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Testy na obecność SARS – CoV -2 dla marynarzy z OMK /ITF oraz 

najbliższej rodziny dostępne od dzisiaj.  

Informujemy, że w ramach pomocy marynarzom należącym do OMK, podpisaliśmy umowę partnerską z 
akredytowaną ogólnopolską siecią laboratoriów medycznych Diagnostyka, które znajdują się na się na 
liście laboratoriów COVID prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia. 

Nasz Partner wykonuje badanie wymazu z dróg oddechowych (gardło lub nosogardziel) w celu wykrycia 
obecności wirusa SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR. Stosuje test trójgenowy rekomendowany przez WHO, 
a stosowane odczynniki posiadają certyfikaty CE-IVD. 

Oferta  skierowana jest do marynarzy należących do naszej Organizacji. Na podstawie legitymacji OMK / ITF 
marynarze mogą skorzystać z 15 % rabatu na wykonanie testu oraz na zaświadczenie lekarskie w języku 
angielskim lub niemieckim potwierdzające wynik badania. 

Z uwagi na niejednolite przepisy dotyczące wjazdu na terytoria innych Państw, będących celem zamustrowania 
na statek, zaświadczenie o wyniku takiego testu może być pomocne, aby uniknąć kwarantanny lub zakazu 
wjazdu na dane terytorium,  poniżej tekst dot. przepisów obowiązujących np. na Cyprze: 

Począwszy od dnia 16 marca 2020 r. (godz. 18.00) wjazd na terytorium Cypru będzie możliwy tylko dla obywateli 
– niezależnie od ich przynależności państwowej o ile  dysponują świadectwem lekarskim  potwierdzającym ,że są 
wolni od wirusa (wystawionym w ciągu 4 dni od daty rozpoczęcia  podróży). 

Punkty Pobrań dostępne bez wcześniejszego umawiania: 

 w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9 (na parkingu firmy Megadex Expo, obok centralnego 
laboratorium DIAGNOSTYKI), punkt czynny jest pn.-pt. 8:00-15:00, informacja telefoniczna w 
Gdyni: 798 764 620, dostępny od poniedziałku 04.05.2020 

 w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 82 (na terenie Westfield Arkadia, parking na poziomie -
2), punkt czynny jest pn.-pt. 8:00-15:00, informacja telefoniczna w Warszawie: 663 697 977, 
dostępny od wtorku 05.05.2020. 

 w Poznaniu przy ul. Serbskiej 7 (parking Tesco), punkt czynny jest pn.-pt. 8:00-15:00, informacja 
telefoniczna w Poznaniu: 663 680 217, dostępny od poniedziałku  04.05.2020 

 w Łodzi przy Al. Politechniki 4 (parking EXPO Łódź), punkt czynny jest pn.-pt. 8:00-15:00, 
informacja telefoniczna w Łodzi: 663 680 230, dostępny od poniedziałku  04.05.2020 

 w Krakowie na parkingu przy Tauron Arena ul. Stanisława Lema 7, (wjazd od Al. Pokoju 
naprzeciw M1), punkt czynny jest pn.-pt. 8:00-16:00, sobota 8:00-12:00 informacja telefoniczna w 
Krakowie: 799 399 361,, dostępny od poniedziałku 04.05.2020 

 w Bielsko Białej przy ul. Rychlińskiego 21 (przy Stadionie Miejskim); punkt czynny jest pn.-pt. 
8:00-14:00, informacja telefoniczna w Bielsko Białej: 663 681 846 - punkt dostępny od poniedziałku 
04.05.2020 

 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 c (przy laboratorium centralnym DIAGNOSTYKI), 
punkt czynny jest pn.-pt. 8:00-15:00, informacja telefoniczna w Katowicach 663 680 086;  dostępny 
od wtorku 05.05.2020 

 w Kielcach przy ul. Drogosza 2, (na parkingu Hali Legionów) punkt czynny jest pn.-pt. 8:00-
15:00, informacja telefoniczna w Kielcach 663 681 237. dostępny od wtorku 05.05.2020 

 w Lublinie przy ul. Stadionowej 1; punkt czynny jest pn.-pt. 8:00-14:00; dostępny od wtorku 
05.05.2020 

  

Punkty Pobrań dostępne z obowiązkowym wcześniejszym umówieniem przez infolinię: 
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 w Gdańsku przy ul. Beniowskiego 9, stacjonarny Punkt Pobrań Diagnostyka –
 UWAGA: wymagane ustalenie dnia i godziny przez infolinię w Gdyni:  798 764 620; dostępny 
od 04.05.2020 

 w Słupsku przy ul.  Stary Rynek 5,  stacjonarny Punkt Pobrań Diagnostyka –
UWAGA: wymagane ustalenie dnia i godziny przez infolinię w Słupsku: 661 
621 569; dostępny od 04.05.2020 

 w Iławie przy ul. Okulickiego 1 A , stacjonarny Punkt Pobrań Diagnostyka –
UWAGA: wymagane ustalenie dnia i godziny przez infolinię w Iławie: 798 048 724; dostępny 
od 04.05.2020 

 w Olsztynie przy ul. Gębika 10 B, stacjonarny Punkt Pobrań Diagnostyka –
UWAGA: wymagane ustalenie dnia i godziny przez infolinię w 
Olsztynie: 663 680 750;  dostępny od 04.05.2020 

 w Bydgoszczy na parkingu przy Stadionie Zawiszy, punkt czynny jest pn.-pt. 8:00-
12:00, UWAGA: wymagane ustalenie dnia i godziny przez infolinię laboratorium VITALABO w 
Bydgoszczy: 660 140 310, dostępny od poniedziałku 04.05.2020 

 w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 3 (na parkingu Centrum Targowe "PARK"), punkt czynny 
jest pn.-pt. 8:00-12:00 UWAGA: wymagane ustalenie dnia i godziny przez infolinię 
laboratorium VITALABO w Bydgoszczy: 660 140 310; dostępny od poniedziałku 04.05.2020 

UWAGA: OSOBA W MOMENCIE POKAZANIA LEGITYMACJI MUSI POWIEDZIEĆ CZY CHCIAŁABY: 

1. WYNIK TESTU W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM  (bez dodatkowej opłaty) 
2. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM (dodatkowo płatne 

59,50 zł) 
3. POINFORMOWAĆ, ŻE JEST Z RODZINĄ I JAKIE WYMAGANIA PATRZ PKT. 1 i 2 POWYŻEJ 

WAŻNE: Płatnosć TYLKO kartą płatniczą 

 

Źródło:omk.org..pl  

Certificate for International Transport Worker – Seafarer.  

W związku z utrudnieniami w podmianach załóg i ogólnym przemieszczaniu się pomiędzy miejscem 
zamieszkania oraz statkiem przekazujemy do wykorzystania wzór dokumentu ułatwiający podróżowanie. 
Dokument powinien być wypełniony przez armatora / bądź kapitana statku. 

Przypominamy 

IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska, ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy) oraz Komisja Europejska 
oraz ITF oświadczyły, iż marynarze powinni zostać oficjalnie uznani za kluczowych pracowników transportu i 
zostać wyłączeni z restrykcji związanych z podróżami tak aby mogli bez problemów dotrzeć na statek bądź do 
domu. 

Certyfikat do pobrania ze strony www.omk.org.pl 

 

  Źródło:omk.org..pl 
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Ponownie – szybki przegląd zagadnień związanych z obecną sytuacją w 

shippingu- do wykorzystania przez marynarzy. 

Kraj bandery 

Międzynarodowa Organizacja Pracy w obliczu covid-19 jest na stanowisku, iż sprawy zdrowia marynarzy muszą 
być traktowane priorytetowo. Zgodnie z MLC to kraje bander muszą zapewnić, iż wszyscy marynarze pracujący 
na statkach danej bandery powinni mieć zapewnione odpowiednie środki w celu ochrony zdrowia oraz, iż mają 
dostęp do niezwłocznej i odpowiedniej opieki medycznej podczas wykonywania pracy na statku. Mogą nastąpić 
próby interpretacji tych przepisów w sposób, iż administracje kraju bandery mają za zadanie jedynie zapewnić 
pod względem prawnym tj. wdrożenia i kontroli przepisów dotyczących wymaganego wyposażenia medycznego 
to jednak w przypadku braków lub problemów ze zdobyciem danych środków medycznych kraje bandery powinny 
wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo załogi. 

 Port State Control (PSC) 

 powinno zapewnić, iż każdy marynarz, który potrzebuje opieki medycznej ma zapewniony dostęp do 
zaplecza medycznego na lądzie, 

 zgodnie z cyrkularzem IMO (Circular Letter No.4204/Add.5/Rev.1) PSC przy przeprowadzaniu kontroli 
na statkach PSC powinno wziąć pod uwagę sytuację spowodowaną przez covid i co za tym dalej idzie 
podchodzić praktycznie i realistycznie do spraw związanych z dokumentami marynarskimi wydanymi na 
podstawie konwencji STCW. 

Kluby P&I – źródło FAQ: Covid-19 and Club cover 

Czy zachorowania lub śmierć, w których przyczyną był koronawirus podlegają standardowej polisie P&I ? – kluby 
odpowiadają tak. Sytuacje zdrowotne związane z koronawirusem będą traktowane tak jak wszystkie inne 
choroby. 

Czy kluby P&I będą akceptować koszty związane z kwarantanna marynarzy? – tak, ale tylko w przypadku gdy 
kwarantanna jest związana z objawami chorobowymi lub jest wymogiem danego kraju i jest powiązana z 
repatriacją. W przypadkach gdy kwarantanna jest środkiem zapobiegawczym, np. na zlecenie armatora to taki 
okres nie będzie uwzględniany. 

Czy kluby P&I będą akceptować koszty związane z wybuchem epidemii na statku lub odejściem statku z 
planowej trasy ze względu na chorobę marynarza ? Tak takie koszty nadal będą zwracane według odrębnych 
zapisów w polisie ubezpieczeniowej. 

Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) 

Należy pamiętać, iż WHO wydaje zalecenia na podstawie których inne kraje podejmują własne decyzje w postaci 
przepisów, nakazów i zakazów. Taki sam scenariusz mamy w przypadku postanowień np. armatorów lub 
organizacji armatorskich.  Przepisy lokalne w różnych krajach i na różnych statkach mogą być bardziej 
restrykcyjne. 

 Najważniejsze jest aby każdy armator wydał załodze wyraźne instrukcje: 

 jak postępować w przypadku wykrycia symptomów ?, 
 jak marynarz powinien chronić się w codziennej pracy? 

Instrukcje powinny być dostosowane do zasobów i typu środków ochronnych i medycznych dostępnych na 
statku. 
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Przepisy krajowe – administracja kraju bandery 

Od wielu tygodni możemy zauważyć, iż administracje różnych krajów wydają różne rozporządzenia mające 
wpływ na pracę i życie na statku. W celu zapoznania się ze szczegółami należy udać się na właściwe strony 
internetowe administracji morskich. Zmiany dotyczą one głównie: 

 Inspekcji, przeglądów, audytów statkowych, dokowania – zmiany dotyczą reżimu czasowego. 
Odstępstwa i zasady różnią się w zależności od administracji. Mogą być czasowe np. do 3 miesięcy, lub 
do pierwszej nadarzającej się okazji. Niemniej jednak każde utrudnienie powinno być zgłaszane do 
administracji bandery w celu rozpatrzenia i wydania zgody. 

 dyplomów morskich (kwalifikacyjne, endorsmenty)  - ponownie mamy odmienne odstępstwa w 
różnych krajach. Mogą być uzależnione od ważności CoC wydanego przez kraj zamieszkania 
marynarza lub wymagać złożenia specjalnego wniosku i uzyskania indywidualnej zgody. 
Niektóre administracje przedłużają ważność jedynie swoich narodowych dokumentów 
natomiast inne zapowiadają także uznanie dyplomów z krajów pochodzenie marynarza poza 
datami ich ważności. 

 umów o pracę, kontraktów – większość zmian w tym zakresie wymaga zgody marynarza, zgody 
administracji krajowej albo jest ograniczona czasowo. Zalecamy także aby sprawdzać strony 
internetowe ITF lub afiliowanych Związków Zawodowych w celu zapoznania się z decyzjami 
ITF, które mają nadal wyższość w przypadku objęcia statku układem zbiorowym. Decyzje 
administracji krajowych mówią np. o przedłużeniu umowy o pracę do pierwszego portu w 
którym taka możliwość zachodzi lub o dany okres czasu lecz nie dłużej niż o 3 miesiące pod 
warunkiem uzyskania zgody danej administracji lub jak np. w przypadku bandery Bahama tylko 
w przypadku gdy marynarz musi pozostać na statku ponad 12 miesięcy. 

 świadectwa zdrowia – także indywidualne decyzje uzależnione głównie od daty ważności 
świadectwa. Znana jest ogólna zasada, iż w przypadku wygaśnięcia ważności świadectwa 
zdrowia zachowuje ono ważność do następnego portu zawinięcia. Jednak w obecnej sytuacji 
związanej z covid administracje krajowe mogą przedłużyć ważność o ustalony okres czasu lub 
np. wszystkie świadectwa zdrowia których ważność wygasa przed ustaloną datą mogą zostać 
przedłużone na podstawie rozporządzenia bez dodatkowych wniosków. Zwracamy szczególną 
uwagę, iż zasady mogą mieć zastosowanie także do marynarzy oczekujących na zatrudnienie, 
co w powiązaniu z nieregularnym funkcjonowaniem placówek zdrowotnych może mieć 
znaczenie. 

 Książeczki żeglarskie – niektóre administracje zezwalają na pracę bez ważnej książeczki 
żeglarskiej na podstawie zaświadczeń wydanych przez kapitanów statków w oparciu o 
ustalenia / wytyczne kraju bandery. 

BHP / zaplecze medyczne na statku 

Należy zwrócić uwagę, iż nie tylko sprawy związane z covid  powodują zapotrzebowanie na maseczki, rękawiczki 
i środki odkażające. Regularna praca na statku także wymaga właściwego PPE jak i szpitalik statkowy powinien 
być wyposażony w taki sposób aby być w stanie udzielić natychmiastowej pomocy. W obecnej sytuacji,  przy 
udzielaniu pomocy medycznej, szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo własne jak i innych 
członków załogi. 

Obecenie zdobycie materiałów BHP / Medycznych jest  bardzo trudne tak więc należy zadbać o świadome 
dysponowanie tego typu środkami w długoterminowej perspektywie. Prace należy planować pracę w taki sposób 
(z wykorzystaniem możliwych odstępstw od reżimu wynikającego z certyfikacji statku) aby nie pogorszyć 
bezpieczeństwa załogi i samego statku, nie narażać przy pracy w warunkach szkodliwych. 
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Restrykcje portowe - Zawsze aktualne, prowadzone przez Wilhelmsena 

https://wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/ 

Zlecenia WHO ws. dodatkowego wyposażenia szpitali statkowych 

https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-(ncov) 

  

  Źródło:www.omk.org.pl 

 

Czy kamery termowizyjne mogą pomóc z pandemią korona wirusa. 

W wyniku pandemii na wiele tygodni zamknięto granice, szkoły, galerie i sklepy wielkopowierzchniowe. 
Dziś, po ponad dwóch miesiącach funkcjonowania w innej rzeczywistości, rząd znosi część ograniczeń. 
Przedsiębiorcy, którzy ściągają swoich pracowników z pracy w trybie home - office, zastanawiają się jak 
zapewnić im bezpieczeństwo. W firmach pojawią się płyny do dezynfekcji, dostępne są maseczki 
ochronne, a pracownikom zaleca się zachowanie co najmniej dwumetrowego dystansu.  
Jednym ze sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii jest również pomiar temperatury i 
„wychwytywanie” jednostek gorączkujących, które  mogą potencjalnie zakażać.  Pomiar temperatury za pomocą 
kamer termowizyjnych stosowany jest, w stawianej za wzór, w skuteczności walki z COVID-19, Korei 
Południowej. Rozmawiamy dziś z Kacprem Synowieckim, przedstawicielem gdyńskiej firmy Enamor, która 
dostarcza tego typu rozwiązania na rynek.  
P: Czy zastosowanie kamer termowizyjnych na szeroką skalę może pomóc w walce z pandemią?  
K.S: Przykłady takich krajów jak Korea Południowa czy Japonia, jednoznacznie wskazują, że ich zastosowanie 
ma sens. Szczególnie w miejscach, w których przebywa wiele osób w tym samym czasie.  
P: W jaki sposób działają kamery termowizyjne?  
K.S: Kamery ustawiamy na wejściu do zakładów pracy, sklepów, czy budynków użyteczności publicznego. W ten 
sposób osoby, które monitorują wejścia i wyjścia, na dodatkowym monitorze widzą temperaturę „sczytywaną” z 
czoła przechodzących osób. Kiedy temperatura przekracza wartość krytyczną, ustawioną np. na poziomie 
trzydziestu siedmiu i pięciu dziesiątych stopnia, system alarmuje osobę nadzorującą. Możliwe jest również 
ustawienie zakresu temperatur tzw. ostrzegawczych np. między trzydzieści siedem, a trzydzieści siedem i pół 
stopnia. Dzięki temu, szybko można wdrożyć działania, które zabezpieczą miejsce pracy. 
P: Jak wygląda dokładność pomiaru?  
K.S: Kamery termowizyjne, które posiadamy w ofercie, mają bardzo wysoką czułość. Dokładność pomiaru waha 
się plus/minus pół stopnia, w wersji podstawowej. W wersji  punktem referencyjnym, ustawionym w polu widzenia 
kamery, dokładność wzrasta do trzech dziesiątych stopnia.  
P: W jakich warunkach pracują kamery termowizyjne?  
K.S.: Urządzenia doskonale radzą sobie w temperaturach, od dziesięciu do trzydziestu pięciu stopni Celsjusza. 
Dzięki temu, mogą z powodzeniem być instalowane w budynkach, na wejściach do hal produkcyjnych, czy 
sklepów. Raz odpowiednio skonfigurowane, nie wymagają dodatkowych działań dla personelu. Nie trzeba 
niczego dodatkowo włączać, ani też codziennie ustawiać. Należy jednak pamiętać, aby uruchomić kamerę 
trzydzieści minut przed regularną pracą. Jest to ważne, gdyż czujniki temperatury kamery muszą ustalić wartość 
referencyjną i wygrzać wszystkie komponenty, aby wartość mierzona była precyzyjna.  
P: Na jakiej odległości odbywa się pomiar i ile osób jest w stanie objąć?  
K.S. Odległość pomiaru zależy od rozdzielczości oraz szerokości obiektywu. W naszej ofercie posiadamy dwa 
modele kamer. W pierwszym, odległość pomiaru wynosi od półtora do trzech metrów, w drugim, od jednego do 
dwóch metrów od kamery. Nasze kamery są w stanie dokonać detekcji i pomiaru szesnastu twarzy na sekundę.  
P: A co z powszechnym obowiązkiem zasłaniania twarzy? Czy maseczki ochronne mogą  zakłócić 
pomiar temperatury?  
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K.S: Nie ma takiej możliwości. Kamery mierzą temperaturę „z czoła”, więc maseczki nie zakłócą pomiaru w 
miejscach, w których przebywanie w nich, jest obowiązkowe.  
 
 

 Źródło: gospodarka morska.pl 

Singapur:  Pierwsze dostawy przesyłek na statki za pomocą dronów.  

Prywatny start-up w Singapurze rozpoczął dostarczanie przesyłek na pokłady statków. Z powodu ścisłych 
regulacji w poruszaniu się bezzałogowców w azjatyckim mieście-państwie takie loty są jednak możliwe wyłącznie 
nad wodą.  

Singapurska firma F-drones dostarcza niewielkie przesyłki na statki przedsiębiorstwa żeglugowego Eastern 
Pacific Shipping (EPS). Przedsiębiorstwo zawarło z singapurskim start-upem roczny kontrakt na 200 takich 
dostaw. Loty odbywają się między przystanią promową a zacumowanymi w porcie statkami.  
 
Kupione przez firmę multikoptery mogą przewozić niewielkie, pięciokilogramowe ładunki na odległość do pięciu 
kilometrów. Własny model, nad którym pracuje firma, będzie miał dziesięciokrotnie większy zasięg, a jego 
docelowy udźwig wyniesie 100 kilogramów – zapewnia założyciel i szef F-drones Nicolas Ang. W rozmowie z 
PAP zapewnił, że choć 5 kilogramów to nieduży ładunek, to nawet takie dostawy zaspokajają konkretne potrzeby.  

"Małe paczki zawierające dokumenty, części zapasowe czy próbki paliw do analizy są wysyłane na terenie 
portów z dużą częstotliwością. W sytuacjach, kiedy trzeba dostarczyć tylko taki rodzaj przesyłek, nie ma sensu 
wynajmowanie całej łodzi, wytwarzającej około 5 kg dwutlenku węgla na kilometr. Zapewniamy tańszą, szybszą i 
bardziej ekologiczną alternatywę" - przekonuje Ang. 

Standardowo do dostaw na statki używa się łodzi motorowych mogących przewieźć jednorazowo do 2 ton 
ładunku. W Singapurze odbywa się ponad 100 takich dostaw dziennie. Mogą one pochłonąć nawet ponad dwie 
godziny, podczas gdy dronowi zajmuje to przeciętnie kwadrans.  

Dodatkowym argumentem za rozwojem tej sfery usług są ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. W 
Singapurze poinformowano w niedziele o kolejnych 657 nowych zakażeniach SARS-CoV-2, z których większość 
dotyczy robotników korzystających z noclegowni i hoteli robotniczych. Liczba wszystkich zakażonych wzrosła 
wtym samym do 18205. Z powodu Covid-19 zmarło dotąd 16 osób. W mieście obowiązuje cały szereg zakazów 
mających ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. 

Do końca roku firma Nicolasa Anga zamierza rozpocząć komercyjne loty maszyną o większym zasięgu, a w 
drugiej połowie 2021 roku zakończyć homologację drona zdolnego do przewożenia znacznie cięższych 
ładunków. Według firmy w kategorii do 100 kg mieści się od 15 do 20 proc. wszystkich towarów 
transportowanych w portach. "To na przykład wiertła, części do maszyn, 40-litrowe zbiorniki paliwa i tratwy 
ratunkowe" - wyjaśnia szef firmy F-drones.  

Dyrektor do spraw innowacji w EPS Gil Ofer przyznał niedawno w rozmowie z dziennikiem "The Straits Times", 
że to właśnie plany budowy większego drona przekonały go do zawarcia kontraktu z przedsiębiorstwem 
BNicolasa Anga. "Rozmawialiśmy z inną firmą, która stwierdziła, że jej bezzałogowiec będzie mógł przewozić 
maksymalnie 2,5 kg. Zaintrygowało nas to, że F-drones buduje drona o znacznie większym udźwigu" – 
powiedział. W listopadzie EPS uruchomił akcelerator technologii, który ma pomagać w rozwijaniu nowych 
rozwiązań w transporcie morskim i którego F-drones jest uczestnikiem.  

Rozwój nowej formy transportu towarów wiąże się jednak z przeszkodami prawnymi. Singapurski Urząd 
Lotnictwa Cywilnego (CAAS) przygotował ścisłe wytyczne dla operatorów dronów, a każdy nowy typ musi 
uzyskać osobne certyfikaty. "Loty nad wodą uważa się za niosące mniejsze ryzyko niż w obszarach 
zurbanizowanych" - tłumaczy Ang w rozmowie z PAP. Jak przyznaje, proces certyfikacji największego 
planowanego przez firmę bezzałogowca może zająć od 18 do 24 miesięcy.  
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Mimo technicznej wykonalności stosowanie bezzałogowców do komercyjnych dostaw nad zamieszkałymi 
terenami wiąże się z przeszkodami na całym świecie. Regulatorzy w wielu krajach kwestionują bezpieczeństwo 
takich lotów i poziom generowanego przez nie hałasu.  

W Singapurze wszystkie prywatne drony ważące więcej niż 250 gramów muszą być rejestrowane, zaś używanie 
ich bez wymaganych pozwoleń albo skierowanie urządzeń w pobliżu takich obiektów jak lotniska czy bazy 
wojskowe może się wiązać z wysokimi karami. Rząd miasta-państwa wyznaczył kilka rodzajów stref, w praktyce 
pokrywających większość jego powierzchni, w których takim urządzeniom nie wolno latać.  

W czerwcu 2019 roku doszło do serii wtargnięć amatorskich dronów na teren międzynarodowego portu 
lotniczego Changi, co doprowadziło do opóźnień dziesiątek lotów. Singapurskie lotnisko inwestuje w technologie 
mające zabezpieczyć je przed podobnymi incydentami w przyszłości. 

 

Źródło:pap.pl 

Stawki frachtowe tankowców lecą w dół wraz ze zbliżającym się cięciem 

produkcji krajów OPEC+. 

Stawki tankowców załamują się, gdy w życie wchodzi pakt ograniczający globalną produkcję ropy. Dobre czasy 
dla armatorów tych jednostek zmierzają ku końcowi. 

Od dziś producenci ropy naftowej w sojuszu OPEC + zmniejszają swoją łączną produkcję o niespotykany w 
historii poziom - prawie 10% światowej konsumpcji. Zwykle takie ogromne cięcie zniszczyłoby rynek tankowców 
niemal natychmiast po ich ogłoszeniu, ale obecnym czasom daleko do normalności. 

Koronawirus zlikwidował tak duże zapotrzebowanie na ropę, że świat nadal będzie opływał w jej nadmiarze. 
Chociaż oznacza to mniej ładunków, co jest niekorzystne dla armatorów, oznacza to również nadmiar ropy, który 
należy gdzieś przechować. A tym miejscem często są supertankowce, ponieważ lądowe magazyny są 
zarezerwowane lub wypełnione. 

- Cięcia OPEC + doprowadziłyby do spadku cen do około 9 000 USD dziennie, co stanowi jedynie pokrycie 
kosztów bieżących statku - powiedział Frode Morkedal, analityk w Clarksons Platou AS, jednostce największego 
na świecie brokera statków. - Zamiast tego spadek ładunków przede wszystkim spowoduje, że armatorzy 
przerzucą więcej statków z transportu na magazynowanie ropy, znowu podnosząc stawki frachtowe. 
 
Akcje Euronav NV, Frontline Ltd. i DHT Holdings Inc., trzech armatorów, których floty są zdominowane przez 
tankowce do przewozu ropy, wszystkie spadły wcześniej w tym tygodniu w obawie, że ograniczenie dostaw o 9,7 
mln baryłek dziennie ostatecznie zaszkodzi ich dochodom. 

Według danych Baltic Exchange dzienne stawki do Chin z Arabii Saudyjskiej wyniosły nieco ponad 100 000 USD 
dziennie w czwartek. Oznacza to spadek o ponad 50% w ciągu tygodnia. 

Właściciele tankowców i analitycy są pewni, że nie będzie tego rodzaju krachu, który zwykle towarzyszy głębokim 
ograniczeniom produkcji ropy naftowej przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę naftową i jej sojuszników. 
Według jednego szacunku nawet 35 milionów baryłek popytu dziennie - ponad trzykrotnie więcej niż ograniczenie 
produkcyjne - zostało utraconych, ponieważ zakup paliw transportowych został zmiażdżony przez blokady, aby 
zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. 

W najgorszym momencie na rynku ropa Brent przez najbliższy miesiąc miała cenę 14 USD za baryłkę w 
porównaniu z podażą za sześć miesięcy. W przypadku supertankowca o wartości 2 milionów baryłek oznaczało 
to lukę w wysokości 28 milionów dolarów, co oznaczałoby potencjalnie duże zyski dla handlowców, gdyby mogli 
zarezerwować miejsce na mniejszą kwotę. Od tego czasu spread na baryłkę zawęził się do około 7 USD za 
baryłkę. 
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Według najnowszych danych Bloomberg na morzu zmagazynowanych jest obecnie 143 miliony baryłek ropy. To 
najwyższy poziom od co najmniej początku 2016 roku a możliwie, że najwyższy w historii. Podczas recesji 2008-
09 handlowcy umieścili na statkach również ponad 100 milionów baryłek ropy. 

Euronav, który podaje wyniki za pierwszy kwartał w przyszłym tygodniu, powiedział, że popyt na tankowce do 
przechowania ropy jest nadal duży. 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Pływające elektrownie pomocne w czasie światowego kryzysu. 

Ponieważ blokady gospodarcze komplikują proces dostarczania elektryczności do każdego zakątka planety, 
jedna firma umieszcza elektrownie na statkach, które mogą zostać szybko z morza podłączone do lokalnych 
sieci. 
Karpowership zajmuje się sprzedażą pływających elektrowni w krajach rozwijających się, gdzie rządy szukają 
dodatkowej energii do zasilania szpitali i innych obiektów, w celu walki z pandemią koronawirusa. 
Statki mogą szybko podłączyć się do sieci lądowej, unikając biurokracji i problemów konstrukcyjnych związanych 
z budowaniem tradycyjnej elektrowni. Dodatkowo te jednostki same zaopatrują się w paliwo, na bazie LNG czy 
też tradycyjnego oleju napędowego, które pochodzą z rynków, które są obecnie zaopatrzone w surowiec ponad 
stan. 
- Możemy rozmieścić nasze statki w mniej niż 30 dni - powiedziała Zeynep Harezi, dyrektor handlowy 
Kapowership z biura w Stambule, gdzie zaprojektowano jednostki. 
Generatory na statkach mogą wytwarzać od 36 megawatów do 470 megawatów energii elektrycznej i są już w 
pełni finansowane. Choć statki wykorzystują paliwa kopalne i stanowią wyzwanie dla globalnego dążenia do 
czystszej energii, pozostają jednymi z niewielu rozwiązań w zakresie dostarczania energii do odległych 
obszarów. 
Takie statki mogą dobrze działać w miejscach o wysokich barierach dla elektrowni lądowych lub w których 
brakuje dostępu do gazociągów, podała Międzynarodowa Unia Gazowa (IGU) w swoim rocznym raporcie LNG. 
Istnieje jednak również ryzyko: wysokie koszty i wstępne wymogi kapitałowe. Według raportu, koncepcje 
elektrowni pływających konkurują również z bardziej tradycyjnymi jednostkami zasilanymi paliwami płynnymi, 
odnawialnymi źródłami energii i energią jądrową, które mogą otrzymać wsparcie rządowe w zakresie LNG. 
- Koncepcja w pełni zintegrowanej pływającej elektrowni regazyfikacyjnej i elektrowni może być bardziej 
realistycznym rozwiązaniem zapewniającym łatwy dostęp do produkcji czystej energii elektrycznej - powiedziało 
IGU. - Te przyspieszone projekty, budowane i uruchamiane w renomowanych stoczniach, mogą się 
zmaterializować w najbliższej przyszłości. 
Karpowership ma największą flotę takich statków. Począwszy od pierwszego statku dla Iraku, którego budowa 
zajęła trzy lata, firma obecnie obsługuje 25 takich statków w 11 krajach, od Mozambiku po Kubę i Indonezję. 
Pandemia koronawirusa nie spowolniła pracy, otwierając zamiast tego nowe możliwości na nowych rynkach. 
Przy 8 do 10 centach za kilowatogodzinę Karpowership zapewnia statek energetyczny, pływającą jednostkę do 
magazynowania i regazyfikacji LNG oraz, w razie potrzeby, samo paliwo. 
- Jeśli klient prosi o zamówienie LNG w naszym imieniu, zbieramy oferty jak zwykli pośrednicy rynkowi – 
powiedziała Harezi. 
Ponieważ ukończenie budowy tradycyjnych elektrowni lądowych może potrwać sześć lat lub dłużej, jednostki 
pływające mają wyraźną przewagę i mogą pojawić się na rynku w ciągu trzech miesięcy, aby poradzić sobie z 
gwałtownym wzrostem popytu. Chociaż statki te często są początkowo uważane za rozwiązanie pomostowe, 
dopóki nie można zbudować czegoś trwalszego, niektóre statki są wynajmowane długoterminowo. 
Karpowership buduje 4000 megawatów nowej pojemności na 20 statkach, dążąc do podwojenia wielkości floty w 
ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, zarówno pod względem megawatów, jak i liczby statków. 
 

Źródło:gospodarakmorska.pl 
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Gubernator Sycylii:  w maju wyspa będzie zamknięta.. 

Sycylia będzie w maju zamknięta - ogłosił szef władz tego regionu Nello Musumeci. Zapewnił, że gdy sytuacja 
epidemiczna poprawi się, wyspa zostanie ponownie otwarta dla turystów z innych regionów Włoch. Zaapelował, 
by podróż przełożyć o kilka tygodni.  
W wywiadzie telewizyjnym Musumeci powiedział: "W maju sytuacja powinna być monitorowana. Mam nadzieję, 
że dojdziemy do zera zachorowań".  
"Zamknięcie – dodał - powinno trwać cały miesiąc, choć niektórzy otrzymają prawo wjazdu ze szczególnych 
powodów".  
"To nie będzie hermetyczne zamknięcie" - zapewnił gubernator Sycylii. Wyjaśnił, że kiedy sytuacja epidemiczna 
na to pozwoli, wyspa zostanie stopniowo otwarta. "Musimy odnowić kontakty ze światem, ale przy zachowaniu 
ostrożności" - dodał. 
"Jedna osoba zakażona może zarazić sto następnych poruszając się po Sycylii. Jeśli dane na temat przebiegu 
epidemii pozwolą nam na to, przyjmiemy też turystów z innych włoskich regionów" - podkreślił szef tamtejszych 
władz. 
"Wszystko - zastrzegł - zależy od szerzenia się wirusa i wskazówek, jakie musi dać nam Rzym".  
Następnie Nello Musumeci zaapelował: "Ci, którzy chcą przyjechać na Sycylię, niech wiedzą, że muszą przełożyć 
podróż o kilka tygodni. Teraz nie zostaną wpuszczeni". 
Odniósł się do zanotowanej na początku kryzysu fali przyjazdów tysięcy ludzi z północy kraju na południe. 
"Mieliśmy potem wysoki, niepokojący wskaźnik zakażeń. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy jednym z 
najbezpieczniejszych regionów Włoch" - oświadczył.  
Przewodniczący władz dodał, że obecnie jest tam 12 chorych na Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii.  
"Rośnie liczba wyleczonych" - dodał Musumeci. Jak podkreślił, także pacjenci przewiezieni na Sycylię z 
przepełnionych szpitali w Lombardii wrócili do zdrowia. 
 

Źródło: www.gospodarkamorska.pl 
 

Statek, który może ukończyć Nord Stream 2 jest już w Kaliningradzie. 

Statek Akademik Czerski, który - jak zapowiadała Rosja - może dokończyć układanie po dnie Bałtyku gazociągu 
Nord Stream 2, jest już w Kaliningradzie. Poinformowała o tym w niedzielę telewizja Rossija 24, powołując się na 
dane portali śledzących ruch statków.  
O tym, że Rosja, wykorzystując ten statek, może samodzielnie ukończyć budowę Nord Stream 2, mówił w 
grudniu 2019 r. minister energetyki Aleksandr Nowak. W ostatnim czasie przedstawiciele Rosji nie wypowiadali 
się na ten temat.  
Rządowa "Rossijskaja Gazieta" podała w połowie kwietnia, że Akademik Czerski przejdzie modernizację w 
Kaliningradzie bądź Petersburgu. Ta jedyna rosyjska jednostka, która może układać rurociąg po dnie morskim, 
powinna zostać przystosowana do układania rur o średnicy 1220 mm, z których składa się Nord Stream 2.  
Pod koniec grudnia 2019 r. prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o budżecie Pentagonu na rok 2020. 
Zapisano w niej m.in. sankcje wobec firm budujących Nord Stream 2. Z Bałtyku odpłynęły w grudniu 
specjalistyczne jednostki szwajcarskiej firmy Allseas, które pracowały przy układaniu rur po dnie morskim.  
Nord Stream 2 zbudowano dotąd w 93 procentach; jego ukończenie wymaga ułożenia na dnie morskim 160 km 
dwóch nitek rurociągu. 
 

Źródło:pap.pl 
 
 
 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 17-2020 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 10 
 

Gdańsk w nazwie jednego z największych kontenerowców świata. 

HMM Algeciras to kontenerowiec o ładowności ok. 24 000 TEU, ma 399,9 m długości, 61 m szerokości. Jest 
pierwszym z dwunastu statków tej pojemności, które mają być kolejno dostarczane do września 2020 roku. 
Jednym z następnych ma być HMM Gdansk. 
23 kwietnia w południowokoreańskiej stoczni Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) odbyła się 
uroczystość nadania imienia HMM Algeciras, największemu obecnie kontenerowcowi świata, którego ładowność 
wynosi 23 964 TEU (jeszcze w sierpniu 2019 roku największym kontenerowcem świata był MSC Gülsün, który 
zawinął do nabrzeża DCT w Gdańsku). Jak informował wtedy rzecznik południowokoreańskiego przedsiębiorstwa 
żeglugowego HMM: "Dostawa dwunastu największych w świecie kontenerowców o pojemności 24 000 TEU dla 
HMM nie zostanie opóźniona z powodu pandemii koronawirusa. "Pierwszy z nich wejdzie na szlak handlowy 
Azja-Europa Północna już pod koniec kwietnia, a pozostałe mają być sukcesywnie dostarczane do września tego 
roku". 
HMM Algeciras ma 399,9 m długości, 61 m szerokości. Jest pierwszym z dwunastu statków tej pojemności, które 
mają być dostarczane do września 2020 roku. Statki z serii mają otrzymywać nazwy pochodzące od europejskich 
miast portowych, jeden z nich ma nazywać się HMM Gdańsk. 
HMM Algeciras 26 kwietnia wyruszył z portu Qingdao w prowincji Shandong w swoją pierwszą podróż z 
ładunkiem. W Azji odwiedzi jeszcze Busan, Ningbo i Szanghaj, potem popłynie do Europy, gdzie zawinie m.in. do 
Rotterdamu i Hamburga. 
Z kolei przyszły HMM Gdansk jest już zwodowany, gotowy do wypłynięcia w pierwszy rejs ma być w połowie tego 
roku.  
Gigantyczne kontenerowce powstają w południowokoreańskich stoczniach Samsung Heavy Industries i Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).  
Przypomnijmy, że wczoraj weszła w życie zmiana nazwy Hyundai Merchant Marine na HMM. Przedstawiciele 
firmy przyznali, że większość klientów i tak posługuje się akronimem HMM. 
HMM jest 14. największą na świecie linią kontenerową pod względem pojemności statków i numerem jeden 
wśród koreańskich krajowych przewoźników kontenerowych, szczególnie od czasu ogłoszenia upadłości przez 
Hanjin Shipping. Firma posiada w swojej flocie różne rodzaje statków: kontenerowce, masowce, trampery.  
Portem macierzystym armatora jest PSA HPNT Terminal (Wharf 4) w Pusan. Dodatkowo, HMM jest właścicielem 
50% udziałów w tym terminalu 
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PKN ORLEN sfinalizował przejęcie grupy ENERGA. 

PKN ORLEN nabył 80 proc. akcji Grupy ENERGA, które stanowią ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu tej spółki. Oznacza to, że koncern formalnie stał się właścicielem gdańskiej firmy. To największa 
tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym. Proces zakupu został zrealizowany w ciągu 
zaledwie 4 miesięcy. W tym czasie PKN ORLEN spełnił wszystkie warunki zawieszające niezbędne do 
przeprowadzenia transakcji przejęcia Grupy ENERGA, w tym osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych 
wezwaniem. Finalnie ich cena została ustalona na poziomie 8,35 zł za akcję.  
Naszym priorytetem jest obecnie skuteczne przeprowadzenie integracji obu podmiotów. Przed nami intensywny 
czas analiz realizowanych przez gdańską spółkę projektów i zaprojektowania działań w zgodzie ze strategią obu 
firm oraz ich ładem korporacyjnym. Formalne przejęcie Grupy ENERGA to ważny krok na drodze budowania 
silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni pozycję konkurencyjną i finansową połączonych firm, 
bezpieczeństwo energetyczne kraju, a przede wszystkim polską gospodarkę – mówi Daniel Obajtek, Prezes 
Zarządu PKN ORLEN. 
PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy ENERGA 5 grudnia 2019 r. Pierwotnie miało ono 
potrwać do 9 kwietnia br. W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, 26 marca br. termin 
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przyjmowania zapisów na akcje pomorskiej Grupy został wydłużony do 22 kwietnia 2020 r. Bezwarunkową zgodę 
Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji Koncern otrzymał 31 marca br. Cena za jedną akcję 
gdańskiej grupy w wezwaniu została 15 kwietnia br. podwyższona z 7 do 8,35 zł. Z kolei 18 kwietnia br. 
podpisane zostało porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji Grupy 
ENERGA i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. Ostatni warunek 
zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem, został spełniony 20 kwietnia br. 
Formalnie transakcja sfinalizowana została 30 kwietnia br. nabyciem akcji ENERGA stanowiących około 80% 
kapitału zakładowego spółki oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich 
nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez Spółkę gotówką pochodzącą ze środków 
własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego. 
Wejście do zintegrowanej Grupy to duża szansa rozwojowa dla Grupy ENERGA. Tworzenie koncernów 
multienergetycznych wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z 
branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i 
zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla Klientów i 
Akcjonariuszy. Przykładem koncernu multisektorowego kontrolowanego przez państwo jest włoski ENI. Obecnie 
firma jest największym przedsiębiorstwem we Włoszech oraz jednym z czołowych zintegrowanych producentów 
ropy i gazu na świecie. Polskim odpowiednikiem takiego gracza byłby koncern łączący w sobie ORLEN, LOTOS 
oraz ENERGĘ. 
Połączony biznes będzie miał jeszcze większy potencjał inwestycyjny. Zgodnie z deklaracją w porozumieniu ze 
Skarbem Państwa, PKN ORLEN będzie kontynuował strategiczne projekty gdańskiej grupy, weryfikując jednak 
warunki ich kontynuacji. Jednocześnie Koncern planuje dalszy rozwój obszarów, w których ORLEN i ENERGA są 
już aktywne, np. elektromobilność czy OZE, ale też wejście w nowe projekty, np. morskie farmy wiatrowe. 
Sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa ENERGA posiada łącznie 
ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, 
lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30% produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu 
energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. 
Dla PKN ORLEN to ciekawy portfel OZE, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, na 
przykład bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku. 
Transakcja umożliwi również wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN ORLEN przez Grupę 
ENERGA. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej 
Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych 
produktów i usług, szczególnie w segmencie odbiorców detalicznych. 
Na przejęciu Grupy ENERGA przez PKN ORLEN skorzystają nie tylko obie firmy i polska gospodarka. Jednym z 
głównych beneficjentów przejęcia kapitałowego gdańskiej Grupy będzie Pomorze i jego mieszkańcy. Dzięki 
planowanym inwestycjom wzrośnie liczba i skala zamówień. Z podatkowego punktu widzenia, Grupa ENERGA 
zachowa pełną odrębność, co oznacza dalsze, większe wpływy do regionalnego budżetu, a tym samym większe 
możliwości rozwoju Pomorza.  
 

Źródłogospodarkamorska.pl 
 

Info OMK. 

Biuro OMK będzie zamknięte od dnia 12.03.2020 roku do odwołania. Cały czas jesteśmy dostępni pod adresem 
e-mail: biuro@nms.org.pl, prosimy o kontakt e-mailowy. 

W sprawach roszczeń, opinii dot. kontraktów etc. prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 516 516 
900. W pozostałych 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) 
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PRZECZYTAJ, ZANIM ZAMUSTRUJESZ-PORADY OMK / ITF. 

• Nie rozpoczynaj pracy na statku bez posiadania pisemnej umowy. 
• Nigdy nie podpisuj umowy in blanco lub umowy, która wiąże się z dowolnymi warunkami, które nie zostały 
określone lub których nie znasz. 
• Sprawdź, czy umowa, którą podpisujesz odnosi się do układu zbiorowego pracy (CBA). Jeśli tak, upewnij się, że 
jesteś w pełni świadomy warunków tego CBA i zachowaj kopię tego dokumentu wraz z umową. 
• Upewnij się, że czas trwania umowy jest wyraźnie określony. 
• Nie podpisuj umowy, która umożliwia dokonanie zmiany okresu obowiązywania umowy wyłącznie według 
własnego uznania armatora. Każda zmiana uzgodnionego okresu obowiązywania umowy powinna być za 
obopólną zgodą. 
• Zawsze upewnij się, że umowa wyraźnie określa wysokość płacy podstawowej i upewnij się, że podstawowe 
godziny pracy są jasno określone (na przykład 40, 44 lub 48 tygodniowo). Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(ILO) stwierdza, że podstawowe godziny pracy powinny wynosić maksymalnie 48 tygodniowo (208 miesięcznie). 
• Upewnij się, że umowa wyraźnie określa, jak nadgodziny zostaną wypłacone i w jakiej wysokości. Może być 
wypłacana jednakowa stawka godzinowa za wszystkie przepracowane godziny powyżej kwoty podstawowej. Lub 
może być miesięczna ustalona kwota za gwarantowaną liczbę nadgodzin, w takim przypadku należy wyraźnie 
podać stawkę za każdą przepracowaną godzinę, ponad gwarantowaną nadgodzinę. ILO stwierdza, że wszystkie 
godziny nadliczbowe należy płacić co najmniej w wysokości 1,25 x normalnej stawki godzinowej. 
• Upewnij się, że umowa wyraźnie określa liczbę dni płatnego urlopu miesięcznie. ILO stwierdza, że urlop płatny 
nie powinien wynosić mniej niż 30 dni w roku (2,5 dnia w miesiącu kalendarzowym). 
• Upewnij się, że wypłaty płacy zasadniczej, nadgodzin i urlopu są jasno i oddzielnie wyszczególnione w umowie. 
• Nie podpisuj umowy, która pozwala armatorowi na wstrzymanie lub zatrzymanie jakiejkolwiek części 
wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy. Powinieneś mieć prawo do pełnej zapłaty 
zarobionegowynagrodzenia na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 
• Nigdy nie podpisuj umowy, która zawiera jakąkolwiek klauzulę stwierdzającą, że jesteś odpowiedzialny za 
zapłatę jakiejkolwiek części kosztów związanych z przybyciem na statek lub repatriacją.  
• Nie podpisuj umowy, która zawiera klauzulę, która ogranicza Twoje prawo do wstąpienia, kontaktu, konsultacji 
lub bycia reprezentowanym przez związek zawodowy wybrany przez Ciebie. 
• Należy pamiętać, że indywidualna umowa o pracę nie zawsze będzie zawierać szczegóły dodatkowych 
świadczeń. W związku z tym należy starać się, aby uzyskać potwierdzenie (najlepiej w formie pisemnego 
porozumienia lub zobowiązania w kontrakcie) jaka rekompensata zostanie wypłacona w przypadku: 
Choroby lub urazu w okresie obowiązywania umowy 
Śmierci (kwota należna upoważnionemu krewnemu) 
Utraty statku 
Utraty rzeczy osobistych w wyniku utraty statku 
Przedterminowego wypowiedzenia umowy. 
• Upewnij się, że otrzymałeś i zachowałeś kopię umowy, którą podpisałeś i zachowujesz. 

PAMIĘTAJ ... niezależnie od warunków, każda umowa, którą zawarłeś dobrowolnie, w większości jurysdykcji, 
będzie uznana za prawnie wiążącą. 

 
Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF 

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 6-miesięcznej przynależności pomoc w podniesieniu Twoich kwalifikacji, refundujemy kosztu 
kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW ukończonych w ośrodkach szkoleniowych w Polsce i za 
granicą. 
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• 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 ( opóźnienienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: www.omk.org.pl  Może polubisz nas na FB ? 

 

 

Wydarzyło się 04 maja - kalendarium 

04 maja jest 124 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 241 dni.  04 maja jest 
Międzynarodowym Dniem Strażaka. 
Imieniny obchodzą:  
Antonia, Antonina, Damian, Damiana, Florian, Gościwit, Gotard, Grzegorz, January, Kasjan, Leonida, Lucyla,  
Michał, Monika, Paulin, Pelagia, Tekla, Teodora, Strzedziwoj, Sylwan i Wespazjan 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1807r. – W pałacu w Kamieńcu w Prusach Wschodnich Napoleon Bonaparte i wysłannik szacha Fatha Ali 
Szaha podpisali francusko-perski układ sojuszniczy.  
1834r. -  Oficjalnie otwarto Cytadelę Warszawską..  
1863r.– Powstanie styczniowe: w nocy z 4 na 5 maja oddział Ignacego Mystkowskiego urządził pod 
Stokiem zasadzkę na wojska carskie, odnosząc jedno z największych polskich zwycięstw podczas powstania. 
1897r.–  W Szczecinie zwodowano transatlantyk „Kaiser Wilhelm der Große”.  
1934r. – Założono Polski Związek Inżynierów Budowlanych.  
1945r. – Koło Świnoujścia zatonął trafiony bombami niemiecki krążownik HSK „Orion” z uchodźcami wojennymi. 
Zginęło 150 z ponad 4 tys. osób na pokładzie.  
 
 
 

.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

● ● ● 

Straż Pożarna. Dzwoni telefon. 
Dyżurny: 
- Słucham? 
- W zeszłym roku posadziłem sobie konopie indyjskie. Wyrosły takie jakieś cherlawe, żadnego speeda nie 
dają... 
- Dokąd dzwonisz, palancie! - denerwuje się dyżurny. Dzwoń na policję do sekcji narkotyków - tam Ci 
pomogą. 
I odkłada słuchawkę. Po dziesięciu minutach znowu rozlega się dzwonek telefonu: 
- A jak w tym roku posadziłem, to wyrosła taka dorodna i tak w łeb daje, że nawet pojęcia nie masz! 
- Już Ci mówiłem palancie! Dzwoń na policję! 
I znowu rzucił dyżurny słuchawkę na widełki. Po pół godzinie znowu telefon: 
- Sam jesteś palant! Nie odkładaj słuchawki... Dzwonię... bo u sąsiada chałupa się pali... A jak 
przyjedziecie, zaczniecie biegać z tymi swoimi wężami... patrzcie pod nogi... nie zadepczcie.. 
 
 
 
 
 


