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Paczki pod choinkę dla dzieci Marynarzy z OMK.  

W związku ze zbliżającym się Świętami i prezentami pod choinką od Mikołaja, planujemy wysyłkę paczek 
mikołajkowych dla dzieci marynarzy należących do OMK / ITF. 
Paczki są przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. W związku z powyższym prosimy o przesłanie 
zgłoszenia e-mailem na adres: biuro@nms.org.pl o chęci otrzymania paczki dla swojego dziecka do 
30/11/2022 r. podając imię, nazwisko, wiek dziecka i adres korespondencyjny na jaki ma być wysłana paczka. 
Paczka zostanie przesłana drogą pocztową listem poleconym.       
 

Źródło: omk.org.pl 

Przypomnienie. 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 
 

Portal Pracy dla Marynarzy Sea4You. 

Zapraszamy do rejestracji na portalu pracy dla marynarzy Sea4You.pl Mamy już ok. 100 zarejestrowanych firm i 
ponad 7000 marynarzy. Stworzona i utrzymywana przez OMK bezpłatna platforma wymiany ofert z rynku pracy 
na morzu może być ciekawą alternatywą dla popularnych serwisów internetowych. 
Jej popularność zależy głównie od zarejestrowanych osób. OMK zapewni, iż Sea4You pozostanie bezpłatnym 
narzędziem do poszukiwania pracy natomiast zwracamy się do marynarzy z prośbą o rejestracje i tym samym 
podniesienie atrakcyjności Sea4You u zagranicznych pracodawców www.sea4you.pl 

 Źródło: www.omk.org.pl 

Projekcja filmu „ Siwy Dym”. 

Zapraszamy w czwartek, 24 stycznia 2022 r., o godz. 18.00, do Muzeum Narodowego w Szczecinie – 
Centrum Dialogu Przełomy, na pokaz filmu dokumentalnego pt. „Siwy dym”. 
Seans odbędzie się w Sali konferencyjnej/przestrzeni dialogu MNS–CDP na pl. Solidarności 1. Wstęp wolny.  
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Prezentowany dokument to krótki film o wielkiej miłości do małego radia – mówią jego autorzy. Jest to zapis 
performansu „ABC Re-aktywacja!”, przygotowanego przez pracowników Radia ABC – rozgłośni, która działała w 
Szczecinie w latach 1993–2005.  
Po długiej przerwie, 29 czerwca 2015 r., przy starym stole mikserskim ABC usiedli didżeje i dziennikarze 
zamkniętej dekadę wcześniej stacji radiowej, by po przerwie poprowadzić swoje audycje. Radio ABC zabrzmiało 
wtedy przez Internet.  
Film pozwala nie tylko przenieść się w czasie, ale też obrazuje energię lat 90., czasów, kiedy rodziły się wolna 
Polska i wolne media.  Wszystko wydawało się wówczas możliwe. Reżyserem filmu jest Jędrzej Niestrój. 
Dokument powstał dzięki pomysłowi i zaangażowaniu byłej dziennikarki ABC, a teraz producentki filmowej, 
Małgorzaty Olejniczak.  
Klika słów o Radiu ABC. 
Radio ABC powstało 13 czerwca 1993 roku jako druga szczecińska niepubliczna stacja radiowa. Pierwszą było 
Katolickie Radio As. Właścicielem był Zarząd Regionalny "Solidarność" Pomorza Zachodniego, a 
częstotliwość - jak pisała swego czasu Gazeta Wyborcza - radio dostało od Radia Eska. Od początku swojego 
istnienia Radio ABC wielokrotnie zmieniało swój profil - raz było to radio informacyjno-muzyczne, raz 
prezentowało muzykę sprzed lat, a raz najnowsze przeboje. Według badań GfK Polonia w połowie lat 
dziewięćdziesiątych było najpopularniejszą stacją radiową w Szczecinie. 
Od czerwca 2003 roku Radio ABC nadawało pod hasłem "Najlepsza muzyka w rytmie miasta". I to muzyka była 
najważniejszym elementem programu. Na antenie gościło szereg audycji autorskich - takich jak "Houseologia", 
"Folkowiec", "Godziny szczytu" z muzyką r'n'b czy "Ostry dyżur" z gitarowym graniem, "Deser" i "Nova Forma" 
prezentujące nowe brzmienia czy "Miasto w transie" z progressive house i trance. 
 

Źródło:muzeum.szczecin.pl; radio.polska.pl 

Rosyjscy marynarze zmobilizowani do wojska. 

Rosyjska mobilizacja dotarła na morze. Powołania do wojska otrzymują cywilni marynarze służący na statkach 
pod różnymi banderami. Część z nich chce uciec na morze, część szuka schronienia za granicą, część jest 
wyłapywana przez wojsko w rosyjskich portach. 
Armatorzy zatrudniający wielu marynarzy z Rosji próbują gorączkowo uzupełniać kadry po tym, jak zostały one 
przetrzebione przez rosyjską mobilizację. „Barents Observer” opisał problemy firmy crewingowej z Karelii. 
Według portalu problemy zaczęły się zaraz po ogłoszeniu przez Władimira Putina „częściowej” mobilizacji. Z 
Rosji zaczęło do sąsiednich krajów uciekać mnóstwo mężczyzn w wieku poborowym, w tym również marynarzy. 
Spora część z nich zdecydowała, że nie wróci do kraju, a spróbuje poszukać azylu gdzie indziej. Ci, którzy w 
momencie ogłoszenia naboru byli w Rosji, zostali albo zmobilizowani, albo czym prędzej ruszyli na statki. 
Rosyjskie służby jednak również ruszyły do portów, by wyłapać jak najwięcej marynarzy i dostarczyć ich na front. 
Media spekulują, że problemy kadrowe na statkach mogą się tylko pogłębić, kiedy rozpocznie się kolejna 
mobilizacja. 
„Barents Observer” cytuje pracownicę firmy crewingowej z Karelii, która opisuje, że ze statków zawijających do 
rosyjskich portów zabierani są marynarze. I to niezależnie od tego, czy otrzymali powołanie do wojska, czy nie. 
Straż graniczna nie udziela pozwolenia na opuszczenie kraju mężczyznom poniżej 35. roku życia, czasami także 
starszym. Kobieta podaje, że w ich firmie było już co najmniej dziesięć takich przypadków. Zaznacza jednak, że 
zakaz opuszczania kraju nie wiąże się automatycznie z włączeniem do wojska i opisuje przypadek mężczyzny, 
któremu zakazano wyjazdu za granicę, choć nie dostał powołania do wojska. Zgłosił się on zatem do punktu 
mobilizacyjnego, gdzie odesłano go do domu z powodu... braku powołania. 
Problemy rosyjskich marynarzy nie skończyły się bynajmniej po ogłoszeniu przez władze kraju zakończenia 
mobilizacji, ponieważ decyzja nie została w żaden sposób udokumentowana. Komisariaty wojskowe nie 
wystawiają więc zaświadczeń, które umożliwiałyby Rosjanom opuszczenie kraju. Ich sytuacja stała się więc 
patowa. Niemniej jednak, jak się okazało, bałagan administracyjny w Rosji sprawia, że marynarze nie są 
zatrzymywani na granicy, bo straż graniczna dla odmiany nie ma ku temu powodów. 
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Rosyjskie firmy żeglarskie i administrujące crewingiem zmagają się zatem przede wszystkim z chaosem i działają 
na ślepo. Jak podkreślają ich pracownicy, w zasadzie nie da się przewidzieć, czy marynarz skierowany na statek 
zostanie wypuszczony, czy zatrzymany. Opowiadają o przypadkach, kiedy dany marynarz został zatrzymany w 
drodze na statek, ponieważ w czasie, kiedy był już w podróży, wpisano jego nazwisko na listę. Innych z kolei bez 
problemu przepuszczano przez granicę. 
Problemy z załogami przekładają się na działanie rosyjskich firm żeglugowych bazujących głównie na 
miejscowych kadrach. Statek, który nie został obsadzony minimalną wymaganą w dokumentach załogą, nie 
zostanie wypuszczony z portu, choć są niewielkie wyjątki, jak przepłynięcie z jednego portu do drugiego bez 
kucharza, co daje nieco czasu na uzupełnienie obsady na jednostce. Jednocześnie armatorzy i firmy crewingowe 
przyznają, że uzupełnienie personelu jest niezwykle trudne – płace nie są wysokie, a wymagania wobec 
personelu – jak choćby doświadczenie w żegludze na konkretnych akwenach czy umiejętność obsługi 
konkretnych przyrządów i sprzętu – wręcz przeciwnie. Coraz częściej na statkach lądują zatem emeryci z 
doświadczeniem w cywilnej żegludze i odnowionymi papierami. 
Profesjonalnych żeglarzy w Rosji zaczyna brakować również dlatego, że w obawie przed mobilizacją ta część z 
nich, która w ostatnim czasie była na morzu, postanowiła pozostać za granicą. Media przytaczały m.in. przypadek 
dwóch mężczyzn z Kaliningradu, których rodziny poinformowały o tym, że otrzymali dokumenty poborowe. 
Zgodnie z planem ich statek miał zawinąć do Murmańska, gdzie mieliby zostać zmobilizowani. Marynarze jednak 
zeszli na ląd w Irlandii. „Barents Observer” opisuje także przypadki Rosjan, którzy pozostali w Rotterdamie czy 
Tallinie. 
Dziennikarzom „Barents Observer” udało się krótko porozmawiać z członkiem załogi jednego ze rosyjskich 
statków w norweskim Kirkenes. Przyznał on, że kilku załogantów otrzymało zawiadomienia poborowe. Zapewnił, 
że wszyscy pójdą służyć w wojsku po powrocie do kraju. Powiedział także, że sam również jest na to gotowy, 
jako że służył jako chorąży na okręcie podwodnym przez 17 lat. Portal cytuje także mieszkającego w Karelii 
kapitana statku handlowego, który powiedział z kolei, że walka jest zadaniem wojska, które w kraju w trakcie 
pokoju cieszy się przywilejami, zaś w trakcie wojny nagle potrzebuje wsparcia cywilnego. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 
 

Eksplozja na statku wsparcia offshore. Są ranni. 

Sprężarka powietrza eksplodowała na pokładzie statku wsparcia offshore Athena, który przebywał w Porcie Hawr 
we Francji. Dwóch członków załogi uległo obrażeniom i zostały odwiezionych do szpitala. 
Zdarzenie miało miejsce podczas testu sprzętu, który będzie wykorzystywany w ramach przemysłu morskiego. 
Odbywało się to wieczorem, 17 listopada. W trakcie testu doszło do awarii, co doprowadziło do wybuchu i 
poważnego uszkodzenia sprężarki, prawdopodobnie odłamkowania. Nie doszło przy tym do zaprószenia ognia, 
ani tym bardziej pożaru. Na razie nieznane są przyczyny awarii. 
Statek Athena przeznaczony jest do prac podczas inwestycji offshore, m. in. dostarczając wyposażenie do 
powstających farm wiatrowych. Został zbudowany w 2013 roku w Singapurze i przeznaczony do prac 
budowlanych w branży offshore. Ma długość 111,2 metrów i 25 metrów szerokości. Jego nośność wynosi 5200 
ton. Załoga może liczyć 100 osób. Jest przeznaczony do prowadzenia działań podmorskich i wsparcia ekip 
nurków pracujących pod wodą. Ma wyposażenie do układania kabli i napraw obsługi zdalnie sterowanych 
pojazdów podwodnych (remotely operated vehicle, ROV), prowadzenia pomiarów oraz działań konserwacyjnych 
(intervention and maintenance, IMR). Należy do spółki Asso, która od lat jest aktywnie zaangażowana w 
działalność offshore i nearshore od momentu powstania. Zajmuje się instalacją wyposażenia morskiego oraz 
służy jako dostawca rozwiązań technologicznych dla firm realizujących przedsięwzięcia morskie. 
Planowano wypłynięcie jednostki na morze miało nastąpić 18 listopada, lecz z powodu incydentu oraz uszkodzeń 
zostało to odłożone na czas nieokreślony. Obecnie wciąż stoi ona w porcie. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 
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Strażak - 28 już w Szczecinie.  

Strażak-28, nowy statek pożarniczy zbudowany dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, dotarł już 
do miejsca swojej pracy. 
Strażak-28 to statek pożarniczy zbudowany na zamówienie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w 
gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding. Jednostka będzie asystowała przy obsłudze statków przewożących 
ładunków niebezpiecznych, by zapewnić im niezbędną ochronę przeciwpożarową. Jednostka została 
zaprojektowana z myślą o gaszeniu pożarów na zbiornikowcach LNG, ale jej możliwości będą wykorzystywane 
także przy innych operacjach w portach Szczecin, Świnoujście i Police. Jest to jednocześnie trzeci statek 
pożarniczy we flocie ZMPSiŚ. Aktualnie w Szczecinie stacjonuje Strażak-24, zaś w Świnoujściu Strażak-26. 
Obecność trzeciej jednostki dostosowanej do operacji zapewniania bezpieczeństwa m.in. przy przeładunkach 
LNG sprawi, że porty będą mogły przyjąć więcej statków z ładunkami niebezpiecznymi. 
Strażak-28 mierzy 29,2 metry długości i 10,47 metra szerokości, zaś jego zanurzenie wynosi 3,45 metra. 
Jednostka będzie mogła się rozpędzić do 12 węzłów. Jej uciąg na palu to 45 ton. Statek został wyposażony w 
trzy monitory wodno-pianowe o wartości 1350 m3/h każdy oraz dwie pompy FiFi po 2700 m3/h. 
Oficjalne podniesienie bandery i tradycyjny chrzest morski Strażaka-28 zostały zaplanowane na 6 grudnia. 
Zakup statku był współfinansowany ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to ok. 40,6 miliona złotych, zaś dofinansowanie z UE 
wyniosło ok. 34,5 miliona złotych. 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Rumia wyszkoli kadry dla offshore wind. 

Na terenie Rumi rozwijane jest Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej, w którym 
chętni zdobędą wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w branży morskiej energetyki wiatrowej. Centrum, 
mimo braku siedziby, zrealizowało już m.in. warsztaty offshorowe dla uczniów klas 8 szkół podstawowych w 
Rumi. Współorganizatorami szkolnych zajęć były Grupa Polenergia i Equinor Polska. 
Centrum ma być miejscem organizacji specjalistycznych szkoleń i zdobywania niezbędnych uprawnień. Kadry 
pozwolą polskim inwestorom budować łańcuch dostaw oparty o polskie zasoby, w tym ludzkie. Centrum będzie 
zlokalizowane na terenach inwestycyjnych miasta Rumi, sąsiadujących z Portem w Gdyni, zapewniających 
możliwość budowy specjalistycznego zaplecza, w tym poligonu do ćwiczeń na wysokościach, p.poż. itd. W tym 
celu zostanie wybudowana siedziba dla centrum. 
Do centrum dołączają pierwsi inwestorzy 
 
19 października przedstawiciele norweskiej spółki Equinor oraz polskiej spółki Polenergia podpisali list intencyjny 
w sprawie współpracy z centrum kompetencji. Jak poinformowano, celem jest wzmocnienie rynku pracy 
niezbędnego do efektywnego rozwoju projektów offshore wind na Morzu bałtyckim. Strony zobowiązały się do 
„określenia swoich aktywności w różnych obszarach współpracy związanych z szeroko pojętą edukacją dzieci, 
młodzieży i dorosłych”. Porozumienie sygnował też burmistrz Rumi Michał Pasieczny oraz prezes spółki miejskiej 
Rumia Invest Park Agnieszka Rodak. 
- Aby przygotować doskonałą kadrę zawodową dla morskiej energetyki wiatrowej, warto wzbudzać 
zainteresowanie sektorem offshore od najmłodszych lat, przez zabawę i budowanie świadomości społecznej, a 
następnie przez edukację ze szczególnym uwzględnieniem szkół technicznych. Wszystkie działania edukacyjno-
szkoleniowo-treningowe należy też od początku koordynować – mówiła Rodak. 
Maciej Stryjecki, dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych w Grupie Polenergia wyjaśnił, że Rumia 
Invest Park będzie jednym z kluczowych partnerów Akademii Kompetencji Morskich, jednego z pięciu projektów 
flagowych wspierających rozwój local content w projektach morskich farm wiatrowych. Zaprosił do współpracy 
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wszystkich chcących rozwijać podobne inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe z całego kraju. Z kolei Michał 
Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor Polska, powiedział, że koncern energetyczny chce wspierać kształcenie 
wysokiej klasy specjalistów dla powstającej w Polsce branży offshore wind. 
Rumia planuje m.in. rozbudować program edukacyjny dla młodzieży z pomorskich szkół ponadpodstawowych, a 
następnie zrealizować poligon szkoleniowy na miejskich terenach inwestycyjnych. W planie jest stworzenie 
koncepcji zagospodarowania obszaru przeznaczonego pod budowę siedziby Pomorskiego Centrum Kompetencji 
Morskiej Energetyki Odnawialnej w Rumi. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Prokuratura szwedzka: odnaleziono ślady materiałów wybuchowych przy Nord 

Stream. 

Na uszkodzonych gazociągach Nord Stream odnaleziono ślady materiałów wybuchowych, co potwierdza, że 
doszło do sabotażu - poinformowała szwedzka prokuratura w wydanym w piątek oświadczeniu, cytowanym przez 
agencję Reutera. 
"Przeprowadzona analiza wykazała ślady materiałów wybuchowych na kilku odnalezionych obiektach" - 
przekazała prokuratura. 
"Dochodzenie jest niezwykle złożone i kompleksowe. Toczące się śledztwo ma wykazać, czy możliwa jest 
identyfikacja jakichkolwiek podejrzanych" - dodano w oświadczeniu. 
Szwedzkie i duńskie władze badają cztery dziury w gazociągach Nord Stream 1 i 2, łączących Rosję i Niemcy 
przez Morze Bałtyckie, których uszkodzenie stało się "punktem zapalnym w czasie kryzysu ukraińskiego" - 
napisał Reuters. Doszło do niego pod koniec września na dwóch obszarach położonych na południowy wschód 
od Bornholmu oraz na północny wschód od tej wyspy. 
Szwedzka prokuratura jako pierwsza przeprowadziła podwodne oględziny miejsc uszkodzenia gazociągów. Po 
ich zakończeniu na początku października poinformowano, że "podejrzenia dotyczące możliwości dokonania 
sabotażu przy gazociągach Nord Stream zostały wzmocnione". "Możemy stwierdzić, że w szwedzkiej wyłącznej 
strefie ekonomicznej doszło do wybuchów, które spowodowały rozległe uszkodzenia (rur)" - oświadczył 
prokurator Mats Ljungqvist. Pobrano wówczas próbki materiału do dalszych badań. 
Również Dania, która również prowadzi śledztwo sprawie, potwierdziła w październiku, że wycieki z gazociągów 
zostały spowodowane przez silną eksplozję. 

 
Źródło: PAP 

 

Kiedy projekt terminala dla morskich elektrowni wiatrowych w Świnoujściu?. 

Na początku roku będzie projekt budowy terminala instalacyjnego dla morskich elektrowni wiatrowych, który ma 
powstać w Świnoujściu dla Orlenu. Takie zapewnienie składa Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście. 
Port ma zająć 23 hektary, planuje się budowę dwóch nabrzeży o długości 242 metrów i trzecigo nabrzeża - w 
opocji. Nabrzeża będą przystosowane do głębokości 12.5 metra. 
Nowy statek pożarniczy otrzymał Zarząd Portu Szczecin Świnoujście. „Strażak 28”, bo taką nazwę nosi 
jednostka, jest właśnie w trakcie przekazywania portowej straży pożarnej. Nowy „Strażak” został zbudowany w 
polskiej stoczni na bazie konstrukcji holowników opracowanych dla marynarki wojennej. 
 

Źródło: Radio Szczecin 

Co sprawia , że ludzki mózg jest tak niezwykły. 
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Na pierwszy rzut oka ludzki mózg niewiele różni się od mózgów innych ssaków. Kiedy jednak weźmiemy pod 
uwagę jego funkcjonowanie, możemy zauważyć, że mamy nad innymi gatunkami znaczną przewagę. 
Australijscy naukowcy próbowali zrozumieć, czym dokładnie się różnimy. O wnioskach, do jakich doszli, piszą na 
łamach Cell Reports. Kluczową informacją wydaje się to, że zwiększona moc przetwarzania danych przez ludzki 
mózg prawdopodobnie wynika z różnic w strukturze i funkcji naszych neuronów. 
Na czele zespołu badawczego stanął Stephen Williams, który skupił się wraz ze współpracownikami na 
właściwościach elektrycznych ludzkich neuronów występujących w korze mózgowej. Naukowcy przeprowadzili 
analizy tkanek pobranych od pacjentów cierpiących między innymi na padaczkę oraz nowotwory mózgu. 
Następnie porównali to, co zaobserwowali u ludzi, a także gryzoni. Okazało się, że w obu przypadkach neurony 
wykazują wspólne właściwości biofizyczne. Jednocześnie dało się zauważyć przewagę w zakresie funkcji 
obliczeniowych pełnionych przez ludzkie neurony występujące w korze mózgowej. Co więcej, architektura tych 
elementów (przypominających gałęzie) była u ludzi znacznie większa i bardziej złożona niż u innych ssaków. 
Ludzki mózg cechuje się wyjątkowo złożoną budową i funkcjonowaniem 
Temu rozwojowi drzewa dendrytycznego u ludzi towarzyszyło występowanie skoków w wielu miejscach, które 
aktywnie rozprzestrzeniały się w neuronie, aby napędzać sygnały wyjściowe każdego neuronu. Sugerujemy, że 
to wzmocnienie rozproszonego dendrytycznego przetwarzania informacji może być zatem jednym z czynników 
zwiększających ogólną moc przetwarzania naszego mózgu. 
wyjaśnia Helen Gooch, jedna z autorek 
Z kolei Lisa Gillinder dodaje, że ona i jej współpracownicy byli nie tylko podekscytowani możliwością lepszego 
zrozumienia tego, jak działają ludzkie komórki mózgowe. W grę wchodzi bowiem także zebranie informacji na 
temat zmian funkcjonalnych, które występują w chorobach takich jak padaczka. Ostatecznie mogłoby to 
doprowadzić do stworzenia nowych metod leczenia bądź dopracowania tych istniejących. 
 

Źródło: Focus.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). 
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 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/ 

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. 
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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. 
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 

Grupowe medyczne ubezpieczenie dla marynarzy z OMK.  

Informujemy, że marynarze z naszej Organizacji mogą przystępować do ubezpieczenia zdrowotnego OMK / PZU 
na wynegocjowanych warunkach, umowa jest otwarta i bezterminowa. 
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. 
Dla zainteresowanych przystąpieniem  marynarzy, poniżej do pobrania i wypełnienia kwestionariusz. Po 
wypełnieniu kwestionariusz proszę wysłać na adres: biuro@nms.org.pl 
Poniżej oferta, lista placówek zdrowotnych w całej Polsce, kwestionariusz przystąpienia do ubezpieczenia oraz 
szczegóły. 
Oferta 
Zakres świadczeń 
Lista placówek medycznych w Polsce 
Kwestionariusz przystąpienia 
 W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny 91 422 02 02 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Szereg kontrowersji w pierwszym meczu mistrzostw. 

Pierwszy mecz mistrzostw świata w Katarze za nami. W spotkaniu doszło do wielu kontrowersji. Podano większą 
frekwencję niż objętość obiektu, katarscy kibice szybko opuścili obiekt a ponadto Ekwadorczycy gromkim 
dopingiem domagali się sprzedaży alkoholu.  
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Katar przegrał z Ekwadorem w meczu inauguracyjnym. Gospodarze tego turnieju już od pierwszego meczu są na 
świeczniku uwagi kibiców z całego świata i na dzień dobry doszło do pierwszych kontrowersji, które obiegły świat 
i stały się viralami w mediach społecznościowych. Już na kilka sekund przed rozpoczęciem meczu doszło do 
pierwszej wpadki organizacyjnej. Gdy spiker odliczał czas do rozpoczęcia mistrzostw, Daniele Orsato jeszcze w 
trakcie odliczania nakazał zawodnikom grę i po raz pierwszy użył gwizdka, co nie umknęło uwagi widzom. Spiker 
kończył odliczanie, a piłka była już wykopana pod bramkę Ekwadorczyków. W trakcie meczy spiker 
poinformował, że stadion jest wypchany po brzegi i frekwencja spotkania wynosi 67 tysięcy kibiców. Problem w 
tym, że pojemność trybun stadionu Al Bayt to 60 tysięcy. Taką informację można przeczytać na oficjalnej stronie 
organizatora mistrzostw. 
 
Poziom reprezentacji Kataru był dramatyczny, co bardzo nie podobało się przybyłym na mecz. W drugiej połowie 
trybuny bardzo szybko opustoszały i trybuny opustoszały. Ponadto kibice bardzo szybko ucichli i doping ze strony 
gospodarzy był niezauważalny. W odróżnieniu od kibiców Kataru, którzy już świętowali zwycięstwo swojej 
drużyny. W trakcie przyśpiewek zostały wplecione również prośby o sprzedaż alkoholu na terenie obiektu. 
Przypomnijmy, że kilka dni temu oficjalnie wprowadzono zakaz sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 
stadionów.W social media pojawiło się też sporo innych, kontrowersyjnych filmów. Hitem w sieci stało się 
nagranie sprzeczki ekwadorskiego kibica z katarskim fanem. Ekwadorczyk oskarżał Katar o kupienie meczu, co 
bardzo mocno nie spodobało się sympatykowi drużyny gospodarzy i w bardzo niecenzuralny sposób odniósł się 
do przyjezdnego. Później jednak opublikowano drugie wideo, na którym obaj panowie zbijają piątki, przepraszają 
się nawzajem i nawołują do wzajemnego respektu. 
 

                                            
Źródło:pilkanożna.pl 

 

Wydarzyło się 21 listopada - kalendarium. 

21 listopada jest 325 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 40 dni. Dzisiaj imieniny 
świętują: 
Albert, Elwira, Gelazja, Gelazy, Heliodor, Janusz, Kadok, Kolumban, Konrad, Maria, Regina, Rufus, Twardosław i
 Wiesław 
Dzisiaj obchodzony jest  w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1708 r. – Konfederaci sandomierscy pokonali wojska króla Stanisława Leszczyńskiego w bitwie pod 
Koniecpolem.  
1864 r.–  Jan Matejko ożenił się z Teodorą Giebułtowską. 
1866 r.– Cesarz Rosji Aleksander II Romanow wydał rozkaz o likwidacji Twierdzy Zamość.  
1891 r.– Rozpoczął działalność szpital psychiatryczny w Tworkach.  
1918 r.– Rząd Jędrzeja Moraczewskiego ogłosił manifest zapowiadający reformę rolną i nacjonalizację niektórych 
gałęzi przemysłu. 

 Wojna polsko-ukraińska: wojska polskie odbiły z rąk ukraińskich cały Lwów. 
1919 r – Rada Najwyższa konferencji pokojowej przyznała Polsce Galicję Wschodnią.  
1939 r.–  Niemcy przekazali Słowacji 700 km² polskich terenów nadgranicznych.  
1947 r.–  Reaktywowano Białowieski Park Narodowy.. 
1994 r.– Denominacja złotego: na konferencji prasowej w NBP odbyła się oficjalna prezentacja nowych wzorów 
monet i banknotów.  
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1997 r.– W Katowicach uniewinnieniem wszystkich oskarżonych zakończył się pierwszy proces 24 zomowców, 
biorących udział w pacyfikacji KWK „Wujek” w Katowicach.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-11-18 

1 EUR 4,7067 
1 USD 4,5337 
1 CHF 4,7675 
1 GBP 5,4075 

 

    

https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

 

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

Rozrywka 

 

 

 

 

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

Dentysta schyla się właśnie nad pacjentem i ma zamiar rozpocząć borowanie,gdy nagle zastyga w 
bezruchu i pyta nieufnie: 
- Czy mi się tylko wydaje, czy też trzyma pan rękę na moich jądrach?? 
Pacjent spokojnym głosem: 
- To tylko taka mała asekuracja. Bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy sobie ból zadawali... Prawda Panie 
Doktorze? 
 
 


