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Zapraszamy na piękny koncert Tym, którzy nie powrócili z morza”. 

Zapraszamy w imieniu Opery na Zamku w Szczecinie na piękny koncert poświęcony "Tym, którzy nie powrócili z 
morza”, który odbędzie się 8 czerwca 2019 r. o godzinie 22. na Cmentarzu Centralnym. 
Nasza Organizacja jak co roku wspierając wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Koncert zaprasza do udziału 
wszystkich marynarzy wraz z rodzinami . Wesprzyjmy to wydarzenie swoją obecnością, ponieważ istnieje nadal 
realna szansa na zlikwidowanie tego wydarzenia z mapy Szczecina. Koncert jest wydarzeniem cyklicznym, 
odbywającym się w niezwykłej scenerii Cmentarza Centralnego, wśród symbolicznych grobów, tych których 
morze zabrało na wieczną wachtę. Podczas tegorocznego koncertu dedykowanego Tym, którzy nie powrócili z 
morza Sabat Mater Marka Jasińskiego oraz Sunrise Mass norweskiego kompozytora młodego pokolenia Oli 
Gjeilo. Uznawany za wschodzącą gwiazdę światowej muzyki klasycznej wirtuoz stworzył własny styl inspirowany 
muzyką poważną, filmową, ludową i jazzem. Składający się z czterech typowych dla mszy części Sunrise 
Mass jest afirmacją piękna natury i refleksją nad zgubną chęcią panowania człowieka nad światem. Kompozycja 
stała się chóralnym hitem. 
Koncert w wykonaniu Chóru Akademickiego im. Prof. Jana Szyrockiego ZUT i Orkiestry Opery na Zamku w 
Szczecinie poprowadzi Szymon Wyrzykowski. 
Miejsca na widowni podczas koncertu są nienumerowane. 
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Kanada otworzyła pierwszy terminal morski gazu LPG. 

W Kanadzie oficjalnie otwarto Ridley Island Propane Export Terminal (RIPET) - pierwszy w tym kraju morski 
terminal eksportowy propanu-butanu. Obiekt powstał w Prince Rupert, w Kolumbii Brytyjskiej. Pierwszy 
załadunek LPG miał miejsce 23 maja. 
- Zakończenie budowy tego specjalnego obiektu oraz załadunek pierwszej dostawy to historyczny moment dla 
naszej firmy - powiedział Randy Crawford, prezes AltaGas, właściciela terminalu. 
RIPET pozwoli spółce AltaGas wzmocnić swoje aktywy w całej zachodniej Kanadzie - od gromadzenia i 
przetwarzania gazu, po obsługę, frakcjonowanie i eksport. Z kolei dostęp do rynków zagranicznych, gdzie rośnie 
popyt na czystsze paliwa, ma być znaczącym katalizatorem dalszego rozwoju działalności Midstream AltaGas. 
- Ten obiekt wniesie znaczący, długoterminowy wkład w handel międzynarodowy, wspomoże wzrost gospodarczy 
w północnej części Kolumbii Brytyjskiej i zapewni natychmiastowy dostęp do czysto spalającego się paliwa na 
rynkach azjatyckich, gdzie popyt jest szczególnie silny - powiedział Crawford. 
W 2017 roku AltaGas zawarł wieloletnią umowę z Astomos Energy Corporation, japońskim importerem i 
dystrybutorem propanu, na zakup co najmniej 50 procent tego gazu wysyłanego rocznie z RIPET. 
- Możliwość importu kanadyjskiego propanu to dobry interes dla Japonii, ponieważ zapewnia większe 
bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikację dostaw, a jednocześnie umożliwia Kanadzie czerpanie 
maksymalnych zysków ze swoich zasobów naturalnych - powiedział Seiya Araki, prezes Astomos Energy 
Corporation. 
RIPET ma rocznie wysyłać ok. 1,2 mln ton propanu do różnych klientów z Azji. Terminal jest własnością spółki 
joint venturem, do której należy AltaGas (70 proc.) oraz kanadyjska spółka Royal Vopak (30 proc.). Będzie 
wysyłał około 1,2 miliona ton propanu rocznie do klientów w Azji. Według umowy AltaGas ma prawo do 
zarządzania całą przepustowością RIPET. 
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Udziałowcy zatwierdził fuzję dwóch koreańskich gigantów stoczniowych. 
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Akcjonariusze południokoreańskiej Hyundai Heavy Industries (HHI) zatwierdzili 31 maja plan fuzji stoczni z 
rodzimym zakładem Daewoo Shipbuilding & Marine (DSME). Zgoda została uzyskana mimo sprzeciwu 
pracowników HHI, którzy zorganizowali w ostatnim miesiącu szereg strajków. 
Hyundai Heavy Industries zatwierdziło wartą 1,6 mln dolarów umowę zakupu DSME z Korea Development Bank 
w marcu tego roku. Bank jest największym udziałowcem stoczni, posiadając 55,7 akcji. W ramach umowy DSME 
będzie podzielone na spółki podrzędne, a HHI przejmie te zajmujące się budową statków i sektorem offshore. 
Związki zawodowe obawiają się, że wskutek tej umowy Hyundai Heavy Industries odziedziczy ogromne 
zadłużenie, co doprowadzi do redukcji zatrudnienia. 
- Ten plan ma na celu zwiększenie możliwości i wartości Hyundai Heavy poprzez fuzję z Daewoo Shipbuilding - 
powiedział Heavy Han Young-seuk, prezes i dyrektor naczelny HHI. 
Jeśli podział zostanie zakończony, w ramach holdingu Hyundai Heavy Industries Holdings Co powstanie nowa 
spółka - Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE), która skoncentruje się na badaniach i rozwoju oraz 
inwestycjach. Daewoo Shipbuilding będzie działać w ramach KSOE. 
Hyundai Heavy Industries już zapowiedziało, że zagwarantuje bezpieczeństwo pracy. Mimo to związek 
zawodowy będzie starał się o podjęcie działań prawnych w celu unieważnienia decyzji akcjonariuszy, twierdząc, 
że spotkanie nie przebiegało zgodnie z właściwymi procedurami, ponieważ w ostatniej chwili zmienione zostało 
jego miejsce. 
Koreańska Federacja Pracodawców (KEF) wezwała związek do współpracy z firmą w celu przeciwdziałania 
konkurencji ze strony Chin. 
- Koreańscy stoczniowcy dotąd rywalizowali ze sobą, aby zdobyć zamówienia na światowych rynkach. Taka 
konkurencja spowodowała niższą wartość kontraktów. Nasilająca się wojna handlowa między Stanami 
Zjednoczonymi a Chinami jest również poważnym zmartwieniem dla eksporterów. W tym krytycznym momencie 
fuzja pomoże największemu budowniczemu statków w kraju odzyskać rentowność - powiedziało KEF w 
oświadczeniu. 
Hyundai Heavy Industries i DSME posiadają łącznie około 20 procent światowego portfela zamówień. W 
przypadku przejęcia Hyundai Heavy Industries Holdings obejmie cztery firmy stoczniowe: Hyundai Heavy 
Industries, Hyundai Samho Heavy Industries, Hyundai Mipo Dockyard i DSME. 
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Hybryda ze stoczni CRIST gotowa. 4 czerwca wyruszy do Islandii.  

Stocznia CRIST 4 czerwca przekaże w pełni wyposażony, hybrydowy prom pasażersko-samochodowy 
islandzkiemu armatorowi Vegagerðinowi. Jednostka ma obsługiwać wymagające kursy pomiędzy wyspami 
islandzkiego archipelagu Westmana. 
Prom NB 70 „Herjólfur”, obsługiwać będzie trasę pomiędzy Landeyjahöfn a Vestmannaeyjar – wyspami leżącymi 
w archipelagu Westmana, położonym 9 kilometrów od południa Islandii. Vestmannaeyjar znane jest jako 
urokliwe, powulkaniczne miejsce wycieczek oraz ze słynnego zdjęcia samotnego domu położonego nieopodal 
urwiska. 
Czas podróży na tej trasie wyniesie zaledwie 20 minut. Będzie to możliwe dzięki parametrom i wyposażeniu 
jednostki zapewniającym wysoką manewrowość oraz wydajnemu układowi napędowemu. Statek jest 
wyposażony hybrydowy system napędu głównego. 
Nowoczesna konstrukcja NB 70 pozwala na operowanie w bardzo trudnych warunkach morskich – południowe 
wody Islandii zdominowane są przez długie fale oceaniczne oraz krótkie fale lokalne wywołane przez wiatr. Zimą 
nie rozpieszczają również warunki pogodowe – niskie temperatury oraz ulewne deszcze nie stanowią jednak 
wyzwania dla promu zbudowanego w stoczni CRIST. 
– Po „Elektrze” dla armatora z Finlandii oraz uczestnictwie w projekcie „Color Hybrid” dla Norwegów, to kolejny 
prom hybrydowy, który powstał w naszej stoczni. Mamy nadzieję na podtrzymanie tego trendu w przyszłości i 
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wzmocnienie naszej pozycji na rynku europejskim jako producent innowacyjnych jednostek pasażerskich – 
podsumowuje Tomasz Wrzask, PR Manager CRIST. 
Prom będzie obsługiwany przez dziesięcioosobową załogę, pomieści także od 390 pasażerów w sezonie 
zimowym do 540 pasażerów w sezonie letnim. Różnica wynika z zewnętrznego tarasu jednostki, niemożliwego 
zazwyczaj do wykorzystania w zimie. 
Termin ostatecznego przekazania promu uległ przesunięciu, w związku z  występującymi między stocznią CRIST 
a Vegagerðin różnicami w sprawie ostatecznego rozliczenia promu. 
– Przekazujemy, w pełni wyposażoną, gotową jednostkę o napędzie hybrydowym, która jest większa i lepiej 
wyposażona od pierwotnie zamawianego przez stronę islandzką promu. Cieszymy się, że pomimo początkowych 
różnic co do kwoty ostatecznego rozliczenia jednostki, obie strony doszły do finalnego, kompromisowego 
porozumienia, które satysfakcjonuje zarówno CRIST, jak i Vegagerðin – podkreśla Wrzask. 
Całość prac projektowych, od dokumentacji klasyfikacyjnej, po dokumentację roboczą, powstała w Polsce i jest 
kontraktową odpowiedzialnością CRIST. Zamawiającym jest Vegagerðin – Islandzki Urząd Transportu 
Drogowego. Zarządza on blisko 13 000 km dróg krajowych Islandii. Wśród typowych zadań urzędu, takich jak 
planowanie, projektowanie czy też utrzymanie dróg, Vegagerðin zajmuje się także nadzorowaniem firm 
świadczących usługi transportu promowego. 
Podstawowe dane jednostki: 
Termin przekazania: czerwiec 2019 r. 
Długość jednostki: 71,78 m 
Szerokość jednostki: 15,10 m 
Maksymalna pojemność: 540 pasażerów + 10 załogi 
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Podpisano kontrakt na siódmy statek klasy Infinity dla SunStone Ships. 

Jak poinformował na swojej stronie amerykański armator SunStone, podpisano kolejną umowę na projekt i 
budowę statku ekspedycyjnego z serii Infinity. Będzie to już siódma jednostka tej klasy, charakteryzująca się 
m.in. opatentowanym kształtem kadłuba X-Bow. 
Kolejny statek z serii Infinity będzie charakteryzował się długością 104,4 m i szerokością 18,4 m. Sa to 
identyczne parametry jak w przypadku poprzednich jednostek z tej serii. Na jej pokład wejdzie maksymalnie 200 
pasażerów a przekazanie armatorowi ma odbyć się we wrześniu 2021 roku. 
Na pokładzie nowych jednostek znajdziemy bar, restauracje, butik, siłownię czy spa. Obecnie w stoczni CMHI 
(China Merchants Heavy Industry) budowanych jest pięć statków klasy Infinity. Są to: Greg Mortimer, Ocean 
Victory, Ocean Explorer, Ocean Odyssey i Ocean Discoverer, które mają być dostarczone odpowiednio w 
sierpniu 2019 roku, we wrześniu 2020 roku, w lutym 2021, w marcu 2022 i we wrześniu 2022 roku. 
Wycieczkowiec pozwoli na rejsy do Arktyki, Antarktydy i innych odległych, trudnych nawigacyjnie miejsc. Jak 
powiedział prezes i dyrektor generalny SunStone, Niels-Erik Lund: "Nasi czarterujący pragną cieszyć się zaletami 
najnowocześniejszej technologii, takiej jak konstrukcja X-bow, a także znaczącą efektywnością operacyjną 
oferowaną przez klasę Infinity. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby wprowadzić na rynek nowe jednostki tak 
szybko, jak to tylko możliwe." 
Wszystkie jednostki z tej serii będą przekazywane armatorowi przez stocznię chińską w pełni wyposażone. 
Pierwszym ekspedycyjnym wycieczkowcem, który wejdzie do użytku będzie Greg Mortimer. Zostanie 
dostarczony amerykańskiemu armatorowiw sierpniu 2019 roku a jego operatorem zostanie Aurora Expeditions.  
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Plan rozszerzenia floty Costa Cruises. 

Grupa Costa, z siedzibą w Genui, jest wiodącą firmą rejsową w Europie i Chinach, wliczając w to trzy różne 
marki: Costa Cruises, Aida Cruises (dedykowana rynkom niemieckojęzycznym) i Costa Asia (dedykowana 
rynkom chińskim i azjatyckim). Firma zatrudnia ponad 30 000 pracowników na całym świecie, w swoich 20 
biurach w 14 krajach. 
Plan ekspansji grupy Costa obejmuje 7 nowych statków, które zostaną dostarczone w latach 2018–2023, za 
łączną kwotę ponad 6 mld euro: 3 statki dla Aida Cruises, 2 statki dla Costa Cruises i 2 statki dla Costa Asia. Gdy 
nowe statki wejdą do eksploatacji, moce produkcyjne Grupy Costa wzrosną o ponad 50 procent, aby zaspokoić 
rosnące zapotrzebowanie konsumentów na rejsy w ciągu najbliższych kilku lat. 
Pierwszym statkiem z zaplanowanych 7 nowych statków, które mają wejść do służby, był AIDAnova w grudniu 
2018 r., a następnie Costa Venezia, działający od 28 marca 2019 r. Następnym dostarczonym statkiem będzie 
Costa Smeralda, w październiku 2019 r., a następnie Costa Firenze w październiku 2020 r. Siostrzany statek 
Costa Smeralda, nadal nienazwany, będzie gotowy w 2021 r., a dwa siostrzane okręty AIDAnova będą gotowe w 
2021 i 2023 r. 
AIDAnova, Costa Smeralda i ich siostrzane statki to pierwsze statki wycieczkowe na świecie, zasilane zarówno w 
porcie, jak i na morzu przez skroplony gaz ziemny (LNG), najczystsze na świecie paliwo kopalne. 
Costa Venezia i Costa Firenze są pierwszymi statkami Costa zaprojektowanymi specjalnie po to, by zaoferować 
chińskiemu rynkowi wszystko, co najlepsze z Włoch. 
Po dostawie AIDAnova i Costa Venezia, obecnie flota grupy Costa liczy obecnie 28 statków, wszystkie pływające 
pod włoską banderą, o łącznej pojemności ponad 85 000 łóżek ogółem. Flota powiększy się do 2023 roku wraz z 
przybyciem 5 nowych statków. 

Źródło:pap.pl 

Jan De Nul zamówił najnowocześniejszą jednostkę do instalacji turbin 

wiatrowych. 

Jan de Nul Group zamówił statek samo-podnośny (jack-up) nowej generacji, zdolny obsługiwać największe i 
najnowsze morskie turbiny wiatrowe. 
Jednostka o nazwie Voltaire zostanie zbudowana w chińskiej stoczni Cosco Shipping Heavy Industry. W 
momencie dostawy w 2022 roku będzie to trzeci statek typu jack-up we flocie Jan De Nul. 
Voltaire zostanie specjalnie zaprojektowany do transportu, podnoszenia i instalowania przybrzeżnych turbin 
wiatrowych, elementów przejściowych oraz fundamentów. Ma odznaczać się lepszą wydajnością w porównaniu z 
istniejącymi jednostkami tego typu. Jednostka z 3000-tonowym dźwigiem na pokładzie będzie odznaczać się 
głębokością roboczą około 80 metrów, ładownością około 14 000 ton i zakwaterowaniem dla 100 osób. 
Będzie to największy i najbardziej zaawansowany statek tego typu na świecie, zaprojektowany specjalnie do 
obsługi turbin wiatrowych o wysokości ponad 270 metrów i ostrzach o długości 120 metrów. Voltaire będzie też 
spełniał wymogi ochrony środowiska, posiadając na pokładzie tę samą wysoce zaawansowaną technologię 
kontroli emisji, jak wszystkie inne statki we flocie Jan De Nul. 
Eliminacja zanieczyszczenia powietrza jest ważna dla tej jednostki, gdyż będzie ona często pracować przy 
brzegu, czasami w pobliżu gęsto zaludnionych obszarów. Najnowsza generacja statków Jan De Nul jest 
wyposażona w systemy skruberów, w szczególności system selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) i filtr 
cząstek stałych (DPF), w celu spełnienia bardziej rygorystycznych europejskich przepisów dotyczących emisji. 
W porównaniu z dwoma innymi statkami typu jack-up Jana De Nula (Vole au vent i Taillevent) nowy statek będzie 
miał prawie 100% więcej miejsca na pokładzie. Projekt jednostki dostarczył sam Jan de Nul po wcześniejszej 
konsultacji z firmą Knud E. Hansen. 
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- Po dostawie statku w 2022 roku będziemy w stanie skutecznie prowadzić instalację morskich generatorów i 
fundamentów turbin wiatrowych nowej generacji - powiedział Philippe Hutse, dyrektor ds. morskich w Jan De Nul. 
- Ta inwestycja jest logicznym krokiem naprzód w rozwoju naszych morskich mocy wiatrowych. Trzeci statek typu 
jack-up pozwoli nam poradzić sobie z rosnącą liczbą morskich projektów wiatrowych na całym świecie. Ponadto 
zauważyliśmy globalny trend w kierunku budowy większych turbin wiatrowych, aby zwiększyć zapotrzebowanie 
na zieloną energię. Voltaire będzie miał wszystkie wymagane specyfikacje, aby sprostać nadchodzącym 
wyzwaniom - dodał. 

Źródło:pap.pl 

Wspólnie na rzecz środowiska: DFDS i partnerzy chcą, by żegluga była bardziej 

ekologiczna. 

Dbałość o środowisko oraz ograniczenie poziomu emisji szkodliwych związków jest przedmiotem troski wielu firm 
działających w branży transportowej. Sześć przedsiębiorstw z państw nordyckich zawarło właśnie sojusz, którego 
celem jest rozwój odpowiedniej infrastruktury, a także paliw przyjaznych środowisku. 
W szeregach tej inicjatywy znajdują się firmy: DFDS, Aker Solutions, Equinor, Kværner oraz Grieg Star, a liderem 
projektu jest Wärtsilä. Wszystkie one skupiły się w ramach projektu nazwanego Zero Emission Energy 
Distribution at Sea (ZEEDS), które postawiło przed sobą kilka zadań. Wierzą, że działając wspólnie, szybciej uda 
się wdrożyć mechanizmy, które doprowadzą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a tym samym jeszcze 
szybciej osiągnąć cele wyznaczone przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). 
„Partnerzy skupieni wokół ZEEDS zdają sobie sprawę z tego, że przejście na czyste paliwa wymaga wspólnego 
działania. Wierzymy, że zwracając baczną uwagę na kwestie takie jak: dostawy, przechowywanie oraz łańcuch 
dystrybucyjny, możemy przyspieszyć przejście na czystsze paliwo morskie” - wyjaśnił Cato Espero z firmy 
Wärtsilä. 
Przedstawiciele projektu czekają na włączenie się do inicjatywy kolejnych podmiotów, a także na wsparcie ze 
strony administracji na szczeblu rządowym. Swoje pomysły oraz zarys działań zamierzają przedstawić w czasie 
tegorocznej, zaplanowanej na czerwiec konferencji Nor-Shipping. 
Szacuje się, że żegluga odpowiada dziś za 3 procent globalnej emisji CO2. IMO chce, by poziom emisji, za jaką 
odpowiada żegluga, został do 2050 r. zredukowany o 50 procent. 
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Akademia Morska w Szczecinie obchodziła swoje święto. 

Uroczyste podniesienie bandery, nadzwyczajne posiedzenie senatu, zawody sportowe oraz piknik. 24 maja 
odbyło się Święto szkoły - Akademii Morskiej w Szczecinie. Gospodarzem tegorocznego wydarzenia był Wydział 
Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. 
Uroczysty Senat tego dnia uświetnił występ Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie. 
Podczas Senatu wręczono Nagrody Wilka Morskiego, których laureatami w tym roku zostali kpt. żw. Zbigniew 
Ferlas oraz studentka - Anna Rzęsikowska. Przyznano także stypendia Fundacji Lechosława Bara, 
przeprowadzono ślubowanie studentów - członków nowo powołanego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej przy 
Akademii Morskiej. 
Atrakcjami tego dnia był otwarty do zwiedzania Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu oraz oficjalne 
otwarcie nowego laboratorium Szybkiego Prototypowania. 
Jednak Święto Szkoły to ponad wszystko święto społeczności akademickiej – studentów, dydaktyków, 
naukowców i pracowników administracyjnych, możliwość integracji, zawody sportowe. Tego dnia odbył się 
wspólny bieg na mile morskie, by wesprzeć uczelnianą koleżankę w walce z chorobą. 
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Rozpędzony wycieczkowiec staranował nabrzeże i mniejszy statek w Wenecji. 

Chwile grozy w samym sercu Wenecji. Co najmniej pięć osób zostało rannych w wyniku kolizji wycieczkowca 
MSC Opera. Rozpędzona jednostka uderzyła w nabrzeże i mniejszy statek wycieczkowy. Do wypadku doszło 
około godziny 8:30. 
Zdarzenie miało miejsce na kanale Giudecca, głównej arterii, która prowadzi do Placu Świętego Marka. 
 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Nie daj się wypalić! Kiedy odejść z firmy wkrótce a kiedy natychmiast? 

Czasami, choćbyśmy się dwoili i troili, jedynym sposobem na uniknięcie wypalenia jest odejście z frmy. Po czym 
poznać, że pracujemy w miejscu, które wysysa z nas energię? 
Możesz nie zorientować się od razu. Ale po kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu miesiącach zaczynasz mieć 
problemy z koncentracją, jesteś stale rozdrażniony, zapominasz o ważnych sprawach. Nie możesz spać, albo 
przeciwnie – przesypiasz całe popołudnia. Przed wyjściem do pracy boli cię brzuch, masz mdłości. Coraz 
częściej łapiesz infekcje, masz obniżone libido i gorszą sprawność seksualną. To tylko niektóre dolegliwości 
spowodowane długotrwałym, nadmiernym stresem w pracy. „Organizm wysyła nam sygnały, że jesteśmy 
przeciążeni lub nie radzimy sobie z jakąś sytuacją. Nie łudźmy się, że objawy przejdą same. Niestety, 
prawdopodobnie będą się tylko pogłębiać” – mówi Aneta Rogowska, psycholożka i trenerka biznesu, ekspertka w 
zakresie proflaktyki psychologicznych chorób cywilizacyjnych. „Gdy organizm daje takie znaki, najwyższa pora 
coś z daną sytuacją zrobić”. 
No właśnie, co? Jeżeli próby naprawienia sytuacji kończą się niepowodzeniami (patrz ramka: „Zanim 
odejdziesz”), należy po prostu odejść. Nie ma co brnąć dalej! Bo to nie z nami jest coś nie w porządku, ale z 
miejscem pracy. Prawdopodobnie panują w nim toksyczne relacje lub postawione są niemożliwe do 
zrealizowania cele. Toksyczna frma nie tylko zatruje nam życie, ale może też nas sparaliżować, tak że nie 
będziemy w stanie podjąć żadnej sensownej decyzji – niepewni siebie i tego, czego chcemy. Działaj, zanim 
będzie za późno. 
ODEJDŹ NATYCHMIAST! 
- Gdy jesteś ofarą przemocy – ekonomicznej, fzycznej, seksualnej. Wbrew pozorom to całkiem częste w polskich 
frmach, w których panują folwarczne relacje. Coraz częściej psycholodzy biznesu mówią o tym, że polscy 
szefowie traktują swoich podwładnych jak chłopów pańszczyźnianych – niby nie byli niewolnikami, ale byli 
własnością pana. Dziś przełożeni czują się panami swoich pracowników: ich wolnego czasu, ich urlopów, tego, z 
kim się spotykają, jak się ubierają itd. Uważają, że mogą ich poniżać, obrażać, wykorzystywać. 
- Gdy jesteś poddawany mobbingowi – długotrwałemu prześladowaniu przez pracodawcę lub innych 
pracowników. Jesteś poniżany, ośmieszany, zaniżana jest twoja samoocena. Uwaga! Mobbing jest karany przez 
prawo. Rozważ oddanie sprawy do sądu. 
- Gdy warunki pracy zagrażają twojemu zdrowiu lub życiu, gdy nie są przestrzegane podstawowe warunki BHP. 
To też jest karane przez prawo. 
ODEJDŹ WKRÓTCE! 
-  Gdy masz inne wartości niż frma – dotyczy to zwłaszcza wartości dla ciebie najważniejszych. Wcześniej czy 
później poczujesz się wypalony lub zaczniesz działać – podświadomie lub nie – na szkodę frmy. 
- Gdy w frmie brak komunikacji – nie docierają do ciebie ważne informacje, nie dostajesz komentarzy na temat 
swojej pracy, a jeśli już, to tylko negatywne, zaś większość frmowej komunikacji opiera się na plotkach 
wykorzystywanych do manipulacji. Widocznie prawda jest dla frmy niewygodna. 
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- Gdy panuje bezkrólewie. Chaos, w którym nic nie można załatwić i nic ustalić. Co z tego, że jest szef, skoro nie 
interesuje go, co się dzieje w frmie i nie podejmuje żadnych decyzji. Nie wiesz, podobnie jak reszta pracowników, 
co masz robić. 
- Gdy masz szefa despotę, który chce kontrolować każdy twój ruch. Udaje, że liczy się z ludźmi, ale tak naprawdę 
liczy się tylko jego zdanie. Oczywiście, można zastosować zasadę „dłużej klasztora niż przeora”, czyli mieć 
nadzieję, że to on szybciej odejdzie. Ale szczerze mówiąc… 
Wróć do początku tekstu, czyli oby nie było za późno. Zastanów się też, czy warto kopać się z koniem, zwłaszcza 
gdy czuje się, że to on jest panem folwarku. Innymi słowy – odejdź natychmiast. 
- Gdy awansowani są wyłącznie karierowicze, a doświadczeni fachowcy odsuwani bądź zwalniani. To znak, że i 
dla ciebie wkrótce może nie być tu miejsca. Czerwona lampka powinna zapalić się zwłaszcza przy 
niespodziewanych awansach osób, które obiecują naprawę wszystkiego, choć zarządzają głównie przez stres i 
donosicielstwo. 
- Gdy masz w pracy toksycznych kolegów. Stale narzekających, obgadujących, kombinujących, podburzających 
do wyścigu szczurów albo wyśmiewających tych, którzy coś robią. Najpierw myślisz, że przecież możesz ich 
ignorować, ale z czasem atmosfera robi się nie do zniesienia. A wiadomo, kto z kim przestaje… 
Chyba nie chcesz być za kilka miesięcy taki jak oni? 
- Gdy firma chyli się ku upadkowi. Twój szef prosi cię o ukrywanie przed innymi złych informacji. Zaczyna 
brakować podstawowych rzeczy, takich jak woda do picia czy papier toaletowy. Pensje nie są wypłacane 
regularnie, a wręcz firma jest swoim pracownikom winna pieniądze i niewiele sobie z tego robi. Praca w takim 
schyłkowym miejscu tylko pogłębi depresyjne myśli, a szanse na odzyskanie pieniędzy maleją z dnia na dzień. 
Pracodawca widzi, że cię przytrzymał i że może wykonać taki manewr ponownie. Będąc na zewnątrz, łatwiej ci 
też będzie oddać sprawę do sądu. Zresztą pomyśl, że za chwilę z tego statku zejdą wszyscy i na rynku, czyli w 
twojej branży, zrobi się tłoczno. 
NIE DAJ SIĘ WYPALIĆ! 
W toksycznej firmie łatwo o wypalenie zawodowe. Oto lista najważniejszych obszarów potencjalnych 
niedopasowań według prof. Christiny Maslach, psychologa. 
Obowiązki – gdy jesteśmy przeciążeni pracą, gdy robimy zbyt dużo w zbyt krótkim czasie, mając do dyspozycji za 
mało zasobów. 
Kontrola – gdy nie możemy sami podejmować decyzji, wykorzystywać umiejętności myślenia i rozwiązywania 
problemów, gdy czujemy się stale monitorowani. 
Wynagrodzenie – gdy nie dostajemy satysfakcjonującej gratyfikacji, gdy nie jesteśmy doceniani, gdy nie 
odczuwamy dumy z pracy i wewnętrznej nagrody. 
Wspólnotowość – gdy tracimy chęć podtrzymywania pozytywnych relacji interpersonalnych w pracy, gdy wciąż 
wybuchają tam konflikty, gdy nikt nikomu nie chce pomagać. 
Sprawiedliwość – gdy czujemy się oszukiwani, traktowani stronniczo, nieszanowani, gdy nie możemy dochodzić 
własnych praw i racji. 
Wartości – gdy nie zgadzamy się ze standardami firmy, gdy wymaga się od nas nieetycznych działań. 
ZANIM ODEJDZIESZ 
Odpowiedz sobie na pytanie o twoje priorytety w pracy. Po co pracujesz? Na ile ważne są w tej chwili pieniądze, 
atmosfera, rozwój zawodowy, wolny czas? Przy jasno określonych priorytetach łatwiej podejmować trafne 
decyzje i poszukiwać odpowiedniej pracy. Już Seneka zauważył, że „kto nie wie, do jakiego portu chce przybyć, 
dla tego żaden wiatr nie będzie dobry”. 
Zweryfikuj cele z realiami. Oceń, czy i w jakim stopniu te ważne dla ciebie obszary są w tej chwili 
satysfakcjonujące. Na przykład jeśli priorytetem jest rozwój zawodowy, to czy twoje miejsce pracy pozwala ci się 
rozwijać. 
Spróbuj coś zmienić. Często okazuje się, że wystarczy podjąć inicjatywę. Możemy np. porozmawiać z 
przełożonym lub działem HR na temat zadań, stylu zarządzania czy oczekiwań finansowych. Druga, równie 
ważna ścieżka, dotyczy rozwoju umiejętności radzenia sobie ze stresem 
 

Źródło:Focus.pl 
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Legia sprowadzi talent z Ghany? 

Jak donosi portal Legia.net, powołujący się na ghańskie media, nowym nabytkiem Legii Warszawa ma 
zostać Richard Danso. 18-latek ma podpisać z wicemistrzami Polski czteroletnią umowę. 
Piłkarz jest młodzieżowym reprezentantem swojego kraju, a we wrześniu skończy 19 lat. Zdaniem portalu footy-
ghana.com od podpisania umowy dzielą go już tylko testy medyczne. 
Danso może występować na dwóch pozycjach - w ataku i na skrzydle. Ghańczyk jest zawodnikiem tunezyjskiego 
klubu ES Sahel, w barwach którego w tym sezonie rozegrał 14 meczów, w których strzelił 3 gole. 
Piłkarz miał wpaść skautom Legii w oko w trakcie mistrzostw świata U-17, które były rozgrywane dwa lata temu. 
Zawodnik zagrał w czterech meczach i zdobył dwie bramki w tym turnieju.  
Kontrakt Ghańczyka z klubem jest ważny do 2022 roku, a portal Transfermarkt.de wycenia go na 150 tysięcy 
euro. 
 
 

Źródło:PiłkaNozna.pl 
 

Info OMK. 

Blumenthal na celowniku ITF 

W związku z ciągłym łamaniem praw marynarzy ITF rozpoczął akcje przeciwko niemieckiej firmie żeglugowej 
Johann M.K. Blumenthal. W ramach tej akcji 147 Inspektorów ITF będzie kontrolować flotę Blumenthala w 
portach na całym świecie. "Inspektorzy ITF będą kontrolować flotę Blumenthala na całym świecie aby upewnić 
się, że ich załogi są właściwie opłacane, odpowiednio żywione i że wszystkie ich prawa są przestrzegane" ? 
powiedział Inspektor ITF w Bremen i nadzorujący akcję Sven Hemme. "Po zatrzymaniu statku Anna-Elisabeth 
przez władze australijskie a także stwierdzone naruszenie praw marynarzy na innych jego statkach w 
europejskich portach ochrona praw marynarzy zatrudnionych na statkach Blumenthala stała się priorytetem 
inspektorów ITF" ? powiedział Hemme. Oprócz ogłoszenia docelowej akcji ITF również skierował zaproszenie do 
szefa Blumenthala Maththias-K Reith aby nawiązał współpracę ze związkami w celu podniesienia standardów 
Marynarzy zatrudnionych pod "tanimi banderami". "ITF rzuca wyzwanie jednej z najstarszych niemieckich firm 
żeglugowych aby zmodernizowała swoje działania i podejście do pracowników w taki sposób aby były one 
zgodne z oczekiwaniami międzynarodowych firm w 2019 roku" ? powiedział Hemme. "Trwałość i etyczne 
postępowanie w firmie jest w dzisiejszym świecie równie ważne jak przestrzeganie podstawowych zasad i 
zarządzanie ryzykiem. Odpowiedzialne firmy starają, jako minimum, zapewnić odpowiednie warunki i operować 
na zasadach, które spełniają podstawowe obowiązki w zakresie praw człowieka, praw pracy, ochrony środowiska 
i przeciwdziałają korupcji. "Coraz częściej widzimy, że odpowiedzialni czarterujący odgrywają kluczową rolę w tej 
branży i przy podejmowaniu decyzji o wyborze statków do czarteru wybierają te, które posiadają certyfikaty ITF. 
Rzeczywistość jest taka, że brak regulacji systemu FoC ("tanich bander") pozwala na wykorzystywanie i 
nadużywanie praw marynarzy i coraz częściej jest tak, że odpowiedzialni czarterujący nie są skłonni do 
podejmowania ryzyka i korzystania ze statków, które łamią te prawa". "Wzywamy firmę Blumenthal do włączenia 
się w te zmiany aby pomóc ulepszyć światowy przemysł żeglugowy i objąć wszystkie statki FoC układami 
zbiorowymi ITF i zagwarantować , że prawa marynarzy i warunki ich pracy są chronione" ? powiedział Sven 
Hemme. (tłumaczenie ze strony ITF 12/04/2019) 

Rabaty na stacjach LOTOS dla marynarzy OMK 
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Rabaty z LOTOS Paliwa marynarze naszej organizacji OMK będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa na 
stacjach polskiego koncernu paliwowego. Legitymacja i karta jest wydawana bezpłatnie. Chętnych do otrzymania 
kart prosimy o kontakt z biurem OMK. 

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podpisała z LOTOS Paliwa umowę, na podstawie której marynarze z OMK 
będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa na stacjach polskiego koncernu paliwowego. Poniżej 
przedstawiamy procedurę i warunki, jakie trzeba spełnić, by móc skorzystać z rabatu: 1. Każda z osób pragnąca 
otrzymać kartę LOTOS musi najpierw wyrobić dodatkową elektroniczną legitymację członkowską (plastikową) 
NSZZ "Solidarność". W tym celu należy zwrócić się do nas (OMK) i wypełnić wniosek o wydanie elektronicznej 
legitymacji wniosek z przystawioną pieczątką Organizacji, przekażemy do Zarządu Regionu, gdzie zostanie 
przygotowana i wydana indywidualna elektroniczna legitymacja członkowska. Czas oczekiwania na legitymację, 
może trwać około 40 dni. Nie dotyczy to osób, które mają już elektroniczną legitymację. 2. Osoby, które będą w 
posiadaniu elektronicznych legitymacji i wyrażą chęć posiadania karty rabatowej LOTOS BIZNES muszą 
wypełnić *załącznik nr 2 do umowy (Każdy indywidualnie musi wpisać: nr ewidencyjny uczestnika tożsamy z 
numerem legitymacji członkowskiej, nazwisko i imię oraz podpisać się dwa razy u dołu załącznika). Uwaga! Nie 
wypełniamy rubryki ORGANIZATOR. Regulamin pracowniczy sprzedaży w systemie LOTOS-Biznes 
http://www.solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2018/09/Za%C5%82-nr-1-Regulamin_karta-pracownicza.pdf 3. 
Zebrane, wypełnione i podpisane załączniki nr 2 wraz z opieczętowaną przez OZ/OM listą zbiorczą organizacji 
zakładowej wysyłamy do Zarządu Regionu NSZZ Solidarność 4. Po opracowaniu przez ZR wniosków, zostaną 
one przesłane do LOTOS Paliwa. Lotos prześle karty LOTOS BIZNES na adres ZR, skąd zostaną one odebrane 
przez naszą organizacje. Użytkownicy związkowych kart LOTOS Biznes otrzymują rabaty ? od kilku do 
kilkudziesięciu groszy ? za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) lub paliwa premium LOTOS 
Dynamic (Pb98, ON), a także 10-proc. zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do 
spryskiwaczy oraz 15-proc. zniżkę na usługi myjni. Rabaty na stacjach na wszystkich stacjach LOTOS z 
wyłączeniem stacji MOP: - Olej napędowy 10 gr/litr - Benzyny: 10 gr/litr - Olej napędowy Dynamic 15 gr/litr - 
Benzyna bezołowiowa Dynamic 15gr/litr - Gaz LPG: 7 gr/litr - Myjnia: 15% - Oleje i płyny do spryskiwaczy: 10% - 
Gastronomia Cafe Punkt: 10 % - Rabatowanie gastronomii może nie być dostępne na wybranych stacjach. Na 
stacjach MOP: - Olej napędowy: 15 gr/litr - Benzyny: 15 gr/litr - Olej napędowy Dynamic 20 gr/litr - Benzyna 
bezołowiowa Dynamic 20 gr/LTR - Gaz LPG: 12 gr/litr - Myjnia: 15% - Oleje i płyny do spryskiwaczy: 10% - 
Gastronomia Cafe Punkt: 10% Legitymacja i karta jest wydawana bezpłatnie. Chętnych do otrzymania kart 
prosimy o kontakt z biurem OMK. 

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). 
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• 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. 

• 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: 

https://www.omk.org.pl/article/567 

 

Może polubisz nas na FB ? 
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Wydarzyło się 03 czerwca - kalendarium 

03 czerwca jest 154 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostały 211 dni. 03 czerwca jest Dniem 
Savoir-Vivre 
Imieniny obchodzą: 
Andrzej, Bratumiła, Cecyliusz, Ferdynand, Franciszek, Izaak, Jan, Joachim, Karol, Kewin, Klotylda, Laurencjusz, 
Laurentyn, Leszek, Maciej, Owidia, Owidiusz, Paula, Tamara i Wawrzyniec. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1460r. – Wojna trzynastoletnia: papież Pius II ekskomunikował walczące z zakonem krzyżackim stany pruskie 
oraz ich sprzymierzeńców, czyli króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka i jego poddanych. 
1524r. – Mikołaj Kopernik napisał we Fromborku List przeciwko Wernerowi. 
1527r.–   Pożar strawił niemal doszczętnie zabudowę Lwowa  
1915r.. –   I wojna światowa: zakończyło się trzecie oblężenie Twierdzy Przemyśl. Do miasta weszły wojska 
bawarskie i austro-węgierska 4. dywizja kawalerii. Wycofujący się Rosjanie wysadzili mosty na Sanie..  
1925r. – Po raz pierwszy do niepodległej Polski przyjechała Maria Skłodowska-Curie. 
1942r. – Niemcy zlikwidowali getto żydowskie w Przemyślu. 
1972r. –  W katastrofie kolejowej pod Bydgoszczą zginęło 12 osób, a 26 zostało rannych. 
2004r. –  W Bełżcu odsłonięto nowe założenie pomnikowe upamiętniające ofiary niemieckiego obozu zagłady 
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 
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● ● ● 

Sprawa rozwodowa, sędzia pyta kobietę:  
- Proszę pani, co pani nie odpowiadało w domu?  
- Wszystko odpowiadało - mówi kobieta. - Jest bardzo ładny i poza miastem. O ile dobrze pamiętam, to 
jest tam też 10 hektarów gruntu.  
Sędzia nie daje za wygraną:  
- Pani mnie źle zrozumiała. Ja pytałem na jakiej podstawie?  
- Oj, solidnej, Wysoki Sądzie. Żelbeton i to na 4 metry w ziemię?  
Sędzia z lekka podłamany:  
- Ale ja pytałem jakie są wasze stosunki.  
- Oj, bardzo dobre, Wysoki Sądzie.  
Mamy mnóstwo przyjaciół, a co piątek chodzimy grać w brydża.  
Sędzia już dość mocno podirytowany:  
- Proszę panią, że się tak pospolicie wyrażę, czy coś w państwa małżeństwie nie grało?  
- Co prawda mamy dwie wieże hi-fi, fortepian, pianino, ale z reguły to nie słuchamy muzyki?  
ale sprzęt jest w jak najlepszym stanie.  
W końcu sędzia nie wytrzymuje:  
- Na boga kobieto! Czemu chcesz tego rozwodu!?!?  
- Ooo, to nie ja chcę rozwodu tylko mój mąż. Mówi, że nie może się ze mną dogadać… 

 

 


