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Informacja OMK.  

Informujemy, że w związku ze specyfiką pracy naszego biura i zaostrzonej sytuacji związanej z COVID-19 
Biuro OMK będzie zamknięte do odwołania. 

We wszystkich sprawach proszę kontaktować się drogą e-mail: biuro@nms.org.pl 

W pilnych sprawach dot. spraw roszczeń prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 

516 516 900. 

W pozostałych pilnych sprawach pod nr telefonu: 

696 322 422.  

Powyższe wynika z obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) 

Źródło:omk.org.pl 

Wniosek o priorytetową dostępność szczepień dla marynarzy. 

Biorąc pod uwagę wszelkie kontrowersje związane z covid-19, szczepieniami, różnicą zdań w naszym 
marynarskim świecie, Organizacja Marynarzy Kontraktowych uważa, iż polscy marynarze jako kluczowi 
pracownicy transportu powinni posiadać uprzywilejowany dostęp do szczepień na covid-19 i podjąć indywidualną 
decyzję, czy chcą z tej uprzywilejowanej możliwości skorzystać. 
Marynarze są mocno narażeni na zachorowania podczas podróży i pracy na statku. Ponadto w przypadku 
wystąpienia choroby, marynarze mają mocno ograniczony dostęp do pomocy szpitalnej ze względu na 
potencjalny, kilkudniowy dystans statku do najbliższego portu. 
Dodatkowo blisko 400 000 marynarzy na całym świecie ma problem z powrotem do domu lub wyjazdem do pracy 
z powodu globalnych obostrzeń związanych z covid-19. Ułatwiony dostęp do szczepień znacznie usprawni 
transport morski, który  w 95% jest częścią łańcucha logistycznego wszelkiego rodzaju towaru jak i także 
wyposażenia medycznego co zostało także zaznaczone w Unijnym dokumencie COM(2020) 680 z dnia 
15.10.2020 roku. 
Komisja OMK NSZZ „Solidarność”  biorąc pod uwagę wysokie ryzyko na zakażenie oraz ryzyko poważnego 
zachorowania i śmierci  z powodu utrudnionego dostępu do opieki medycznej podczas pracy na 
morzu  wnioskuje o zaliczenie grupy zawodowej marynarzy do „Etapu II”  kolejności szczepień w „Projekcie 
Narodowego Programu Szczepień Przeciwko COVID -19”. 
 

Źródło:omk.org.pl 

Przypominamy kilka najważniejszych spraw dot. podmiany załóg podczas 

drugiej fali pandemii. 

Niestety jak można wyczytać i usłyszeć liczby związane z trwającą pandemią rosną prawie na całym świecie. 
Można się dalej spodziewać, iż utrudnienia związane z podmianami będą trwały lub w niektórych krajach będzie 
to po prostu niemożliwe. Na naszej stronie internetowej jest sporo informacji związanych z tą sytuacją, niemniej 
jednak pragniemy przypomnieć kilka najważniejszych kwestii , które mogą tylko nam pomóc. 

 Jeżeli pobyt na statku się przedłuża, nie podpisujmy nowych kontraktów / umów o pracę. Warunki pracy, 
ubezpieczenie itd. pozostają bez zmian. W przypadku podpisania nowego kontraktu „licznik się kasuje” i 
liczenie czasu z formalnego punktu widzenia zaczyna się od nowa. 
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 Pamiętajmy, że podmiana to nie tylko załoga schodząca ale także przyjeżdżająca. Każdą podmianę 
należy planować przynajmniej 3 tygodnie wcześniej. Warto zapoznać się z portami, do których będzie 
zawijał statek. 

 Niezależnie od działań armatora warto zaznajomić się z przepisami lokalnymi dotyczącymi podmian i 
podróżowania do i z danego kraju. Można to zrobić poprzez ogólnodostępne źródła, w tym strony 
internetowe ITF, lub OMK. 

 Jeżeli informacje ogólnodostępne nie zgadzają się z tymi otrzymanymi od armatora zawsze można to 
sprawdzić w oficjalnych placówkach dyplomatycznych. 

 Warto sprawdzić, jak do sprawy podmiany podchodzi kraj bandery statku. Większość krajów 
opublikowała specjalne rozporządzenia związane z certyfikacją marynarzy oraz umowami o pracę. 

 Podsumowując przy sprawach związanych z podmianami, należy postępować z dużym wyprzedzeniem 
oraz mieć na uwadze zarówno retardację jak i przyjazd zmiennika na burtę. 

 W obecnych czasach „covid” stał się odpowiedzią, a raczej zasłoną dla wielu problemów. Ciężko 
przeskoczyć przepisy w niektórych krajach, które zasłaniają się konwencją MLC, mówiąc o tym że 
maksymalny pobyt na statku może być wydłużony do 11 miesięcy. Umowa o pracę jest wiążąca ale w 
obecnych czasach powinniśmy działać i zdobywać informacje z wyprzedzeniem jeżeli chcemy wrócić do 
domu zgodnie z datą zawartą w kontrakcie. W razie „W” marynarze z OMK zawsze mogą uzyskać 
wsparcie. 

 ITF jak i krajowe Związki Zawodowe podejmują działania aby marynarze mieli zagwarantowaną 
swobodę przemieszczania się pomiędzy statkiem i miejscem zamieszkania. Musimy starać się utrzymać 
płynność podmian w jaki największym zakresie dlatego z chęcią przyjmiemy zawiadomienia dotyczące 
znacznych opóźnień w podmianach aby zaznaczać takie przypadki na forum krajowym i 
międzynarodowym. 

 
Źródło: omk.org.pl 

Wyjazd do Niemiec. Polska nadal znajduje się na liście krajów 

podwyższonego ryzyka. 

w związku z tym obowiązują obywateli polskich specjalne zasady wyjazdu przekraczania granicy z Niemczami, 
czyli test lub kwarantanna oraz obowiązek rejestracji cyfrowej . 
Uwaga: obostrzenia nie dotyczą tranzytu przez Nemcy, Sytuacja jest dynamiczna, prosze śledzić infomację na 
bieżąco na źródłowych stronach: 
Aktualny wykaz krajów podwyższonego ryzyka 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 
Link do Policji Federalnej Niemiec 
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html 
 
Link do cyfrowej Delegacji wjazdu 
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html 
 
Link do Portalu RP 
https://www.gov.pl/web/niemcy/wprowadzenie-kontroli-granicznych-przez-niemcy-na-przejsciach-ladowych-z-
austria-dania-francja-luksemburgiem-i-szwajcaria 
 
 

Źródło omk.org.pl 
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„Robi się gorąco” : przełomowe decyzje ONZ i MOP. 

Wzrasta presja na rządy aby uznały marynarzy za „kluczowych pracowników” żeby uniknąć , w tym 
przedświątecznym okresie, możliwości pracy przymusowej i łamania praw człowieka w głównych łańcuchach 
dostaw, mówią przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF). 
W zeszłym tygodniu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ)  i Międzynarodowa Organizacja 
Pracy (MOP) przyjęły przełomowe rezolucje wzywające rządy krajowe do pilnych działań  w sprawie kryzysu 
związanego ze zmianami załóg. 
„W miarę zbliżania się sezonu świątecznego przyjęcie rezolucji Indonezji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
umieściło marynarzy - i ich nieustanną walkę -  w centrum uwagi rządów a obawy branży o potencjalną pracę 
przymusową w ich łańcuchach dostaw osiągnęły nowy poziom” – powiedział Sekretarz Generalny ITF Stephen 
Cotton. 
„Mamy teraz pełne poparcie od Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które twierdzi, że jeżeli kraje chcą uczestniczyć w 
światowej gospodarce to muszą uznać tą globalną siłę roboczą za „kluczowych pracowników” z praktycznym 
skutkami tego uznania. Status pracownika kluczowego oznacza pozwolenie marynarzom na opuszczanie portów 
w celu uzyskania opieki medycznej. Oznacza też umożliwienie dotarcia im na lotnisko aby odlecieć do domu i 
wrócić do swoich rodzin po zakończeniu kontraktu na statku. Oznacza to przepuszczenie nowych załóg przez 
granicę kraju aby mogły dołączyć do oczekujących statków”. 
ITF, który poprzez afiliowane w nim związki marynarzy, reprezentuje ich ponad milion, współpracuje z rządami i 
agendami ONZ aby wprowadzić w życie te rezolucje. 
„Globalny ruch uznawania, że marynarze muszą podróżować, podlegać zwolnieniom w tranzycie i przekraczaniu 
granic oraz praktycznym zasadom kwarantanny, nabiera coraz większego rozpędu. Rządy zaczynają zdawać 
sobie sprawę, że muszą działać już teraz jeżeli chcą uniknąć oskarżenia o ten  groźny humanitarny – i 
potencjalnie gospodarczy – kryzys. Robi się gorąco” – powiedział Cotton. 
We wtorek, po wezwaniu ONZ, przyjęto rezolucje Rady Zarządzającej Międzynarodowej Organizacji Pracy. 
Rzecznik Grupy Marynarskiej w MOP, Mark Dickinson, powiedział, że kompleksowy projekt rezolucji został 
przekazany przez partnerów społecznych. Projekt zawierał więcej szczegółów na temat tego co rządy muszą 
zrobić aby  status „kluczowego pracownika” miał realne znaczenie dla marynarzy, w tym zezwolił im na dostęp do 
opieki medycznej na lądzie. 
Przeprowadzona niedawno ankieta ITF wykazała, że 30% marynarzy, podczas gdy byli uwięzieni w pracy na 
pokładach światowej floty morskiej, na  cierpiało na różne schorzenia a wielu z nich nie było w stanie uzyskać 
dostępu do leków ani zrealizować recept. 
„ Z radością witamy wczorajsze wyniki i gratulujemy państwom członkowskim, które głosowały za przyjęciem 
rezolucji. Oczekujemy, że  rządy wprowadzą w życie intencje zawarte w rezolucji. Mamy nadzieję, że to 
wezwanie do działania sprawi, że teraz państwa będą orędownikami rozwiązania tego epickiego kryzysu 
humanitarnego” – powiedział Dickinson. 
„Czasami to była trudna droga aby poruszyć te kwestie wśród krajów, które naprawdę powinny odgrywać w tym 
rolę lidera. Z tej rezolucji jasno wynika, że w gospodarce światowej nie ma miejsca dla tych, którzy chcieliby 
podważać wywalczone już dawno prawa marynarzy i ich odpowiednie warunki pracy; niezależnie od tego czy są 
to państwa bandery, państwa portu czy też kraje pochodzenia marynarzy, którzy chcą wrócić do domu po 
zakończeniu swoich kontraktów.” 
„Ta rezolucja MOP rzuca wyzwanie, szczególnie państwom bandery aby, jako organy regulujące, właściwie 
wykonywały swoją pracę w celu egzekwowania praw człowieka i praw pracowniczych marynarzy. Jeśli na swoich 
statkach  nie będą przestrzegać Konwencji o Pracy na Morzu to związki zawodowe marynarzy i nasi afilianci 
będą od nich tego żądać” – powiedział Dickinson. 
Przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF, David Heindel, z zadowoleniem przyjął przed sezonem świątecznym 
decyzję MOP o zwiększeniu presji na rządy i przedsiębiorstwa żeglugowe. 
„To znaczące, że Międzynarodowa Organizacja Pracy wezwała światowe firmy do starannego sprawdzenia 
swoich łańcuchów dostaw aby upewnić się, że niezależnie od tego, gdzie załogi znajdują się w trakcie swoich 
kontraktów to maja one zapewnione prawo do podmiany. ITF i jej afilianci będą przed Świętami informować 
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konsumentów, które z ich ulubionych marek mogą potencjalnie skorzystać z pracy przymusowej przy dostawie 
swoich towarów” – powiedział Heindel. 
„ITF i cała nasza globalna rodzina związków zawodowych marynarzy będą pociągać rządy i firmy do 
odpowiedzialności a także pomagać marynarzom w egzekwowaniu ich praw do zaprzestania pracy i repatriacji po 
zakończeniu swoich kontraktów nawet jeśli miałoby to oznaczać przerwanie procesu kluczowych łańcuchów 
dostaw.” 
„Rezolucja MOP jest także odbiciem naszych obaw, że prawa marynarzy mogą zostać naruszone poprzez 
wycofywanie się z ich przestrzegania, co już obserwujemy w globalnym przemyśle żeglugowym. Musimy 
powrócić do właściwego egzekwowania praw marynarzy” – powiedział Heindel. 
Heindel powiedział również, że rządy powinny przyjąć działania MOP aby już teraz, kiedy załogi czekają na 
wprowadzenie szczepionek, dokonać ich podmian. 
Skuteczna zmiana załogi nadal wymaga od większej liczby rządów akceptacji dokumentacji marynarzy i wyników 
testów Covid-19 PCR aby umożliwić im zejście na ląd. ITF spełnia swoją rolę, współpracując z przemysłem aby 
poprawić wiarygodność wyników testów marynarzy, którzy są chętni do dołączenia do statków, powiedział. 
 
 

Źródło: itfseafarers.org 

ONE Apus już w porcie. 

Kontenerowiec ONE Apus, który w zeszłym tygodniu w drodze do Japonii trafił na ogromne fale a z jego pokładu 
spadło 1816 kontenerów, zacumował w japońskim porcie Kobe. Jak poinformował "Daily Mail" była to największa 
ilość straconych kontenerów w historii morskiego transportu spowodowaną przez pogodę. 
Do wypadku doszło 30 listopada, na środku Oceanu Spokojnego, ok. 1 600 mil morskich (ok. 2 960 km) na 
północny zachód od Hawajów. Za burtą znalazło się ponad 1800 kontenerów, w tym 64 z niebezpiecznymi 
ładunkami. Jak poinformował w komunikacie prasowym armator: "W 54 kontenerach znajdowały się fajerwerki, 
kolejnych osiem zawierało baterie a dwa ciekły etanol". 
Po ośmiodniowym rejsie, statek dotarł w tym tygodniu do japońskiego portu w Kobe. Obecnie trwa dochodzenie 
mające ustalić dokładne okoliczności wydarzenia i skalę poniesionych strat. 
ONE Apus to kontenerowiec o ładowności 14 tys. TEU, wybudowany w 2019 roku. Jednostka ma 364 metrów 
długości i pływa pod japońską banderą. Statek obsługuje serwis Far East Pacific 2 armatora Ocean Network. 
 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Wznowiono budowę Nored Stream 2. 

Po trwającej rok przerwie wznowiono w piątek prace przy budowie gazociągu Nord Stream 2 z Rosji po dnie 
Bałtyku do Niemiec - poinformował w Sassnitz na wyspie Rugia rzecznik realizującej tę inwestycję spółki Nord 
Stream 2 AG. 
Według niego, rosyjski statek Fortuna rozpoczął układanie rur na mającym 2,6 km długości odcinku w odległości 
około 70 km na północny wschód od wejścia gazociągu na ląd w Lubminie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. 
Odcinek ten znajduje się w morskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Niemiec, a prawne pozwolenie na 
prowadzenie na nim prac wygasa z końcem bieżącego roku. 
Spółka Nord Stream 2 AG wystąpiła też o nowe pozwolenie na kontynuowanie budowy w 2021 roku. 
1200-kilometrowy gazociąg, którego koszty mają wynieść około 9,5 mld euro, jest już gotowy w 94 procentach. 
Jego dwie nitki trzeba jeszcze ułożyć na dystansie około 75 kilometrów, z czego 60 kilometrów przypada na rejon 
na południe od Bornholmu w morskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Danii, skąd pod koniec 2019 roku wobec 
groźby sankcji ze strony USA szwajcarska firma Allseas wycofała oba swe układające rurociąg statki. W 
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przeciwieństwie do analogicznych statków rosyjskich nie potrzebowały one kotwic dla utrzymania stałej pozycji na 
morzu. 
Stany Zjednoczone zapowiadały także objęcie sankcjami portu Sasnitz, gdzie składowane są rury gazociągu. 
Waszyngton uważa Nord Stream 2 za zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa narodowego oraz dla 
bezpieczeństwa energetycznego Europy. Natomiast zdaniem Rosji, kryje się za tym w rzeczywistości chęć 
wyeliminowania konkurencji dla własnego gazu skroplonego. 
Poza rosyjskim Gazpromem w finasowaniu budowy Nord Stream 2 uczestniczy pięć zachodnich spółek 
energetycznych - niemieckie Uniper i Wintershall DEA, austriacka OMV, francuska Engie i Royal Dutch Shell.  
 
 

Źródło: PAP 

Port Los Angeles wzmocni swoje zabezpieczenia przed cyberatakami. 

W Porcie Los Angeles otworzy się niedługo Portowe Centrum Odporności Cybernetycznej (CRC), które zostanie 
zaprojektowane i potem obsługiwane przez IBM. 
Umowa opiewająca na 6,8 mln euro obejmuje sprzęt, oprogramowanie i usługi do projektowania, instalowania, 
obsługi i konserwacji CRC. Centrum będzie się skupiać na obronie przed cyberatakami, które mogłyby zakłócić 
przepływ towarów. 
Port oczekuje, że pierwszy tego rodzaju system znacznie poprawi jakość, ilość i szybkość wymiany informacji 
cybernetycznych w społeczności portowej. 
- Nasz port w coraz większym stopniu opiera się na integracji danych, aby zarządzać procesami ładunkowymi. 
Dlatego wykrywanie i ochrona przed incydentami cybernetycznymi ma kluczowe znaczenie - powiedział dyrektor 
wykonawczy portu, Gene Seroka. 
- Nowe centrum nie tylko zapewni portowi system wczesnego ostrzegania przed cyberatakami obejmującymi cały 
port, ale także zaowocuje większą zbiorową wiedzą i udostępnianiem danych w całym naszym portowym 
ekosystemie łańcucha dostaw – dodał. 
Cyberataki na porty w ostatnim okresie stały się coraz częstsze. Na początku tego roku francuskie CMA CGM 
oraz Międzynarodowa Organizacja Morska padły ofiarą wyrafinowanych ataków, w wyniku których ich strony 
internetowe oraz szereg innych funkcji przestały działać. 
Według Naval Dome, izraelskiego specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa, liczba cyberataków na systemy 
operacyjne w żegludze wzrosły o 900% w ciągu ostatnich trzech lat, a liczba zgłoszonych incydentów osiągnie 
rekordową liczbę w tym roku. 
Cyberbezpieczeństwo jest coraz ważniejsze, w szczególności w czasie pandemii, która zwiększyła poleganie na 
technologii i cyfryzacji. 
- Obecnie jak nigdy wcześniej ważne jest, aby globalne łańcuchy dostaw działały bezpiecznie i bez zakłóceń. 
Jesteśmy zaszczyceni mogąc współpracować z Portem w Los Angeles przy projektowaniu i budowaniu CRC, co 
jeszcze bardziej zwiększa jego gotowość na wyzwania związane z cybernetyzacją - powiedział Wendi Whitmore, 
wiceprezes IBM Security X-Force. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

 

Ports of Stockholm zapewni wycieczkowcom prąd z lądu.. 

Ports of Stockholm otrzymało fundusze ze Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska i Unii Europejskiej na 
budowę infrastruktury do zapewnienia mocy z lądu dla statków wycieczkowych. 
Poprzez podłączenie statku do mocy pochodzącej z lokalnej sieci energetycznej, wycieczkowce mogą wyłączyć 
silniki w porcie, co znacznie zmniejsza ich wpływ na środowisko. 
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Projekt jest wspólną inicjatywą zarządu portu i bałtyckich portów z Kopenhagi/Malmo, Aarhus i Helsinek. W 
ramach projektu Ports of Stockholm zainwestuje w wyposażenie dwóch centralnych nabrzeży w Sztokholmie w 
lądowe przyłącza wysokiego napięcia. Projekt rozpocznie się w grudniu 2020 roku. 
- Cieszymy się, że ta inwestycja środowiskowa w statki wycieczkowe w Sztokholmie została potraktowana 
priorytetowo i otrzymała dofinansowanie zarówno z UE, jak i Szwedzkiego Programu Skoku Klimatu - wyjaśnia 
Thomas Andersson, dyrektor generalny Ports of Stockholm. 
- Pasażerowie statków wycieczkowych są bardzo ważni dla Sztokholmu pod względem finansowym i generują 
ponad 1000 miejsc pracy w regionie. Lądowe połączenie energetyczne na nabrzeżach w centrum Sztokholmu 
jest częścią ważnej wspólnej inicjatywy środowiskowej z innymi portami Morza Bałtyckiego - powiedział burmistrz 
Sztokholmu, Anna König Jerlmyr. 
W 2019 roku Sztokholm odwiedziło ponad 656 000 pasażerów na statkach wycieczkowych i dodatkowych 240 
000 członków załogi. 
 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Jan De Nul dodał jednostkę Connector do swojej floty statków instalacyjnych. 

Jan De Nul pozyskał jednostkę instalacyjną offshore i do kładzenia kabli Connector od firmy Ocean Yield. 
Transfer statku zostanie przeprowadzony jeszcze w tym kwartale. Ocean Yield ogłosił sprzedaż jednostki na 
początku tego tygodnia. 
Ten zakup to część programu inwestycyjnego Jan de Nul. W ramach tego planu armator w zeszłym roku zamówił 
nową jednostkę instalacyjną typu jack-up – Voltaire oraz Les Alizes – pływający statek instalacyjny.  
- Connector cieszy się bardzo dobrą reputacją w branży i jest znany jako jeden z najwyższych na świecie 
podmorskich statków konstrukcyjnych - powiedział Philippe Hutse, dyrektor Działu Offshore w Jan De Nul Group. 
- Jednostka jest w stanie pracować na bardzo głębokich wodach do 3000 metrów głębokości. Dzięki konsolidacji 
rynku związanej z tą nową inwestycją posiadamy obecnie największą flotę wyspecjalizowanych statków do 
układania kabli – dodał. 
Wybudowany w 2011 Connector to wielozadaniowy podmorski kablowiec DP3 i statek konstrukcyjny typu flex-lay. 
Statek jest wyposażony w podwójne obrotnice o łącznym udźwigu 9000 ton, a także w taśmy nośne 
wykorzystujące dwa 400-metrowe i 100-metrowe dźwigi offshore z kompensacją podnoszenia.  
Flota statków instalacyjnych Jana De Nula obejmuje obecnie trzy jednostki instalacyjne typu jack-up, trzy statki 
pływające wyposażone w dźwigi, trzy statki do układania kabli, pięć statków do instalacji skalnych i dwa statki 
wielofunkcyjne. 
- Connector doskonałe komponuje się z naszym statkiem do układania kabli Isaac Newton. Oba statki są 
wymienne, a jednocześnie każdy z nich ma swoje specyficzne cechy, które czynią je komplementarnymi. Nasz 
trzeci statek do układania kabli, Willem de Vlamingh, uzupełnia nasze trio swoimi wyjątkowymi wszechstronnymi 
możliwościami, w tym działaniem na bardzo płytkich wodach - powiedział Wouter Vermeersch z Jan De Nul 
Group. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

 

Świetny start polskich żeglarzy w Portugal Grand Prix 

Trzecie miejsce Łukasza Przybytka i Jakuba Sztorcha w regatach Portugal Grand Prix w klasie 49er! Polacy 
wygrali ostatni 12 wyścig i wskoczyli na najniższy stopień podium. Pierwsze wspólne pływanie i od razu spory 
sukces!  
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Łukasz na co dzień pływa z Pawłem Kołodzińskim, a Kuba z Mikołajem Staniulem. Paweł i Mikołaj leczą urazy i 
trenerzy zdecydowali o stworzeniu "roboczej" załogi na czas regat w Vilamourze. Jak widać, efekt znakomity. 
Bardzo dobrze w Portugalii spisała się też nasza seniorska załoga Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki, która 
uplasowała się na 8 miejscu.  
się na 8 miejscu. Na 29 miejscu regaty ukończyła załoga Tytus Butowski i Łukasz Machowski, a na 33 Adam 
Głogowski i Maciej Krusiec. Dla obu tych załóg był to pierwszy start w seniorskich regatach międzynarodowych w 
klasie 49er.  
- Jestem zadowolony z występów Polaków. Zarówno seniorzy, jak i młodzież zaprezentowali się z bardzo dobrej 
strony. Wyniki cieszą, ale ważniejsza była realizacja celów szkoleniowych – poprawa taktyki, strategii żeglowania, 
poruszania się w dobrych obszarach na trasie, a także praca nad trymem i prędkością – te elementy dobrze 
funkcjonowały. Łukasz i Kuba świetnie ze sobą współpracowali, potrafili zachować koncentrację i dyscyplinę 
taktyczną do samego końca, co nie jest łatwe, gdy pływa się ze sobą pierwszy raz. Łukasz ma ogromne 
umiejętności żeglarskie i doświadczenie, Kuba z kolei znakomite przygotowanie techniczne i głód wiedzy. 
Decyzja o połączeniu ich w załogę na te regaty okazała się trafiona, skorzystają na tym wszyscy. Tyle ile Kuba 
się dowiedział od Łukasza, ile zebrał doświadczenia, tyle wniesie do swojej załogi, co z pewnością zaprocentuje. 
Łukasz też mógł wrócić na wodę po przerwie, wejść w rytm regatowy, poczuć łódkę na nowo. To ogromna zaleta 
i komfort, że w tej trudnej i kontuzjogennej klasie mamy kilka załóg, co daje nam pole manewru. Cieszę się, że 
szkolone są kolejne załogi, na których żeglują bardzo dobrzy żeglarze. Jutro wracamy do Polski, święta i nowy 
rok spędzimy w kraju, a 6 stycznia wracamy do Vilamoury na kolejne treningi - mówi Paweł Kacprowski, trener 
kadry seniorów w klasie 49er.  
W klasie 49erFX ostatecznie na 9 miejscu rywalizację zakończyła załoga Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda, 
które będą reprezentować Polskę na igrzyskach w Tokio. Powody do zadowolenia ma także Agata Barwińska – 
brązowa medalistka niedawnych mistrzostw Europy w klasie Laser Radial uplasowała się na 7 miejscu w 
klasyfikacji ogólnej, a wśród kobiet była szósta. Świetnie dzisiaj spisała się także nasza reprezentantka na 
igrzyska w Tokio, Magdalena Kwaśna, która w dwóch wyścigach zajmowała miejsca 6 i 3, co dało jej 12 miejsce 
w "generalce" (10 wśród kobiet). Z pewnością, gdyby nie wczorajsze kłopoty zdrowotne, z powodu których nie 
pojawiła się na starcie, Magda miałaby szanse nawet na medal. Warto również docenić nasze juniorki w klasie 
Laser Radial - Julia Rogalska i Lilly May Niezabitowska uplasowały się w drugiej dziesiątce. Dodatkowo Julia 
zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji U17 kobiet. W klasyfikacji U19 mężczyzn w klasie Laser Radial srebro zdobył 
Przemysław Machowski, a brąz Adam Sokołowski.  
W klasie Laser Standard świetnego, czwartego miejsca po trzecim dniu nie utrzymał Kuba Rodziewicz, który 
ostatecznie zakończył rywalizację na 14 pozycji. W klasyfikacji U19 pierwsze miejsce zajął Michał Krasodomski, a 
drugi był Mikołaj Silny.  

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Raków Częstochowa skończy rok na podium. 

Raków Częstochowa depcze po piętach Legii Warszawa w ligowej tabeli. W meczu 13. kolejki PKO Bank Polski 
Ekstraklasy zespół prowadzony przez Marka Papszuna w roli gospodarza wygrał 3:2 z Jagiellonią Białystok. 
 
Niedzielny mecz rozgrywany w Bełchatowie szybko zaczął układać się po myśli Rakowa. Gospodarze 
potrzebowali siedemnastu minut, aby wyjść na prowadzenie. W polu karnym Fran Tudor przytomnie wycofał 
piłkę do Andrzeja Niewulisa, a ten – niczym napastnik – płaskim uderzeniem zaskoczył bramkarza Pavelsa 
Steinborsa. 
Na kolejne gole trzeba było czekać do drugiej połowy. Ta rozpoczęła się kapitalnie dla częstochowskiej drużyny. 
W 51. minucie David Tijanić został sfaulowany w polu karnym Jagiellonii. Piłkę na jedenastym metrze 
ustawił Petr Schwarz i nie zmarnował doskonałej okazji na bramkę. 
ilka minut później skuteczności zabrakło Vladislavsowi Gutkovskisowi. Łotewski napastnik w sytuacji „sam na 
sam” przegrał pojedynek ze swoim rodakiem. Steinbors interweniował rewelacyjnie. 
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Niewykorzystana sytuacja zemściła się na Rakowie. W 69. minucie Maciej Makuszewski strzelił kontaktowego 
gola dla gości. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Taras Romanczuk. 
Zespół trenera Papszuna nie podłamał się po straconym golu. Wręcz przeciwnie – Raków nie zamierzał bronić 
skromnej przewagi, lecz ruszył po więcej. W 76. minucie sędzia Mariusz Złotek ponownie wskazał na punkt 
oddalony o jedenaście metrów od bramki Jagi. Tym razem faulowany był Patryk Kun. Odpowiedzialność wziął 
na siebie Schwarz i po raz drugi nie zawiódł. 
Gości z Białegostoku stać było na jeszcze jeden zryw w końcówce. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry 
gola na 2:3 strzelił Jesus Imaz. Asystę przy bramce zdobytej przez Hiszpana zaliczył Tomas Prikryl. 
Ostatecznie Raków wygrał z Jagiellonią po golach strzelonych wyłącznie przez obrońców. Schwarz, nominalny 
pomocnik, wystąpił w tym meczu w defensywie. 
Drużyna z Częstochowy na pewno skończy rok 2020 na ligowym podium. W ostatniej kolejce Raków może 
jeszcze prześcignąć Legię Warszawa, do której traci tylko dwa punkty. 
 

 
 

Źródło:PiłkaNożna.pl 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację :  

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. 
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• 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 ( opóźnienienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/article/567 

Może polubisz nas na FB ? 
www.omk.org.pl 

 

 

Przypominamy o pomocy finansowej dla marynarzy z OMK wykonujących 

badania na COVID-19. 

Marynarze należący do OMK, którzy ze względów zarówno indywidualnych jak i zawodowych wykonują testy na 
covid, mogą ubiegać się o zapomogę finansową z OMK. 
Zapomoga przysługuje tylko marynarzom z OMK indywidualnie zlecającym badania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa własnego, rodziny lub ułatwienia w przemieszczaniu się pomiędzy miejscami zamieszkania i 
pracy. Zapomoga nie przysługuje marynarzom wykonującym badania na zlecenie i koszt armatora. 
Osoby zamierzające skorzystać z zapomogi finansowej proszone są o kontakt mailowy – biuro@nms.org.pl  
Podstawą złożenia wniosku o zapomogę jest rachunek lub paragon oraz potwierdzenie przeprowadzonego 
badania. 
 

Źródło www.omk.org.pl 

Wydarzyło się 14 grudnia - kalendarium 

14 grudnia jest 348 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 17 dni.  
Imieniny obchodzą: 
Agnellus, Arseniusz, Bertold, Druzus, Eutropia, Gorzysław, Heron, Izydor, Jan, Nahum, Nikazjusz, Nikazy, Noemi
, Pompejusz, Sławobor, Teodor, Wenancjusz, Wenanty, Wiator i Zozym. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 

1575 r. – Książę Siedmiogrodu Stefan Batory został ogłoszony królem Polski i wielkim księciem 
litewskim.  
1701 r. - Pod Tryszkami na Żmudzi hetman wielki litewski Grzegorz Antoni Ogiński zaatakował szwedzki 
obóz króla Karola XII Wittelsbacha, co spowodowało wkroczenie wojsk szwedzkich na Litwę na 
początku 1702 roku.  
1740r. - I wojna śląska: wybuchł antyaustriacki bunt we Wrocławiu.  
1807r.– Ludwik Szymon Gutakowski został mianowany prezesem Rady Stanu i Rady Ministrów Księstwa 
Warszawskiego. 
1891 r.–  W stoczni w Szczecinie zwodowano pancernik SMS „Weißenburg”.  
1923 r. – Upadł drugi rząd Wincentego Witosa.  
1939 r. – 46 osób zostało rozstrzelanych przez Niemców w Palmirach. 

 W Bydgoszczy założono pierwszy niemiecki teatr w okupowanej Polsce. 
 W Lesie Winiarskim Niemcy zamordowali 27 mieszkańców Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. 
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1970r. – Grudzień 1970: robotnicy Stoczni Gdańskiej odmówili podjęcia pracy i wielotysięczny tłum przed 
południem udał się pod siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. 
1981r. –  W odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego NSZZ „Solidarność” rozpoczął strajki. Wojsko 
otoczyło Stocznię Gdańską.   

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 

 

 

https://www.nbp.pl/ 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

● ● ● 

Zaczaił się wilk na czerwonego kapturka. Gdy dziewczynka nadeszła wilk rzucił się na nią. Zaczęła się 

kotłowanina. Wilk połamał jej rower, zniszczył koszyk. Wtem z krzaków wyszedł niedźwiedź. 

- Te wilk. Co ty robisz? 

Wilk się przestraszył, zaczął wymyślać jakieś wymijające odpowiedzi. 

- Natychmiast poskładaj wszystko do kupy, pospawaj rower i puść kapturka - rozkazał niedźwiedź. 

Wilk chcąc, niechcąc zrobił co mu niedźwiedź kazał. Na drugi dzień sytuacja się powtórzyła. Znowu wilk 

napadł na kapturka, połamał jej rower itd. I znowu pojawił się niedźwiedź, kazał wilkowi zrobić porządek, 

pospawać rower i puścić kapturka. Na trzeci dzień wilk sobie myśli. Jak się zaczaję to znowu pojawi się 

ten przygłupi niedźwiedź. Pójdę od razu do babci, zjem ją i tam zaczekam na kapturka. Tak też uczynił. 

Kapturek zajechał(a) pod domek babci i weszła do środka. Patrzy i mówi: 

- Babciu dlaczego masz takie duże, czerwone oczy ? 

- A jakie mam mieć po dwóch dniach spawania bez okularów ochronnych? 

Źródło: dowcipy.pl 

 


