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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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Zwolnienia z P&O Ferries. 

Związki wszczynają dochodzenie ONZ w sprawie braku egzekwowania przez Wielką Brytanię przepisów 
chroniących pracowników. 
Wiele związków i światowych federacji związkowych napisało do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP – 
część ONZ), prosząc ją o pilną interwencję w imieniu 800 marynarzy, którzy zostali nielegalnie zwolnieni i 
okrutnie źle potraktowani przez P&O Ferries. 
Związki argumentują, że niepowodzenie rządu brytyjskiego w egzekwowaniu odpowiednich przepisów prawa 
pracy i sankcji karnych w celu zapewnienia zgodności po nielegalnym zwolnieniu marynarzy przez P&O Ferries 
bez konsultacji, jest poważnym naruszeniem zasad MOP dotyczących wolności zrzeszania się i rokowań 
zbiorowych. Rząd naruszył również międzynarodowe traktaty, którymi związała się Wielka Brytania. 
Atak P&O Ferries na ramy prawne, uruchomił organizacje pracownicze, w tym Międzynarodową Federację 
Pracowników Transportu (ITF), związki marynarzy Nautilus International oraz Pracownicy kolei, transportu 
morskiego i transportowego (RMT); Kongres Związków Zawodowych Wielkiej Brytanii (TUC); Europejską 
Federację Pracowników Transportu (ETF) oraz Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) do 
wspólnego złożenia oficjalnej skargi do MOP na rząd Wielkiej Brytanii. 
Uważają sprawę za tak poważną, że poprosili również o pilną osobistą interwencję dyrektora generalnego MOP 
Guy Rydera, prosząc go o wskazanie Wielkiej Brytanii, że nie przestrzega ona międzynarodowych standardów 
pracy. 
„Dyrektor generalny P&O Ferries przyznał, że firma zachowywała się nielegalnie, kiedy w marcu zwolniła 800 
marynarzy bez ostrzeżenia, i powiedział parlamentowi, że zrobi to samo ponownie” – powiedział Stephen Cotton, 
sekretarz generalny ITF. „P&O Ferries zachowało się w najbardziej wyrachowany i skandaliczny sposób i 
spodziewa się, że ujdzie mu to na sucho”. 
Prawo pozwala firmom wykupić sobie wyjście z kłopotów, pracownicy mają niewiele opcji. 
„P&O Ferries zlekceważyło prawo tych pracowników do wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych” – 
powiedział Cotton. „Jest to konsekwencja tego, że ta firma rażąco ignoruje ich prawny wymóg konsultowania się 
z marynarzami i ich związkami, zanim zwolniła ich masowo przez Zoom, eskortowała ich ze statków z 
przeszkolonymi w kajdankach ochroniarzami i zastąpiła ich niezrzeszonymi siły roboczej za ułamek 
wynagrodzenia”. 
Cotton powiedział, że związki obawiają się, że zgodnie z brytyjskim prawem pracownicy mogą podlegać presji 
finansowej, aby zrzec się swoich praw do prawnego zakwestionowania łamania prawa przez pracodawców. 
„P&O”, złamało prawo, a następnie zaczęły szantażować marynarzy paczkami, z nakazami kneblowania ust 
wartymi więcej, niż gdyby robotnicy pozwali P&O do sądu i wygrali ugodę ustawową, kupując ich milczenie 
prawne i pozbawiając ich praw”. 
Cotton powiedział, że chociaż działania P&O były nieetyczne, związki zawodowe miały niewiele sposobów na 
zakwestionowanie tych działań zgodnie z obowiązującym prawem Wielkiej Brytanii. 
„Za pośrednictwem MOP domagamy się, aby Wielka Brytania wzmocniła swoje przepisy dotyczące zatrudnienia, 
aby pracownicy mogli faktycznie polegać na prawach, o których mówi rząd”, powiedział Cotton. 
(…..) 
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Szczegóły: https://www.itfseafarers.org/en/news/po-ferries-sackings-unions-trigger-un-investigation-over-uks-
failure-enforce-laws-protect 

Źródło itfseafarers.org 

Portal Pracy dla marynarzy. 

Zapraszamy do rejestracji na portalu pracy dla marynarzy Sea4You.pl Mamy już ponad 100 zarejestrowanych 
firm i ponad 7000 marynarzy. Stworzona i utrzymywana przez OMK bezpłatna platforma wymiany ofert z rynku 
pracy na morzu może być ciekawą alternatywą dla popularnych serwisów internetowych. 
Jej popularność zależy głównie od zarejestrowanych osób. OMK zapewni, iż Sea4You pozostanie bezpłatnym 
narzędziem do poszukiwania prac, w zamian zwracamy się do marynarzy z prośbą o rejestracje i tym samym 
podniesienie atrakcyjności Sea4You u zagranicznych pracodawców https://www.sea4you.pl/  

 

 

 Źródło: omk.org.pl 

Martwy nurek i kokaina w porcie. 

Z zagadkową sytuacją mierzą się policja, straż graniczna i służba celna w porcie Newcastle w Australii. Główni 
bohaterowie historii to pakunki z kokainą, martwy nurek oraz masowiec z soją. 
Port Newcastle w Australii od dawna był obserwowany przez służby jako prawdopodobne miejsce przerzutu 
narkotyków, jednakże ostatnie wydarzenia sprawiły, że władze zaczęły podejrzewać, że jest on hubem 
przemytniczym w ramach zdecydowanie większej akcji niż poprzednio przypuszczano. 
8 maja do portu z ładunkiem soi zawinął masowiec Areti.GR. Statek o nośności 60 tys. DWT przypłynął z San 
Lorenzo w Argentynie. Jednostka jest zarejestrowana na Wyspach Marshalla. Po wejściu do portu masowiec 
został poddany rutynowej kontroli i nic nie zwróciło uwagi służb. 
Jednakże następnego dnia na brzegu w porcie znaleziony został nieprzytomny mężczyzna ubrany w nowoczesny 
ekwipunek nurkowy. Próby reanimacji się nie powiodły i nurek zmarł. Wygląda na to, że mężczyzna nurkował w 
basenie portowym, co jest rzecz jasna zabronione. Nurek miał na sobie zaawansowany technicznie sprzęt, który 
został stworzony z myślą o tym, by nie pozostawiać pęcherzyków powietrza, dzięki czemu jego działania nie 
byłyby widoczne znad wody. 
To jednak nie koniec. W tym samym czasie w porcie znaleziono pakunki z kokainą. W pewnym momencie 
uzbierano już łącznie 54 kilogramów narkotyków o łącznej wartości około 14 milionów dolarów amerykańskich, a 
poszukiwania nie zostały zakończone i obejmują linię brzegową, cały teren portu i masowiec Areti.GR. W 
mediach reprezentanci miejscowej policji mówili, że spodziewają się znaleźć substancje o łącznej wartości 
sięgającej aż 70 milionów dolarów, jednak nie wyjaśnili, dlaczego tak sądzą. 
Po odnalezieniu narkotyków i ciała nurka, do akcji przystąpili policyjni nurkowie. Sprawdzili oni kadłub Areti.GR i 
obszar wokół statku. Poszukiwali śladów podwodnego pojemnika, w którym narkotyki miałyby dotrzeć do 
Australii. Możliwe jednak, że narkotyki zostały wyrzucone do wody z pokładu. Policjanci rozpoczęli także 
przesłuchania załogi masowca pod kątem ewentualnego udziału w przemycie. 
Dalsze rewelacje ujawniono po sprawdzeniu zapisów z portowego monitoringu. Okazało się, że nocą z niedzieli 
na poniedziałek do masowca podpłynęły dwie łodzie – jedna nadmuchiwana, druga aluminiowa. Ludzie na 
łodziach prawdopodobnie szukali tego samego, co później policja – narkotyków. 
Nadispektor policji Rob Critchlow stwierdził, że nie wiadomo, dlaczego operatorzy łodzi porzucili narkotyki oraz 
nurka, skazując go tym samym na pewną śmierć. Służbom nie udało się też jeszcze zidentyfikować denata, 
wiadomo jedynie, że był zagranicznego pochodzenia. 
Dwa dni później australijskie służby zatrzymały jednak w Queensland mężczyznę, który próbował opuścić kraj. 
Według nich jest zamieszany w przemyt narkotyków i tajemniczą śmierć nurka. 62-latek chciał wsiąść na pokład 
samolotu lecącego do Singapuru. Usłyszał już zarzuty przemytu pokaźnych ilości narkotyków. 
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Wciąż jednak nie wiadomo, jaką rolę pełnił w tym wszystkim Areti.GR i czy jego załoga była świadoma, że poza 
soją transportuje również kokainę. 
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Ukraiński dziennikarz: Rosja wyznaczyła nowy okręt flagowy, następcę krążownika 

Moskwa.  

Ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk podał, że nowym okrętem flagowym rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, 
który zastąpi zniszczony krążownik Moskwa, będzie fregata Admirał Makarow. Według dziennikarza taką decyzję 
podjęło dowództwo Floty Czarnomorskiej. 
"Dowództwo Floty Czarnomorskiej podjęło decyzję o wyznaczeniu nowego okrętu flagowego na miejsce 
zniszczonego 14 kwietnia krążownika rakietowego Moskwa. Będzie nim fregata projektu 11356R Admirał 
Makarow" - napisał Cymbaluk na Facebooku w piątek wieczorem. 
Dziennikarz, który był korespondentem agencji UNIAN w Moskwie, dodał, że właśnie w oparciu o ten okręt działa 
teraz grupa operacyjna Floty Czarnomorskiej. 
"Dowództwo floty jest przygotowane na to, że Admirał Makarow może powtórzyć los krążownika Moskwa. W 
takim przypadku pałeczkę jako okręt flagowy przejmie fregata Admirał Essen" - dodał Cymbaluk. 
Przed kilkoma dniami pojawiły się niepotwierdzone informacje o pożarze na pokładzie Admirała Makarowa. 
Fregata rakietowa Admirał Makarow weszła do służby w armii rosyjskiej w 2017 roku. Należy do fregat projektu 
11356R/M (Admirał Grigorowicz). Jej bliźniacze jednostki Admirał Essen i Admirał Grigorowicz brały udział w 
interwencji rosyjskiej w Syrii, prowadząc ostrzały z użyciem pocisków manewrujących Kalibr. 
Co ciekawe, w drugiej połowie maja Ukraińcy twierdzili, że ostrzelali fregatę Admirał Makarow. Ukraiński 
deputowany Ołeksij Gonczarenko poinformował, że okręt został trafiony, ale nie zatopiony. Sytuacja miała być 
jednak na tyle poważna, że na jednostce po trafieniu pociskiem manewrującym R-360 Neptun miał wybuchnąć 
pożar, a Rosjanie mieli oddelegować na miejsce jednostki SAR. Doniesienia o tym wydarzeniu nie zostały 
potwierdzone. 
 

Źródło: PAP 

PGNiG zawarło porozumienie na dostawy LNG z Sempra Infrastructure 

Partners. 

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA informuje dziś o zawarciu porozumienia w sprawie 
możliwości zawarcia umowy długoterminowej na dostawy gazu skroplonego (LNG) od Sempra Infrastructure 
Partners. 
Na mocy porozumienia strony będą prowadzić negocjacje zapisów wiążącej umowy na zakup przez PGNiG 
łącznie 3 mln ton LNG rocznie (tj. około 4,05 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji rocznie) przez 20 lat. 
Potencjalne dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez PGNiG na międzynarodowych rynkach i 
realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku. 
Potencjalne dostawy od Sempra Infrastructure Partners będą realizowane za pośrednictwem terminali skraplania 
gazu ziemnego: Cameron LNG w Luizjanie lub Port Arthur LNG w Teksasie, a pierwsze dostawy LNG 
spodziewane są nie wcześniej niż w 2027 roku. Formuła cenowa oparta jest o cenę LNG notowaną na 
amerykańskim indeksie Henry Hub wraz z kosztami skroplenia. Podpisane porozumienie nie stanowi 
zobowiązania PGNiG do podpisania ostatecznej umowy na zakup LNG. 
PGNiG poinformowało, że gaz do Polski trafiłby m.in. poprzez pływający terminal regazyfikacyjny w Zatoce 
Gdańskiej. 
„Podpisane dzisiaj porozumienie otwiera drogę do negocjacji szczegółowych warunków kontraktu, który zapewni 
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PGNiG odbiór LNG od wiarygodnego i cenionego partnera. Już teraz skroplony gaz ziemny jest jednym z filarów 
naszej strategii dywersyfikacji realizowanej w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i rozwoju 
potencjału handlowego Grupy Kapitałowej PGNiG" - powiedziała cytowana w komunikacie prezes PGNiG Iwona 
Waksmundzka-Olejniczak. 
„Jesteśmy zdecydowani iść dalej w tym kierunku, dlatego podejmujemy działania, które pozwolą nam 
zabezpieczyć dostęp do odpowiednich wolumenów gazu w przyszłości. Bierzemy przy tym pod uwagę 
planowane uruchomienie pływającego terminala regazyfikacyjnego w Zatoce Gdańskiej, który ma szansę stać się 
ważnym elementem infrastruktury importowej gazu dla Polski i całego regionu” – dodała. 
 
PGNiG poinformowało, że wskazany w porozumieniu terminal skraplający Cameron LNG został uruchomiony w 
2019 roku. Obecnie instalacja ma możliwość produkcji 12 mln ton LNG rocznie. Sempra Infrastructure, razem z 
partnerami, zakłada rozbudowę terminalu w najbliższych latach i zwiększenie jego mocy produkcyjnych do prawie 
19 mln ton LNG rocznie. 
Z kolei terminal Port Arthur LNG ma produkować w pierwszej fazie działania około 13,5 mln ton LNG rocznie. 
Projekt uzyskał już wszystkie niezbędne pozwolenia do rozpoczęcia inwestycji. 
„Dzisiejsza umowa podkreśla nasze zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polsce i 
naszym globalnym partnerom dzięki długoterminowym kontraktom sprzedaży LNG” – powiedział cytowany w 
komunikacie prezes Sempra Infrastructure Dan Brouillette. 
Za uruchomienie terminalu regazyfikacyjnego w Zatoce Gdańskiej odpowiada Gaz-System, który jest już 
właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Gazoport w Gdańsku ma 
wykorzystywać Pływającą Jednostkę Magazynująco-Regazyfikacyjną (FSRU - Floating Storage and 
Regasification Unit). Inwestor planuje, że terminal będzie dysponował mocą regazyfikacyjną ok. 6 mld m sześc. 
gazu ziemnego rocznie. 
PGNiG posiada już kontrakty długoterminowe na dostawy amerykańskiego LNG o łącznym wolumenie 7 mln ton 
rocznie, co daje ponad 9 mld m sześc. po regazyfikacji. Umowy przewidują istotny wzrost dostaw z USA od 2023 
roku. Spółka ma zarezerwowaną pełną moc regazyfikacyjną terminalu w Świnoujściu, która, po rozbudowie 
instalacji, pozwala od tego roku przyjąć ładunki o wolumenie 6,2 mld m sześc. gazu po regazyfikacji, a docelowo, 
od 2024 r. – 8,3 mld m sześc. rocznie. 
GK PGNiG korzysta również z terminalu w Kłajpedzie – dzięki uruchomionemu w maju tego roku Gazociągowi 
Polska-Litwa, dostawy przyjmowane w tej instalacji mogą być kierowane na rynek polski. 
 

Źródło:PAP  

Finlandia; rozpoczęła się historyczna debata o wejściu kraju do NATO. 

Parlament Finlandii rozpoczął w poniedziałek rano debatę nad rządowym wnioskiem o akcesję kraju do NATO. 
Dyskusja może potrwać nawet do wtorku. Głos chce zabrać blisko 160 deputowanych z 200 zasiadających w 
zgromadzeniu (Eduskunta). 
„Środowisko bezpieczeństwa Finlandii uległo zmianie w sposób nieodwracalny” – powiedziała premier Sanna 
Marin rozpoczynając debatę. Odwołała się do rosyjskich oświadczeń i żądań w sprawie zaprzestania 
rozszerzania NATO, jakoby to Sojusz stanowił zagrożenie dla Rosji. Według Marin nie ma to uzasadnienia. 
„Żądania Rosji oznaczają, że Rosja uważa, iż ma prawo do swoich stref wpływów i decydowania o nich” – 
wskazała premier. Atak Rosji na Ukrainę określiła jako bezwzględny. Marin podkreśliła, że dzięki członkostwu w 
NATO „Finlandia stanie się częścią zbiorowej obrony i zostanie objęta należącymi do niej gwarancjami”. „Jeśli 
zostaniemy zaatakowani, to zostanie nam udzielona pomoc. Jeśli inni zostaną zaatakowani, to my przyjdziemy z 
pomocą” – oświadczyła szefowa rządu. 
W tym historycznym dla kraju momencie nie ma rządu ani opozycji - powiedział w parlamencie Petteri Orpo, lider 
drugiej największej partii opozycyjnej, konserwatywno-liberalnej Koalicji Narodowej (KOK), która jako jedna z 
niewielu partii od lat popierała członkostwo kraju w NATO. Polityk przypomniał czasy wojny zimowej z lat 1939-
1941 czyli napaści ZSRR na Finlandię. „Nigdy nie będziemy już sami” – powiedział. 
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W niedzielę na posiedzeniu rządu z udziałem prezydenta Sauliego Niinisto zdecydowano, że Finlandia powinna 
przystąpić do NATO. W sprawie rządowego wniosku możliwe jest głosowanie w parlamencie, ale nie jest to 
konieczne, gdy znaczna większość deputowanych, według zapowiedzi popiera już stanowisko rządu o szybkie 
rozpoczęcie procedury akcesyjnej do Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
Po rozpatrzeniu rządowego stanowiska przez parlament, rząd ponownie sformułuje formalny wniosek i 
przedstawi do akceptacji prezydentowi. Następnie – ma to nastąpić w tym tygodniu – wniosek zostanie 
przekazany do kwatery głównej NATO w Brukseli. Proces ten ma być synchronizowany z władzami Szwecji, które 
również przymierzają się do akcesji do Sojuszu. 
 

Źródło: PAP  

Dwie miny morskie na brzegu w obwodzie odeskim, zdetonowali ją saperzy. 

W obwodzie odeskim, na południu Ukrainy, sztorm wyrzucił na brzeg Morza Czarnego dwie rosyjskie miny 
morskie – poinformowały władze Odessy, publikując nagranie, na którym widać pracę saperów. Miny już 
bezpiecznie zdetonowano. 
Natalia Humeniuk, rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe powiadomiła, że miny zostały „na miejscu” 
zniszczone przez saperów ukraińskiej Marynarki Wojennej. Na nagraniu pokazano pracę specjalistów. 
Władze obwodu odeskiego apelują do mieszkańców, by nie wychodzili na plaże i nie kąpali się w Morzu 
Czarnym, a zwłaszcza nie korzystali z łódek ze względu na zagrożenie minowe, a także utrzymujące się ryzyko 
ostrzału rakietowego i wysadzenia rosyjskiego desantu. 
W poniedziałek 16 maja rozpoczęto atak rakietowy na obwód odeski. Odessa jest strategicznym portem Ukrainy 
na Morzu Czarnym. 
 

Źródło: PAP 

Najlepsi w 33. Kolejce Ekstraklasy. 

Za nami 33 kolejka PKO BP Ekstraklasy. Kto swoją postawą w niej zapracował na wyróżnienie miejsce w 
jedenastce kolejki? 
JEDENASTKA 33 KOLEJKI 
Stipica (Pogoń) - miał ręce pełne roboty w meczu z Lechią, ale zachował czyste konto. 
Chodyna (Zagłębie) - w spotkaniu z Rakowem potwierdził zwyżkę formy. 
Kakabadze (Cracovia) - przeciwko płockiej Wiśle przejawiał mnóstwo ochoty do gry. Walczył za dwóch. 
Huk (Piast) - skuteczny w obronie. Bezwzględny przy wykonywaniu rzutu karnego. 
Pestka (Cracovia) - bohater meczu z Nafciarzami. Ustrzelił dublet. 
Abramowicz (Radomiak) - motor napędowy Zielonych. Jego asysty pogrzebały nadzieje Wisły, z której swego 
czasu został odpalony. 
Matras (Stal) - jego gol w ostatniej akcji meczu przesądził o utrzymaniu mielczan w Ekstraklasie. 
Podolski (Górnik Z.) - gol i asysta w meczu ze spadkowiczem z Łęcznej. To dzięki niemu remontada stała się 
możliwa. 
Ishak (Lech) - autor bezcennego gola na 2:1 w derbach z Wartą. 
Angielski (Radomiak) - po wejściu z ławki natchnął Zielonych. Ustrzelił hat tricka. 
Banaszak (Górnik Ł.) - ustrzelił dublet w Zabrzu. 
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Źródło:PiłkaNożna.pl 

Neuromorficzne materiały na wyciągnięcie ręki . Czas na mechaniczną wersję 

ludzkiego mózgu. 

Dwutlenek wanadu bez wątpienia znajduje się w czołówce najbardziej obiecujących materiałów 
neuromorficznych.  
Naukowcy, korzystając z ultraszybkiej "kamery", uwiecznili ukrytą trajektorię ruchu atomów, gdy materiał ten 
przechodzi z izolatora w metal w reakcji na impuls światła. 
Być może brzmi to skomplikowanie, ale w praktyce oznacza utorowanie drogi do projektowania szybkich 
urządzeń neuromorficznych o niskim zużyciu energii.  
Za badaniami w tej sprawie stoi Yimei Zhu z Brookhaven National Laboratory, który opisał dokonania swojego 
zespołu na łamach Physical Review X.  
Sukces Zhu i jego współpracowników polegający na identyfikacji materiałów kwantowych posiadających zdolność 
do przełączania się między dwoma różnymi formami może w przyszłości doprowadzić do wykorzystywania 
zaawansowanych technologii obliczeniowych. Dwutlenek wanadu, który stanowił jeden z celów badań, wykazuje 
przejście z izolatora do metalu w pobliżu temperatury pokojowej, w którym niewielkie napięcie może spowodować 
dużą zmianę rezystywności z przełączaniem. Ostatecznie możliwe jest naśladowanie zachowania na 
przykład neuronów, jak i synaps.  
Neurony i synapsy w jednym 
Neurony to po prostu komórki nerwowe, podczas gdy synapsy stanowią połączenia między nimi. Jak wyjaśnia 
główny autor, jednym ze sposobów na zmniejszenie zużycia energii w sztucznych neuronach i synapsach jest 
wykorzystanie wyraźnych nieliniowych właściwości materiałów kwantowych. Wiadomo, iż w materiałach 
kwantowych nawet niewielki bodziec elektryczny może wywołać znaczącą odpowiedź, która może być 
elektryczna, mechaniczna, optyczna lub magnetyczna za sprawą zmiany stanu materiału.  
Wspomniany dwutlenek wanadu przechodzi od stanu całkowitej izolacji do wydajnego przewodnika metalowego 
ze zmianą rezystywności wynoszącą 10 000 razy lub więcej. Mając do dyspozycji dwa tak bardzo różniące się od 
siebie stany fizyczne w tym samym materiale naukowcy mogliby je zakodować w taki sposób, by dało się je 
wykorzystać do obliczeń kognitywnych. W czasie eksperymentów autorzy wywołali przemianę za pomocą 
niezwykle krótkich impulsów fotonów, by następnie uchwycić reakcję materiału w skali atomowej za 
pomocą urządzenia MeV-UED. Jest ono w stanie rejestrować dynamikę poruszającego się obiektu w podobny 
sposób, ale w znacznie szybszej skali czasowej (krótszej niż jedna bilionowa sekundy) niż zwykły aparat. 
Na tym jego możliwości się nie kończą, ponieważ robi to w znacznie mniejszej skali wielkości (mniejszej niż jedna 
miliardowa milimetra), wykorzystując do tego celu wysokoenergetyczne elektrony, co ostatecznie 
pozwala ujawnić trajektorie atomów. Dzięki tej ultraszybkiej kamerze udało się dokonać tego, co wcześniej było 
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niemożliwe: zobaczyć, jak poruszają się atomy w czasie krótkotrwałych stanów przejściowych. Analizy 
materiałów wykazały, że przejście to odbywa się w dwóch etapach. Drugi trwa dłużej i jest wolniejszy, a 
trajektorie ruchów atomów nie są w jego przypadku liniowe. 
Długa, ale otwarta droga do stworzenia komputera działającego jak ludzki mózg 
Poza tym naukowcy odnotowali, iż środek związany z intensywnością światła użytego do wywołania dynamiki 
atomowej może wpłynąć na trajektorie atomów. Przy odpowiednio dużej sile układ atomów może przezwyciężyć 
konkurencyjne oddziaływanie i uzyskać tor zbliżony do liniowego. Obliczenia dynamiki molekularnej i teorii 
funkcjonalnej gęstości potwierdziły to, co zaobserwowano w czasie eksperymentów. I choć Zhu zdaje sobie 
sprawę, że stworzenie komputera działającego tak, jak ludzki mózg jest odległą perspektywą, to jego zespół jest 
na dobrej drodze, by tego dokonać.  

 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. 
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Ponadto:  
• Oferujemy po 12-miesięcznej przynależności pomoc w podniesieniu Twoich kwalifikacji, refundujemy kosztu 
kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW ukończonych w ośrodkach szkoleniowych w Polsce  
• Możesz w razie poważnej sytuacji kryzysowej na statku, w każdej chwili skontaktować się z nami pod 
awaryjnym numerem telefonu, czynnym 24 h / 24 h. 
• Odwiedź na naszej stronie internetowej strefę Marynarze mają taniej – są miejsca gdzie dostaniesz zniżki na 
podstawie naszej legitymacji OMK/ITF – przejazdy na lotniska, kursy, szkolenia itp. 
• Zawsze gdy masz wątpliwości dotyczące zatrudnienia możesz zwrócić się do nas z zapytaniem o sprawdzenie 
kontraktu, warunków zatrudnienia, prośbą o poradę. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej udzielanej przez prawnika z wyspecjalizowanej Kancelarii 
Podatkowej z którą współpracujemy ( bezpłatna porada / opinia / sporządzenie rozliczenia rocznego. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady współpracującej z nami Kancelarii Prawnej w zakresie prawa cywilnego, 
rodzinnego, karnego. 
• Możesz liczyć na poprowadzenie roszczenia, w razie kłopotów z armatorem ( opóźnienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/przylacz_sie 

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

 

 

www.omk.org.pl 
 

Wydarzyło się 16 maja - kalendarium.  

16 maja jest 136. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 229 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują:  
Adam, Adamina, Andromacha, Andrzej, Brendan, Fidol, Germeriusz, Honorat, Jan,Nepomucen, Jędrzej,  
Peregryn, Rambert, Szymon, Trzebiemysł, Ubald, Wiktorian, Wiktoriana i Wiktorianna. 
Dzisiaj obchodzimy w Polsce Dzień Straży Granicznej 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1575 r. –  Król Polski Henryk III Walezy został uznany za zbiegłego.. 
1657r. – Ks. Andrzej Bobola został w okrutny sposób zamęczony na śmierć przez Kozaków w rzeźni w Janowie 
Poleskim. 
1771 r. – Król Stanisław August Poniatowski zawarł układ na mocy którego dowódca wojsk rosyjskich w Polsce 
gen. Iwan Weymarn i Franciszek Ksawery Branicki na czele królewskich pułków nadwornych i części gwardii 
mieli wspólnie toczyć walki z konfederatami barskimi. Pieniądze na ten cel król otrzymał od ambasadora 
rosyjskiego Kaspra von Salderna.  
1915 r. –  I wojna światowa: rozpoczęła się bitwa pod Konarami. 
1920 r. – Przeprowadzono wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego przyszłego Wolnego Miasta Gdańska.  
1925 r. – Podniesiono polską banderę na pierwszym w II Rzeczypospolitej jachcie Carmen  
1991 r.– Wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza rozpoczęła funkcjonowanie Straż Graniczna.  
2010 r. –  Początek powodzi w południowej części kraju.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-05-16 

1 EUR 4,6724 
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1 USD 4,4785 

1 CHF 4,4582 

1 GBP 5,4799 

     

 

    

https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

  

Rozrywka 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

H U M O R  

Rosyjscy programiści stworzyli pierwszy program komputerowy, który w rozmowie po rosyjsku przeszedł 

pomyślnie test Turinga (test człowiek/maszyna). Algorytm był prosty. Na wszystkie pytania odpowiadał 

“A idź w pizdu!”. 

Źródło: dowcipy.pl 


