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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku ze strefy Schengen, poza Schengen – obowiązkowy test– 

stan na dzień 24-01-2022 r 

Informujemy, że z obowiązku kwarantanny w ramach wykonywania czynności zawodowych są zwolnnieni 
marynarze powracający ze strefy Schengen. Dz.U.2021.861 
Uwaga: osoby wymienione w katalogu wyłączeń z obowiązku odbywania 14.dniowej kwarantanny po wjeździe do 
RP z poza strefy Schengen(vide odpowiednio katalog wskazany w par. 3.2 i 3.3 rozporządzenia), aby móc 
skorzystać z wcześniej już przysługujących im zwolnień, w aktualnym stanie prawnym i faktycznym 
dodatkowo winny także posiadać i okazać  funkcjonariuszowi SG[3] ww. negatywny test diagnostyczny w 
kierunku SARS-CoV-2, który może być wykonany w trzech wariantach: 

 przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego 
testu. 

 przed odprawą graniczną - po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska, 
 na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy. 

Ważne - w wariancie nr 3. zwolnienie z kwarantanny obejmie także tych podróżnych, którzy nie mieli 
możliwości wykonania testu ani przed przylotem do Polski ani na lotnisku przed odprawą graniczną, 
gdzie nie stworzono takiej infrastruktury. W tym przypadku procedura zwalniania podróżnego od 
obowiązku kwarantanny będzie spoczywała już tylko i wyłącznie po stronie inspekcji sanitarnej, zatem 
podróżny korzystając z tej opcji - nie musi powracać do strefy odpraw granicznych prowadzonych przez 
funkcjonariuszy SG. 
Zmiany obowiązują od dnia: 15 grudnia 2021 r. do dnia 31-01-2022 r. 

Szczegóły znajdują się na stronie Straży Granicznej RP, w dziale informacje dla podróżnych 

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html 

Na powyższej stronie, prosimy o zwrócenie uwagi na anglojęzyczną treść informacji w sprawie PCR… 

Poniżej link do informacji, która została umieszczona  na stronie internetowej lotniska w Gdańsku 

https://www.airport.gdansk.pl/lotnisko/aktualnosci/od-15-grudnia-obowiazkowe-testy-dla-podrozujacych-spoza-
schengen-i-ue-n2119.html 

Źródło: www.omk.org.pl 

 

Ograniczenia i procedury w podmianach załóg w portach na świecie. 

W portach na całym świecie, obowiązują ograniczenia, środki bezpieczeństwa i procedury które cały czas się 
zmieniają w związku z dynamiką rozwoju pandemii. 
Poniżej przekazujemy link do aktualizowanej mapy z zaznaczeniem części świata, Państwami i ograniczeniami 
związanymi z podmianami załóg. 
Udostępniona jest na stronie UKP&I Club  www.ukpandi.com. 
http://geollectcoronavirusdashboard.com.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 
 

Źródło: www.omk.org.pl 
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Bezpłatny Portal Pracy Sea4You. 

Przypominamy, że od kilkunastu lat działa bezpłatny portal pracy utworzony przez OMK / ITF. 
Portal Sea4You jest bezpłatnym serwisem internetowym, umożliwiającym bezpłatne zamieszczanie ofert pracy 
przez pracodawców lub firmy pośredniczące w pracy oraz bezpłatne przedstawianie ich, w uporządkowany 
sposób, marynarzom poszukującym zatrudnienia. 
Nie jesteśmy firmą zatrudniającą ani pośredniczącą w pracy. Portal został utworzony przez Organizację 
Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność jako narzędzie pomagające w poszukiwaniu zatrudnienia. 

 

Źródło: www.omk.org.pl 

Ponownie szybkie porady OMK – bezpieczna praca na morzu. 

Szybkie porady dla marynarzy z OMK 
Poniżej zamieszczamy skrót  informacji dotyczących istotnych zagadnień mogących się przydać podczas 
zatrudnienia. W razie potrzeby rozwinięcia tematu, porady zapraszamy marynarzy z OMK do kontaktu z 
biurem: biuro@nms.org.pl 
  
MLC – Międzynarodowa Konwencja o Pracy na morzu 
Konwencja scalająca wszystkie dotychczasowe rezolucje Międzynarodowej Organizacji Pracy wraz z 
przeglądem  i uaktualnieniem do obecnych standardów. Konwencja jest często nazywana „Seafarers Bill o 
Rights” co w wolnym tłumaczeniu na polski brzmi „Karta praw marynarzy”. 
Zapisy Konwencji MLC muszą być wdrożona do prawa krajowego we wszystkich Państwach, które ratyfikowały 
konwencje. 
  
Ubezpieczenie w klubach P&I 
Konwencja MLC wymusiła na armatorach obowiązek ubezpieczenia marynarzy zgodnie z zapisami MLC 
dotyczącymi odpowiedzialności armatora za wynagrodzenia i inne zobowiązania finansowe armatora wobec 
marynarza. Co należy wiedzieć? 
1)      Polisa powinna być wywieszona na statku w łatwo dostępnym miejscu. Zalecamy zanotowanie szczegółów 
tej polisy z czego najważniejsza jest nazwa Kluby P&I. 
2)      Nasze wynagrodzenie i zobowiązania finansowe są ubezpieczone ale według jasno określonych. Jedną z 
nich jest, iż roszczenie powinno być zgłoszone pomiędzy 2 i 6 miesiącem zaległości. 
Wszystkie polisy P&I poprzedzające wejście w życie konwencji MLC pozostają w mocy. 
Marynarze należący do OMK mogą skorzystać z naszej pomocy w tym zakresie.  Możemy zarówno doradzić jak 
takiego zgłoszenia dokonać lub reprezentować marynarza w klubie P&I. W „Strefie Marynarza” na stronie OMK 
znajdują się numery kontaktowe dla spraw MLC (wynagrodzenia, świadczenia finansowe) w głównych klubach 
P&I. 
  
Procedura składania skarg MLC – przywileje ale także obowiązki 
Warunki zgłaszania i rozpatrywania skarg powinny być dołączone do każdej umowy o pracę. Dodatkowo powinny 
być one łatwo dostępne na statku jak i są częścią statkowego ISM. 
Analizując procedurę składania skarg zwracamy uwagę, iż  zawiera ona zarówno nasze prawa ale także 
obowiązki. Jeżeli spodziewamy się problemów lub nasze prośby są ignorowane to musimy postępować zgodnie z 
ustaloną procedurą. W innym przypadku narażamy swoją sprawę na niepowodzenie. 
Tryby składania skarg 
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Wynikające z umowy o pracę – tutaj ostateczną instytucją jak tą właściwą do interweniowania w skargi marynarzy 
jest administracja kraju bandery. Zazwyczaj problemy poruszane w tym trybie są ściśle powiązane z pracą na 
statku i warunkami pracy. Zanim skarga trafi do kraju bandery należy najczęściej przejść poziom szefa działu, 
kapitana i DPA. 
Wynikające z umowy o pośrednictwo pracy – składa się zgodnie z procedurą określoną przez agencję 
pośredniczącą w pracy, Crewing – w tym przypadku instytucją właściwą będzie administracja kraju siedziby firmy. 
Taka instrukcja powinna być łatwo dostępna, często można ją znaleźć na stronach internetowych firm 
pośredniczących w pracy. 
  
Strefy działań piracki i wojennych 
Punktem wyjściowym jest umowa o pracę, kontrakt. To co jest ustalone w umowie o pracę obowiązuje strony. 
Zdarza się, że albo nie możemy się doszukać takich zapisów albo nie ma załącznika. W takiej sytuacji gdy 
jesteśmy tym zainteresowaniu to należy dopytać pracodawcę o szczegóły. 
Najczęstsze pytania to: czy muszę tam płynąć ?, czy powinienem otrzymać dodatkowe wynagrodzenie?. 
Odpowiedzi na takie pytania znajdują się w umowie o pracę. Jeżeli nie są określone to może być, iż takie strefy 
przez pracodawcę klasyfikowane są jak wszystkie inne rejony geograficzne. 
Zaletą jest, iż ITF ustala zasady pracy, ubezpieczenia i wynagrodzenia w przypadku wejścia statku w takie 
strefy.  Ponad połowa statków operujących na świecie posiada układy zbiorowe pracy ITF. Oznacza to, że jeżeli 
na statku jest układ zbiorowy ITF to niezależnie od tego co jest w kontrakcie to obowiązują zasady ITF i jest tam 
zapisane kiedy można odmówić pracy, kto płaci za podmianę, kiedy powinno się dostać dodatkowe 
wynagrodzenie, jak wygląda ubezpieczenie w razie wypadku. Wszystkie strefy są graficznie przedstawione tak 
więc łatwo to odnaleźć. 
Jeżeli chcesz sprawdzić czy Twój statek jest objęty układem zbiorowym ITF możesz się do nas zgłosić podając 
nazwę statku i jego banderę. 
  
Zabezpieczenie społeczne – bandery UE i EOG 
Ogólna zasady są następujące: 
1)      Marynarz pochodzący z UE wykonujący pracę na statku podnoszący banderę innego kraju UE/EOG 
powinien być objęty ubezpieczeniem społecznym kraju bandery. 
2)      Marynarz pochodzący z UE  wykonujący pracę na statku podnoszącym banderę spoza UE powinien być 
objęty ubezpieczeniem społecznym w kraju pochodzenia marynarza – najnowszy wyrok TSUE (Trybunału 
Sprawiedliwości UE). 
Od powyższego istnieją odstępstwa na mocy porozumień pomiędzy krajami, np. pomiędzy Polską i Norwegią w 
sprawie zatrudnienia polskich marynarzy na statkach NIS. 
Sytuacją nagminną jest, iż wielu pracodawców nie przestrzega powyższych zasad, marynarze nie składają 
oficjalnych skarg w tym zakresie, a administracje krajów chcąc podtrzymywać atrakcyjność swoich rejestrów też 
specjalnych działań nie podejmują. 
W naszej ocenie najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem jest to, iż pod banderą UE często nie występuję 
obowiązek ubezpieczenia marynarzy spoza UE – tym zjawiskiem eliminuje się marynarzy UE z pracy na statkach 
UE. Jako OMK sprzeciwiamy się takim procederom i aktywnie działamy w kierunku utrzymania miejsc pracy dla 
marynarzy z UE. 
  
Co zrobić gdy dojdzie do wypadku na statku 
Każdy wypadek musi być zgłoszony po czym powinna powstać odpowiednia dokumentacja. Na wniosek 
marynarz powinien dostać kopię formularza wypadkowego.  Nie czekaj ze zgłoszeniem. Jeżeli wypadek jest 
niezarejestrowany to zgłoś to do przełożonego.  Jeżeli potrzebujesz pomocy to możesz się zgłosić do OMK. 
Jeżeli sprawa nie zostanie odpowiednio zgłoszona to dochodzenie ewentualnych roszczeń może być niemożliwe. 
Pozostaw kontrakt i kontakt w domu z najbliższą osobą. 
Dla pełniejszego obrazu przedstawiamy jak powinno wyglądać typowe postepowanie w trakcie leczenia i choroby 
zgodnie ze standardami ITF: 
         choroba niezwiązana z pracą na statku – chorobowe do 130 dni 
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         choroba lub wypadek związane z pracą na statku – chorobowe do czasu wyleczenia lub osiągnięcia stałej 
niezdolności do pracy 
Odszkodowanie:  przysługuje w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu. Droga może być długa i prowadzić 
nawet przez 3 komisje lekarskie. Pamiętajmy, iż nie musimy się zgodzić z postanowieniem lekarza 
wyznaczonego przez pracodawcę, zawsze możemy powołać swojego lekarza. Oczywiście wszystko w zakresie 
ustalonych zasad zgodnie z umową o pracę lub obowiązującym prawem. 
Nawet jeżeli marynarz nie potrzebuje pomocy Związku w prowadzeniu sprawy lub roszczenia zalecamy 
wszystkim marynarzom z OMK aby skonstatowali się z nami w celu porady. Szybki e-mail lub rozmowa 
telefoniczna. Jeżeli przeoczymy jakiś termin lub warunek to może to w znacznym stopniu utrudnić dalsze 
postepowanie. 
  
Rodzaje umów o prace dla marynarzy 
Jeżeli korzystamy z pośrednika pracy lub z crewingu to powinna być osobna umowa. 
Umowy o pracę: 
         na czas określony – tzw. kontrakt np. na 2 lub 3 kub 4 miesiące. Często pojawia się tzw. Opcja armatorska 
+/- miesiąc. Dość często pojawia się pytanie o zasady przedłużania kontraktu o opcję armatorska. Jest to jedynie 
w uzasadnionych przypadkach i spowodowane z żeglugą. Odpowiedź typu nie mogę znaleźć nikogo na 
Pana/Pani miejsce nie jest opcją armatorską. 
         Umowa na czas nieokreślony – w oparciu o stałe wynagrodzenie z ustalonym okresem wypowiedzenia. 
!!! Do każdej umowy o pracę muszą być załączone warunki zatrudnienia lub układ zbiorowy pracy. Marynarze z 
OMK mają możliwość podesłania swojego kontraktu do biura OMK w celu weryfikacji i wydania opinii dotyczącej 
oferowanych warunków zatrudnienia. 
  
Kontakt z ITF 
Inspektor ITF to nikt inny jak wyznaczony pracownik ze Związku Zawodowego. Tak samo jak ITF to Federacja 
Związków Zawodowych z całego Świata. 
Zalecamy aby przed kontaktem z inspektorem najpierw skonsultować sprawę w swoim Związku Zawodowym. 
Jeżeli nie  ma takiej możliwości to przygotujmy legitymacje Związkową ITF – to dużo pomaga. 
  
W Polsce: https://solidarnosc.nms.org.pl/article/2 
Na Świecie: https://www.itfseafarers.org/en/about-us/itf-inspectors 
  

Źródło: www.omk.org.pl 

 

Markos udoskonala procesy produkcyjne w trosce o stan środowiska. 

Nawet kilka tysięcy litrów wody tygodniowo uda się zaoszczędzić w wyniku nowych rozwiązań wprowadzonych w 
firmie Markos. Od 20 stycznia podczas procesu sprawdzania szczelności elementów montowanych na łodziach 
wykorzystywany jest specjalny zamknięty system obiegu wody. Pomysłodawcami i wykonawcami projektu są 
sami pracownicy. 
Autorem zgłoszonego jeszcze w ubiegłym roku rozwiązania jest Marek Głowacki, który w firmie kieruje Działem 
Spawalniczym. Zaproponowane przez niego rozwiązanie polegające na budowie specjalnego systemu obiegu 
wody, który umożliwiałby wykonanie testów szczelności między innymi zbiorników paliwowych w obiegu 
zamkniętym, co w zdecydowanej mierze przyczyni się do ograniczenia jej zużycia. W skali zakładu 
produkcyjnego, który ze względu na swoją specyfikę, podobnych testów przeprowadza kilkanaście w skali 
tygodnia, oszczędności ekologiczne są znaczące. 
– W związku z tym, że powszechnie wiadomo o problemie malejących zasobów wody, a nasza firma przykłada 
do kwestii ochrony środowiska dużą wagę, zaproponowaliśmy budowę zbiornika o pojemności tysiąca litrów, 
który wyposażony jest w pompę umożliwiającą tłoczenie wody w obiegu zamkniętym. Testy szczelności odbywają 
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się więc przy zachowaniu wszystkich standardów, przy jednoczesnym wyeliminowaniu jej ponownego 
całkowitego uzupełnienia – tłumaczy Marek Głowacki. 
Cała konstrukcja, od etapu projektowania poprzez wykonanie, przygotowana została przez pracowników firmy 
Markos. Woda do zbiorników wtłaczana jest wężami, a po weryfikacji znów odprowadzana do zbiornika przy 
użyciu pompy. 
– Troska o stan środowiska naturalnego jest jednym z filarów, na których oparta jest wizja funkcjonowania firmy. 
Na tym polu staramy się nieustannie rozwijać, stąd wśród wielu działań, którym przyświeca podobny cel, mamy 
się czym pochwalić. Osiągnęliśmy niemal 100-procentowy wskaźnik poziomu recyklingu wytwarzanych odpadów 
przy jednoczesnym ich ograniczaniu. Nowa hala produkcyjna, która już wkrótce zostanie oficjalnie otwarta, jest 
wyposażona w nowoczesną instalację adsorpcyjno-katalityczną do oczyszczania powietrza. Na terenie całego 
zakłady dokonujemy wymiany oświetlenia na ekologiczne LED – podkreśla Szymon Koseski, zastępca Dyrektora 
Naczelnego Markos. 
Pomysł na stworzenie zbiornika wody do wykonywania prób szczelności w oparciu o zamknięty system obiegu 
wody zgłoszony został przy wykorzystaniu systemu Kaizen, który funkcjonuje w firmie Markos. To zaczerpnięta z 
Japonii filozofia biznesowa polegająca na ciągłym udoskonalaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez 
realizowanie uzasadnionych zmian i rozwiązań proponowanych przez samych pracowników. Inicjatywa szefa 
Działu Spawalniczego była jedną z 3, które zgłoszone zostały w listopadzie. 
                                

Źródło: gospodsrkamorska.pl 

Vulcan Training & Consultancy – Szkolenia najwyższej jakości dla branży 

morskiej, Oil & Gas oraz energetyki wiatrowej. 

Vulcan Training & Consultancy, to jedyne w Polsce centrum treningowe z akredytacją OPITO. Zaczynali od 
jednego szkolenia i czterech pracowników. Dziś do Szczecina po wiedzę i umiejętności przyjeżdżają pracownicy 
z całego świata. 
Spółka Vulcan Training & Consultancy na rynku funkcjonuje od 2016 roku. Już rok po pierwszych działaniach 
pozyskała finansowanie na poziomie 7,5mln zł na budowę nowoczesnego centrum szkoleniowego. 
– Brakowało takiego Centrum w Polsce. Na swój pierwszy BOSIET w 2006r leciałem do Holandii, to była 
prawdziwa wyprawa, na pierwsze takie szkolenie w naszym Centrum, w maju 2018 roku jeden z delegatów 
przyjechał rowerem – wspomina Artur Ambrożewicz, CEO w Vulcan Training & Consultancy, właściciel, wieloletni 
pracownik i kapitan statków offshore, który podczas swojej kariery zawodowej kończył podobne szkolenia między 
innymi w Holandii czy Norwegii. 
– Jednocześnie było to pierwsze w Polsce szkolenie z akredytacją OPITO, międzynarodowej organizacji 
gwarantującej najwyższe standardy bezpieczeństwa szkoleń dla przemysłu oil & gas, które są znacznie bardziej 
wymagające niż standardowe szkolenia dla marynarzy. 
Początki nie były łatwe. Zespół VTC zaczynał od jednego szkolenia i czterech pracowników. 
– Dzisiaj oferujemy ponad 60 akredytowanych szkoleń oraz zatrudniamy zespół ponad 30 osób – wylicza prezes. 
– Zaczęliśmy z mocnym akcentem, bo od szkolenia BOSIET w akredytacji OPITO, natomiast kolejnym etapem 
były szkolenia dla branży energetyki wiatrowej, akredytowane przez Global Wind Organization (GWO)”, a także 
szkolenia dostępu liniowego akredytowane przez organizację IRATA.   
Takiej infrastruktury nie ma nikt w Polsce  
Szczecińskie centrum treningowe szkoli osoby pracujące m.in. w przemyśle wydobywczym ropy naftowej, przy 
budowie i obsłudze morskich i lądowych elektrowni wiatrowych oraz w innych branżach, w których 
bezpieczeństwo pracy jest kluczowe.  
Co wyróżnia to miejsce? Poza jedyną w swoim rodzaju kadrą to infrastruktura: zadaszona, klimatyzowana hala z 
podgrzewanym basenem, na miejscu własny ***Hotel Vulcan dla delegatów, poligon pożarowy, struktura do 
pracy na wysokości z podestem wiszącym Avanti, drabinami oraz przede wszystkim symulator tonącego 
helikoptera, w którym delegaci uczą się jak przeżyć w przypadku awaryjnego lądowania helikopterem na wodzie. 
– Drugi taki symulator posiada tylko Marynarka Wojenna... – zaznacza Ambrożewicz. 
Delegaci VTC cenią sobie także symulator turbiny wiatrowej. 
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– To pierwsza turbina w całości wybudowana w Polsce – żartuje prezes - Wybudowaliśmy całą turbinę, symulator 
do treningu zaawansowanych technik ratowniczych. Uczymy serwisantów jak poradzić sobie w przypadku 
zasłabnięcia kolegi, np. w habie, korzystając wyłącznie z dostępnego sprzętu. Trzeba pamiętać, że zespoły 
serwisowe to często tylko 2-3 osoby. Każdy technik musi wiedzieć, jak samodzielnie przeprowadzić akcje 
ratownicze – nie tylko wysokościowe, ale pierwszej pomocy czy przeciwpożarowe. Nasza turbina symuluje 
rzeczywiste środowisko pracy w turbinie – opowiada CEO, Artur Ambrożewicz. 
Firma zatrudnia 30 osób na stałe, w tym 15 instruktorów, co przekłada się na kadrę, która prowadzi szkolenie 
nawet dla jednej osoby. – Praktycznie nie ma sytuacji, w której szkolenie się nie odbędzie. To bardzo ważne dla 
firm w procesie planowania zespołów serwisowych – tłumaczy. 
Najpopularniejsze szkolenia  
W Vulcan Training & Consultancy najchętniej wybierane są szkolenia dotyczące pracy przy turbinach wiatrowych 
– zarówno na morzu, jak i na lądzie.  
Prowadzimy szkolenia GWO dla branży energetyki wiatrowej co tydzień i dajemy pewność, że nie odwołamy 
szkolenia, jeśli jest w naszym kalendarzu szkoleń, na pewno się odbędzie. 
– Warto podkreślić, że w ofercie, jako jeden z siedemnastu ośrodków szkoleniowych na świecie mamy pakiet 
OPITO Rigging & Lifting. Regularnie gościmy delegatów z Grecji, Hiszpanii, Portugalii i innych państw Europy – 
mówi prezes firmy. 
Artur Ambrożewicz wyjaśnia, że szkolenie typu „BOSIET” to szkolenie wstępne BHP do pracy na Offshore 
oil&gas. 
Natomiast „OPITO Banksman & Slinger” czy „OPITO Rigger” dają już pewne umiejętności do wykorzystania w 
pracy na instalacjach.  
– Uczymy ludzi, jak zachować się na pokładzie jednostki, bezpiecznie podczepiać ładunek oraz współpracować z 
dźwigiem. Z tymi umiejętnościami można zaczynać karierę w branży oil & gas – opowiada. 
– Mamy mnóstwo planów. Do końca pierwszego kwartału 2022 planujemy wdrożenie ITSO Initial Training 
Shipboard Operations dla załóg statków Emergency Response Rescue Vessels (ERRV), a w dalszej przyszłości 
szkolenia dla Helicopter Landing Officer (HLO) czy zaawansowanych grup przeciwpożarowych – wymienia 
Ambrożewicz 
GWO BST Offshore. Pięć modułów dla techników i serwisantów 
W przypadku szkoleń akredytowanych szyldem GWO kursanci mogą wybierać spośród pięciu modułów – 
również w formule hybrydowej. To propozycja dla wszystkich techników i serwisantów, którzy pracują przy 
instalacji, montażu oraz serwisie turbin wiatrowych. 
– Jako pierwsi na świecie wdrożyliśmy formułę hybrydową szkoleń GWO, którą firmy niezwykle cenią. To dla nas 
spore wyróżnienie, a wszystko wymusiła pandemia. Część teoretyczna odbywa się w formie e-learning’u, a 
praktyczna u nas w centrum. Jak się okazuje, co trzeci technik turbin wiatrowych pracujący na Świecie jest z 
Polski. To oni w dużej mierze pracują na farmach wiatrowych w Niemczech, Danii, Szwecji czy nawet w Australii. 
Zagraniczni pracodawcy doceniają, że potrafimy ciężko pracować oraz jesteśmy przy tym sumienni i dokładni. 
Mimo to ludzi do pracy wciąż brakuje. 
Technik turbin wiatrowych – to będzie zawód przyszłości! 
– Choć do stawiania pierwszych farm wiatrowych na Bałtyku jeszcze trochę czasu zostało, to firmy serwisowe już 
dziś mają problem z ludźmi do pracy. Musimy się skupić na młodzieży, która kończy licea i technika i szuka dla 
siebie miejsca – uważa Artur Ambrożewicz. 
– Widzę szansę w młodym pokoleniu. Do tej pracy doskonale mogą przygotować technika czy licea zawodowe 
lub policealne szkolenia trwające sześć, osiem miesięcy. Po takim technikum czy kursie mamy technika turbin 
wiatrowych – juniora, który pod okiem doświadczonej osoby będzie realnym wsparciem. Taka osoba może iść 
oczywiście na studia wyższe, ale z pewnością te studia nie są potrzebne wszystkim. 
Dodajmy, że szkolenia GWO z zakresu bezpieczeństwa to podstawa do pracy w branży energetyki wiatrowej. 
Kolejnym koniecznym etapem są szkolenia techniczne wymagane przez producentów turbin. Dopiero po 
otrzymaniu certyfikatu danego producenta można rozpocząć pracę przy serwisowaniu turbiny, więc proces 
pozyskiwania odpowiednich kompetencji jest o wiele bardziej złożony niż pierwotnie mogłoby się wydawać. Po te 
szkolenia wciąż trzeba jeszcze wyjeżdżać za granicę. 

 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 04-2022 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 7 
 

Źródło: gospodaramorska.pl  

 

Od redakcji: Przypominamy, że marynarze należący do OMK / ITF mogą skorzystać z 5% rabatu na 
organizowane szkolenia w Vulcanie na podstawie okazania legitymacji członkowskiej. 

 

Ocean Winds ma wyłączne prawo do gruntów pod budowę morskiej 

farmy wiatrowej o mocy 1GW. w Szkocji. 

Ocean Winds, spółka joint-venture kontrolowana 50/50 przez EDPR i ENGIE, uzyskała wyłączne prawo do 
gruntów pod budowę morskiej farmy wiatrowej o mocy ok. 1 GW w Szkocji. 
Farma wiatrowa powstanie na dnie morskim u wybrzeży Szkocji, na obszarze przyznanym z zasobów gruntów 
należących do Crown Estate Scotland (CES) w ramach postępowania ScotWind. 
Teren znajduje się w pobliżu istniejących projektów offshore Moray East o mocy 950 MW i Moray West o mocy 
0,9 GW, dzięki czemu Ocean Winds skorzysta z dotychczasowych doświadczeń i synergii na etapach 
przygotowania, budowy i eksploatacji nowego obiektu.    
Madryt, 17 stycznia 2022 r. EDP Renewables (Euronext: EDPR), czwarty co do wielkości producent energii 
odnawialnej na świecie, ogłosił, że Ocean Winds – wyspecjalizowana w energetyce morskiej spółka joint-venture, 
należąca w równych udziałach do EDPR i Engie – uzyskała prawo dzierżawy bloku NE4 z gruntów należących do 
brytyjskiej królowej (Crown Estate Scotland – CES) w postępowaniu ScotWind na użytkowanie dna morskiego. 
Ocean Winds przysługuje wyłączne prawo do wykorzystania dna morskiego w bloku NE4 do posadzenia 
stacjonarnej morskiej farmy wiatrowej Caledonia o mocy zainstalowanej ok. 1 GW. Ponadto rozważa się 
wykorzystanie części wyprodukowanej w niej energii do produkcji zielonego wodoru. 
Łączna powierzchnia obszaru dna morskiego przyznanego pod budowę farmy wiatrowej Caledonia wynosi 440 
km2. Blok NE4 znajduje się w pobliżu istniejących projektów offshore Moray East i Moray West, o mocy 
zainstalowanej odpowiednio 950 MW i 0,9 GW. Dzięki temu Ocean Winds będzie mogła wykorzystać swoje 
doświadczenie i synergię na etapach przygotowania, budowy i eksploatacji Caledonii równolegle z Moray East i 
Moray West. 
Wielka Brytania należy do największych rynków w branży wiatrowej energetyki morskiej na świecie; niedawno 
podniosła swój cel w zakresie farm wiatrowych offshore do łącznie 40 GW mocy zainstalowanej do 2030 roku. 
Miguel Stilwell d'Andrade, CEO EDP i EDP Renewables, wyjaśnia: Przyznanie nam tego projektu wzmacnia i 
potwierdza naszą pozycję jako kluczowego gracza na rynku brytyjskim. Sąsiedztwo realizowanych przez nas 
farm wiatrowych Moray East i Moray West wzmacnia efekt synergii i podnosi wydajność naszej pracy. Nasza 
obecność w tym regionie trwa nieprzerwanie już ponad 10 lat. Wielka Brytania jest strategicznym rynkiem dla 
naszej Grupy; zamierzamy z pełnym zaangażowaniem dalej realizować nasze plany inwestycyjne i tym samym 
wspierać transformację energetyczną.  
Ocean Winds stale rozwija swoją obecność i inwestycje w Szkocji. Morska farma wiatrowa Moray East o mocy 
950 MW, która stanowi największy tego typu obiekt w Szkocji, bliźniacza inwestycja Moray West o mocy 0,9 GW, 
która wkrótce wejdzie w etap prac budowlanych, oraz farma wiatrowa Caledonia o mocy ok. 1 GW, która ma 
zostać oddana do użytku pod koniec bieżącej dekady, czynią z Ocean Winds lidera na szkockim rynku energetyki 
wiatrowej. OW dostarcza 2,9 GW mocy zainstalowanej z zakładanego w Wielkiej Brytanii celu 40 GW do roku 
2030. 
Dzisiejsze doniesienie zapowiada zwiększenie możliwości rozwoju EDPR w branży morskiej energetyki wiatrowej 
na atrakcyjnym rynku. Oznacza to również wzmocnienie i dywersyfikację perspektyw długoterminowego i 
rentownego wzrostu spółki, przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego profilu ryzyka. 
O EDP Renewables (EDPR) 
EDP Renewables (Euronext: EDPR) to światowy lider w sektorze energii odnawialnych i czwarty co do wielkości 
producent energii ze źródeł odnawialnych na świecie. EDPR dysponuje solidnym procesem rozwoju, najwyższej 
klasy aktywami oraz zdolnością operacyjną lidera rynkowego. Rozwijający się w ostatnich latach wyjątkowo 
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dynamicznie EDPR jest dziś obecny na 26 rynkach międzynarodowych w Europie, Ameryce Łacińskiej, Ameryce 
Północnej i w Azji*. 
Przyświeca mu zobowiązanie do wspierania postępu społecznego w zakresie zrównoważonego rozwoju i 
integracji. Znalazło to odzwierciedlenie w umieszczeniu spółki na indeksie Bloomberg Gender Equality oraz w 
przyznaniu jej certyfikatów Top Employer 2020 w Europie (w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Rumunii, Portugalii i 
Wielkiej Brytanii) oraz Top Workplace 2020 w USA. Oba wyróżnienia to rezultat polityki spółki zorientowanej na 
pracowników. 
EDP, główny udziałowiec w EDPR, jest globalnym graczem w branży energetycznej oraz liderem w tworzeniu 
wartości, innowacji i w obszarze zrównoważonego rozwoju. EDP figuruje na Dow Jones Sustainability Index 
nieprzerwanie od 14 lat, a niedawno został uznany za najbardziej zrównoważone przedsiębiorstwo energetyczne 
na świecie w indeksie Dow Jones. 

 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

 

NATO wysyła okręty i myśliwce do Europy Wschodniej. 

Kraje NATO wysyłają dodatkowe okręty i myśliwce do Europie Wschodniej, wzmacniając odstraszanie i obronę w 
miarę, jak Rosja kontynuuje rozbudowę wojsk na Ukrainie i wokół niej - poinformowała w poniedziałek Kwatera 
Główna NATO. 
Dania wysyła fregatę na Morze Bałtyckie i ma rozmieścić na Litwie cztery myśliwce F-16 w celu wsparcia misji 
NATO w regionie. Hiszpania wysyła okręty, które dołączą do sił morskich NATO i rozważa wysłanie myśliwców 
do Bułgarii. Francja wyraziła gotowość wysłania wojsk do Rumunii pod dowództwem NATO. Holandia wysyła od 
kwietnia do Bułgarii dwa myśliwce F-35 w celu wsparcia działań NATO w zakresie patroli powietrznych w 
regionie, a także przeznacza okręt i jednostki lądowe dla Sił Odpowiedzi NATO. Stany Zjednoczone dały też 
jasno do zrozumienia, że rozważają zwiększenie obecności wojskowej we wschodniej części Sojuszu. 
„Cieszę się, że członkowie Sojuszu wysyłają dodatkowe siły do NATO. NATO będzie nadal podejmować wszelkie 
niezbędne środki w celu ochrony i obrony wszystkich sojuszników, w tym poprzez wzmacnianie wschodniej 
części Sojuszu. Zawsze będziemy reagować na każde pogorszenie naszego środowiska bezpieczeństwa, w tym 
poprzez wzmacnianie naszej zbiorowej obrony” - wskazał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. 
W odpowiedzi na nielegalną aneksję Krymu przez Rosję w 2014 roku NATO zwiększyło swoją obecność we 
wschodniej części Sojuszu, w tym czterema wielonarodowymi grupami bojowymi w Estonii, na Łotwie, Litwie i w 
Polsce. Jednostki te, dowodzone odpowiednio przez Wielką Brytanię, Kanadę, Niemcy i Stany Zjednoczone, są 
wielonarodowe i gotowe do walki. Kwatera Główna NATO wskazuje, że ich obecność jasno pokazuje, że atak na 
jednego sojusznika zostanie uznany za atak na cały Sojusz. 
 
 

Źródło: PAP  

Skan siatkówki pozwala ocenić ryzyko przedwczesnej śmierci. 

Szybkie i bezbolesne badanie, jakim jest skan siatkówki oka, okazuje się najlepszym wskaźnikiem wykrywającym 
lukę między wiekiem biologicznym a kalendarzowym człowieka. Co więcej, pomaga ocenić, czy dana osoba 
będzie cieszyć się długim życiem w zdrowiu, czy też zmagać się z wczesnymi schorzeniami. 
Nie ma wątpliwości, że starzenie się ma wpływ na organizm każdego z nas, a jego pierwsze oznaki często 
zauważamy wcześniej, niż byśmy się spodziewali. Często odpowiada za to nasz wiek biologiczny, który może 
być inny niż u naszych rówieśników. I choć kalendarzowo jesteśmy w tym samym wieku, to nasze ciało 
może być nieco starsze. A tym samym, bardziej podatne na choroby. 
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Aby móc zapobiec tym przyszłym chorobom, dobrze byłoby znać swój wiek biologiczny. Niestety, istniejące 
metody jego oceny, takie jak neuroobrazowanie czy badania DNA, są kosztowne, czasochłonne i inwazyjne. Ale 
nowa analiza, przeprowadzona przez zespół naukowców z Chin, Australii i Niemiec, wykazała, że istnieje o wiele 
prostszy, całkowicie bezinwazyjny i bezbolesny sposób – skan siatkówki. 
Co więcej, stworzony przez badaczy algorytm na podstawie skanu siatkówki ocenia wiek biologiczny z większą 
dokładnością, niż inne znane metody. 
Skan siatkówki pozwala ocenić wiek człowieka 
Na potrzeby badania naukowcy stworzyli algorytm uczenia głębokiego (oparty na tzw. sztucznych sieciach 
neuronowych), który miał szacować wiek danej osoby jedynie na podstawie obrazu dna oka. Obraz dna oka to 
proste badanie, które pozwala ocenić stan siatkówki, naczyń krwionośnych gałki ocznej oraz tarczy 
nerwu wzrokowego. Badanie jest powszechnie stosowane w okulistyce i pozwala diagnozować 
m.in. zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) czy choroby błony naczyniowej. 
Gdy algorytm był gotowy, badacze zaserwowali mu spory zestaw danych. Łącznie program przeanalizował 80 
169 obrazów dna oka pochodzących od 46 969 pacjentów w średnim i starszym wieku, które zostały 
zarchiwizowane w brytyjskim Biobanku (bazie danych medycznych). Same skany oka pochodziły sprzed ok. 11 
lat, dzięki czemu autorzy dysponowali informacjami na temat późniejszych chorób i śmiertelności wśród 
pacjentów. 
W pierwszym etapie badania porównano wiek szacowany przez algorytm z rzeczywistym wiekiem 
kalendarzowym pacjentów. Zestawienie wykazało, że jest on w stanie określić wiek danej osoby – jedynie na 
podstawie obrazu dna oka – z dokładnością do 3,5 roku. W drugim etapie sprawdzano, czy luka między 
„wiekiem siatkówki” a wiekiem kalendarzowym ma związek z przewidywaną długością życia pacjenta. 
Skan siatkówki – biomarker przedwczesnej śmierci? 
Dane pozyskane z Biobanku ujawniły, że w ciągu dekady po skanowaniu siatkówek, spośród 47 tys. pacjentów 
zmarło 1 871 osób. Większość w tej grupie stanowiły osoby, u których wiek siatkówki (szacowanym przez 
algorytm) był wyższy, niż wiek kalendarzowy. 
Autorzy wyliczyli, że każdy rok luki wiekowej wiązał się z 2-procentowym wzrostem ryzyka śmierci z 
„jakiejkolwiek przyczyny” (w ciągu najbliższych 10 lat) oraz 3-procentowym wzrostem ryzyka śmierci z 
przyczyn przypisywanych chorobom innym niż sercowo-naczyniowe i nowotworowe. 
Co ciekawe, w badaniu nie stwierdzono istotnego związku między luką a śmiertelnością związaną z chorobami 
sercowo-naczyniowymi, choć obraz dna oka może ujawniać zmiany związane z miażdżycą czy nadciśnieniem 
tętniczym. Zdaniem autorów brak związku wynika z faktu, że większość tych chorób jest odpowiednio wcześnie 
diagnozowana i skutecznie leczona. 
„Siatkówka jest oknem chorób neurologicznych” 
Wyniki badania potwierdzają, że siatkówka jest bardzo wrażliwa na uszkodzenia wynikające ze starzenia się 
organizmu, a przez to jest doskonałym materiałem do oceny wieku biologicznego i oceny ryzyka przedwczesnej 
śmierci. 
„Istotny związek między różnicą wieku siatkówki a śmiertelnością, wraz z rosnącymi dowodami na związek 
między okiem a mózgiem, może potwierdzać pogląd, że siatkówka jest oknem chorób neurologicznych” – 
twierdzą autorzy. 
„Nasze odkrycia wskazują, że luka wieku siatkówki może być potencjalnym biomarkerem starzenia, który jest 
ściśle związany z ryzykiem zgonu, co wskazuje na potencjał skanu siatkówki jako narzędzia przesiewowego do 
oceny tego ryzyka” – dodają. 
Zauważają, że choć odkrycia są czysto obserwacyjne – co oznacza, że nadal nie wiemy, co napędza ten związek 
na poziomie biologicznym – to mogą dostarczać lekarzom ważne narzędzie diagnostyczne. Być może w 
przyszłości proste badanie i algorytm wystarczą, aby zidentyfikować „szybko starzejące się osoby”, zagrożone 
przedwczesnym rozwojem choroby i wdrożyć odpowiednie środki zaradcze. 
 

Źródło:Focus.pl  

Jednak Szewczenko ?. 
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Za tydzień poznamy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Coraz więcej źródeł wskazuje, 
że Andrij Szewczenko jest obecnie najbliżej objęcia posady w polskiej federacji. 
Czy Andrij Szewczenko będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? W tym momencie wydaje się, że 
taki scenariusz jest bardzo możliwy. Już jakiś czas temu "Przegląd Sportowy" jako pierwszy anonsował możliwy 
wybór legendy ukraińskiego futbolu. Przez ostatnie tygodnie Adam Nawałka był faworytem do ponownego 
objęcia kadry i temat Szewczenki spadł w trendach. Teraz sytuacja się odwróciła - kwestia zatrudnienia Nawałki 
stanęła w martwym punkcie, przez co szanse Szewczenki bardzo mocno wzrastają. Co więcej, Ukrainiec miał już 
porozumieć się z PZPN! 
Coraz więcej źródeł jest zdania, że Andrij Szewczenko jest już bardzo bliski angażu w polskiej federacji. Były 
rzecznik prasowy Szewczenki przyznał poprzez media społecznościowe, że jego były współpracownik najpewniej 
zostanie nowym selekcjonerem "biało-czerwonych". 
- Andrij Szewczenko zgodził się poprowadzić reprezentację Polski. Polski Związek Piłki Nożnej i ukraiński trener 
uzgodnili wszystkie warunki kontraktu. Według naszego źródła Szewczenko będzie otrzymywał pensję 2,5 mln 
euro rocznie. Część środków wypłaci Polski Związek Piłki Nożnej, resztę - sponsorzy. Pozostaje uzgodnić 
szczegóły rozwiązania umowy z Genoą - czytamy na SportoweFakty WP, które cytują słowa Mykoly Vasylkova. 
Jedyną przeszkodzą w angażu Szewczenki jest jego aktualna umowa w Genoą. Ukrainiec nie prowadzi już 
włoskiego zespołu, jednak formalnie jest z nim związany kontraktem sprzed kilkunastu tygodni. Jeśli w 
najbliższym czasie uda się rozwiązać umowę między dwiema stronami, popularny "Szewa" bardzo mocno 
przybliży się do polskiej kadry. 

Źródło: PiłkaNozna.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. 
• Zawsze gdy masz wątpliwości dotyczące zatrudnienia możesz zwrócić się do nas z zapytaniem o sprawdzenie 
kontraktu, warunków zatrudnienia, prośbą o poradę. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej udzielanej przez prawnika z wyspecjalizowanej Kancelarii 
Podatkowej z którą współpracujemy ( bezpłatna porada / opinia / sporządzenie rozliczenia rocznego. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady współpracującej z nami Kancelarii Prawnej w zakresie prawa cywilnego, 
rodzinnego, karnego. 
• Możesz liczyć na poprowadzenie roszczenia, w razie kłopotów z armatorem ( opóźnienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/przylacz_sie 

Może polubisz nas na FB ? 
https://www.facebook.com/Organizacja-Marynarzy-Kontraktowych-NSZZ-Solidarno%C5%9B%C4%87-
117864694936213/ 

www.omk.org.pl 

Wydarzyło się 24 stycznia - kalendarium.  
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24 stycznia jest 24. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 341 dni. Dzisiaj obchodzimy 
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. 
Dzisiaj imieniny świętują : 
Babilas, Chwalibog, Felicjan, Franciszek 
Salezy, Ksenia, Milena, Mirogniew, Rafał, Urban, Teodor, Tymoteusz i Wera. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1355 r.–  Król Węgier Ludwik I nadał przywilej budziński, który gwarantował szlachcie małopolskiej wszystkie 
dotychczasowe prawa w zamian za potwierdzenie przez nią praw Ludwika do korony polskiej. 
1507 r.– Zygmunt I Stary został koronowany w katedrze na Wawelu na króla Polski.  
1574 r – Pierwszy polski król elekcyjny Henryk Walezy przekroczył granicę polską pod Międzyrzeczem, gdzie 
powitał go biskup kujawski Stanisław Karnkowski.  
1680 r. – Odbyło się zwołane przez króla Jana III Sobieskiego tzw. colloquium lubelskie, którego celem miało być 
pojednanie wyznawców prawosławia i unitów. Przygotowano projekt ugody pomiędzy oboma wyznaniami, do 
której nie doszło z powodu protestu prawosławnych (zwłaszcza bractw cerkiewnych, m.in. ze Lwowa), którzy nie 
chcieli brać udziału w zgromadzeniu zwołanym bez wiedzy patriarchy Konstantynopola. W efekcie colloquium 
przyniosło latynizację Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej, czyli dostosowanie liturgii i sztuki cerkiewnej do 
liturgii Kościoła rzymskokatolickiego.  
1915 r. - I wojna światowa: II Brygada Legionów Polskich pokonała Rosjan w bitwie pod Rafajłową.  
1925 r.– Rada Ministrów podjęła uchwałę o wzniesieniu w Warszawie Grobu Nieznanego Żołnierza.   
1945r.- Armia Czerwona zajęła miasta: Brodnica, prawobrzeżną  
część Bydgoszczy, Chrzanów, Ełk, Gliwice, Kolno, Oleśnica, prawobrzeżną 
część Opola, Pleszew, Wąbrzeźno i Węgorzewo. 

 W nocy z 24 na 25 stycznia niemieccy saperzy wysadzili w powietrze obiekty na terenie kwatery 
głównej Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu. 

1996 r. – Premier RP Józef Oleksy podał się do dymisji z powodu tzw. afery Olina.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 
Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-01-24 

1 EUR 4,5368 

1 USD 4,0049 

1 CHF 4,3932 

1 GBP 5,4169 
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https://www.nbp.pl/ 

 

 

 

 

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

  

Rozrywka 

 

 

 

 

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

- Muszę powiedzieć, że moja żona jest wspaniała! - oświadcza Rozenbaum, na przyjęciu urodzinowym 
małżonki. 
Matka odciąga go na bok i mówi: 
- Jak mogłeś powiedzieć, że ta twoja ruda, wredna wiedźma jest wspaniała? 
- Ależ mamusiu, ja nie powiedziałem, że jest wspaniała. Ja powiedziałem, że muszę tak powiedzieć. 
 

                                Źródło: dowcipy.pl 


