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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku – stan na dzień 10-05-2021 r 

Z uwagi na publikację Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06-05-2021 r. , informujemy, iż nadal kwarantanny 
po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych nie muszą odbywać 
marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, pomimo wprowadzonych zmian w 
Rozporządzeniu 
Zgodnie z treścią zleconej przez OMK I przygotowanej opinii prawnej przez Kancelarię ONYX Radcy Prawnego 
Katarzynę Borzęcką, przeprowadzona w ramach opinii analiza prawna prowadzi do wniosku, iż: 

 Zmiana dotyczy osób, które dotychczas miały obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy 
i mogły skrócić czas trwania tej kwarantanny w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą 
granicę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po 
przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia. 

 W przypadku podróży z Państw: Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Indii albo Republiki 
Południowej Afryki – osoby objęte obowiązkową kwarantanną nadal mogą skrócić czas trwania 
kwarantanny w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą granicę negatywnego wyniku 
testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – jednakże test mogą wykonać najwcześniej 7 dni 
po przekroczeniu granicy. 

 Rozporządzenie nie rozszerza ani nie zawęża rodzaju osób, podlegających obowiązkowej 
kwarantannie – w tym zakresie stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 

Ponadto otrzymaliśmy również potwierdzenie z Departamentu Gospodarki Morskiej Ministerstwa 
Ifrastruktury , przekazane przez Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków że marynarze faktycznie 
nadal są zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny, jeżeli udają się na statek lub wracają ze statku 
do domu po zakończeniu kontraktu. 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

ONZ powinna zbadać , dlaczego rządy nie wypełniły zobowiązań wobec 

marynarzy podczas pandemii. 

Armatorzy i przedstawiciele marynarzy zwrócili się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o powołanie 
międzyagencyjnej grupy zadaniowej, która zbada wdrożenie i praktyczne stosowanie Konwencji MLC 2006 
podczas pandemii, w tym jej wpływ na podstawowe prawa marynarzy i branżę żeglugową. 
Kryzys zmian załogi osiągnął szczyt gdy ponad 400 000 marynarzy z powodu lokalnych ograniczeń "kowidowych" 
oraz braku współpracy i koordynacji rządów w odpowiedzi na kryzys, zostało uwięzionych na statkach i 
pracowało przekraczając znacznie okresy swoich kontraktów. 
Obecnie liczba ta wynosi około 200 000 i ponownie rośnie ponieważ władze reagują na nowe warianty i wybuch 
drugiej niszczycielskiej fali, która obecnie przetacza się przez Indie. Podczas gdy niektóre rządy dobrze 
zareagowały, uznając marynarzy za pracowników kluczowych i ułatwiając im podróżowanie, to zbyt wiele z nich 
nadal siedzi bezczynnie w czasie, gdy załogi statków nie mogą wrócić do domów co powoduje sytuację będącą 
równoznaczną z pracą przymusową. Potrzebne są pilne działania. 
Wezwanie do wszczęcia śledztwa przez ONZ pojawiło się w rezolucji przyjętej na 4 Sesji Specjalnego 
Trójstronnego Komitetu MOP ds. Konwencji o Pracy na Morzu, która odbyła się wirtualnie w dniach 19-23 
kwietnia 2021 roku, na której spotkali się  przedstawiciele ITF, armatorów i rządów aby poddać Konwencję 
przeglądowi.[1,2] 
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„Konwencja o Pracy na Morzu jest traktatem międzynarodowym, którego celem jest ochrona marynarzy i 
wspieranie przepisów dotyczących godnej pracy” – powiedział Mark Dickinson, rzecznik marynarzy w 
Międzynarodowej Organizacji Pracy i wiceprzewodniczący  Sekcji Marynarzy w ITF. 
„Podczas pandemii sposób zarządzania i struktura branży zostały brutalnie zdemaskowane. Branża, pomimo 
wymogów Prawa Morza ONZ, jest rozdrobniona, co w znacznym stopniu przyczyniło się do chaosu”.* 
„Główne państwa bandery to papierowe tygrysy – zero przejrzystości, zero zdolności i zero zainteresowania 
dobrem ich załóg”. 
„Ponadto 97 rządów, które ratyfikowały MLC, ma obowiązek zapewnienia, że załoga po zakończeniu kontraktu 
pojedzie do domu. Zapisano to wyraźnie, czarno na białym. Nie ma tam żadnych klauzul czy specjalnych 
warunków obchodzących te zapisy. Rządy, które nie zapewniły marynarzom repatriacji lub uniemożliwiły załodze 
powrót do domu, odmówiły opieki medycznej na lądzie i które nie współpracowały na szczeblu międzynarodowym 
w celu zagwarantowania marynarzom ich praw, w sposób oczywisty łamią zapisy MLC a tym samym naruszają 
zobowiązania międzynarodowe.” 
Źle przemyślane zakazy podróżowania 
Na posiedzeniu Specjalnego Trójstronnego Komitetu (STC) stwierdzono, że pomimo pandemii marynarze nadal 
utrzymują otwarte linie zaopatrzenia, zapewniając, że niezbędna żywność, paliwa, leki i sprzęt medyczny mogą 
docierać tam, gdzie są niezbędne. Chociaż rządy miały 13 miesięcy na to aby wspólnie działać to wciąż zbyt 
wiele z nich nakłada nieprzemyślane zakazy podróży, które uniemożliwiają marynarzom wejście i zejście ze 
statków. 
„ Jeśli na całym świecie marynarze zostaną uznani za kluczowych pracowników i będą mogli swobodnie się 
przemieszczać, to będzie to droga w kierunku rozwiązania tego ogromnego problemu związanego z prawami 
człowieka” – powiedział FabrizioBarcellona, koordynator Sekcji Marynarzy ITF. „ Istnieje wiele środków, które 
władze muszą wprowadzić aby powstrzymać rozpowszechnianie się choroby, aby chronić marynarzy i 
społeczności portowe, w tym testowanie i ustalenie priorytetów szczepienia dla marynarzy i pracowników 
portowych”. 
Podczas spotkania zalecono także lepszą współpracę między narodami, wprowadzenie tymczasowych zwolnień 
umożliwiających podróżowanie oraz uznawanie międzynarodowych dokumentów załogi. Wszystkie te środki 
pomogłyby w kryzysie załogi bez znacznego wpływu na zdolność rządów do kontrolowania Covid-19. 
„W wyniku pandemii wielu marynarzy straciło pracę a konsekwencją sposobu, w jaki rządy radzą sobie z 
kryzysem jest to, że znacznie więcej rozważa inny wybór zawodu” – powiedział Dickinson.  „Miało to wpływ na 
branżę żeglugową ponieważ niektóre firmy nie były w stanie kontynuować działalności z powodu braku załogi. Ma 
to wpływ na całą światową gospodarkę. Rządy muszą pilnie podjąć działania aby ta sytuacja się nie pogorszyła.” 
Priorytety w szczepieniach 
Na spotkaniu uzgodniono również w osobnej rezolucji, że pracownicy transportu powinni być priorytetowo 
traktowani w przypadku szczepień przeciwko Covid-19, popierając tym samy ubiegłotygodniowe publiczne 
wezwanie ITF do rządów aby przestały ignorować rady WHO i nadały priorytet szczepieniom ze względów 
humanitarnych i ekonomicznych. 
Rezolucja określa w jaki sposób rządy powinny udostępniać szczepienia marynarzom oraz uznawać szczepienia 
w innych krajach. Sugeruje utworzenie w kluczowych portach centrów szczepień dla załóg statków. 
Tłumaczenie: Barbara Kubach-Chęcińska 
Uwagi: 
*Artykuł 94 zawarty jest w Konwencji o Pracy na Morzu (MLC). Wynika to z Konwencji ONZ o Prawie Morza z 1982 roku, która  reguluje 
sposób prowadzenia wszelkich działań na morzach i oceanach a artykuł 94 Prawa Morza ustanawia obowiązki i zobowiązania państw 
bandery do poszanowania warunków pracy, załogi i spraw socjalnych na statkach podnoszących ich banderę. 
W 2020 roku trzy wiodące państwa „wygodnej bandery” to Panama, Liberia i Wyspy Marshalla, które razem reprezentują 1/3 wartości 
światowej floty i 42% jej zdolności przewozowej. 
[1] Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) to wyspecjalizowana agenda ONZ odpowiedzialna, m.in. za nadzorowanie norm pracy. 
Kluczowym traktatem międzynarodowym dotyczącym żeglugi i marynarzy jest Konwencja o Pracy na Morzu (MLC), często określana jako 
Karta Praw Marynarzy i mająca na celu ochronę minimalnych praw marynarzy. 
[2] Czwarte spotkanie Specjalnego Komitetu Trójstronnego MLC dotyczyło wpływu Covid-19 na sektor żeglugowy i marynarzy. Spotkanie 
zakończyło się stwierdzeniem, że Międzynarodowa Organizacja Pracy powinna zwrócić się do Sekretarza Generalnego ONZ o zwołanie 
międzyagencyjnej grupy zadaniowej, która zajmie się zbadaniem nie wypełnienia przez rządy zobowiązań wobec marynarzy. 
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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 

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 

Żagle wracają na morskie szlaki handlowe.  

Co jakiś czas armatorzy, inwestorzy lub fani ekologii informują, że na statkach zamontują żagle albo wprowadzą 
do regularnej żeglugi statki handlowe napędzane wiatrem. 
Niedawno na łamach www.gospodarkamorska.pl informowaliśmy o dwumasztowym jachcie „Grain de Sail” o 
ładowności 35 t. Ta aluminiowa jednostka wozi przez Atlantyk wino z Bretanii, a w drodze powrotnej kawę, kakao. 
„Mini turbiny wiatrowe, panele słoneczne i hydrogenatory zasilają pokładową elektronikę i systemy HVAC” – 
zachwala armator zwracając uwagę, że statek jest bardzo przyjazny dla środowiska. Silnik wysokoprężny 
zapewnia sprawne manewrowanie w porcie. „Nasz statek jest w stanie przewozić 1500 skrzyń po 12 sztuk 
butelek na rejs i odbywać 2 rejsy w obie strony rocznie, jedną wiosną i jedną jesienią” – informuje operator. 
Samochody pod żaglami 
Bardziej ambitnie do żeglugi pod żaglami podszedł Michelin. Przedstawiciele Grupy Michelin ogłosili na początku 
tego roku, że do przewożenia opon między kontynentami będą wykorzystywać żaglowce. Michelin poinformował, 
że podpisał list intencyjny, w którym zobowiązuje się do transportu morskiego swoich opon pod żaglami statku, 
który opracowany został przez NEOLINE. Ten francuski start-up planuje zbudować dwa statki handlowe, które w 
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formie napędu głównego będą wykorzystywać żagle. Mają to być statki ro-ro z linią ładunkową 1500 m i miejscem 
dla 2800 TEU kontenerów. Statek będzie mógł załadować na pokłady wewnętrzne 500 samochodów. 
7 tysięcy samochodów ma przewozić statek, który na rynek obieca wprowadzić Oceanbird. „Statek o długości 
200 metrów i szerokości 40 metrów będzie mógł przepłynąć Atlantyk w ciągu 12 dni” – obiecuje projektant. Żagle 
wykonane zostaną z metalu i kompozytów. Będzie je można składać do wysokości około 20 m. Chodzi o 
możliwość przepływania pod mostami lub pływania w ekstremalnych warunkach hydrometeorologicznych. Silniki 
pozwolą na manewrowanie w pobliżu lądu, w portach i sytuacjach awaryjnych. Inicjatorem projektu są Wallenius 
Marine, a głównymi partnerami są KTH Royal Institute of Technology i SSPA. Projekt już został wsparty 
finansami rządowymi. Swedish Transport Administration (Szwedzkie Ministerstwo Transportu) przeznaczył 32 
mln SEK na projekt rozwojowy. Jeszcze żadna stocznia nie pochwaliła się, że otrzymała zamówienie na 
wykonanie kadłuba jednostki. 
Windjammer czyli towar po żaglami 
Przewożenie towarów statkami to żadna nowość. Do połowy XX wieku używano żaglowców do przewozu 
ładunków przez oceany. Z całkiem niezłymi prędkościami między portami śmigały 4-masztowce. Windjammer 
(ang. pogromca wiatrów) był typowym statkiem handlowym, głownie przeznaczonym do przewożenia towarów 
masowych na trasach oceanicznych. Tego typu jednostki miały kadłuby ze stali i nastawione były na przewożenie 
różnych ładunków. Ich nośność wielokrotnie przekraczała nośność kliprów (około 1000 t.). 
Największy 5-masztowy windjammer Preussen (146m, 5560 m2 żagli) mógł załadować 7,8 tys. t, a France II 
(również 146 m, 6350 m2 żagli) – 5,6 tys. t. Dla porównania, fregata „Dar Pomorza” (długość 81,5 m, 2100 m2 
żagli. Windjammery woziły węgiel, saletrę, guano, rudę żelaza, zboża, również drzewo i wełnę, wina w beczkach i 
drobnicę. Np. Preussen zatonął wioząc m.in. fortepiany do Chile, skąd przywoził saletrę. 
Windjammery osiągały prędkość 16 węzłów w czasach, kiedy pierwsze parowce woziły towary i ludzi z 
prędkością 9 węzłów. Statki te wyposażone były w windy parowe i elektryczne oraz inne urządzenia, które 
ułatwiały obsługę ożaglowania i pływanie w trudnych warunkach. Dzięki wspomaganiu, żaglowce obsługiwane 
były przez kilkunastoosobowe załogi, a największe nie liczyły więcej niż około 25 osób. Docierały głównie do 
portów gdzie trudno było o węgiel i wodę. 
Statek typu Windjammer możemy zobaczyć odwiedzając Åland Maritime Museum. Jest to czteromasztowiec 
Pommern (Pomorze), który stoi zacumowany niedaleko terminalu promowego Mariehamn, stolicy Wyspy 
Alandzkich. Statek został kompleksowo odrestaurowany i jest ważną częścią Åland Maritime Museum. W tych 
ciężkich dla turystyki czasach warto odwiedzić to miejsce. Na pewno nie spotkamy tu tłumów, a Mariehamn to 
miasto urokliwe i warte zwiedzania. Zanim w portach bałtyckich zobaczymy towarowe żaglowce, już dzisiaj warto 
zarezerwować sobie czas na zwiedzenie Pomorza z Wysp Alandzkich. 
 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Ponad 1400 migrantów przypłynęło na Lampedusę.   

Ponad 1400 migrantów przybyło w niedzielę ( 09-05-2021 r. ) na włoską wyspę Lampedusa na pokładzie kutra i 
13 łodzi - podały lokalne władze. Oznacza to znaczne nasilenie fali migracyjnej z wybrzeży Afryki. Sytuację tę ma 
omówić rząd Włoch. 
Na ostatniej, 14. łodzi, która dotarła na wyspę od świtu, było 89 migrantów. 
Przed południem do Lampedusy zbliżył się kuter rybacki, na którym było 398 migrantów różnej narodowości, 
wśród nich 24 kobiety i sześcioro dzieci. Jednostka uległa awarii w odległości trzech mil morskich od brzegów 
wyspy. Migrantów zabrały z pokładu motorówki kapitanatu portu i Gwardii Finansowej. 
Wcześniej na wyspę przypłynęły dwie duże łodzie. Na pokładzie pierwszej było 325 migrantów, na drugiej 
znajdowało się około 100 osób, a wśród nich noworodek. 
Zawinęły także mniejsze łodzie pełne ludzi. 
O zwołanie pilnej narady przedstawicieli rządu Mario Draghiego w związku z nasileniem napływu migrantów 
zaapelował lider współrządzącej Włochami Ligi Matteo Salvini, zwolennik zaostrzonej polityki migracyjnej. 
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Włoskie media informują, że jest wstępne porozumienie w tej sprawie, zawarte przez Salviniego, byłego szefa 
MSW, z jego następczynią Lucianą Lamorgese. 
 

Źródło: PAP 

Adm. Stavridis: następna prowokacja Rosji może mieć miejsce na Morzu 

Czarnym.  

Następna prowokacja Rosji może mieć miejsce na Morzu Czarnym – ostrzega za pośrednictwem agencji 
Bloomerg amerykański emerytowany admirał i były naczelny dowódca wojsk NATO w Europie James Stavridis. 
Według niego Rosja i USA „są na kursie kolizyjnym” właśnie w tym regionie. 
Wycofanie rosyjskich wojsk znad granicy z Ukrainą, gdzie były one demonstracyjnie skoncentrowane przez kilka 
pełnych napięcia tygodni w marcu i kwietniu, to - zdaniem Stavridisa - powód do „zbiorowej ulgi” na Ukrainie. 
"Putin to nie jest jednak ktoś, kto zostaje w tyle. Gdzie więc powinniśmy spodziewać się kolejnej prowokacji? 
Bardzo prawdopodobne, że na Morzu Czarnym" – pisze admirał w komentarzu dla agencji Bloomberg. 
Jego zdaniem taka ofensywa włączałaby m.in. użycie szybkich okrętów patrolowych uzbrojonych w pociski woda-
woda i rakiety do atakowania celów na lądzie; okręty ze śmigłowcami desantowymi do przerzucania sił 
specjalnych, okręty podwodne do atakowania ukraińskich celów militarnych i cywilnych oraz cyberataki. 
„Rosjanie przytłoczyliby Ukrainę, a NATO nie zdążyłoby dotrzeć tam wystarczająco szybko, nawet jeśli by 
chciało” – konstatuje autor. 
Stavridis przypomina, że od czasu aneksji ukraińskiego Krymu w 2014 r. Rosja intensywnie militaryzuje półwysep 
oraz wspiera separatystów w ukraińskim Donbasie. 
Niedawną koncentrację wojsk rosyjskich u granic Ukrainy adm. Stavridis uważa za sygnał dla Zachodu, który 
pokazał, jak „bezwzględnie Putin zamierza naciskać na Ukrainę i jak bardzo jest przeciwny jej przyłączeniu do 
NATO”. 
„Miało to również odwrócić uwagę od prześladowania lidera opozycji Aleksieja Nawalnego i dobrze rezonowało z 
jego elektoratem w Rosji, wśród którego aneksja Krymu wywołała duży wzrost poparcia” – ocenia admirał. W 
końcu, w jego ocenie, był to dobry trening dla rosyjskiej armii na wypadek, gdyby Putin zechciał jednak 
zaatakować Ukrainę. 
Zaznaczając, że nie można nie doceniać jego „zdolności do zaskoczenia rywali geopolitycznych”, Stavridis 
wyraża pogląd, że Putin raczej nie zdecyduje się obecnie na pełnowartościową agresję. Zamiast tego może się 
jednak zdecydować, by „skonsolidować swoją kontrolę na wodach Morza Czarnego” – na którego wybrzeżach 
leżą trzy państwa należące do NATO (Turcja, Bułgaria i Rumunia) oraz dwaj bliscy partnerzy Sojuszu – Ukraina i 
Gruzja. 
„Gdy Rosja napadła na Ukrainę w 2014 r. armia Putina zastosowała miksturę taktyk i procedur. Wśród nich - 
ofensywne ataki w cyberprzestrzeni, nieoznaczone siły specjalne, tajne ataki na łańcuchy transportowe, 
propaganda w sieciach społecznościowych i szybkie konwencjonalne ataki. Bez wątpienia Putin ma podobny 
zestaw w wersji morskiej” – ostrzega Stavridis. 
Celem takich działań miałoby być zneutralizowanie ukraińskiej marynarki, zdobycie kontroli nad północną częścią 
Morza Czarnego, odcięcie ukraińskiej armii od szlaków dostaw i zdobycie kontroli nad kawałkiem terytorium 
Ukrainy, który dałby Rosji lądowe połączenie z Krymem. 
Zdaniem Stavridisa takie działania napotkałyby zdecydowany sprzeciw USA i NATO. „Jednak Ukraina nie jest 
objęta natowskim artykułem, który mówi, że atak na jedno z państw, jest atakiem na wszystkich” – podsumowuje 
emerytowany amerykański admirał. 

 

Źródło:PAP 
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Źródło w KE: problem amunicji na dnie Bałtyku jest sprawą najwyższej wagi. 

Pod koniec kwietnia europarlament wezwał UE do oczyszczenia Morza Bałtyckiego z wraków statków i broni 
chemicznej z okresu II wojny światowej. Komisja Europejska uwzględni to w planie na rzecz zerowego 
zanieczyszczenia, który ma zostać przedstawiony w przyszłym tygodniu. 
- Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym między Parlamentem Europejskim a Komisją, Komisja 
przeanalizuje teraz szczegółowo rezolucję i odpowie na nią na piśmie w ciągu 3 miesięcy. Komisja traktuje tę 
kwestię bardzo poważnie i odzwierciedli to również w naszym planie działania na rzecz zerowego 
zanieczyszczenia, który ma zostać przedstawiony w przyszłym tygodniu - powiedziała urzędniczka KE wysokiego 
szczebla, prosząca o zachowanie anonimowości. 
Zapewniła też, że jej instytucja współpracuje z państwami członkowskimi i na szczeblu międzynarodowym w celu 
rozwiązania problemu amunicji konwencjonalnej i chemicznej zatapianej na wodach europejskich (zwłaszcza w 
Morzu Bałtyckim) przed wejściem konwencji londyńskiej z 1975 r. 
- Jest to problem, który stanowi zagrożenie dla środowiska morskiego, a także przeszkodę w działalności 
morskiej. Komisja zachęca do działań zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, biorąc pod uwagę wnioski z 
sympozjum w sprawie wyzwań związanych z niewybuchami, które odbyło się w Brukseli w 2019 r. Ze względu na 
charakter problemu bezpośrednio zainteresowane państwa członkowskie będą musiały rozważyć możliwości 
praktycznych działań następczych. W ramach planu działania UE w zakresie strategii bezpieczeństwa morskiego 
z 2018 r. państwa członkowskie zgodziły się podjąć określone działania na Morzu Bałtyckim, aby zoptymalizować 
usuwanie zatopionej w morzu amunicji chemicznej i niewybuchów - przypomniała rozmówczyni. 
Poinformowała, że w styczniu 2021 r. KE uruchomiła specjalną procedurę w celu sporządzenia mapy zatopionej 
amunicji, określenia zestawu wspólnych procedur i modeli reagowania w przypadku przypadkowego wydobycia 
niewybuchów, a także określenia zestawu optymalnych praktyk w zakresie usuwania i ograniczania szkodliwych 
skutków zanieczyszczeń dla środowiska morskiego. Procedura zostanie zakończone do końca 2021 roku. 
Pod koniec kwietnia Parlament Europejski przyjął na sesji plenarnej rezolucję ws. broni chemicznej zatopionej w 
Bałtyku. Inicjatywę, której pomysłodawcami byli europosłowie PiS Kosma Złotowski i Anna Fotyga, poparło 660 
europosłów, przy ośmiu głosach sprzeciwu i 25 wstrzymujących się. 
- Parlament Europejski, przyjmując tę rezolucję, potwierdził, że problem broni chemicznej zalegającej na dnie 
Bałtyku ma wymiar międzynarodowy i może zostać rozwiązany tylko dzięki współpracy rządów krajowych, Unii 
Europejskiej i NATO. Potrzebne są oczywiście środki finansowe oraz badania nad technologiami bezpiecznego 
usuwania i utylizacji szkodliwych substancji z dna morskiego - oznajmił wówczas Złotowski. 
Przypomniał, że państwa takie jak Polska czy kraje bałtyckie przez długi czas były zmuszone same szukać 
rozwiązań, mimo że zanieczyszczenie Bałtyku było efektem decyzji politycznych aliantów i działań wojsk 
okupujących ten region. 
- To właśnie Rosja i Niemcy ponoszą największą odpowiedzialność za obecny stan rzeczy i to od tych rządów 
oczekujemy większego zaangażowania. Morze Bałtyckie ma ogromny potencjał ekonomiczny, który nie może być 
w pełni wykorzystany bez oczyszczenia dna z amunicji, wraków pełnych paliwa czy zbiorników z bronią 
chemiczną. To poważne wyzwanie między innymi dla procesu budowy farm wiatrowych. Mam nadzieję, że ta 
rezolucja, przyjęta zdecydowaną większością i ponad podziałami politycznymi, zmotywuje Komisję Europejską do 
znalezienia dodatkowych środków na oczyszczenie dna Bałtyku – dodał eurodeputowany. 
 

Źródło:PAP 

Chiny: pozostałości rakiety Long March 5B wpadły do Oceanu Indyjskiego. 

Jak informują chińskie media państwowe pozostałości największej chińskiej rakiety wpadły w niedzielę ( 09-05-
2021 r.)do Oceanu Indyjskiego, a większość jej komponentów została zniszczona po ponownym wejściu do 
atmosfery ziemskiej. 
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Część Long March 5B (Długi Marsz) ponownie weszła w atmosferę o godzinie 10:24 czasu pekińskiego (02:24 
GMT) i wpadła do Oceanu Indyjskiego , na zachód od archipelagu Malediwów. Większość szczątków spłonęła w 
atmosferze - podało chińskie biuro inżynierii kosmicznej. 
W zeszłym roku części z pierwszego lotu Long March 5B spadły na Wybrzeże Kości Słoniowej, uszkadzając kilka 
budynków, nie powodując ofiar. 
Według ekspertów prawdopodobieństwo uderzenia w zaludniony obszar na lądzie było niskie. Jednak 
niepewność co do rozpadu orbitalnego rakiety i dotychczasowe niepowodzenie Chin w kontrolowaniu lotów 
powrotnych rakiet wzbudzały niepokój. 
Podczas lotu rakiety astrofizyk z Harvardu Jonathan McDowell powiedział Reuterowi, że potencjalna strefa 
upadku rakiety mogła znajdować się na północy Nowego Jorku, Madrytu lub Pekinu, a także na południu Chile i 
Wellington w Nowej Zelandii. 
Odkąd duże fragmenty stacji kosmicznej NASA Skylab spadły z orbity w lipcu 1979 r. i wylądowały w Australii, 
większość krajów stara się unikać takich niekontrolowanych zdarzeń. 
Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych ogłosiło w piątek, że większa cześć orbitującego fragmentu rakiety 
spali się przy ponownym wejściu w ziemską atmosferę i jest bardzo mało prawdopodobne, by szczątki 
spowodowały jakiekolwiek szkody na Ziemi. 
Ważący od 17 do 22 ton i liczący około 30 metrów obiekt był głównym członem rakiety Długi Marsz 5B, która 
została wystrzelona z chińskiego kosmodronu 29 kwietnia, by wynieść na orbitę jeden z kluczowych modułów 
przyszłej chińskiej stacji kosmicznej Tiangong. 
Zazwyczaj pierwszy człon rakiety kosmicznej odpada niedługo po starcie i od razu spada na ziemię. W wypadku 
Długiego Marszu 5B ta część odłączyła się od reszty pojazdu już po wyniesieniu go na ziemską orbitę, przez co 
element rakiety jeszcze przez kilka dni krążył wokół Ziemi, wytracając swoją prędkość i teraz w niekontrolowany 
sposób na nią wróci - wyjaśnia na swoich stronach Aerospace Corporation. 
 

Źródło:PAP  

Flota USA przejęła nielegalną dostawę broni na Morzu Arabskim.  

Piąta Flota Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych poinformowała w sobotę, że krążownik pocisków 
kierowanych USS Monterey (CG 61) przechwycił 6 maja nielegalną dostawę broni z przemytniczego statku na 
międzynarodowych wodach Morza Północno-Arabskiego. 
„Skład broni obejmował dziesiątki zaawansowanych rosyjskich przeciwpancernych pocisków kierowanych, 
tysiące chińskich karabinów szturmowych Typ 56 oraz setki karabinów maszynowych PKM, karabinów 
snajperskich i granatników z napędem rakietowym. Inne elementy broni obejmowały zaawansowane celowniki 
optyczne" - informuje Flota USA w oficjalnym oświadczeniu 
Przejęta broń znajduje się w areszcie w USA i oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie, podczas gdy badane jest 
źródło jej pochodzenia i przeznaczenie ładunku. 
„Po usunięciu całego nielegalnego ładunku oceniono stan statku pod kątem zdatności do żeglugi, a po 
przesłuchaniu jego załodze zapewniono żywność i wodę” - czytamy w oświadczeniu.  
 

Źródło:PAP 

Za 3 lata polecisz Uberem. Podniebna taksówkę wyprodukuje Hyundai.  

Aby udoskonalić miejski transport, trzeba wznieść się w powietrze – do takiego wniosku doszli założyciele Ubera i 
postawili na projekt Uber Elevate. Na targach CES 2020 zaprezentowali prototyp latającej taksówki 
wyprodukowanej przez Hyundaia. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 18-2021 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 8 
 

PAV będzie mógł pokonać dystans 100 km, a na pokładzie znajdzie się miejsce dla czterech pasażerów. Co 
ciekawe, będą oni mieli do dyspozycji spadochrony niezbędne w razie wypadku. 
Zgodnie z zapowiedziami Ubera, pierwsze latające taksówki mogłyby wejść do użytku komercyjnego już 
w 2024 roku. Na razie tylko w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, tylko w początkowej fazie projektu pojazdami 
sterować będą kierowcy. Później pojazdy mają być w pełni autonomiczne. 
Jeśli usługa okaże się sukcesem w Stanach, na pewno zostanie rozszerzona na inne kraje. Pytanie tylko, czy 
pozwolą na to regulacje prawne dotyczące m.in. bezpieczeństwa powietrznego. 
Kiedy pisaliśmy o latającym samochodzie PAL-V, producenci podawali informację, że kierowca pojazdu będzie 
musiał posiadać oprócz prawa jazdy także uprawnienia pilota. Uber na razie nie podał takich informacji. 
W ramach usługi Uber Elevate na razie obsługiwane są loty helikopterem w Nowym Jorku, ale cele projektu są o 
wiele bardziej ambitne. Właściciele Ubera i Hyundaia zapewniają, że to przyszłość transportu. 
 

Źródło:Focus 

Utrzymanie na wyciągnięcie ręki. 

Trzy punkty przewagi nad ostatnim w tabeli Podbeskidziem Bielsko-Biała ma Stal Mielec. Dziś 
piłkarze Włodzimierza Gąsiora zremisowali z Legią Warszawa. 
W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie doszło do nie lada sensacji. Przy Łazienkowskiej padł wynik 2:3. 
Ówcześni goście wywalczyli trzy rzuty karne, które zamienili na gole. Powtórka z rozrywki w spotkaniu domowym 
zapewniłaby im utrzymanie na poziomie PKO BP Ekstraklasy. 
Napisanie, że beniaminek był tego bliski byłoby nadużyciem, ale faktem jest, iż przez całe starcie miał na to 
szansę. Legia przeważała, ale nie potrafiła przechytrzyć defensywy Stali. Mielczanie nie mieli wielu okazji - oddali 
tylko dwa celne strzały - lecz do samego końca liczyli na jedną decydującą. Na złotego gola, który oznaczałby 
bezpieczeństwo. 
Ten jednak nie nadszedł. Do ostatniego gwizdka sędziego obowiązywał wynik 0:0. 
Przed ostatnią kolejką zmagań Stal Mielec ma trzy punkty przewagi nad ostatnim w stawce Podbeskidziem 
Bielsko-Biała. Upragnione utrzymanie jest na wyciągnięcie ręki. Kropkę nad i trzeba będzie jednak postawić w 
rywalizacji ze Śląskiem Wrocław. 
 
 

 
Źródło:PilkaNozna.pl 
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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 10 maja - kalendarium 

10 maja jest 130 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 235 dni. 10 maja obchodzony jest 
w Polsce jako Dzień Sauny 
Dzisiaj imieniny obchodzą : 
 Antonin, Beatrycze, Blanda, Celzjusz, Chociesław, Chocsław, Cyryn, Cyryna, Częstomir, Epimach, Feliks,  
Filadelf, Filadelfia, Gordian, Gordiana, Innocenty, Jan, Łazarz, Nazariusz, Nazary, Samuel, Sofronia, Sylwester,  
Sylwestra, Symplicjusz, Symplicy i Wiktoryna. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1789 r. –  Francuz Jean-Pierre Blanchard odbył nad Warszawą pierwszy w Polsce lot balonem.. 
1794 r. - Insurekcja kościuszkowska: naczelnik Tadeusz Kościuszko powołał Radę Najwyższą Narodową, która 
miała pełnić funkcje cywilnej władzy powstania  
1820 r. - W Królestwie Kongresowym zawieszono wolność zgromadzeń i zakazano działalności masonerii..   
1831 r.– Powstanie listopadowe: nierozstrzygnięta bitwa pod Lubartowem i początek bitwy pod Połągą.  
1920 r. - Rozpoczął się strajk powszechny na Górnym Śląsku w proteście przeciwko niemieckiemu terrorowi. 
1922 r. –  Założono Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni.  
1926 r. – Utworzono trzeci rząd Wincentego Witosa. 
1964 r. – Na terenie byłego obozu w Treblince odsłonięto pomnik ku czci ofiar. 

 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2021-04-30 

1 EUR 4,5764 

1 USD 3,7861 

1 CHF 4,1723 
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1 GBP 5,2720 

 

 

 

 

https://www.nbp.pl/ 
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https://stooq.pl/q/?s=cl.f 
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

 

● ● ● 

W Nowym Jorku pacjent wchodzi do znanego psychoanalityka. Otwiera drzwi i widzi dwie strzałki: 
"Mężczyźnie", "Kobiety". Idzie w kierunku wskazanym przez pierwszą z nich i dochodzi do następujących 
strzałek: "Miłość do matki" i "Nienawiść do matki". Znów podąża za wskazaniem pierwszej. Na kolejnych 
strzałkach widzi napisy: "Miłość do ojca" i "Nienawiść do ojca". Wybiera kierunek wskazany przez 
pierwszą z nich. Po chwili staje przed parą drzwi. Na jednych wisi tabliczka: "Ponad 20 tys. dolarów 
dochodu", na drugich - "Poniżej 20 tys. dolarów dochodu". Otwiera te drugie i... wychodzi na ulicę. 

Źródło: dowcipy.pl 

 


