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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 . 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/ 
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Kilka praktycznych porad dla szukających pracy marynarzy. 

Kilka praktycznych porad dla szukających pracy marynarzy 
Wielu z nas przynajmniej raz w życiu stanęło przed problemem utraty pracy i koniecznością poszukiwania nowej. 
Inni szukają pracy, bo zatrudnienie w poprzedniej firmie z różnych przyczyn przestało dawać satysfakcję. Inni, 
ponieważ padli ofiarą zwolnień grupowych u polskich armatorów pogrążonych w głębokim kryzysie. Generalnie 
zasady, którymi powinien kierować się marynarz poszukujący zatrudnienia nie różnią się od tych, które stosuje 
się do zwykłych zjadaczy chleba na lądzie. Różnica polega na tym, że szczur lądowy poszukuje pracy w Polsce, 
a marynarz, z powodu kryzysu dławiącego polskie firmy żeglugowe, raczej za granicą. Z reguły zatrudnienie 
znajduje się poprzez agencje pośrednictwa pracy dla marynarzy. Poniżej znajdziecie, Drodzy Czytelnicy, kilka 
cennych porad i wskazówek jak skutecznie i bezpiecznie znaleźć nową pracę, o którą w obecnych czasach wcale 
nie jest łatwo. 
Rozpocząć należy od zapoznania się z listą pośredników pracy dla marynarzy. 
Jeżeli marynarz należy do jednego z działających w Polsce afiliowanych w ITF związków zawodowych, powinien 
tam się udać i poprosić o listę pośredników. Związek udostępni taki spis zawierający tylko i wyłącznie te jednostki 
pośrednictwa, które posiadają licencje na prowadzenie takiej działalności.  
Jak ognia unikajmy tych agentów, którzy nie posiadają zezwolenia na prowadzenie pośrednictwa pracy. 
Wasz związek zawodowy poinformuje Was również, którzy pośrednicy są godni zaufania, a z którymi były 
już problemy.  
Nieocenione są również prywatne kontakty z kolegami już pracującymi za granicą. Mogą być oni cennym źródłem 
informacji o pośrednikach i armatorach. 
Warto również odwiedzić i złożyć aplikację w działach kadr polskich armatorów. Generalnie w polskich firmach 
prowadzi się redukcję zatrudnienia, ale od czasu do czasu mogą wystąpić niedobory na niektórych stanowiskach. 
- Wyposażeni w listę licencjonowanych i uczciwych agentów należy sporządzić sobie marszrutę i kolejno 
odwiedzać ich biura składając aplikację. Niektórzy pośrednicy mają ustanowioną długoletnią współpracę z 
uznanymi armatorami i od lat dysponują swoją pulą marynarzy. Czasami mogą odmówić przyjęcia aplikacji, bo w 
aktualnej chwili nie mają żadnych perspektyw na nasze zatrudnienie. Nie zrażajmy się, z reguły im bliżej lata, tym 
rosną szanse na wskoczenie na ich listę. 
Aplikacja powinna zawierać nie tylko prośbę o zatrudnienie, ale również naszą historię pracy na statkach oraz 
informację o kwalifikacjach, dodatkowych szkoleniach i umiejętnościach. 
Musimy umieć się zareklamować. Jeżeli posiadamy referencje od innych armatorów, należy o nich wspomnieć 
i załączyć kopie. Jeżeli znamy języki obce, podkreślmy tą bardzo cenną umiejętność. Już podczas wstępnej 
rozmowy powinniśmy zainteresować sobą pośrednika, który działając na zlecenie armatorów-swoich 
mocodawców szuka najlepszych, dostępnych na rynku marynarzy. Dlatego bardzo ważna jest nasza opinia od 
poprzednich pracodawców.  
Warto o nią zadbać prosząc każdorazowo kapitana lub superintendenta aby przy wyokrętowaniu wystawił 
nam opinię zawodową. Jeżeli wykazaliśmy się dobrą postawą nikogo nie zdziwi nasza prośba i 
powinniśmy bez trudu uzyskać ten ważny dokument. 
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Pamiętajmy o tym, aby w momencie składania aplikacji dysponować wszystkimi certyfikatami 
upoważniającymi do zaokrętowania. 
Świadectwa te muszą mieć nie przekroczone terminy ważności. Dotyczy to zarówno świadectw zdrowia, 
certyfikatów konwencyjnych, dyplomów i świadectw kompetencyjnych jak i książeczek szczepień. Nigdy nic nie 
wiadomo, propozycję zatrudnienia możemy otrzymać dosłownie z dnia na dzień. Dużo łatwiej znaleźć pracę 
młodym oficerom, nieco gorzej jest z oficerami po pięćdziesiątce i załogami szeregowymi. Jeżeli już mamy pracę 
u dobrego armatora, cieszymy się dobrą opinią, a nie jesteśmy już młodzieniaszkami, raczej nie decydujmy się 
na zmiany. Czasami lepiej mieć pewną i w miarę stabilną pracę za nieco mniejsze pieniądze niż decydować się 
nagle na zmianę pracy, bo propozycja finansowa jest bardzo nęcąca. Może to być oferta jednorazowa i po 
zakończonym kontrakcie znowu będziemy szukać pracy, a nasze miejsce w poprzedniej kompanii będzie już 
zajęte. Załóżmy, że jakiś czas po złożeniu aplikacji zostaliśmy wezwani przez pośrednika. Pamiętajmy, aby nie 
przychodzić do biura niechlujnie ubranym i przesadnie zmęczonym po wczorajszej kolacji. 
Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, często ustawia pozytywnie lub negatywnie przebieg rozmowy 
kwalifikacyjnej.  
Nasze kompetencje, znajomość języków obcych, dodatkowe ponad standardowe umiejętności są bardzo ważne, 
ale pierwszego wrażenia jakie wywrzemy na przyszłym pracodawcy nie należy lekceważyć. Często rozmowa 
kwalifikacyjna jest prowadzona w języku angielskim i połączona z wypełnianiem długiej ankiety. Takie są wymogi 
niektórych armatorów. Pamiętajmy o generalnej zasadzie, że dobry pośrednik współpracuje z reguły z pierwszej 
klasy armatorami, którzy poszukują pierwszej klasy marynarzy. I taki pośrednik zrobi wszystko, aby wyeliminować 
słabszych, bo jeżeli tego nie zrobi, to straci tych armatorów. A więc nie komentujmy konieczności wypełniania 
ankiet, starajmy się wypaść jak najlepiej. Często marynarz sadzany jest przed komputerem i w ten sposób 
odpowiada na pytania z ankiety. W kącie może siedzieć człowiek, który w ogóle się nie odzywa. To może być 
przedstawiciel przyszłego pracodawcy.  
Podczas rozmowy nie opowiadajmy historii, jak to źle się działo na poprzednich statkach, jak fatalne było 
żywienie i jak przesadnie wymagający kapitan. Żaden pracodawca tego nie lubi. Podkreślajmy nasze zasługi 
dla poprzedników a nie kładźmy nacisku na problemy, bo możemy sprawić wrażenie że jesteśmy ludźmi, którzy 
sami je stwarzają. - Jeżeli nasze interview wypadło dla nas pomyślnie i otrzymujemy propozycję pracy starajmy 
się wyciągnąć od pośrednika maksimum informacji o statku i pracodawcy. Ważna jest nazwa i bandera statku i 
dane o armatorze. Starajmy się ustalić wiek statku, czy jest on pokryty akceptowanym przez ITF układem 
zbiorowym pracy. Jeżeli pośrednik i armator są uczciwi, to nie powinniśmy spotkać się z odmową udzielenia tych 
podstawowych informacji. Ustalmy również z pośrednikiem, czy podpisanie kontraktu nastąpi w kraju czy dopiero 
na statku. Korzystniej dla nas jest podpisać kontrakt w kraju. Wtedy znamy już dokładnie warunki płacy, pracy i 
ubezpieczeń. 
Druga metoda polega na podpisaniu z pośrednikiem umowy cywilno-prawnej, określającej wzajemne 
zobowiązania stron zgodnie z polskim ustawodawstwem.  
W umowie tej określa się również podstawowe warunki przyszłego zatrudnienia na statku. Pamiętajmy o tym, że 
jeżeli informacje udzielone przez pośrednika na temat statku i warunków pracy i płacy różnią się diametralnie od 
tych, które zastaniemy na miejscu w momencie okrętowania, mamy prawo odmówić podjęcia pracy i wrócić do 
kraju na koszt pośrednika. Takie przepisy wynikają z nadanej agentowi licencji na prowadzenie jego działalności. 
Jeżeli pośrednik odmawia udzielenia informacji, twierdząc wymijająco, że wszystkiego dowiemy się na statku, 
powinna zapalić się nam czerwona lampka. 
Udajmy się do swojego związku zawodowego, który udzieli nam pełnej informacji o statku i armatorze i 
poinformuje czy w stosunku do pośrednika, statku i pracodawcy nie były już raportowane poważne 
problemy.  
Dowiemy się również, czy statek jest pokryty układem zbiorowym i jaki związek zawodowy jest jego stroną. 
Zdecydowanie unikajmy jak ognia pośredników żądających na wstępie jakichkolwiek opłat, zwanych 
często manipulacyjnymi.  
Jest to nielegalne, ponieważ pośrednictwo pracy powinno być dla poszukujących pracy bezpłatne. Poinformujmy 
swój związek zawodowy o prowadzonych niezgodnych z prawem praktykach, które często są trudne do wykrycia, 
ponieważ marynarze nie składają na takie działania oficjalnej skargi. 
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Niestety nader często w swojej praktyce spotykamy się z niecnymi praktykami pośredników, polegającymi na 
umieszczaniu niewygodnych marynarzy na czarnych listach. Bywa, ze marynarz składający skargę w swoim 
związku zawodowym lub szukający pomocy u inspektora ITF jest szykanowany i umieszczany na czarnej liście. Z 
przykrością informujemy, że do tych złych praktyk dokładają rękę niektórzy polscy kapitanowie, którzy w swojej 
nadgorliwości wystawiają złą opinię pewnym członkom załogi tylko i wyłącznie za fakt kontaktu ze związkiem lub 
inspektorem. Niejednokrotnie nikt ich nawet o to nie prosi i czynią to z własnej inicjatywy, posuwając się nawet do 
dyscyplinarnego wyokrętowania marynarza bezpośrednio po interwencji inspektora ITF, szukając ku temu byle 
pretekstu. Sądzą, że w ten sposób urośnie ich pozycja w oczach pośrednika lub armatora jako człowieka 
broniącego aktywnie interesu pracodawcy. Ta służalcza postawa zasługuje na potępienie. 
Marynarz, który stał się ofiarą takich praktyk powinien bezzwłocznie poinformować o zajściu swój 
związek zawodowy. 
Jeżeli pośrednik lub armator nie wycofają się z prowadzenia czarnych list niewygodnych marynarzy, sami 
zostaną umieszczeni na czarnej liście ITF a obsadzane i operowane przez nich statki będą szykanowane tak 
długo, aż nazwy ich firm znikną z listy. 
Mamy nadzieję, że tych kilka uwag i wskazówek pomoże marynarzom w skutecznym poszukiwaniu pracy i 
uchroni ich przed nadużyciami. 
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Włosi mogą sprzedać przejęte jachty oligarchów. 

Od 11 do 14 milionów euro wydadzą w tym roku Włochy na utrzymanie przejętych willi i jachtów rosyjskich 
oligarchów, ale potem państwo będzie mogło je sprzedać - podają włoskie media. Takie rozwiązanie przewiduje 
dekret przygotowany przez rząd. 
Na mocy przepisów po wygaśnięciu sankcji rachunek za wydatki poniesione na utrzymanie nieruchomości i 
innych dóbr włoskie państwo przedstawi stronie rosyjskiej. Kwotę tę będzie można też odzyskać sprzedając ten 
majątek lub wynajmując go. 
Jak zaznaczył dziennik "La Repubblica", jachty będą mogły także trafić do floty Ministerstwa Transportu albo 
Gwardii Finansowej. 
Celem nowego rozporządzenia, wyjaśniła agencja Ansa, jest ochrona pieniędzy z kasy państwa w sytuacji, gdy 
ogromne sumy muszą zostać przeznaczone na utrzymanie zamrożonego majątku rosyjskich oligarchów. Dlatego 
postanowiono, że wydatki na ten cel mają być minimalne i niezbędne po to, by uniknąć szkód, które mogłyby być 
powodem roszczeń ze strony właścicieli. 
W ostatnich dniach włoskie Ministerstwo Finansów przejęło luksusowy jacht Szeherezada, wart około 700 
milionów dolarów. Według jednej z hipotez jednostka, stojąca w porcie Carrara w Toskanii, to własność 
prezydenta Władimira Putina, według innych przypuszczeń - należy do byłego prezesa koncernu naftowego 
Rosneft, oligarchy Eduarda Chudainatowa. Oficjalnie nie podano, kto jest jego właścicielem. 
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Japonia: odnaleziono wrak zatopionej łodzi wycieczkowej. 

W piątek 06/05 w Japonii zlokalizowano wrak łodzi wycieczkowej, która zatonęła na północnym wybrzeżu sześć 
dni wcześniej. 
W wypadku łodzi Kazu I zginęło przynajmniej 14 osób. Japończycy odnaleźli wrak na głębokości około 100 
metrów w pobliżu półwyspu Shiretoko na Hokkaido. Poszukiwania były prowadzone za pomocą zdalnie 
sterowanego robota wyposażonego w kamerę. Zdjęcie kadłuba jednostki opublikowało w Internecie ministerstwo 
obrony Japonii. 
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Łódź zaginęła w sobotę 30/04 niedługo po wypłynięciu na rejs wycieczkowy. Na pokładzie znajdowało się 26 
osób, w tym dwoje dzieci i dwóch członków załogi. Po rozpoczęciu poszukiwań po tym, jak załoga raportowała, 
że ma problemy z jednostką i woda zalewa łódź, odnaleziono ciała czternastu osób. 
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Statek Chipolbroku juz ochrzczony.  

Zbudowany w stoczni Chengxi Shipyard Co. Ltd. wielozadaniowy statek dla Chipolbrok został przekazany 
armatorowi 20 kwietnia. Dziewięć dni później odbyła się uroczystość chrztu i nadania imienia jednostce. Statek 
otrzymał imię polskiego bohatera z czasów II wojny światowej – rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego Witolda 
Pileckiego. 
M/v Pilecki to jeden z serii czterech statków wielozadaniowych (heavy-lift multi-purpose), budowanych dla 
Chipolbrok w Chinach. Przekazany w lutym tego roku m/v Herbert i świeżo ochrzczony m/v Pilecki zostały 
zbudowane pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków (PRS) w systemie dual class z DNV. 
– Polski Rejestr Statków oprócz obszaru okrętowego, prowadzi nadzory w dziedzinie budownictwa 
przemysłowego na lądzie i wodzie (offshore), certyfikuje systemy zarządzania, osób i wyrobów a także szkoli 
wykorzystując potencjał własnych, wykwalifikowanych kadr – przypomina Marcin Wojciechowski z biura 
marketingu PRS. 
Instytucja prowadzi również własne badania naukowe w dziedzinie bezpieczeństwa statków, bierze udział w 
pracach międzynarodowych zespołów badawczych, m.in. IACS i programów unijnych. Przy PRS funkcjonuje 
ośrodek IMO. 
M/V Pilecki, po załadunku "project cargo" w Szanghaju, wypłynie w swój dziewiczy rejs do Casablanki. 
Ceremonia, ze względu na ograniczenia wprowadzone w Szanghaju w związku z pandemią Covid-19, odbyła się 
zdalnie. Przedstawiciele armatora, stoczni,  Polskiego Rejestru Statków, polskiej ambasady oraz załoga jednostki 
spotkali się więc online. 
Polski Rejestr Statków poinformował, że w Konsulacie Generalnym RP w Szanghaju obecni byli konsul RP Pan 
Marek Ciesielczuk, żona konsula Beata Ciesielczuk - matka chrzestna statku oraz przedstawiciele polskiej strony 
Chipolbrok z Maciejem Łępickim, dyrektorem generalnym C-P w Szanghaju na czele. 
Natomiast chińskiego właściciela C-P, reprezentowali pracownicy biura w Szanghaju, w tym Zhu Denzhang, 
dyrektor generalny C-P w Szanghaju. W stoczni Chengxi byli przedstawiciele zarządu stoczni, a na mostku statku 
załoga z kapitanem - Maciejem Mielko. 
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Nowe ulice na terenach dawnej Stoczni Gdynia. 

Na wniosek Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałę, 
zatwierdzającą nazwy ulic na wewnętrznych drogach dawnej Stoczni Gdynia.  
Wprowadzone zmiany kartograficzne miały na celu uporządkowanie adresów zlokalizowanych na tym terenie 
zakładów. Nadanie indywidualnych nazw ulic znacząco poprawi identyfikację firm oraz bezpieczeństwo osób i 
mienia. 
–Adres „Czechosłowacka 3” używany przez kilkanaście firm na terenach dawnej Stoczni Gdynia utrudniał 
lokalizację konkretnego przedsiębiorstwa. Ten sam adres, na tak dużym terenie, skutkował nie tylko problemami 
z dotarciem klientów, ale przede wszystkim służb ratunkowych w razie nagłej sytuacji – mówi Przemysław 
Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
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Nowe, oficjalne nazwy są tożsame z używanymi od dziesięcioleci w danej Stoczni Gdynia, czyli: Budowniczych, 
Gwarancyjna, Kadłubowców, Konstruktorów i Rurarska. 
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Lloyd Register dał zielone światło dla generatora wodoru z użyciem metanolu. 

Firma e1 Marine, działająca w sektorze OZE, poinformowała, że jej generator wodoru serii M napędzany 
metanolem otrzymał od wiodącego towarzystwa klasyfikacyjnego Lloyd's Register, zatwierdzenie (Approval in 
Principle - AiP) do zastosowań morskich.  
Zgoda AiP jest kluczowa ze względu na potwierdzenie zgodności technologii e1 Marine ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami, kodeksami i normami. Dzięki temu możliwe będzie wdrożenie generatora w różnych 
gałęziach gospodarki morskiej, od portów i holowników po statki morskie. Lloyd's Register poinformował również, 
że możliwe jest ostateczne zatwierdzenie technologii dla zastosowań na śródlądowych drogach wodnych.  
- Przemysł morski stoi przed wyzwaniem, które zdarza się raz na pokolenie, polegającym na zarządzaniu 
sposobem wykorzystania energii do napędu w ramach globalnego przejścia na zeroemisyjną energetykę. 
Wykorzystanie technologii e1 Marine, w której metanol stanowi bezpieczny i efektywny nośnik wodoru, umożliwia 
wprowadzenie czystych, bezemisyjnych rozwiązań w zakresie ogniw paliwowych. Dzięki generatorowi metanolu 
na wodór serii M sprawiamy, że wodór staje się realną opcją paliwową dla przemysłu morskiego w wielu różnych 
zastosowaniach – wyjaśnia Robert Schluter, dyrektor darządzający w e1 Marine. 
Pomyślne opracowanie tego systemu jest wynikiem współpracy pomiędzy Element 1 Corp, wiodącą firmą 
zajmującą się technologią przetwarzania metanolu na wodór; Ardmore Shipping Corporation, niezależnym 
właścicielem i operatorem średniej wielkości chemikaliowców; oraz Maritime Partners, dostawcą rozwiązań 
leasingowych dostosowanych do potrzeb branży morskiej. 
Z kolei Mark Darley, dyrektor ds. morskich i offshore w Lloyd's Register, powiedział, że AIP jest ważnym krokiem 
w kierunku zmniejszenia emisji dwutlenku węgla ze źródeł zasilania w operacjach statkowych, pomagając 
przenieść doświadczenie zdobyte w tej technologii na lądzie do potencjalnie szerokiej gamy zastosowań 
morskich.  
Dzięki opatentowanej przez e1 Marine technologii wytwarzania wodoru z metanolu i wody, nośnik może być 
dostarczany na lądzie, na pokładzie jednostki oraz co najważniejsze - na żądanie. 
Wodór produkowany w ogniwach paliwowych spełnia wszystkie odpowiednie normy ISO i nadaje się do 
wykorzystania w ogniwach paliwowych do wytwarzania energii elektrycznej lub jako uzupełnienie standardowego 
paliwa w silnikach konwencjonalnych. 
 

Źródło: PAP  

Orsted testuje fundamenty morskich turbin wiatrowych jako schronienie dla 

koralowców.. 

Duńska firma energetyczna Ørsted planuje przetestować hodowlę koralowców w fundamentach morskich turbin 
wiatrowych. Duńczycy wraz z lokalnymi partnerami wdrożą rozwiązanie latem tego roku w tropikalnych wodach 
Tajwanu. 
Celem projektu jest określenie, czy koralowce mogą być z powodzeniem hodowane w fundamentach morskich 
turbin wiatrowych, oraz ocena potencjalnego wpływu morskiej energetyki wiatrowej na bioróżnorodność morską.  
Według danych Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) rafy koralowe stanowią siedlisko dla około 32 proc. 
wszystkich gatunków morskich i bezpośrednio lub pośrednio przynoszą korzyści 1 miliardowi ludzi na całym 
świecie. Niestety globalne ocieplenie powoduje wzrost temperatury powierzchni morza, co może wywołać efekt 
wybielania raf koralowych, który zagraża przetrwaniu ekosystemów raf koralowych. 
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Program ReCoral ma na celu wdrożenie nieinwazyjnej metody zbierania nadmiaru rodzimej ikry koralowców 
wyrzucanej na brzeg oraz hodowania zdrowych kolonii koralowców na fundamentach pobliskich morskich turbin 
wiatrowych. Stosunkowo stabilne temperatury wody w miejscach lokalizacji morskich farm wiatrowych ograniczą 
ryzyko wybielania koralowców. Organizmy morskie będą hodowane blisko powierzchni wody, aby zapewnić 
wystarczającą ilość światła słonecznego. 
W 2020 roku biolodzy i specjaliści ds. morskich z Ørsted nawiązali współpracę z prywatnymi i akademickimi 
ekspertami ds. koralowców w celu opracowania i przetestowania koncepcji. W 2021 roku zespół ReCoral po raz 
pierwszy z powodzeniem wyhodował młode koralowce na podwodnych podłożach stalowych i betonowych w 
ośrodku testowym.  
W czerwcu 2022 roku na obszarze morskich farm wiatrowych Greater Changhua na Tajwanie rozpocznie się 
morska próba proof-of-concept (weryfikacji). Koralowce zostaną wyhodowane na czterech fundamentach turbin 
wiatrowych.  
Ørsted współpracuje z Penghu Marine Biology Research Center na Tajwanie. Naukowcy opracowali wspólnie 
nieinwazyjną metodologię wysiewu koralowców, zapłodnienia in vitro, transportu larw i mocowania larw do 
fundamentów turbin wiatrowych. Naukowcy w ramach ReCoral nie korzystają z żadnego elementu istniejących 
ekosystemów koralowych. Nieinwazyjna metoda polega na zbieraniu nadwyżek jaj koralowców, które woda 
wyrzuca na brzeg.  
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Czy Lech wykorzysta szansę. 

32 kolejka Ekstraklasy być może zostanie zapamiętana jako kluczowa w kontekście walki o mistrzostwo Polski. 
Raków zaledwie zremisował z Cracovią i otworzył furtkę przed Lechem. Kolejorz walczył do końca o wygraną na 
trudnym terenie w Gliwicach i dopiął swego. Na dwie kolejki przed końcem sezonu podopieczni Macieja 
Skorży zależą tylko od siebie. 
Lech, aby nie oglądać się na konkurencję, potrzebuje dwóch zwycięstw w dwóch ostatnich meczach. Tylko tyle i 
aż tyle. 
W 33 kolejce Lech zagra w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań, zaś w ostatniej serii podejmie walczące o 
utrzymanie Zagłębie Lubin. Po wysiłkach całego sezonu te dwie przeszkody nie jawią się jako niemożliwe do 
pokonania. 
Na potknięcie Kolejorza będzie czekał Raków. Drużyna Marka Papszuna zagra w Lubinie z Zagłębiem oraz w 
Częstochowie z Lechią Gdańsk. Lech ma wszystkie karty w ręku, ale w tak zwariowanym sezonie jak obecny 
wszystko jest jednak możliwe... 

 
 

Źródło:PiłkaNożna.pl 
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Dlaczego komary lubią tak bardzo ludzką krew. 

Większość komarów na świecie to oportuniści, chętni do picia krwi z każdego źródła. Komary Aedes aegypti 
przenoszące wirusa Zika lub dengę atakują wyłącznie ludzi. Dlaczego? Okazuje się, że wykształciły one system 
do namierzania "najlepszych" żywicieli, a tymi z ich perspektywy jesteśmy my. 
Po wielu latach wytężonej pracy, obejmującej niezliczone wyzwania naukowe i technologiczne, zespół adiunkt 
Carolyn McBride z Uniwersytetu Princeton odkrył mechanizm pozwalający komarom na wykrywanie ludzi. 
Okazuje się, że główną rolę odgrywa w nim... zapach. Szczegóły można przeczytać w Nature. 
Carolyn McBridge powiedziała: 
Staraliśmy się zrozumieć, w jaki sposób komary odróżniają zapach człowieka od zapachu zwierzęcia, zarówno 
jeśli chodzi o to, co w ludzkim zapachu jest dla nich ważne, jak i o to, jaka część ich mózgu pozwala im na 
rozpoznawanie tych sygnałów. W pewnym sensie zagłębiliśmy się w mózg komara i zapytaliśmy: co wyczuwają, 
co aktywuje ich neurony? I w jaki sposób mózg komarów jest aktywowany inaczej, gdy czują zapach człowieka i 
zapach zwierzęcia? 
Co przyciąga komary? 
Naukowcy zastosowali technikę obrazowania mózgów komarów w wysokiej rozdzielczości, aby zaobserwować, 
jak owad identyfikuje swoją ofiarę. W eksperymencie użyto zmodyfikowanych genetycznie komarów, których 
mózgi "świeciły", gdy były aktywne. Zwierzęta wystawiono na działanie ludzkiego zapachu. Co się okazało? 
Zapach człowieka składa się z kilkudziesięciu różnych związków chemicznych, które w innych proporcjach są 
powszechne w świecie ssaków. Konieczne zatem było ustalenie, co dokładnie odróżnia człowieka od innych 
zwierząt. Uczeni doszli do wniosku, że kluczowe są dwa związki chemiczne: dekanal i undekanal. Opatentowali 
mieszankę zawierającą dekanal, która może doprowadzić do stworzenia pułapek na komary lub środków 
odstraszających, które przerywają sygnał. 
Naukowcy porównali zapachy pochodzące od szesnastu osób, dwóch szczurów, dwóch świnek morskich, dwóch 
przepiórek, jednej owcy i czterech psów. Kilka sztuk runa z wiosennego strzyżenia owiec dostarczyła Howell 
Living History Farm, a próbki włosów psów zostały zebrane z salonu fryzjerskiego PetSmart. 
Biorąca udział w badaniach Jessica Zung wyjaśniła: 
W przypadku próbek od ludzi mieliśmy grupę wolontariuszy. Kazaliśmy im nie brać prysznica przez kilka dni, a 
następnie rozebrać się do naga i położyć w teflonowej torbie. Dlaczego nago? Ponieważ bawełna, poliester i inne 
włókna odzieżowe mają swój własny zapach, który mógłby zaburzyć dane.  
Próbki zapachów były wdmuchiwane do komór z komarami, a jednocześnie badano aktywność mózgów owadów. 
Wyniki zaskoczyły wszystkich. 
Do tej pory naukowcy spekulowali, że mózgi komarów muszą dysponować wyrafinowaną techniką odróżniania 
ludzi od innych zwierząt. Okazało się, że jest zupełnie odwrotnie. 
Carolyn McBridge wyjaśniła: 
Prostota zaskoczyła nas. Pomimo złożoności ludzkiego zapachu i faktu, że tak naprawdę nie ma w nim żadnych 
związków specyficznych dla człowieka, komary wykształciły zaskakująco prosty mechanizm rozpoznawania nas. 
Dla mnie jest to historia ewolucji: gdybyśmy stworzyli test statystyczny do rozróżniania zapachu człowieka, byłby 
on bardzo złożony, ale komar robi coś niezwykle prostego, a prostota zazwyczaj sprawdza się w ewolucji. 
Mózgi komarów mają 60 ośrodków nerwowych zwanych kłębuszkami. Przypuszczano, że wiele z nich jest 
zaangażowanych w namierzaniu ulubionego pożywienia (ludzkiej krwi). 
Zaangażowany w badania Zhilei Zhao powiedział: 
Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem aktywność mózgu, nie mogłem w to uwierzyć - zaangażowane były tylko dwa 
kłębuszki. Zaprzeczało to wszystkim naszym oczekiwaniom, więc powtórzyłem eksperyment kilka razy, z większą 
liczbą ludzi i zwierząt. Po prostu nie mogłem w to uwierzyć. To takie proste. 
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Jeden z wymienionych ośrodków nerwowych reaguje na wiele zapachów (w tym zapach człowieka), a drugi tylko 
na ludzi.  Ponieważ komary dysponują dwoma różnymi kłębuszkami, tak dobrze namierzają cele. 
 
 

 Źródło:Fokus.pl 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów? 

Zapraszamy do OMK / ITF. 

 
Przynależność do Związku zawodowego wielu z nas uważa za zbyteczną i niepotrzebną będąc w dużym błędzie. 
Przedstawiamy tutaj kilka powodów, wymiernych korzyści, dla których warto należeć do Organizacji Marynarzy 
Kontraktowych. 
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas 
pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet 
najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może się wiązać z przykrymi sytuacjami. 
ETF wykorzystuje każdą szansę jak i kreuje  nowe w celu zabezpieczenia miejsc i warunków pracy europejskich 
marynarzy, utrzymania poziomu szkoleń i morskiego know-how. Wypełniając deklarację do OMK wstępujesz 
także do ETF i tym samym wspierasz działania na rzecz lepszych miejsc pracy dla marynarzy z UE. 
 
Nasze cele: 

 Polscy marynarze powinni mieć równoważne warunki zatrudnienia jaki ich koledzy w innych krajach UE. 
 Zakończenia dyskryminacji płacowej i socjalnej oraz segregacji marynarzy ze względu na kraj 

pochodzenia. 
 Każdy marynarz zatrudniony na statku pod banderą UE powinien korzystać z ubezpieczenia 

społecznego przewidzianego w prawie wspólnotowym. 
 Dbanie o wizerunek marynarza w Polsce jak i na świecie poprzez rzetelne informowanie o trudach jego 

pracy. 
 Stworzenie, wdrożenie i egzekwowanie w Polsce przepisów umożliwiających i gwarantujących godziwe 

warunki pracy marynarzom na statkach polskiej bandery. 
 Powszechne stosowania systemu zatrudnienia na czas nieokreślony (zatrudnienie na stałe). 
 Zagwarantowanie miejsc pracy dla marynarzy wspólnotowych na statkach uprawiających żeglugę na 

wodach europejskich oraz międzynarodowych, z należących do armatorów z UE. 
 Ustawiczne staranie o obejmowanie marynarzy takimi samymi warunkami i zasadami zabezpieczeń 

społecznych z jakich korzystają pracownicy lądowi. 
 Aktywnego udziału w budowaniu i utrzymywaniu światowej sieci ośrodków dla marynarzy, na miarę 

potrzeb XXI wieku. 
 
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. 
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• 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 09 maja - kalendarium.  

9 maja jest 129. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 236 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują:  
Beat, Geroncjusz, Grzegorz, Hiacynta, Hiob, Karolina, Mikołaj, Maria, Otokar, Pachomiusz, Przebor i Stefan. 
Dzisiaj obchodzimy Dzień upamiętniający ogłoszenie planu Schumana o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty 
Węgla i Stali. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1573 r. –  We wsi Kamień pod Warszawą zakończyło się zbieranie głosów w pierwszej w historii Polski wolnej 
elekcji, w wyniku której wybrano na króla Henryka Walezego. 
1687r. – Tatarzy zdobyli podstępem, a następnie zburzyli zamek w Trembowli. 
1794 r. – W czasie insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie wykonano wyroki śmierci przez powieszenie na 
przywódcach konfederacji targowickiej: kasztelanie sądeckim Józefie Ankwiczu, biskupie inflancko-
piltyńskim Józefie Kazimierzu Kossakowskim, hetmanie wielkim koronnym Piotrze Ożarowskim i hetmanie 
polnym litewskim Józefie Zabielle.  
1889 r. – Hrabia Władysław Zamoyski nabył dobra zakopiańskie w celu ratowania lasów tatrzańskich. 
1944 r. – Oddział UPA dokonał w nocy z 9 na 10 maja masakry polskiej ludności we wsi Derżów (obecnie 
na Ukrainie).  
1971 r. – Oficjalnie otwarto halę widowiskowo-sportową „Spodek” w Katowicach.  
1987 r.– 183 osoby (172 pasażerów i 11 członków załogi) zginęły w katastrofie lecącego do Nowego 
Jorku samolotu PLL LOT Ił-62M „Tadeusz Kościuszko” w Lesie Kabackim pod Warszawą, do której doszło 
podczas próby awaryjnego lądowania.. 
2003 r. –  We Wrocławiu odbył się szczyt z udziałem przywódców państw Trójkąta Weimarskiego.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-05-06 

1 EUR 4,6979 

1 USD 4,4502 

1 CHF 4,5196 

1 GBP 5,4914 
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https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

 

 

https://nasdaqbaltic.com  
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

H U M O R  

Motocyklista jadący z prędkoscia 230 km/h zobaczył przed sobą małego wróbelka na wysokości twarzy. 

Starał sie jak mógł, zeby go uniknąć, ale przy tej prędkości nic sie nie dało zrobić. Uderzony ptak 

przekoziołkował i upadł na asfalt. Motocyklista, poruszony trochę wyrzutami, zatrzymał się i wrócił po 

ptaka. Ponieważ wyglądało na to ze wróbelek żyje, zabrał go z asfaltu. W domu umieścił go w klatce, 

włożyl do niej trochę jakiegoś pożywienia i wodę w miseczce. 

Rano wróbelek ocknął się. Popatrzył na wodę, popatrzył na jedzenie, popatrzył na pręty klatki przed sobą 

i mówi: O kur..a, zabiłem motocyklistę. 

Źródło: dowcipy.pl 


