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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/ 
Źródło: www.omk.org.pl 

Ważność umowy POL-NIS tylko przez miesiąc. 

Informujemy, iż kolejna, zawarta na 3 miesiące umowa pomiędzy Polską i Norwegią wygasa wraz z końcem 
czerwca. Oznacza to, iż polski marynarz nie będzie mógł otrzymać zaświadczenia WNOR na dotychczasowych 
zasadach. Nie wiadomo w jaki sposób polscy marynarze będą obejmowani ubezpieczeniem społecznym, czy 
będzie to ubezpieczenie w Norwegii na norweskich zasadach ? Jak do zmian ustosunkują się pracodawcy i 
armatorzy ? 
Jedno jest pewne. Zamieszanie i niepewność ma negatywne konsekwencje w postaci wykluczenia polskich 
marynarzy z  długoterminowego planowania kadrowego u armatorów norweskich. 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Skargi na warunki techniczne i socjalno-bytowe na statkach. 

W ostatnim czasie do OMK wpłynęło kilka spraw związanych z warunkami technicznymi jak i socjalno-bytowymi 
na statkach. W większości przypadków marynarze uznali, iż „zastane” warunki są podstawią do wypowiedzenia 
umowy o pracę. Jak najbardziej może to być podstawą do rozwiązania umowy o pracę i szybszego powrotu do 
domu. Niemniej jednak kluczowe w takich sprawach jest właściwe postępowanie ze strony marynarza. Umowy o 
pracę są różnie skonstruowane i najczęściej te bez sygnatury ITF są dużo gorsze i w wątpliwych przypadkach 
znacznie rozszerzają koszty związane z repatriacją.  
Sprawy typu „post factum” nadal można rozwiązywać lecz są one znacznie utrudnione i wiążą się z 
udawadnianiem „wstecznym” opisywanych sytuacji bardzo czasochłonne i czasami niemożliwe do udowodnienia. 
Numer 1 – jeżeli warunki techniczne na statku są wątpliwe i w ocenie marynarza mogą być niebezpieczne to 
należy to złościć do najbliższego Port State Control. PSC ma obowiązek ustosunkowania się bądź złożenia 
wizyty na statku. Zgłoszenie może być anonimowe. 
Numer 2 – jeżeli wszelkie pozostałe warunki techniczne, bytowe, socjalne itd. są niezgodne z właściwymi 
konwencjami to także można złościć to do PSC lub należy złożyć skargę na statku zgodnie z obowiązującymi 
procedurami. 
Numer 3 – wszystkie inne wątpliwości związane z sytuacją na statku, których nie można rozwiązać w oparciu o 
zwyczajną komunikację można zgłosić także zgodnie z procedurą MLC. 
Przypominamy, iż OMK posiada całodobowy 24/7 numer alarmowy pod którym można skonsultować sprawy 
pilne.  W innych przypadkach zawsze służymy pomocą, oceną, podpowiedzią jak daną sprawę należy rozwiązać. 
Przypominany, iż w większości umów o pracę istnieją specjalne zapisy wskazujące postepowanie gdy statek 
straci certyfikaty do bezpiecznego uprawiania żeglugi. 

Źródło: www.omk.org.pl 

Akademia Morska w Szczecinie świętuje jubileusz. 
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30 i 31 maja oraz 1 czerwca Akademia Morska w Szczecinie, a wraz z nią cała społeczność akademicka i morska 
regionu, świętować będzie 75-lecie Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim. 
W programie obchodów znalazły się m.in. apel pamięci pod pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza" na 
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, uroczysta gala rocznicowa w Teatrze Współczesnym, musztra paradna 
kompanii honorowej wraz z orkiestrą wojskową, spotkania z zaproszonymi gośćmi na temat rozwoju uczelni, a 
także pierwszy w historii szczecińskiej uczelni morskiej tytuł Doctora honoris causa, który przypadł prof. 
Aleksandrowi Walczakowi.   
Uczelnia zaprasza również na dwie wystawy – 31 maja na Wałach Chrobrego będzie można podziwiać 
niepublikowane wcześniej fotografie z historii szczecińskich szkół morskich (od 1 czerwca wystawa będzie 
dostępna w holu głównym budynku Akademii Morskiej). Od 1 czerwca zaś w Bibliotece Głównej AMS – 
Pobożnego 11, 5 piętro – będzie otwarta wystawa dokumentująca dorobek Doctora honoris causa Akademii 
Morskiej – prof. Aleksandra Walczaka. 
Historia i rozwój 
Historia szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim zaczęła się w 1947 roku, kiedy do Szczecina 
przeniesiono Wydział Nawigacyjny z Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Przez kolejne lata szkoła ulegała 
licznym przekształceniom, zmieniała nazwy oraz uzyskała nową lokalizację przy Wałach Chrobrego (1962). 
Absolwenci szczecińskich szkół morskich z powodzeniem znajdowali zatrudnienie na trawlerach w 
przedsiębiorstwach połowowych i na statkach floty handlowej. Szczególnie rybołówstwo dalekomorskie 
przeżywało niesamowicie dynamiczny rozkwit, a szczecińscy absolwenci obecni byli na najodleglejszych 
łowiskach świata, odkrywali niepoznane do tej pory akweny połowowe, stając się niekwestionowanymi 
specjalistami w swoim fachu. 
W toku kolejnych przekształceń organizacyjnych utworzono w 1968 r. Wyższą Szkołę Morską z dwoma 
wydziałami: Nawigacyjnym i Mechanicznym. WSM miała już pełny status szkoły wyższej, oferując absolwentom, 
oprócz fachowej wiedzy i cennych umiejętności, dylom ukończenia studiów wyższych. Gruntowne wykształcenie 
techniczne, znakomite przygotowanie pod kątem praktyki, stały u podstaw międzynarodowej renomy 
absolwentów szczecińskiej WSM. 
W 1998 roku Uczelnia pozyskała nowoczesny statek szkolno-badawczy m/s Nawigator XXI, na którym odbywają 
praktyki studenci kierunków „pływających". 
W 2002 roku w Wyższej Szkole Morskiej został powołany Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. W 
związku z rozszerzeniem oferty edukacyjnej, rozbudową infrastruktury i powiększeniem kadry akademickiej, 
Wyższa Szkoła Morska uzyskała w roku 2004 podwyższenie statusu uczelni i zmieniła nazwę na Akademia 
Morska w Szczecinie.   
W ramach Akademii powstały dwa koleje wydziały: Informatyki i Telekomunikacji oraz Mechatroniki i 
Elektrotechniki, wyznaczając obecny trend w rozwoju tej uczelni, która zdecydowanie zwróciła się w kierunku 
najnowocześniejszych technologii.   
1 września 2022 roku dokona się kolejny awans w rozwoju morskiego szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim – 
Akademia ulegnie przekształceniu w Politechnikę Morską – uczelnię o wyraźnie technicznym charakterze 
działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej. 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Dwa FSRU w Zatoce Gdańskiej? Czechy i Słowacja zainteresowane. 

Czechy i Słowacja są zainteresowane terminalem FSRU w Zatoce Gdańskiej; Polska może postawić tam drugi 
FSRU, w zależności od zainteresowania naszych sąsiadów - powiedziała w wywiadzie dla portalu Biznesalert.pl 
minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. 
Szefowa MKiŚ pytana, czy Czechy i Słowacja będą sprowadzać gaz przez Polskę, odpowiedziała, że 
prowadzone są rozmowy z tymi krajami o planach na przyszłość. Wyjaśniła, że połączenie gazowe ze Słowacją 
nie wystarczy do zaopatrzenia rynków czeskiego i słowackiego, natomiast oba kraje są zainteresowane 
pływającym terminalem FSRU w Zatoce Gdańskiej. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 22-2022 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 3 
 

"Do rozważenia są różne opcje. My mamy FSRU o przepustowości 6 mld m sześc., ale zawsze można postawić 
tam drugi FSRU. Wtedy należy opłacić dwa statki, mając już nabrzeże i falochron. To jednak byłaby 
odpowiedzialność naszych sąsiadów. Chcielibyśmy wpisać pływający terminal do REPowerEU. Do 
rozstrzygnięcia zostaje, czy będzie miało 6 czy 12 mld m sześc. w zależności od zainteresowania sąsiadów. To 
także kwestia rozbudowy istniejących i budowy nowych kanałów przesyłowych, których potrzebowaliby nasi 
partnerzy z południa" - powiedziała Anna Moskwa. Zadeklarowała, że Polska jest gotowa pomóc w dostawach 
gazu krajom pozbawionym dostępu do morza. 
Dopytywana, czy także Ukraina mogłaby liczyć na więcej LNG z Polski, minister klimatu poinformowała, że jest w 
kontakcie z ukraińskim ministrem energetyki Germanem Galuszczenko w tej sprawie. "Gaz na Ukrainie odgrywa 
niewielką rolę. Kijów z trudem szacuje zapotrzebowanie po wojnie, kiedy gospodarka będzie odbudowywana. 
Jeden ze scenariuszy to zaangażowanie w FSRU" - przekazała. 
Oznajmiła, że są też liczone różne warianty eksportu energii z Ukrainy. "Mamy połączenie Chmielnicki-Rzeszów, 
które obecnie jest nieużywane. Jesteśmy zainteresowani, podobnie jak strona ukraińska. Rozmawiamy o 
sprzedaży energii z Ukrainy do Polski, która wesprze naszą stabilność, a im pozwoli na wykorzystanie 
przeprowadzonej już synchronizacji. Oni już teraz są częścią systemu kontynentalnego. Polska chce także 
wprowadzić Ukrainę do Międzynarodowej Agencji Energii na najbliższym spotkaniu w Paryżu. Na początek 
chcielibyśmy ją zgłosić jako obserwatora. Mamy już poparcie szefa MAE" - oświadczyła minister Moskwa. 
Dodała, że polskie firmy już biorą udział w odbudowie ukraińskiego sektora energetycznego. "Jeżeli firmy 
ukraińskie z powodu działań wojennych mają problemy, resort klimatu i środowiska koordynuje współpracę z 
naszymi firmami, które pomagają, nawet poprzez wysyłkę określonej długości kabli" - powiedziała. 

 

 Źródło: gospodarkamorska.pl 

Południowokoreańska stocznia odmawia budowy rosyjskiego tankowca. 

Stocznia Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) anulowała zamówienie na tankowiec LNG, który 
rosyjski Sovcomflot zamówił na potrzeby projektu Arctic LNG 2 realizowanego przez Novatek. 
Zamówiony przez Rosjan statek miał być pierwszym z serii trzech. 
O anulowaniu zamówienia DSME poinformowało w komunikacie giełdowym. Nie odbyło się to jednak z inicjatywy 
stoczni – Koreańczycy podali, że zamawiający nie dokonał płatności raty z tytułu umowy. 
Produkcja całej serii statków miała kosztować około 800 milionów dolarów, a pierwszy w serii statek został 
obliczony na 270 milionów. Jeśli Sovcomflot nie opłaci rat, DSME będzie musiała zrezygnować także z prac nad 
dwoma kolejnymi jednostkami. 
Zbiornikowce miały być zbudowane na potrzeby projektu Arctic LNG 2, realizowanego na Półwyspie Gydańskim 
na Syberii nad Morzem Karskim. Jednostki zostały zaprojektowane przez fińską firmę Aker Arctic. Miały być 
zdolne do całorocznej żeglugi przez oblodzone odcinki Północnej Drogi Morskiej. Poza Sovcomflotem, trzy 
podobne tankowce zamówiło Mitsui O.S.K. Lines, które miało być jednym z przewoźników obsługujących Arctic 
LNG 2. 
Choć informacje te nie zostały potwierdzone, problemy z płatnością po stronie Sovcomflotu mogą być 
spowodowane nałożonymi przez UE sankcjami, które zagrażają powodzeniu całego projektu Arctic LNG 2. 
Poza trzema tankowcami dla Sovcomflotu, DSME ma też zbudować na potrzeby projektu dwa pływające 
magazyny LNG o pojemności 380 tys. metrów sześciennych. Umowa opiewa na 748,2 miliony dolarów i została 
zawarta przez stocznię i rosyjską państwową spółkę transportową GTLK. Magazyny po ukończeniu budowy miały 
być przeholowane do planowanego terminalu LNG w Widiajewie nad Morzem Barentsa oraz na Kamczatkę. 

 
Źródło: gospodarkamorska.pl 

 

Upowszechnienie wodoru może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polsce.  
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Upowszechnienie wodoru może pozwolić uniezależnić się od importu paliw kopalnych i zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne Polsce - mówił w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. 
W piątek minister Grzegorz Puda swoim wystąpieniem otworzył konferencję z udziałem ekspertów dotyczącą 
rozwiązań opartych o alternatywne paliwo w unijnych projektach transportowych. 
"Technologie wodorowe są wielką szansą do rozwoju przyjaznego środowiska oraz zrównoważonego systemu 
transportowego, to także wyzwanie cywilizacyjne" - powiedział szef resortu funduszy i polityki regionalnej. Jego 
zdaniem "rozwój technologii wodorowych w Polsce to także szansa na zwiększenie konkurencyjności polskich 
firm na rynkach międzynarodowych". 
Puda zwrócił uwagę, że upowszechnianie rozwiązań energetycznych opartych o wodór "może pozwolić 
uniezależnić się od importu paliw kopalnych i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polsce". "Wojna w 
Ukrainie postawiła Europę w stan gotowości i zmieniła plany wielu europejskich przywódców odnośnie 
prowadzenia polityki energetycznej" - przypomniał. Według ministra "ropę, gaz i węgiel może zastąpić wodór". 
Minister podkreślił, że wodór ma potencjał do zastępowania paliw konwencjonalnych w transporcie publicznym. 
"Wykorzystanie autobusów wodorowych w transporcie publicznym staje się rzeczywistością. Już dziś coraz 
więcej miast aplikuje o środki na zakup autobusów i budowę infrastruktury potrzebnej do ich obsługi" - powiedział. 
"Grzegorz Puda zaznaczył, że Polska ma już swoje sukcesy na arenie międzynarodowej w technologii 
wodorowej. Nasz kraj jako pierwszy w Europie i drugi na świecie skonstruował lokomotywę napędzaną wodorem" 
- poinformowało w komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 
MFiPR przypomniało, że na inwestycje wodorowe przewidziane jest dofinansowanie nie tylko ze środków 
krajowych, ale również funduszy unijnych w ramach różnych instrumentów, w tym z Polityki Spójności. 
 

Źródło: PAP 

Ogromny pożar i zatonięcie luksusowego jachtu wartego miliony 

dolarów. 

Około godziny 12:10 czasu środkowoeuropejskiego w sobotę, w Torquay, Devon, doszło do pożaru superjachtu, 
którego wartość szacuje się na 7,5 mln dolarów. 
Osoby postronne opisywały, że słyszały huk, a następnie zobaczyły ogromne kłęby czarnego dymu. Policja z 
Devon & Cornwall poinformowała, że nie odnotowano żadnych rannych. Służby ratownicze wydały alert, a 
funkcjonariusze ewakuowali pobliską plażę i drogi. 
Łódź, która według policji zerwała się z cumy, została zabezpieczona przez straż pożarną w pobliżu pomostu 
przystani, zanim zatonęła. 
Agencja Ochrony Środowiska (EA) poinformowała, że na jej pokładzie znajdowało się prawdopodobnie około 
dziewięciu ton oleju napędowego. 
Rzecznik policji powiedział, że pobliscy mieszkańcy powinni trzymać drzwi i okna zamknięte "ze względu na 
wysoki poziom dymu i oparów". 
Dodał, że przyczyna pożaru jest obecnie uznawana za niewyjaśnioną. 
W swoim tweecie EA poinformowała, że ponieważ statek zatonął, należy skupić się "teraz na zanieczyszczeniu 
środowiska". 
Rzecznik EA dodał, że działaniami w związku z tym incydentem, i zagrożeniem ekologicznym będzie kierował 
kapitan portu, a agencja zapewni "porady i wskazówki dotyczące jakości wody w kąpielisku". 
Mieszkańcy zauważyli, że słyszeli eksplozję, krótko po rozpoczęciu pożaru. 
- Niektórzy ludzie zostali uwięzieni na drugim końcu molo i nie mogą wrócić. Strażacy biegają wzdłuż mola. Nadal 
są ogromne płomienie - powiedział portalowi Devon Live jeden ze świadków zdarzenia. 
Nazwa jachtu nie została ujawniona. Jak donosi Metro UK i jak wynika z dostępnych materiałów filmowych i zdjęć 
jachtu, łódź wygląda jak jacht Princess o nazwie Rendezvous. Media donoszą, że ta droga łódź została 
zbudowana w 2010 roku w Plymouth. 
Jacht RENDEZVOUS, MMSI 232029649, GT 111, zbudowany w roku 2010, długość 26 metrów, 2 pokłady, 4 
kabiny dla 8 gości, załoga 3, wartość 7,5 miliona dolarów. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 22-2022 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 5 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Na anektowanym Krymie naprawiane są trzy duże okręty desantowe Rosji. 

Trzy rosyjskie duże okręty desantowe projektu 775 są naprawiane w stoczni znajdującej się na anektowanym 
Krymie - podał w niedzielę portal Krym.Realii. Wcześniej armia ukraińska przekazała, że dwa takie okręty: Cezar 
Kunikow i Nowoczerkask zostały uszkodzone. 
Portal Krym.Realii, związany z Radiem Swoboda (Radio RFE/RL), poinformował, że trzy okręty znajdują się w 
Sewastopolu, w 13. Stoczni rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Przy dwóch z tych jednostek nie umieszczono 
żadnych numerów pokładowych. Trzecia nosi numer 151; jest to duży okręt desantowy Azow. 
Rosyjska Flota Czarnomorska ma cztery jednostki projektu 775; są nimi: Cezar Kunikow (nr 158), Nowoczerkask 
(142), Jamał (156) i Azow (151). 
Jednocześnie, w innym miejscu Zatoki Sewastopolskiej znajdują się dwa duże okręty desantowe projektu 775, 
tak więc ogółem pod Sewastopolem jest łącznie pięć takich jednostek. Portal Krym.Realii wyraża przypuszczenie, 
że jeden z okrętów projektu 775 został przerzucony na Morze Czarne z Bałtyku przed agresją Rosji na Ukrainę, 
która nastąpiła 24 lutego. 
W Rosji 9 lutego media informowały o grupie okrętów rosyjskiej Floty Bałtyckiej, która wpłynęła na Morze Czarne. 
Podawano wówczas, że jednym z tych okrętów jest duży okręt desantowy projektu 775 Korolow. 
Okręty projektu 775 służą do transportowania oraz desantu piechoty morskiej i ciężkiego sprzętu opancerzonego. 
25 marca Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych podał, że okręty Cezar Kunikow i Nowoczerkask zostały 
uszkodzone podczas ukraińskiego uderzenia w inną jednostkę rosyjskiej marynarki wojennej, okręt Saratow. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Kontenery za burtą.  

26 maja we wczesnych godzinach porannych, indonezyjski holownik ciągnący barkę kontenerową natrafił 
niespodziewanie silne fale, co w konsekwencji spowodowało jej wywrócenie i utratę części ładunku. Indonezyjska 
marynarka wojenna i inne agencje rządowe zareagowały, zapewniając bezpieczeństwo 10 członkom załogi 
obsługującym holownik, ale poinformowano, że część kontenerów zostały zmiecione, a innym grozi zmycie z 
barki. 
Jednostka Mega Daya 43 wypłynęła z portu Perawang Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) w Riau, kierując się do 
Singapuru i holując barkę Marcopolo 188. Według raportów agencji SAR – warunki pogodowe uległy znacznemu 
pogorszeniu co wiązało się z, silnym wiatrem i wzmożonym falowaniem. Około północy, gdy statek znajdował się 
w odległości około 10 mil od Nipah w Indonezji, kapitan nakazał załodze skrócić linę holowniczą. Jednak w ciągu 
45 minut zaobserwowano, że barka kołysze się i przechyla nawet o 30 stopni. Kapitan nakazał załodze ponowne 
wydłużenie liny holowniczej. 
Ponieważ jednostka nadal traciła kontrolę nad holowaną barką, kapitan poprosił przez radio o pozwolenie na 
próbę osiadania na mieliźnie, aby zapobiec jej utracie. Próbował zawrócić, aby znaleźć się w bezpieczniejszym 
miejscu, ale o 1:45 zameldował, że barka zbliża się do przechyłu 60 stopni - nakazał załodze całkowite 
zwolnienie liny holowniczej. Holownik pozostał na miejscu zdarzenia w oczekiwaniu na pomoc Marynarki 
Wojennej i agencji SAR. 
Barka była załadowana 108 kontenerami 20-stopowymi i dodatkowo 87 kontenerami 40-stopowymi. Obecnie 
szacuje się, że aż 18 z tych kontenerów zostało wymytych za burtę i unoszących się na wodzie. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Kto zagra w Ekstraklasie? 
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Korona Kielce uzupełniła skład PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2022-23. 
Ostatni beniaminek został wyłoniony po barażach. W finale Koroniarze potrzebowali dogrywki, aby wykazać 
wyższość nad Chrobrym Głogów. Bohaterem okazał się Jacek Kiełb, który w końcówce zdobył gola na wagę 
awansu. Wcześniej z I ligi bezpośredni awans wywalczyły Miedź Legnica oraz Widzew Łódź. 
Wspomniany tercet beniaminków zastąpi spadkowiczów: Wisłę Kraków, Bruk-Bet Termalikę Nieciecza i Górnika 
Łęczna. 
Start nowego sezonu zaplanowano na 15 lipca. 
 
PKO BP Ekstraklasa w sezonie 2022-23 

 Lech Poznań 
 Raków Częstochowa 
 Pogoń Szczecin 
 Lechia Gdańsk 
 Piast Gliwice 
 Wisła Płock 
 Radomiak Radom 
 Górnik Zabrze 
 Cracovia 
 Legia Warszawa 
 Warta Poznań 
 Jagiellonia Białystok 
 Zagłębie Lubin 
 Stal Mielec 
 Śląsk Wrocław 
 Miedź Legnica 
 Widzew Łódź 
 Korona Kielce 

Źródło:PiłkaNożna.pl 
 

Lasery mogą roztopić stal, ale lustro jest barierą nie do pokonania. 

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda postanowili wykorzystać diament do stworzenia lustra zdolnego do odbijania 
promieni laserów topiących stal w mgnieniu oka. 
Lasery stosuje się w wielu dziedzinach, między innymi do przetapiania elementów, wykonywania pomiarów czy 
prowadzenia komunikacji. Oczywiście ich przeznaczenie zależy od tego, jaką mocą dysponujemy. W tym 
przypadku, jeśli chcielibyśmy uporać się z lustrem prosto z Harvardu, musiałaby ona być naprawdę ogromna. 
Zwierciadła używane do sterowania wiązkami laserów są zbudowane z cienkich warstw materiałów o różnych 
właściwościach optycznych. Gdy nawet taka pojedyncza warstwa dozna defektu, to laser nie odbije się od lustra, 
lecz zniszczy je, marnując cały wcześniejszy wysiłek. Gdyby więc użyć jednego materiału zamiast kilku różnych, 
to pojawiłaby się możliwość redukcji zagrożenia występowaniem defektów. 
Mikroskopijne defekty sporym problemem 
W tym celu członkowie zespołu postanowili wykorzystać najnowocześniejsze techniki wytrawiania, które 
pierwotnie opracowano do rzeźbienia miniaturowych struktur w diamentach. Jak do tej pory metody te były 
wykorzystywane w optyce kwantowej i komunikacji. O efektach uzyskanych przez inżynierów związanych z tym 
projektem możemy poczytać na łamach Nature Communications. 
Wytrawianie nanoskalowych struktur przebiegało z użyciem wiązki jonów. Powstałe w ten sposób 
struktury nadają lustru jego odblaskowych właściwości. Za punktu krytyczny, w którym stopień odbijania nie 
zaburza trwałości zwierciadła, uznano 98,9 procent refleksyjności. Jak dodaje Neil Sinclair, jeden z członków 
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zespołu, współczynnik odbicia mógłby wynieść nawet 99,999 procent, ale w takim przypadku konieczne byłoby 
zastosowanie 10-20 warstw. W przypadku laserów o niskiej mocy nie byłoby to problemem, lecz jej zwiększenie 
dostarczyłoby znacznych trudności. 
Próba generalna lustra odbyła się po tym, jak naprzeciwko niego umieszczony został laser używany przez 
Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych. Zdolny do przetapiania stali, nie podołał w starciu z nowym 
zwierciadłem. 10-kilowatowy laser został zogniskowany na 750-mikronowej plamce na diamencie o wymiarach 
wynoszących 3 na 3 milimetry. Ilość energii skupionej na niewielkim punkcie była więc ogromna, a i tak nie 
pojawiły się żadne uszkodzenia.  
Jak wykorzystać tę technologię? 
Oczywiście pojawia się pytanie, w jaki sposób taka technologia mogłaby być używana w komercyjny sposób. 
Jednym z zastosowań mogłoby być wykorzystywanie na przykład w produkcji półprzewodników, do prowadzenia 
komunikacji w przestrzeni kosmicznej a nawet w sferze militarnej.  Marko Loncar, również zaangażowany w 
projekt, podkreśla, że metoda opisana przez jego zespół ma potencjał, aby ulepszyć lub stworzyć nowe 
zastosowania laserów o dużej mocy.  

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

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

 

 

www.omk.org.pl 
 

Wydarzyło się 30 maja - kalendarium.  

30 maja jest 150. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 215 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują:  
Andronik, Anastazy, Andrzej, Bazyli, Bolemysł, Brodzisław, Eksuperancjusz, Feliks, Ferdynand, Gawin, Jan, 
Joanna, Mirogniew, Suligniewa, Sulimir, Sulirad, Zyndram i Żanna. 
Dzisiaj obchodzimy w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1137 r. – Książę Polski Bolesław III Krzywousty i książę Czech Sobiesław I Przemyślida podpisali pokój kłodzki. 
1505 r. –  Podczas obrad Sejmu w Radomiu uchwalono konstytucję Nihil novi. 
1874 r. – Otwarto tunel kolejowy w Łupkowie na dzisiejszej granicy polsko-słowackiej.    
1918 r. –  Założono Związek Legionistów Polskich..  
1923 r. – Marszałek Polski Józef Piłsudski złożył wniosek o dymisję ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego.  
1942 r. – Niemcy rozpoczęli masową wywózkę Żydów z krakowskiego getta do obozu zagłady w Bełżcu.  
1981 r.– 45 członków założycieli Białoruskiego Zrzeszenia Studentów w Polsce wysłało pismo do Ministerstwa 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z wnioskiem o rejestrację organizacji. 
1999 r. –  W Warszawie odsłonięto Pomnik Bitwy o Monte Cassino.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-05-27 
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1 EUR 4,6102 

1 USD 4,2966 

1 CHF 4,4814 

1 GBP 5,4209 

     

 

    

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  

Swego czasu Jan Himilsbach miał propozycję zagrania w zachodnim filmie. Był jednak pewien warunek 

angażu: aktor musiał opanować język angielski. Ponieważ początek zdjęć był jeszcze sprawą bardzo 

odległą, nauczenie się języka w przynajmniej podstawowym zakresie było całkiem realne. Po długim 

namyśle Jasiu jednakże odmówił. Kiedy znajomi pytali go o powody tak niecodziennej decyzji (w końcu 

rola w filmie na Zachodzie to nie było za komuny w kij dmuchał), aktor wypalił szczerze: 

- Pomyślcie sami - ja się nauczę angielskiego, a oni jeszcze gotowi odwołać produkcję filmu. I co wtedy? 

Zostanę jak głupi z tym angielskim... 

Źródło: dowcipy.pl 


