktualnie w Krajowym Systemie 
Elektroenergetycznym i daje potencjał do zasilenia w ciągu roku czystą energią aż 6 mln gospodarstw domowych 
oraz uniknięcia emisji do atmosfery milionów ton CO2 rocznie. 
-  Polski sektor morskiej energetyki wiatrowej, wspólnym zaangażowaniem i wysiłkiem osiągnął już wiele 
istotnych sukcesów, jednakże należy pamiętać, że te sukcesy, są tylko kamieniami milowymi w drodze do 
realizacji celu strategicznego tj. zapewnienia dostaw czystej i bezpiecznej energii dla Polski. 
Kolejnymi kamieniami milowymi, które jako branża musimy osiągnąć jest współpraca i wsparcie rozwoju sieci 
elektroenergetycznych, które umożliwią bezpieczny transport energii, a także zapewnienie bezpieczeństwa 
projektów. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, musimy pamiętać, iż morskie farmy wiatrowe będą 
równoprawnymi elementami infrastruktury krytycznej Polski, a także będą stanowiły co raz większy udział w 
Krajowym Systemu Elektroenergetycznym, dlatego też wspólnie musimy zadbać o ich prawidłowe 
funkcjonowanie. – podkreślał Maciej Stryjecki, dyrektor ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej w Grupie Polenergia. 
- Budowa morskich farm wiatrowych to więcej niż tylko projekt. To tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie 
lokalnej społeczności i rozwijanie nowego przemysłu, który przyczyni się do dekarbonizacji oraz wzmocnienia 
bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wierzymy, że nasza współpraca i działania biznesowe przyniosą 
długoterminowe korzyści dla lokalnej społeczności oraz przyczynią się do realizacji celów transformacji 
energetycznej Polski – dodał Michał Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Equinor Polska. 
Morska farma wiatrowa F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW, realizowana przez RWE, po pełnym uruchomieniu 
będzie mogła wyprodukować wystarczającą ilość zielonej energii, aby zaspokoić potrzeby około 350 tys. polskich 
gospodarstw domowych. RWE Offshore Wind Poland, poprzez udział w spotkaniu dotyczącym budowy 
infrastruktury przesyłowej w Gminie Słupsk, kontynuuje dialog z potencjalnymi, polskimi dostawcami usług i 
komponentów dla projektów morskich farm wiatrowych i towarzyszących im inwestycji. 
- Jednym z ważnych wyzwań podczas budowy morskiej farmy wiatrowej jest stworzenie przez inwestora 
infrastruktury na morzu i na lądzie, szczególnie przygotowanie wyprowadzenia mocy na ląd za pośrednictwem 
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operatora sieci. Dzisiejsze spotkanie ma na celu przygotowanie polskich firm do aktywnego uczestnictwa w tych 
inwestycjach. RWE, jako globalny gracz na rynku offshore dzieli się wiedzą we wszystkich krajach, w których 
prowadzi działalność. Zgodnie z tą filozofią, także w Polsce będziemy w sposób pragmatyczny i praktyczny 
wymieniać doświadczenia i know-how z rodzimymi partnerami i dostawcami. Transformacja energetyczna jest 
naszym pokoleniowym wyzwaniem, ale i wielką szansą gospodarczą, dlatego zależy nam, aby poziom 
zaangażowania polskich firm był jak największy. – zaznaczył Robert Grzegorowski, Project Lead Poland w RWE 
Offshore Wind Poland. 
F.E.W. Baltic II jest znaczącą szansą gospodarczą dla Polski, z potencjalnymi korzyściami dla łańcucha dostaw 
oraz związanymi z tym bezpośrednimi i pośrednimi miejscami pracy i kontraktami. RWE przygotowuje budowę 
infrastruktury przyłączeniowej dla swej farmy w obrębie gminy Ustka i gminy Słupsk. Spółka planuje 
współpracować z konkurencyjnymi polskimi dostawcami wyznaczając sobie za cel udział lokalnych firm w 
projekcie na poziomie 25 proc. w fazie rozwoju i budowy oraz do 70 proc. w fazie eksploatacji farmy wiatrowej. 
Morska energetyka wiatrowa w Polsce 
Inwestycje związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej są jednymi z ważniejszych elementów 
transformacji energetycznej Polski. Docelowa moc z wiatraków zlokalizowanych na Bałtyku (określona w 
projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.) ma osiągnąć poziom do 11 GW. To około 20 proc. całego 
potencjału wytwórczego w Polsce, który dziś już przekracza 50 GW. Ta ogromna moc zasili Krajowy System 
Elektroenergetyczny, przyczyniając się do podniesienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zwiększania 
udziału czystej energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Więcej energii z OZE, to także 
mniej CO2 w atmosferze. PSE zapewnią podłączenie morskich farm wiatrowych do KSE - umożliwiając 
dostarczenie energii z wiatru do odbiorców w całym kraju. Dzięki tym inwestycjom, Pomorze stanie się liderem w 
wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. 

Źródło: gospodarka morska.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. 
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 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/ 

Pływająca platforma wiatrowa. Tak kraj europejski chce produkować energię. 

Na Wyspach Kanaryjskich firma X1 Wind i jej współpracownicy zakończyli proces instalacji pływającej platformy 
wiatrowej. 
Wraz z zakończeniem prac instalacyjnych rozpoczyna się kolejny ekscytujący rozdział dla X1 Wind, ponieważ 
przygotowujemy się do operacji dostarczania energii do inteligentnej sieci PLOCAN. Teraz, po udanej instalacji, 
rozpoczniemy monitorowanie platformy w czasie rzeczywistym za pomocą wielu czujników zintegrowanych z 
naszym wewnętrznym systemem SCADA. 
Jak dodaje Alex Raventos, założyciel X1 Wind, to kluczowe osiągnięcie w kontekście pływających elektrowni 
wiatrowych. Ta została zamontowana z wykorzystaniem metody cumowania TLP i może być stosowana przy 
użyciu niewielkich statków. W efekcie koszty całego przedsięwzięcia są niższe, a morskie ekosystemy – mniej 
narażone na zniszczenia. Dane uzyskane z X30 przyczynią się do obniżenia ryzyka awaryjności tej technologii, 
wprowadzenia koniecznych poprawek i uzyskania certyfikacji projektowanych platform na skalę komercyjną. Te 
miałyby być w przyszłości montowane nie tylko w Hiszpanii, ale i na całym świecie. 
Pływająca platforma wiatrowa została zamontowana u wybrzeża Wysp Kanaryjskich 
Firma X1 została niedawno wybrane przez Komisję Europejską do realizacji projektu NextFloat. Jego głównym 
założeniem jest przyspieszenie budowy pływających elektrowni wiatrowych tak, by osiągnąć skalę przemysłową. 
Jednym z najbliższych wyzwań będzie montaż takich instalacji na południu Francji. Po zainstalowaniu rozpocznie 
się faza właściwych testów, która potrwa do marca 2023 roku. Wytwarzana w tym okresie energia elektryczna 
będzie trafiała do inteligentnej sieci PLOCAN. 
Świat stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Kluczowe znaczenie będzie miała dekarbonizacja poprzez 
wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Oceany i zrównoważona eksploracja morskich źródeł odnawialnych 
są kluczowe dla bardziej ekologicznego, zdekarbonizowanego świata. Pływające elektrownie wiatrowe na morzu 
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powoli, ale systematycznie pokazują, że są drogą rozwoju dla odnawialnych źródeł energii, a obiecujące 
technologie, takie jak X1 Wind, są kamieniem węgielnym dla wielkiego wyzwania – przyspieszenia 
konkurencyjności sektora. Uwielbiamy patrzeć, jak te nowe projekty/technologie wchodzą w życie. 

Źródło:Focus.pl 

Zielone starcie na koniec kolejki. 

W ostatnim meczu 15 kolejki PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom podejmie Wartę Poznań. 
Radomiak celuje w trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu. Drużyna Mariusza Lewandowskiego w październiku 
zanotowała zwyżkę formę, co wyraźnie widać po pozycji w tabeli. Zieloni w razie wygranej zrównają się punktami 
z szóstą Stal Mielec. To znakomita pozycja wyjściowa przed końcówką rundy jesiennej. 
 
Warta traci tylko dwa oczka do najbliższego rywala. Drużyna Dawida Szulczka zdecydowaną większość dorobku 
punktowego zawdzięcza zdobyczom wyjazdowym. Aż 13 z 18 punktów Warciarzy została przywieziona z 
delegacji. 
 
- Radomiak ma zawodników o wysokiej jakości indywidualnej, jeśli chodzi o operowanie piłką. Jest tam dużo 
graczy zagranicznych. Trener natomiast może ustawiać zespół na 3 lub 4 obrońców. W meczu z Lechem zagrali 
jedną połowę w bloku czteroosobowym, drugą w trzyosobowym, więc Radomiak na pewno jest elastyczny pod 
tym względem. Poza tym to zespół, który ma mało punktów w porównaniu do tego, co wskazuje statystyka 
punktów oczekiwanych. Mecz w Radomiu to będzie w ogóle pojedynek czołowych zespołów, jeśli chodzi właśnie 
od tzw. expected points. Raków, Radomiak i Warta na praktycznie każdej platformie statystycznej są w pierwszej 
szóstce zestawienia punktów oczekiwanych - powiedział Szulczak na łamach klubowej strony. 
 
Początek dzisiejszego meczu o 19:00. 
 

                                            
Źródło:pilkanożna.pl 

 

Wydarzyło się 31 października - kalendarium. 

31 października jest 304 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 61 dni. Dzisiaj imieniny 
świętują: 
Alfons, Antonin, Augusta, Bega, Godzimir, Krzysztof, Krzysztofa, Kwintyn, Lucyla, Lucyliusz, Łukasz, Narcyz, Sat
urnin, Saturnina, Urban i Wolfgang 
Dzisiaj obchodzony jest   Światowy Dzień Oszczędzania. 
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Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1769 r. – W ratuszu w Białej podpisano akt utworzenia Rady Generalnej Stanów Skonfederowanych Konfederacji 
Barskiej. 
1813 r.–  VI koalicja antyfrancuska: w wyniku rosyjskiego bombardowania Gdańska spłonęły 132 spichrze 
na Wyspie Spichrzów. 
1901 r.– W Teatrze Miejskim w Krakowie (obecnie Teatr im. Juliusza Słowackiego) odbyła się prapremiera 
dramatu Dziady Adama Mickiewicza, w opracowaniu tekstu i w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego. 
1918 r.– Założono Polską Agencję Telegraficzną 
1925 r.– Obszar na terenie Wolnego Miasta Gdańska na półwyspie Westerplatte został oficjalnie przekazany w 
bezterminowe i bezpłatne użytkowanie Polsce.  
1929 r –  Marszałek Ignacy Daszyński odmówił rozpoczęcia posiedzenia sesji budżetowej Sejmu RP z powodu 
obecności w gmachu parlamentu około 100-osobowej grupy uzbrojonych oficerów towarzyszących ministrowi 
spraw wojskowych Józefowi Piłsudskiemu. Posiedzenie zostało odroczone do 5 grudnia.  
1939 r.– Prezydent Rzeczypospolitej Władysław Raczkiewicz ogłosił amnestię dla byłych więźniów brzeskich. 
1944 r.– 30 mil od Helu zatonął zbombardowany dzień wcześniej przez radzieckie lotnictwo niemiecki statek SS 
„Bremerhaven” z uchodźcami z Prus Wschodnich i rannymi żołnierzami. Spośród 3270 osób na pokładzie zginęło 
470.  
1985 r.– W fabryce w Świdniku z taśmy produkcyjnej zjechał ostatni motocykl WSK. 
2009 r.– Trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej zginęło w katastrofie śmigłowca PZL Kania podczas 
patrolowania granicy polsko-białoruskiej.   

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-10-31 

1 EUR 4,7089 
1 USD 4,7340 
1 CHF 4,7376 
1 GBP 5,4748 

 

    

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

 

https://nasdaqbaltic.com  
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https://www.bankier.pl/surowce/notowania 

 

Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

H U M O R  

Elektryk na budowie do pomocnika: 
- Franek, potrzymaj przez chwile te druty! 
- Już trzymam. 
- Czujesz coś? 
- Nie... 
- W porządku. To znaczy, ze pod wysokim napięciem są tamte druty. 


