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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku – stan na dzień 01-03-2021 r. (z wyłączeniem granicy z 

Czechami i Słowacją ) 

Na polskiej granicy obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Ale nadal kwarantanny po 
przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych nie muszą odbywać 
marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także 
serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji, z 
wyłączeniem granicy z Czechami i Słowacją ) 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej 
https://strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html 
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Pomoc finansowa OMK . 

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

Źródło omk.org.pl 

Informacja o ograniczeniach i procedurach w podmianach załóg w 

portach na świecie. 

Po rozprzestrzenianiu się COVID-19 w portach na całym świecie, obowiązują ograniczenia, środki 
bezpieczeństwa i procedury które cały czas się zmieniają w związku z dynamiką rozwoju pandemii. 
Poniżej 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 

Koronawirus – sytuacja na świecie. 

Zachęcamy do śledzenia bieżących doniesień na temat zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed 
wyjazdem za granicę na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pod 
adresem: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews 

Źródło omk.org.pl 
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Kontakt z OMK.  

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

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

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

516 516 900. 

W pozostałych pilnych sprawach pod nr telefonu: 

696 322 422.  

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

Źródło:omk.org.pl 

 

Pośrednictwo pracy dla marynarzy. Niezbędne informacje. 

O Agencjach Pośrednictwa Pracy - Podstawy Prawne 
Konwencja o pracy na morzy MLC 2006 zmieniła dotychczasowe zasady związane z podejmowaniem pracy 
przez marynarzy. 
Zmiana nastąpiła także w zakresie pośrednictwa pracy dla marynarzy i działalności biur pośrednictwa pracy dla 
marynarzy. 
Głowna zasada to działalność zgodna z MLC 2006. 
Każde biuro zajmujące się pośrednictwem pracy dla marynarzy, niezależnie od tego czy działa w Polsce czy za 
granicą, powinno posiadać certyfikat zgodności z MLC 2006. 
  
Która agencja zatrudnienia działa legalnie? 
Możemy skorzystać z ogólnopolskiego spisu biur pośrednictwa pracy. Należy pamiętać, iż ten spis obejmuje 
wszystkie biura w Polsce niezależnie od form zatrudnienia oraz rodzaju wykonywanej pracy. 
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka 
Jak wspomniano powyżej dla marynarzy najważniejsza jest certyfikacja zgodna z MLC 2006 dlatego też Urzędy 
Morskie odpowiedzialne i nadzorujące ten proces publikują listę firm spełniających wymogi konwencji.   
Wiele osób pewnie się zastanawia co z innymi krajami.  
W każdym kraju który ratyfikował konwencje o pracy na morzu MLC 2006, czyli można przyjąć, iż wszyscy liczący 
się w shippingu mają taki sam obowiązek czyli sprawowanie kontroli i certyfikowanie agencji pośrednictwa pracy 
zgodnie z zasadami MLC. Dla przykładu podajemy poniżej link do firma pośredniczących w pracy dla marynarzy 
funkcjonujących w UK i zatwierdzonych przez MCA (Maritime Coasguard Agency). 
https://www.omk.org.pl/_DataFiles/news/macapproved.pdf 
Przypominamy, iż marynarze należący do OMK mają możliwość sprawdzenia czy dana agencja pośrednictwa 
pracy działa zgodnie z MLC oraz co zrobić w przypadku niezgodności. 
Każda umowa o pośrednictwo pracy musi zawierać takie informacje jak: 

 pracodawcę zagranicznego; 
 okres zatrudnienia; 
 rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy 

świadczenia socjalne; 
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 warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób 
tropikalnych; 

 obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia; 
 zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną; 
 nazwę i przynależność statku, na którym praca będzie wykonywana; 
 zobowiązanie agencji zatrudnienia do zwrotu osobie zainteresowanej podjęciem pracy na statku 

poniesionych przez nią kosztów pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
z winy tej agencji. 

 
PAMIĘTAJ 
Jeżeli podejmujesz pracę poprzez biuro pośrednictwo pracy powinieneś posiadać 2 umowy: 
1) umowę o pośrednictwo pracy z właściwym biurem 
2) umowę o pracę z pracodawcą zagranicznym (wraz z warunkami zatrudnienia) 
  
Za co agencje pośrednictwa pracy mogą pobierać opłaty? 
Nie, nie można pobierać żadnych opłat z usługę pośrednictwa pracy jak i za wyjazd. 
Jedyne koszty które może ponieść marynarz to opłata za świadectwo zdrowia, paszport i książeczkę żeglarską. 
  
Masz wątpliwości ? 
Konwencja MLC 2006 daje marynarzom prawo sprawdzenia umowy o pracę przed jej podpisaniem. Zalecamy 
aby umowa o pracę została sprawdzona przez osobę mającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przypominamy, iż w przypadku gdy dostaniemy jedynie kontrakt czyli jedną lub dwie strony to możemy być pewni 
że nie wszystko zostało nam przekazane. 
Do każdej umowy o pracę powinny byś załączone warunki zatrudnienia lub układ zbiorowy. Przypominamy o 
zaletach pracy w oparciu o układy zbiorowe ITF które dają gwarancje uczciwych warunków zatrudnienia. 
Jako Organizacja Marynarzy Kontraktowych przypominamy, iż oferujemy wszystkim zrzeszonym 
marynarzom pomoc w sprawdzeniu warunków zatrudnienie. 
Wydajemy opinię za pomocą poczty elektronicznej, szybko i sprawnie. 
 

Źródło omk.org.pl 

Porady dla marynarzy z OMK 

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? 
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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 
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. 
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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 
 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. 
 

Źródło omk.org.pl 
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Polska stocznia Crist zaangażowana w unikalny projekt. 

Grupa europejskich firm realizuje, na Bliskim Wschodzie, wyjątkowy projekt pływającej platformy do odsalania 
wody morskiej i zasilanej turbiną wiatrową. Inwestycja nazywa się Floating WINDdesal (FWD) i prowadzona jest 
przez niemiecką firmę SYNLIFT Industrial Products (SIP). Projekt dodatkowo wspiera europejska inicjatywa 
branżowa z udziałem partnerów systemowych i technologicznych, między innymi polska stocznia Crist, StoGda 
Ship Design & Engineering, Thyssenkrupp Industrial Solutions, Prysmian Group, Boll & Kirch Filterbau, 
AEROVIDE, EMS Maritime Offshore. 
- Od marca ubiegłego roku, CRIST S.A. współpracuje z firmą SIP pomagając im w szacunkach budżetu budowy 
koncepcyjnego projektu pływającej odsalarki z napędem wiatrowym. - mówi Daniel Okruciński, Dyrektor 
Generalny w Stoczni Crist S.A., jednego z partnerów systemowych inwestycji - Kierownictwo naszej stoczni 
wytypowało ten projekt jako potencjalnie rozwojowy i dlatego zdecydowaliśmy się zostać partnerem w tym 
przedsięwzięciu. Naszą kooperację zaczęliśmy od analizy projektu koncepcyjnego i wdrożeniu „feasibility study” 
po czym aktywnie uczestniczyliśmy w procesie FEED (Front End Engineering Design) wspólnie z  biurem 
projektowym StoGda. Oprócz przygotowania technologii fabrykacji, opracowania budżetu oraz partycypacji w 
przygotowaniu harmonogramu całego projektu i przygotowaniu procesów ko-ordynacyjnych integracji systemów z 
pozostałymi partnerami, dynamicznie uczestniczymy i wspieramy marketing tego projektu. 
Pływające narzędzie do odsalania wody morskiej 
Floating WINDdesal jest przewidziany jako „pływające urządzenie wodne” i wykorzystywane do przekształcania 
wody morskiej w wodę pitną dla regionów przybrzeżnych. Składa się z turbiny wiatrowej i urządzenia do 
odsalania wody morskiej, które umieszczone zostaną na pływającej konstrukcji półzanurzalnej, zacumowanej u 
wybrzeży. 
Zarówno zarządzanie projektem, jak i ogólne planowanie należy do poczdamskiej firmy SYNLIFT Industrial 
Products (SIP), która od wielu lat specjalizuje się w dziedzinie odsalania wody morskiej zasilanej energią 
odnawialną. 
- Pierwsza realizacja projektu FWD - najprawdopodobniej na Bliskim Wschodzie - ma się rozpocząć w tym roku. 
Dzięki innowacyjnemu połączeniu elastycznego przetwarzania, zintegrowanego zarządzania energią i 
obciążeniem oraz technologii wiatrowej o bardzo długich łopatkach, odsalanie wody morskiej FWD jest prawie w 
całości zasilane energią wiatrową - twierdzi SIP - Przy trzech rozmiarach modułów, dzienna wydajność 
uzdatniania wody wynosi 15 000, 30 000 lub 50 000 m3. Największy moduł FWD może zapewnić wodę pitną 
nawet dla pół miliona ludzi – podkreśla SIP. 
Zastosowanie technologii półzanurzalnej - pierwotnie opracowanej do głębinowych wierceń naftowych, a obecnie 
coraz częściej wykorzystywanej również do morskiej energetyki wiatrowej, może zminimalizować wpływ 
odsalania wody na środowisko morskie i lądowe. 
- Nasza pływająca jednostka użytkowa jest „mobilna”. W efekcie zapotrzebowanie klientów na zabezpieczenia i 
gwarancje - niezbędne do długoterminowej eksploatacji stacjonarnych instalacji odsalania na lądzie - jest 
znacznie zmniejszone lub w najlepszym przypadku nie jest wymagane w ogóle. Pływające rozwiązanie jest 
idealne na sytuacje awaryjne i wszelkiego rodzaju tymczasowe misje. Celem FWD jest zatem umożliwienie 
zrównoważonego i opłacalnego odsalania wody morskiej nawet w miejscach, w których konwencjonalne 
odsalanie nie może być finansowane lub w wypadkach, kiedy linia brzegowa jest już tak zabudowana, że 
jedynym miejscem do takiej instalacji są wody przybrzeżne. 
Rzecznik SIP powiedział, że firma zamierza wdrożyć to rozwiązanie w Arabii Saudyjskiej jako projekt 
demonstracyjny. Podkreślił, że projekt ten „jest w pełni złożony, ale nie został jeszcze zakontraktowany i 
przyznany”. Wyjaśnił, że technologia bardzo długich łopat, to turbina wiatrowa ze szczególnie niskim stosunkiem 
mocy generatora do powierzchni wirnika. 
- Konwencjonalne systemy na rynku mają 200 W / m2 i więcej. W projekcie demonstracyjnym wykorzystujemy 
projekt turbiny wiatrowej o mocy poniżej 150 W / m2 - powiedział rzecznik SIP. 
W jaki sposób uzyskiwana jest odsolona woda? 
- Woda nie jest magazynowana w jednostce, ale pompowana rurami podwodnymi do magazynu na lądzie. 
Stamtąd doprowadzana jest do społeczności - wyjaśnił SIP. 
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Floating WINDdesal łączy w sobie aspekty bezpieczeństwa dostaw, zrównoważonego rozwoju, elastyczności i 
optymalizacji kosztów, a zatem zapewnia spójną odpowiedź na jedno z głównych wyzwań naszych czasów - 
dostarczanie czystej wody pitnej w warunkach rosnącej presji klimatycznej i demograficznej. 
- Z mojego własnego doświadczenia, a mieszkałem przez 25 lat w Singapurze, jest wiele miejsc na świecie, gdzie 
niedobór wody pitnej jest narastającym problemem – podkreśla Daniel Okrucińki - Biorąc więc Singapur jako 
przykład – przy 5,5 miliona populacji zapotrzebowanie na wodę jest szacowane na poziomie 1’627’000 m3/dzień 
co może ulec podwojeniu w 2060. Ale nie mając własnych źródeł wody, obecnie 40% zapotrzebowania było 
zaspokojone przez produkcje wody z odsalania oraz z filtrowania wód opadowych. A w najbliższej przyszłości 
Singapur zapowiada, że aż 85 % zapotrzebowania będzie pochodziło z odzysku (NEWater) i odsalania. W tej 
sytuacji jednostki takie jak WINDdesal nie tylko mogłyby wzbogacić infrastrukturę singapurską. Ponadto ich 
obecność nie zabierałaby tak cennego miejsca na lądzie, który niestety jest ograniczony, mimo że prawie 24% 
lądu pochodzi z piasku pobranego z dna morskiego. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

 

Anktartyda: Od lodowca oderwała się góra lodowa wielkości Londynu. 

W pobliżu brytyjskiej stacji badawczej Halley VI na Antarktydzie od lodowca szelfowego oderwała się góra 
lodowa o powierzchni 1270 km kwadratowych - to wielkość porównywalna z aglomeracją Londynu czy Paryża - 
informuje agencja AFP. 
Jak wynika z danych zebranych przez brytyjskich naukowców z British Antarctic Survey (BAS) blok lodu oderwał 
się od pokrywy lądowej w piątek wczesnym rankiem. 
Oderwanie się części wysokiego na 150 metrów lodowca szelfowego Brunt było od dawna przewidywane. Na 
jego powierzchni od lat były obserwowane pęknięcia. Z tego powodu położona 20 km od linii załamania stacja 
badawcza od 2017 r. działała w ograniczonym zakresie. W połowie lutego ewakuowano 12 pracujących w niej 
osób. 
- Nasze zespoły są od lat przygotowane na to, że góra lodowa oddzieli się od szelfu Brunt - mówiła kierująca BAS 
Jane Francis. Dodała, że strefa załamania była cały czas monitorowana przez zautomatyzowaną i precyzyjną 
aparaturę, z której dane były przetwarzane w siedzibie agencji w Cambridge. 
- Chociaż odrywanie się dużych części lodowych szelfów Antarktydy jest całkowicie normalną częścią tego, jak 
one działają, to tak duże przypadki podziału, jak ten na lodowcu szelfowym Brunt pozostają dość rzadkie i 
ekscytujące - komentował w BBC geograf, prof. Adrian Luckman z Uniwersytetu w Swansea. 
Naukowcy będą teraz uważnie obserwować, czy oderwanie się góry lodowej nie wpłynie na pozostałą część 
lodowca, w tym tę, na której położona jest brytyjska baza polarna, która na razie pozostanie zamknięta. 
 
 

Źródło:PAP 

Koronawirus - sytuacja w branży promowej.  

Obecny kryzys, związany z wybuchem epidemii choroby COVID-19, to sytuacja bez precedensu. Gospodarka na 
świecie i różne gałęzie przemysłu jeszcze długo będą odczuwać jej skutki. W naszej specjalnej, aktualizowanej 
na bieżąco relacji, raportujemy o sytuacji w branży promowej. W jednym miejscu gromadzimy najważniejsze 
informacje dotyczące żeglugi, przeznaczone zarówno dla pasażerów, jak i osób związanych z branżą 
transportową. 
Bardzo trudny czas dla stoczni 
Choć cały czas pojawiają się informacje o nowych statkach - przekazywanych właśnie armatorom albo 
znajdujących się w różnych fazach budowy - to wcale nie oznacza to, że obecny czas jest łatwy dla branży 
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stoczniowej. Jak wynika z raportu opublikowanego przez Clarksons Research, rok 2020 był pod względem 
wielkości nowych zamówień najgorszym okresem od 31 lat (pomiaru dokonano poprzez porównanie wolumenu 
zamówień w stosunku do istniejącej globalnie floty). Łączny tonaż zamówionych w ub. r. statków był o 29 proc. 
mniejszy niż w roku wcześniejszym. O ile w 2019 r. suma nośności nowo zamawianych jednostek wynosiła 76 
mln DWT, to już w w 2020 r. wskaźnik ten wyniósł zaledwie 53,9 mln DWT. 
Popularna trasa wyłączona dla pasażerów 
Obowiązujące obecnie w Europie restrykcje, związane z kolejną falą koronawirusa, uderzyły w bardzo popularne 
połączenie Kopenhaga-Oslo. DFDS znów zawiesiło ten serwis dla pasażerów. Obsługujący połączenie 
Kopenhaga-Frederikshavn-Oslo statek Pearl Seaways został czasowo unieruchomiony, a załoga została 
odesłana do domów. 
Niektórzy odnotowali wzrosty 
Wielu liczy straty, ale niektórzy cieszą się ze wzrostów. Niektóre z portów w trakcie pandemii poprawiły swoje 
wyniki. Tak było np. w pocie Aalborg, który w 2020 odnotował wzrost przeładunku. Przez jeden z najważniejszych 
portów Danii przewinęło się w ub. r. 3 045 000 ton towarów. Władze portu Aalborg przyznają, że był to 
symboliczny, wynoszący 1 proc. wzrost, ale w czasie kryzysu, z jakim zmaga się obecnie świat, przyniósł on 
wiele satysfakcji. "Rok 2020 był bardzo trudny dla światowej gospodarki, a w związku z tym wyjście z niego z 
ogólnym wzrostem należy uznać za pozytywne zjawisko" – powiedział Claus Holstein, szef portu w Aalborgu. 
Dramatyczna sytuacja w Wielkiej Brytanii 
Kasowanie połączeń lotniczych i kolejowych, duże kłopoty z komunikacją promową z i do Wielkiej Brytanii - to 
rzeczywistość, z jaką od kilkudziesięciu godzin mierzą się pasażerowie próbujący wydostać się z Wielkiej 
Brytanii, ale także kierowcy pojazdów ciężarowych, którzy muszą oczekiwać w bardzo długich kolejkach do 
portów lub na specjalnie przygotowanych na tę okoliczność parkingach. Obecna sytuacja ma związek z 
pojawieniem się na Wyspach nowej i niebezpiecznej odmiany koronawirusa, co z kolei doprowadziło do podjęcia 
radykalnych decyzji przez wiele europejskich krajów. W kierowców pojazdów ciężarowych uderzyła szczególnie 
decyzja Francji, która na 48 godzin zamknęła granicę z Wielką Brytanią. Do kierowców oraz pasażerów 
zaapelowano o unikanie portów Dover, Portsmouth oraz Newhaven. Zainicjowana została operacja Stack, która 
ma na celu poprawienie sytuacji na austradzie M20. 
Setki miejsc pracy w Tallink zagrożone 
Tallink Silja prowadzi ze związkowcami rozmowy na temat potencjalnych zwolnień. Wywołany przez pandemię 
kryzys może doprowadzić do utraty zatrudnienia nawet przez 500 osób. Pod koniec listopada wiele osób wraca z 
krótkoterminowych zwolnień, a obecna sytuacja pandemiczna powoduje, że położenie, w jakiej znajduje się firma, 
wciąż jest bardzo trudna. W związku z tym szef Tallink Silja przyznał, że firmę czekają w najbliższym czasie 
bardzo trudne, ale niezbędne decyzje. 
Color Line – mniej pracowników i zmieniony rozkład rejsów 
Norweska firma Color Line ze względu na obecną sytuacją od 4 listopada modyfikuje rozkład rejsów. 
Zredukowana zostanie podaż na trasie Oslo-Kilonia. Prom Color Fantasy zostanie czasowo wyłączony z 
eksploatacji, a jednostka Color Magic będzie operował wg zmienionego harmonogramu. W związku z tym, 
armator zdecydował się odesłać do domu 400 pracowników. Łączna liczba pracowników, którzy czasowo zostali 
zwolnieni z pełnienia obowiązków, zwiększyła się do 1000. 
Fjord Line - popularne trasy niedostępne do końca roku 
Firma Fjord Line, z uwagi na kryzys, poinformowała, że przynajmniej do końca roku nie będzie obsługiwała 
połączeń na trasach: Bergen-Hirtshals oraz Langesund-Hirtshals. 
Viking Line walczy z kryzysem 
Coraz bardziej niestabilna sytuacja, związana z pandemią, zmusiła władze Viking Line do podjęcia kolejnych 
trudnych decyzji. Armator zrezygnował z aż 180 pracowników personelu lądowego. Dla kolejnych 70 
pracowników znaleziono nowe zajęcia, co w wielu przypadkach związane jest ze zmianą warunków pracy. 
Color Line dostosowuje się do nowej sytuacji 
Norweski przewoźnik dynamicznie odpowiada na nowe obostrzenia i reguły wprowadzane w krajach, do których 
pływa. Color Line poinformowało, że od 28 sierpnia nie będzie zabierać niemieckich pasażerów na pokład 
promów obsługujących połączenie Kilonia-Oslo. To efekt ograniczeń wprowadzonych przez norweskie władze, a 
dotyczących obywateli Niemiec. Nowe restrykcje mają związek z rozwojem sytuacji pandemicznej. Jak wynika z 
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systemu rezerwacyjnego, pasażerowie z Niemiec będą mogli ponownie korzystać z przepraw na tej trasie od 18 
grudnia. 
Condor Ferries redukuje etaty 
Firma Condor Ferries, która specjalizuje się w obsłudze połączeń na Wyspy Normandzkie, zdecydowała się na 
ograniczenie liczby etatów. Ogłoszono, że pracę może stracić ok. 200 z 500 zatrudnionych przez armatora 
pracowników. Jak stwierdził Paul Luxon z Condor Ferries, przyczyną takiej decyzji jest wynoszący aż 75 proc. 
spadek przychodów w ostatnich pięciu miesiącach. 
ForSea zmniejsza liczbę pracowników 
Firma ForSea, obsługująca jedno z najpopularniejszych połączeń promowych w Europie, dostosowuje poziom 
zatrudnienia do obecnych warunków, kształtowanych przez trwający kryzys. Zmiany mogą objąć aż 70 z 500 
pracowników, którzy pracują przy obsłudze serwisu Helsingborg-Helsingor, a dla których – jak tłumaczy 
przewoźnik – brakuje pracy. 
Duże spadki Viking Line 
Pandemia COVID-19 uderzyła w wyniki firmy Viking Line. Fiński przewoźnik w II kwartale osiągnął 22,6 mln euro 
wpływów w porównaniu ze 131,1 mln w analogicznym okresie ub. r. Zysk operacyjny wyniósł -5,9 mln euro (w ub. 
r. było to 5,4 mln euro). 
Brittany Ferries dostosowuje się do nowych reguł 
Ze względu na obecne warunki, w tym nowe obostrzenia, przywracające obowiązek kwarantanny dla 
Brytyjczyków powracających z Francji, zareagować musiała firma Brittany Ferries. Francuski przewoźnik 
zdecydował się na zmniejszenie oferowania, gdy chodzi o przewozy pasażerskie. Zmiany dotyczą połączeń z 
Portsmouth oraz Plymouth. Wprowadzone przez przewoźnika zmiany dotkną ok. 50 tys. pasażerów, którzy mieli 
już kupione bilety. Dyrektor firmy, Christophe Mathieu przyznał, że w tej sytuacji, bez finansowego wsparcia, 
Brittany Ferries może się znaleźć w poważnych tarapatach. 
Pasażerów przybywa, ale to wciąż mało 
Mimo otwarcia granic oraz pojawienia się pasażerów na trasie pomiędzy Danią a Niemcami, przedstawiciele 
Scandlines przyznają, że statystyki przewozów wciąż są dalekie od ideału. Pasażerów, którzy korzystają z 
przepraw na trasach oferowanych przez przewoźnika, jest wciąż znacznie mniej niż przed wybuchem pandemii. 
W ostatnim tygodniu, w którym uczniowie świętowali koniec nauki, statystyki były o połowę gorsze niż zwykle o tej 
porze roku. 
DFDS zwalnia pracowników 
Kryzys koronawirusowy mocno wpływa na poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach promowych. Wielu 
armatorów decyduje się na redukcje etatów. Taką ścieżką optymalizacji kosztów podąża również DFDS. Firma 
zdecydowała się na rozstanie z 650 pracownikami. „Nasza pierwotna adaptacja do działalności w realiach 
zdominowanych przez COVID-19 przebiegła pomyślnie. Teraz podejmujemy kolejne kroki, by zagwarantować 
wzrosty i efektywność w dłużej perspektywie” - powiedział Torben Carlsen z DFDS. Przy okazji firma 
poinformowała o podjęciu szeregu innych działań, które mają przyczynić się do minimalizowania strat oraz 
zapewnienia stabilnych wzrostów. 
Sanepid poszukuje pasażerów z promu Polfeffies 
Służby sanitarne poszukują pasażerów, którzy podróżowali promem Nova Star z położonego pod Sztokholmem 
Nynasham do Gdańska. Działania te wdrożono po tym, gdy okazało się, że jeden z pasażerów podróżujących 
statkiem w barwach Polferries miał koronawirusa. Poszukiwane są te osoby, które skorzystały z serwisu 14 
czerwca. Promem płynęło wówczas ok. 400 osób. Sanepid stara się zidentyfikować wszystkich pasażerów, którzy 
mieli kontakt z zakażonym. Z informacji podanych przez służby wynika, że pacjent, u którego stwierdzono 
obecność patogenu, przechodził chorobę bezobjawowo. 
Koronawirus "zamknął" jedną z tras Stena Line. DFDS ją otwiera 
Po tym, jak Stena Line, z uwagi na kryzys koronawirusowy, zrezygnowała z dalszej obsługi połączenia 
Frederikshavn-Oslo, obsługę tej trasy rozpoczęła firma DFDS. Dla duńskiego operatora jest to w istocie 
wznowienie usług na tej linii po bardzo długiej przerwie. Ostatni raz prom DFDS obsłużył ten serwis 46 lat temu. 
„Dziś mamy dzień ucztowania. Trasa Frederikshavn-Oslo powróciła. To wspaniały dzień dla społeczności 
Frederikshavn. Witamy promy Pearl Seaways i Crown Seaways. Witamy wszystkich tych, którzy sprawili, że 
podróżowanie na tej trasie jest znów możliwe” - powiedziała z okazji inauguracji burmistrz Birgit S. Hansen 
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Analitycy: ceny paliw na stacjach benzynowych wzrosną. 

Ceny paliw na stacjach benzynowych pójdą w górę. Jako powód podwyżek analitycy wskazują na rosnące ceny 
ropy na rynkach światowych. 
Jak wskazuje BM Reflex, kolejne podwyżki na stacjach nie powinny dziwić wobec utrzymującego się wysokiego 
poziomu cen ropy i podwyżek w hurcie. Tylko głęboka korekta cen w dół mogłaby zapobiec dalszym podwyżkom 
cen przy dystrybutorach - ocenia Biuro. Według niego, niewykluczone, że w przyszłym tygodniu średnie poziomy 
cen benzyny 95 i oleju napędowego osiągną poziom 5 zł za litr. 
Według szacunków portalu e-petrol.pl, w przyszłym tygodniu średnie ceny benzyny 95 powinny zawierać się w 
przedziale 4,86-4,99 zł za litr, dla oleju napędowego powinno to być 4,84-4,96 zł za litr. Coraz wyraźniejsza 
będzie także zwyżka cen autogazu, który kosztować może w następnym tygodniu 2,43-2,50 zł za litr - wskazuje 
portal. 
Jak przypomina BM Reflex, notowania kwietniowej serii kontraktów na ropę Brent, po wzroście do poziomu 67,50 
dol. za baryłkę wróciły w piątek rano w okolice 66 dolarów. Jedna w skali tygodnia baryłka ropy Brent podrożała o 
ponad 3 dolary - zaznacza Biuro. 
W ocenie e-petrol.pl ropa jest już jednak na tyle droga, że potencjał do dalszego wzrostu wydaje się ograniczony. 
Jeśli w ramach porozumienia producentów zapadnie decyzja o zwiększeniu podaży surowca, to na giełdach 
naftowych możemy w końcu zobaczyć głębszą przecenę - wskazuje portal. 
 

Źródło:PAP.pl 

Na spadochronie Percy’ego jest zakodowana wiadomość. Internauci odszyfrowali 

ją w 6 godzin. 

Biało-czerwone pasy pokrywające spadochron łazika Perseverance mają spełniać funkcję nie tylko estetyczną. 
Uważni obserwatorzy misji na Marsa w ciągu sześciu godzin złamali szyfr i odczytali zakodowane na 
spadochronie przesłanie. Ale Percy kryje też inne tajemnice. 
Łazik Perseverance – zwany powszechnie Percy – wylądował na Czerwonej Planecie w czwartek 18 lutego. Aby 
bezpiecznie osiąść na powierzchni Marsa, łazik musiał skorzystać ze spadochronu. Czasza spadochronu 
składała się z białych i czerwonych pasów, co przykuło uwagę obserwatorów misji.  
Szybko okazało się, że wzór nie był przypadkowy, zawierał w sobie ukryte zakodowane przesłanie. „Internetowi 
detektywi” potrzebowali sześciu godzin, aby złamać szyfr. Wbrew podejrzeniom niektórych „zapis” ukryty na 
materiale spadochronu nie zawiera wiadomości dla Obcych, którzy mogliby natknąć się na Percy’ego na Marsie.  
Komunikat w języku angielskim brzmi „Dare Mighty Things”, co oznacza „odważ się na rzeczy wielkie”.  
Fraza ta była używana jako motto NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), a zaczerpnięta została z przemówienia 
wygłoszonego przez amerykańskiego prezydenta Theodore'a Roosevelta w 1899 roku – wyjaśnia Science Alert.  
„O wiele lepiej jest odważyć się na wielkie rzeczy, odnieść chwalebne triumfy, nawet jeśli jest to porażka, niż 
zajmować pozycję z tymi biednymi duchami, które ani nie cieszą się, ani nie cierpią zbyt wiele, ponieważ żyją w 
szarym zmierzchu, który nie zna zwycięstwa ani porażki” - mówił ówczesny prezydent USA.  
O zaszyfrowanej w materiale spadochronu ukrytej wiadomości po raz pierwszy wspomniał Allen Chen, inżynier 
systemów w NASA. – Mamy nadzieję, że nasze wysiłki i inżynieria nie tylko pokażą niesamowitość nauki, ale 
także zainspirują innych. Czasami w naszej pracy zostawiamy w tym celu wiadomości, aby inni mogli je znaleźć. 
Dlatego zapraszamy wszystkich do spróbowania i pokazania swojej pracy – mówił w czasie transmisji z 
lądowania łazika.  
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Internauci chętnie podjęli się zadania, a jako pierwszy – prawdopodobnie - na rozwiązanie zagadki wpadł student 
IT Abel Paf, który na Twitterze zamieścił zdjęcie spadochronu z krótki komentarzem: „Dare Mighty Things! Well 
done NASA!”. 
Student przyznał, że wiadomość została rozszyfrowana przez niego i jego ojca, którzy stwierdzili, że szewrony 
spadochronu są ułożone w koncentryczne pierścienie, które są zapisem binarnym. Czerwone sekcje odpowiadają 
1, a białe 0. Pierścienie można podzielić na bloki, które reprezentują liczby. Następnie należy dodać 64, aby 
przejść do alfabetu w kodzie ASCII. Na przykład pierwsza litera w kodzie to 0000000100, co daje liczbę 4. Po 
dodaniu 64 uzyskamy 68, co w ASCII odpowiada literze D. 
Ten sposób wyjaśnia znaczenie wewnętrznych kręgów spadochronu. Z kolei zewnętrzny pierścień białych i 
czerwonych pasów zawiera litery i cyfry. Ten kod jako jeden z pierwszych złamał użytkownik Reddita podpisujący 
się jako tend0g. Okazuje się, że są to współrzędne geograficzne określające położenie NASA JPL - 34°11'58"N 
118°10'31"W. 
Wszystko ma znaczenie 
Adam Steltzner z NASA JPL potwierdził, że internauci właściwie rozszyfrowali wiadomość. Nie jest to jednak 
jedyna tajna informacja przenoszona przez Percy’ego. 
Grafika przedstawiająca promienie Słońca, znajdująca się na plakietce zawierającej chip z nazwiskami i 
wiadomościami od Ziemian, zawiera kolejną wiadomość. Słoneczne promienie to w rzeczywistości zapisane 
kodem Morse’a hasło: „Explore As One”.   
Na podwoziu Percy’ego znajduje się rodzinny portret wszystkich marsjańskich łazików NASA, na których 
uwieczniono wspólnie Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance i Ingenuity. 
Inżynierowie NASA przypominają, że Curiosity również zaniósł w kosmos ukrytą wiadomość. Była ona zapisana 
na kołach łazika, ale tu również trudno doszukiwać się poważniejszego przesłania. Były to bowiem jedynie litery 
JPL zapisane alfabetem Morse’a, które można było odczytać w  

Źródło:Focus.pl 

Śląsk Wrocław pokonuje wicelidera tabeli. 

Śląsk Wrocław przełamuje niemoc i notuje zwycięstwo w PKO BP Ekstraklasie. Dolnośląski zespół wygrywa z 
Pogonią Szczecin, która coraz bardziej oddala się od fotela lidera ligi. 
Początek meczu nie wykazywał żadnych problemów Pogoni, która już od 11. minuty prowadziła. Po 
dośrodkowaniu z bocznej strefy boiska Jakub Bartkowski uderzeniem głową skierował futbolówkę do siatki. 
Drużyna ze Szczecina przez całą, pierwszą połowę przeważała i miała kilka dobrych akcji, aby podwyższyć 
prowadzenie.  
Na kilka minut przed przerwą w drużynie wicelidera zabrakło koncentracji i Erik Exposito w 44. minucie 
skierował piłkę do siatki. Duży błąd w tej sytuacji popełnił Dante Stipica, który wyszedł z bramki nie mógł 
sparować uderzenia gracza Śląska. Hiszpanowi było mało i dwie minuty później 24-latek po raz kolejny trafił do 
siatki i tuż przed zakończeniem pierwszej części spotkania dał prowadzenie swojej ekipie. 
 
W drugiej połowie znów przeważali gracze Pogoni, którzy byli więcej czasu gry przy piłce i mieli sporo akcji w 
ofensywie, jednak nie przełożyło się to jakość oraz skuteczne wykończenie. Żadnej z drużyn nie udało się w 
drugiej odsłonie meczu we Wrocławiu trafić do siatki, dzięki czemu Śląsk zgarnia komplet punktów. 
 
Niemoc Pogoni trwa, przez co wzrasta różnica punktowa pomiędzy Portowcami a Legią na szczycie tabeli. To już 
trzeci mecz z rzędu szczecinian, w którym tracą punkty i aktualna strata do liderującej Legii to cztery punkty. 
Śląsk po dwóch porażkach i dwóch remisach zapisuje trzy punkty, dzięki czemu wskakuje na piąte miejsce w 
klasyfikacji. 
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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 ? 
www.omk.org.pl 

 

Wydarzyło się 01 marca - kalendarium 

01 marca jest 60 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 305 dni. 01 marca obchodzony 
jest w Polsce jako Narodowy Dzień Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych”. 
Dzisiaj imieniny obchodzą : 
Albin, Aldona, Antoni, Budzisław, Dawid, Eudokia, Feliks, Herakles, Herkulan, Herkules, Joanna, Józef, Leon, Le
ona, Radosław i Switbert. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 09-2021 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 13 
 

Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1681 r. – Król Jan III Sobieski wydał dekret zakazujący prawosławnym publicznego manifestowania swej wiary i 
domagania się zwrotu przejętych przez unitów cerkwi i klasztorów.  
1771 r. - Klęska konfederatów barskich w bitwie z Rosjanami pod Rachowem.  
1785 r. - Podpisano konwencję kończącą kilkuletni konflikt gdańsko-pruski.  
1846 r.– Powstanie krakowskie: Austriacy stanęli pod Krakowem i zażądali kapitulacji miasta w ciągu 48 godzin.  
1863 r.– Powstanie styczniowe: zwycięska potyczka oddziału Walerego Parczewskiego z Kozakami pod Czarną 
Wsią.  
1921 r. – Weszły do służby trałowce: ORP „Czajka”, ORP „Jaskółka”, ORP „Mewa” i ORP „Rybitwa”  
1941 r. –  Niemcy utworzyli getto żydowskie w Bełchatowie. 
1945 r. – Operacja pomorska: część 1. Warszawskiej Brygady Kawalerii przeprowadziła pod Borujskiem 
(obecnie Żeńsko w powiecie drawskim) ostatnią szarżę bojową w historii jazdy polskiej.   
 1951r. –  W więzieniu mokotowskim wykonano wyroki śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość[4]: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie 
Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce..   
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 

 

 

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

 

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

Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 
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● ● ● 

Podczas lotu z Nowego Yorku do Los Angeles samolot musiał awaryjnie lądować w Chicago, gdzie 

wyjątkowo panował upał i było bardzo słonecznie. Stewardessa poinformowała pasażerów że 

mogą wyjść do terminalu, gdyż planowany odlot nastąpi dopiero za 2 godziny. Wszyscy 

pasażerowie i obsługa wyszli z samolotu oprócz jednego pasażera. 

Gdy ostatni pilot wychodził z samolotu zaczepił jedynego pasażera pytaniem: 

- A pan dlaczego nie wysiada? 

- Przepraszam bardzo, ale jestem niewidomy, nie znam nikogo w Chicago i wolę posiedzieć w fotelu 

i posłuchać muzyki... 

- Ach rozumiem, ale nie chciałby pan rozprostować nóg? Przed nami jeszcze kilka godzi lotu. 
- Nie, proszę się nie martwić o mnie, ale jeżeli byłby pan tak dobry to czy mógłby pan zabrać ze 

sobą mojego psa przewodnika na spacer? 

- Oczywiście że tak, żaden problem. 

- Dziękuje bardzo, ale proszę wziąć ze sobą moją laskę... bo pies nie będzie posłuszny gdy nie 

będzie miał w polu widzenia laski. 

- Nie ma sprawy. 

Pilot założył przeciwsłoneczne okulary wziął psa na smycz i wyszedł z maszyny. 

Wyobraźcie sobie reakcję pasażerów gdy spostrzegli wychodzącego z samolotu pilota z białą laską, 

ciemnymi okularami na nosie i prowadzącego psa przewodnika... 
 

Źródło: dowcipy.pl 

 


