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OMK/ITF  - Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego dla marynarzy  

Przypominamy.  
Z uwagi na wieloletnią współpracę z PZU oraz znajomość specyfiki pracy i potrzeb marynarzy otrzymaliśmy 
korzystną ofertę ubezpieczenia zdrowotnego dedykowanego dla marynarzy z Organizacji Marynarzy 
Kontraktowych, który obejmuje między innymi: 

 Nielimitowane wizyty u lekarzy 25 specjalizacji ( w tym domowy i internista ) 
 Nielimitowane 173 rodzaje badań diagnostycznych  
 29 zabiegów ambulatoryjnych 
 2 wizyty rocznie domowe 
 grypa sezonowa, tężec – negocjujemy, aby w zamian były szczepienia tropikalne dla marynarzy / żółta 

książeczka szczepień 
 raz w roku przegląd stomatologiczny 
 negocjujemy Lekarza Medycyny Pracy – świadectwa zdrowia marynarzy 

Składka ubezpieczeniowa marynarza  wraz z opłatą członkowską OMK / ITF wynosiłaby 100 pln 
miesięcznie płatna z góry za 6 lub 12 m-cy na konto OMK. 
Dla porównania Ubezpieczenie NFZ -  https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-
kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/ 
Aby oferta weszła w życie, minimalna ilość marynarzy przystępujących do tej formy ubezpieczenia wynosi 31 
chętnych. Oferta jest ważna do 01/08/2022 r.  
Osoby zainteresowane prosimy o wstępne zgłoszenia do dnia 25/07/2022 na adres: biuro@nms.org.pl 
Czy oferta wejdzie w życie czy nie, uzależnione jest od zainteresowania ofertą. Obecnie nie mamy wystarczającej 
liczby chętnych. 
Oferta , lista placówek zdrowotnych w całej Polsce oraz szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej  
https://www.omk.org.pl/article/1026 
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Uwaga na przejmowanie obowiązku opłacania składek do ZUS. 

W związku z niepewną sytuacją na rynku ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy, przypominamy poniżej 
kilka istotnych zasad: 

 dla marynarzy z EU/EOG pracujących na statkach bander EU/EOG wiodącym ustawodawstwem są 
przepisy kraju bandery w tym także system ubezpieczeń społecznych, obowiązek odprowadzania 
składek na ubezpieczenie społeczne  oraz wdrożenia właściwego systemu ubezpieczeń spoczywa na 
pracodawcy, niezależnie czy to jest pracodawca z Polski czy pracodawca z innego kraju w UE, 

 umowy dwustronne pomiędzy zainteresowanymi krajami z UE mogą wprowadzić zmiany do powyższej 
zasady, 

 indywidualne wnioski pracowników o zmianę ustawodawstwa właściwego mogą być uznane za zgodą 
instytucji z kraju pochodzenie pracownika oraz kraju wykonywania pracy, 

 w przypadku zawarcia skutecznej umowy i przeniesieniu obowiązku ubezpieczenia społecznego do 
Polski, jeżeli umowy nie stanowią inaczej, obowiązek opłacenia składek spoczywa na pracodawcy 
zagranicznym (który musi uzyskać NIP oraz właściwe zarejestrować się w ZUS), 

 jest możliwość aby pracownik z Polski przejął obowiązku płatnika wszystkich składek do ZUS także w 
imieniu pracodawcy. W takim przypadku należy pamiętać, iż na stronie odprowadzającej składki 
spoczywają wszelkie obowiązki, w tym egzekucyjny. Oznacza to, iż w przypadku gdy pracodawca 
nie przekaże składek do pracownika to ZUS będzie wymagał uregulowania zaległości jedynie od 
pracownika, włącznie z postępowaniem komorniczym. 

 w przypadku braku przepisów odrębnych składki w ZUS są ustalane od całkowitego przychodu. 
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Procedura składania skarg na statku-przypominamy. 

Warunki zgłaszania i rozpatrywania skarg powinny być dołączone do każdej umowy o pracę. Dodatkowo powinny 
być one łatwo dostępne na statku jak i są częścią statkowego ISM. 
Analizując procedurę składania skarg zwracamy uwagę, iż  zawiera ona zarówno nasze prawa ale także 
obowiązki. Jeżeli spodziewamy się problemów lub nasze prośby są ignorowane to musimy postępować zgodnie z 
ustaloną procedurą. W innym przypadku narażamy swoją sprawę na niepowodzenie. 
Tryby składania skarg 
Wynikające z umowy o pracę – tutaj ostateczną instytucją jak tą właściwą do interweniowania w skargi marynarzy 
jest administracja kraju bandery. Zazwyczaj problemy poruszane w tym trybie są ściśle powiązane z pracą na 
statku i warunkami pracy. Zanim skarga trafi do kraju bandery należy najczęściej przejść poziom szefa działu, 
kapitana i DPA. 
Wynikające z umowy o pośrednictwo pracy – składa się zgodnie z procedurą określoną przez agencję 
pośredniczącą w pracy, Crewing – w tym przypadku instytucją właściwą będzie administracja kraju siedziby firmy. 
Taka instrukcja powinna być łatwo dostępna, często można ją znaleźć na stronach internetowych firm 
pośredniczących w pracy. 
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Wypadek na statku – procedura postępowania. 

Co zrobić gdy dojdzie do wypadku na statku. 
Każdy wypadek musi być zgłoszony po czym powinna powstać odpowiednia dokumentacja. Na wniosek 
marynarz powinien dostać kopię formularza wypadkowego.  Nie czekaj ze zgłoszeniem. Jeżeli wypadek jest 
niezarejestrowany to zgłoś to do przełożonego.  Jeżeli potrzebujesz pomocy to możesz się zgłosić do OMK. 
Jeżeli sprawa nie zostanie odpowiednio zgłoszona to dochodzenie ewentualnych roszczeń może być niemożliwe. 
Pozostaw kontrakt i kontakt w domu z najbliższą osobą. 
Dla pełniejszego obrazu przedstawiamy jak powinno wyglądać typowe postepowanie w trakcie leczenia i choroby 
zgodnie ze standardami ITF: 

 choroba niezwiązana z pracą na statku – chorobowe do 130 dni 
 choroba lub wypadek związane z pracą na statku – chorobowe do czasu wyleczenia lub osiągnięcia 

stałej niezdolności do pracy 
Odszkodowanie:  przysługuje w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu. Droga może być długa i prowadzić 
nawet przez 3 komisje lekarskie. Pamiętajmy, iż nie musimy się zgodzić z postanowieniem lekarza 
wyznaczonego przez pracodawcę, zawsze możemy powołać swojego lekarza. Oczywiście wszystko w zakresie 
ustalonych zasad zgodnie z umową o pracę lub obowiązującym prawem. 
Nawet jeżeli marynarz nie potrzebuje pomocy Związku w prowadzeniu sprawy lub roszczenia zalecamy 
wszystkim marynarzom z OMK aby skonstatowali się z nami w celu porady. Szybki e-mail lub rozmowa 
telefoniczna. Jeżeli przeoczymy jakiś termin lub warunek to może to w znacznym stopniu utrudnić dalsze 
postepowanie. 
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Platforma Lotos Petrobaltic. 

W sobotę 10 lipca śmigłowiec SAR ewakuował z platformy wiertniczej Lotos Petrobaltic chorego pracownika. 
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Załoga platformy poinformowała o konieczności ewakuacji chorego pracownika dyżurujących ratowników SAR z 
43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach w sobotę przed południem.  
Na miejsce skierowany został śmigłowiec W-3WARM Anakonda, który podjął chorego i przetransportował go 
bezpośrednio na lądowisko przy 7. Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku Oliwie. Akcja trwała ponad 1,5 
godziny. 
Jak wyliczają media, była to jedenasta akcja poszukiwawczo-ratownicza, jaką w tym roku przeprowadzili lotnicy 
SAR z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej i jednocześnie 729. w historii formacji. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl  

Morze Śródziemne: Z amerykańskiego lotniskowca spadł samolot. 

W zeszłym tygodniu z pokładu lotniskowca amerykańskiej marynarki wojennej USS Harry S. Truman, 
operującego na Morzu Śródziemnym, w wyniku załamania się pogody spadł samolot F/A-18 Super Hornet. 
Do incydentu doszło prawdopodobnie 7 lipca, choć amerykańska 6. Flota poinformowała o nim 10 lipca, nie 
precyzując dokładnie, kiedy to się stało. Niemniej jednak Amerykanie podali, że podczas operacji Morzu Jońskim, 
w której brał udział lotniskowiec USS Harry S. Truman, doszło do nagłego załamania pogody, o którym nie 
ostrzegały komunikaty pogodowe. W wyniku silnego wiatru z pokładu spadł samolot F/A-18 Super Hornet. 
Żadnemu z marynarzy nic się w wyniku wypadku nie stało, choć jednocześnie poinformowano, że przez złe 
warunki pogodowe jeden z członków załogi doznał niewielkich obrażeń. 
USS Harry S. Truman był w trakcie podejmowania zaopatrzenia na pełnym morzu od SNS Robert E. Peary i 
USNS Supply. Przez załamanie się pogody operację przerwano. 
Według komunikatu US Navy, trwa oficjalne dochodzenie, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny wypadku. Nie 
wiadomo jeszcze także, czy samolot został lub zostanie podjęty z wody. 
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Pierwsi górnicy z uprawnieniami do pracy na turbinach wiatrowych. 

Pierwsza grupa górników zakończyła miesięczne szkolenie, które pozwoliło im zdobyć niezbędne kwalifikacje do 
pracy na turbinach wiatrowych oraz znaleźć zatrudnienie w branży energetyki wiatrowej. To wspólny projekt OX2, 
Windhunter Academy oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń, który ma pomóc w przekwalifikowaniu odchodzących 
z branży wydobywczej górników do pracy w charakterze technika oraz instalatora turbin wiatrowych. 
Pierwsi górnicy rozpoczynają już pracę w dynamicznie rozwijającym się sektorze energetyki, a kolejni jeszcze 
mogą zapisać się na bezpłatny, miesięczny kurs. 
– To pierwszy w Polsce projekt przekwalifikowania pracowników sektora górniczego do branży energetyki 
wiatrowej. Górnicy uzyskali honorowane na całym świecie certyfikaty GWO, UDT oraz uprawniania elektryczne, a 
także zapoznali się ze środowiskiem pracy na prawdziwej turbinie wiatrowej – wyjaśnia Karolina Jastrzębska, 
dyrektor zarządzający Windhunter Academy. 
Program szkoleniowy opracowany przez firmę szkoleniową Windhunter Academy jest zgodny ze standardami 
Global Wind Organisation, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników 
Polskich. Oznacza to, że osoby, które przejdą kurs, będą mogły pracować przy instalacji i serwisowaniu turbin nie 
tylko w Polsce, ale i na całym świecie.   
– Szkolenie organizowane przez Windhunter Academy oraz OX2 było na najwyższym poziomie. Kadra i 
szkoleniowcy i podejście do swojej pracy wywarło na mnie duże wrażenie. Bardzo się cieszę, że miałem 
możliwość uczestnictwa w takim kursie, który otwiera inne spojrzenie na świat energetyki w tym odnawialnej. 
Zdobyłem dużo wiedzy nowej i innego spojrzenia na już poznane zagadnienia. Jestem bardzo zadowolony z 
uczestnictwa w kursie. Trzymam mocno kciuki za dalszy rozwój branży wiatrowej. - Dawid Zapart z KWK 
Centrum (w stanie likwidacji). 
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Górnicy szkoleni są w największym w Polsce i jednym z największych na świecie ośrodków szkoleniowych. 
Zajęcia odbywają się w Koszalinie. Kurs obejmie cykl zajęć z zakresu między innymi pracy na wysokościach, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz pracy na morzu. 
– Na szkoleniu panuje świetna atmosfera, a instruktorzy mają dobre podejście. Otrzymaliśmy dużą dawkę wiedzy 
zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Zaczęliśmy traktować to zajęcie jak naszą misję. Pokochaliśmy wiatr i 
wysokość i już nie możemy się doczekać, kiedy wjedziemy na turbinę. – Marcin Potempa z Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA. 
Międzynarodowe certyfikaty kwalifikacji zawodowych uzyskane przez absolwentów kursu uprawniają ich do pracy 
zarówno na elektrowniach wiatrowych na lądzie (onshore), jak i w powstających właśnie w Polsce projektach 
energetyki wiatrowej na morzu (offshore). 
– Wszyscy uczestnicy pierwszej edycji pilotażowego programu otrzymali oferty pracy niedługo po jego 
ukończeniu. Część z nich podjęła już nawet zatrudnienie w branży. Sektor energetyki wiatrowej w Polsce przez 
następne lata będzie się dynamicznie rozwijał i potrzebował dużej liczby techników i instalatorów turbin. Górnicy, 
którzy zdecydowali się wziąć udział w programie, dostrzegli ten potencjał i dziś wchodzą na rynek zielonej energii 
– podkreśla Tomasz Guzowski, dyrektor departamentu rozwoju i zakupu projektów wiatrowych, OX2. 
OX2 oraz Windhunter Academy w pełni sfinansowały pierwszy kurs dla górników, a nabór na drugi – także 
bezpłatny – nadal trwa. Szkolenie drugiej grupy górników przewidziano na wrzesień tego roku. 
Pracownicy chęć uczestnictwa mogą zgłaszać poprzez formularz na stronie  
internetowej www.windhunteracademy.com 
w zakładce ”Kurs Zawodowy” oraz w biurze SRK pod numerem tel. 32 432-10-34.  
Organizatorzy szkolenia uruchomili także infolinię dla zainteresowanych szkoleniami. 
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 660 670 067, adres e-
mail: training@windhunter.com lub na stronie internetowej windhunteracademy.com. 
 

 Źródło: gospodarkamorska.pl 

Kolejny lądowy odcinek Baltic Pipe po odbiorze technicznym. 

Gaz-System dokonał odbioru technicznego 41 km gazociągu relacji Niechorze-Płoty, czyli głównej części odcinka 
łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym. Decyzję dopuszczającą do eksploatacji 
wydał Urząd Dozoru Technicznego. 
– Budowa Baltic Pipe, czyli kluczowej inwestycji, która zapewni dywersyfikację źródeł dostaw gazu dla Polski, 
zbliża się ku końcowi. Na gazociągach i obiektach lądowych w kraju prowadzone są obecnie testy i odbiory. 
Dziękujemy wszystkim instytucjom zewnętrznym i ich pracownikom zaangażowanym w ten proces. Dzięki dobrej 
współpracy inwestycja będzie oddana na czas, czyli do 1 października 
tego roku – powiedział Tomasz Stępień, prezes Gaz-System. 
– UDT jest zaangażowany w kluczowy dla polskiej niezależności energetycznej projekt Baltic Pipe od początku 
jego realizacji i wspiera inwestycję na każdym jej etapie. Wydane przez nas decyzje dopuszczające do 
eksploatacji dla liniowych odcinków gazociągu potwierdzają jego bezpieczeństwo techniczne – powiedział 
Andrzej Ziółkowski Prezes UDT i dodał: – Działania te zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego oraz definiują cel działalności UDT w obszarze bezpieczeństwa publicznego. 
Trasa odebranego gazociągu przechodzi przez 5 gmin w województwie zachodniopomorskim: Rewal, 
Trzebiatów, Karnice, Gryfice i Płoty. Odbioru dokonano zgodnie z harmonogramem po pozytywnym 
przeprowadzeniu prób hydraulicznych oraz wykonaniu badania tłokiem geometrycznym. Łącznie 
przeprowadzono 10 prób szczelności i wytrzymałości. 
Kolejnym etapem tej inwestycji będzie nagazowanie oraz oddanie do eksploatacji. Równolegle prowadzone są 
prace przy budowie terminala odbiorczego w Konarzewie oraz przygotowywane jest połączenie z gazociągiem 
podmorskim. 
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W czerwcu na terenie Polski dokonano odbioru technicznego lądowego gazociągu Baltic Pipe relacji Goleniów-
Lwówek. Po odbiorze technicznym jest również I etap rozbudowywanej tłoczni gazu w Odolanowie (2 agregaty 
sprężarkowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą i obiektami budowlanymi). 
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Ropa w USA lekko zyskuje. Na rynkach nie słabną obawy o globalne spowolnienie.  

Ceny ropy w USA nieznacznie rosną. Na rynkach nie słabną obawy o globalne spowolnienie gospodarcze., które 
wstrząsają rynkami towarowymi. Rosną zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych - podają maklerzy. 
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 98,80 USD, 
wyżej o 0,27 proc., ale po spadku od początku tego tygodnia o ponad 9 proc. 
Brent na ICE w dostawach na IX wyceniana jest po 101,03 USD za baryłkę, w górę 0,34 proc. 
Na rynkach rosną obawy o nadciągającą recesję, a to wpłynie negatywnie na zapotrzebowanie m.in. na paliwa. 
Ropa, która zdrożała w marcu po inwazji Rosji na Ukrainę - WTI do ok. 130 USD/b, a Brent do 140 USD/b, 
wytraciła te zwyżki na fali niepokoju o pogarszające się perspektywy dla globalnej gospodarki. 
Rezerwa Federalna w USA zacieśnia swoją politykę monetarną, co pobudza oczekiwania, że może nastąpić 
recesja, a dynamika zmian na rynkach towarowych nie wytraca w związku z tym mocy. 
"Obawy na rynkach paliw tak szybko nie ustąpią, ale mogą zmaleć, gdy na pierwszy plan powróci sprawa 
ograniczonej podaży ropy" - ocenia Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights. 
Tymczasem w USA rosną zapasy ropy. Amerykański Instytut Paliw (API) podał w najnowszym raporcie, że 
zapasy surowca w Stanach Zjednoczonym wzrosły w ub. tygodniu o 3,825 mln baryłek. 
Spadły jednak zapasy benzyny - o 1,814 mln baryłek, a paliw destylowanych - spadły o 635 tys. baryłek. 
Analitycy Citigroup oceniają tymczasem, że prognozy popytu na ropę prawdopodobnie będą obniżane ze 
względu na wyższe ceny paliw. 
"Prawie wszyscy obniżyli swoje oczekiwania dotyczące popytu na ropę w tym roku" - powiedział w wywiadzie dla 
Bloomberg TV Ed Morse, globalny szef badań rynków towarowych w Citigroup Inc. 
Citigroup obniżył swoją prognozę popytu na ropę o ok. 1/3 - do 2,4 mln b z 2,5 mln baryłek dziennie. 
"Popyt po prostu nie rośnie w takim stopniu, jakiego oczekiwano na rynkach" - powiedział Morse. "Nie widzimy 
też rosnącego popytu w Chinach" - dodał. 
Na początku tego tygodnia analitycy Citigroup ostrzegli, że ceny ropy mogą spaść do 65 USD do końca tego 
roku, i do 45 USD/b do końca 2023 r. 
Z kolei JPMorgan Chase & Co. wskazali, że ceny ropy mogą osiągnąć "stratosferyczny" poziom 380 USD za 
baryłkę w przypadku odwetu Rosji za sankcje Zachodu i zmniejszenia przez Moskwę dostaw ropy naftowej. 
Amrita Sen, współzałożycielka Energy Aspects Ltd. wskazuje, że na rynkach ropy jest już wyceniana łagodna 
globalna recesja, a przy takiej, ceny ropy prawdopodobnie nie spadną poniżej 80-90 USD za baryłkę 
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Ukraina: jesteśmy głęboko rozczarowani decyzją Kanady ws. odesłania turbiny 

do Nord Stream 1.  

Ministerstwo energetyki oraz ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy wyraziły w niedzielę "głębokie 
rozczarowanie w związku z decyzją Kanady" o odesłaniu do Niemiec, mimo obowiązujących sankcji wobec Rosji, 
serwisowanej w Kanadzie turbiny do rosyjskiego gazociągu Nord Stream 1. 
"W dniu, gdy tę decyzję ogłoszono, armia Federacji Rosyjskiej ostrzelała dzielnice mieszkalne w Mikołajowie, 
Charkowie, Krzywym Rogu i kilku miejscowościach obwodu zaporoskiego. FR zachowała się jak państwo 
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terrorystyczne, które celowo atakuje domy i inne obiekty infrastruktury cywilnej. Zginęli cywile, kilkadziesiąt osób 
jest rannych" - oświadczyło ministerstwo energetyki w komunikacie na stronie internetowej. 
W oświadczeniu wskazano, że przekazanie turbiny jest "niebezpiecznym precedensem", który będzie miał "tylko 
jeden skutek - wzmocni poczucie Moskwy, że jest bezkarna". Zdaniem władz ukraińskich Rosja mogłaby bez 
przeszkód przesyłać gaz do Niemiec bez spornej turbiny, bo gazociąg Nord Stream 1 dysponuje kilkoma 
turbinami, w tym rezerwowymi. 
"Przekazanie turbiny do Nord Stream 1 pozwoli Rosji na dalsze wykorzystywanie energetyki jako narzędzia wojny 
hybrydowej przeciwko Europie. Wzywamy władze Kanady, by anulowały swoją decyzję i zapewniły całościowe 
funkcjonowanie sankcji" - głosi oświadczenie. 
Rząd w Ottawie po naciskach ze strony Berlina zapowiedział, że zrobi wyjątek od sankcji wobec Rosji i odeśle 
serwisowaną w Kanadzie turbinę z powrotem do Niemiec. Tłem dla negocjacji między rządami Niemiec i Kanady 
było tłumaczenie strony rosyjskiej, że zmniejszanie dostaw gazu rurociągiem Nord Stream 1 jest spowodowane 
między innymi pozostającą w konserwacji turbiną. 
 

Źródło:PAP 

Mity II Wojny Światowej, czyli jak było z płaceniem Brytyjczykom za Polskie Siły 

Zbrojne.  

II Wojna Światowa po dziś dzień skrywa wiele tajemnic, które nadal zaskakują nie tylko badaczy czy historyków. 
Mimo że od zakończenia tego krwawego konfliktu minęło już prawie 80 lat, to nadal odkrywamy nowe karty w tej 
historii. 
Jednocześnie dzięki współczesnym badaniom i dostępie do kiedyś tajnych dokumentów możemy zweryfikować 
wiele faktów i rzeczowo oraz obiektywnie spojrzeć na ten konflikt. Dodatkowo, zyskujemy możliwość by rozprawić 
się z wieloma mitami, które wciąż pokutują w literaturze i wspomnieniach tamtych lat. W tamtych czasach 
naginano nieco rzeczywistość dla bieżących potrzeb propagandy. Wiele spraw w oczywisty sposób nieco 
wyolbrzymiano, a wiele jednocześnie zatajano, tak by przekaz wojenny podnosił na duchu i poprawiał morale 
wojska i opinii publicznej. Wokół II Wojny Światowej oraz w trakcie tych zmagań narodziło się wiele mitów, które 
niestety po dziś dzień pokutują w obiegu publicznym. Wielu z nas wierzy w rzeczy, które tak naprawdę wyglądały 
inaczej. Nawet dziś, wielu polityków czy marnej próby historyków, powtarza wymysły wojennej i powojennej 
propagandy, nie zadając sobie trudu sprawdzenia, czy to była prawda. Z kilkoma takimi mitami chciałbym i ja się 
rozprawić, bowiem historie za nimi stojące są naprawdę ciekawe. Dziś przyjrzymy się sprawie, która od czasu do 
czasu jest przytaczana przez wielu różnej maści polityków i … politykierów, czyli rachunku na kwotę 107 650 000 
funtów, który Wielka Brytania miała jakoby wystawić Polsce za użyczenie paliwa, samolotów, lotnisk, wyżywienia, 
zakwaterowania, amunicji itd. w latach 1939-1946. 
Spójrzmy więc sami, jak było w istocie i skąd się wziął ten mit 
Emigracyjny Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w umowie zawartej z Wlk. Brytanią 5 sierpnia 1940 
r. oficjalnie stwierdzał, że koszty wyposażenia i utrzymania polskiego wojska całkowicie jest po stronie polskich 
władz. Na ten cel, Rząd Wlk. Brytanii udzielił szeregu kredytów, które miały być spłacone po zakończonej wojnie. 
Dziś możemy to różnie oceniać, ale było to wtedy jedno z najrozsądniejszych rozwiązań. W innym przypadku 
polscy obywatele zostaliby stricte wcieleni w szeregi sił zbrojnych Imperium Brytyjskiego i nasza rola w koalicji 
antyhitlerowskiej zostałaby całkowicie pominięta. Z oczywistych powodów, Rząd Rzeczypospolitej nie mógł do 
tego dopuścić, więc podpisano umowę, w wyniku której stworzono kolejne polskie oddziały, podporządkowane 
polskim władzom. Co więcej, dzięki tej umowie możliwe było uratowanie również polskiej ludności cywilnej, 
ewakuowanych z ZSRR w 1942 r. wraz z armią gen. Władysława Andersa. W licznych obozach zlokalizowanych 
w Iranie, Libanie, Indiach, Meksyku, Nowej Zelandii i wielu krajów afrykańskich, zyskało schronienie ponad 40 
tysięcy polskich kobiet i dzieci. Tam dochodzono do siebie po nieludzkim traktowaniu na terenie Związku 
Radzieckiego a dzieci, które w dużej mierze były sierotami, zyskały możliwość kontynuacji nauki w ojczystym 
języku, a nawet zyskania zawodu. Ta młodzież miała się stać nowym pokoleniem odrodzonej Polski. 
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Niestety stało się inaczej i terytorium naszego kraju na długie lata trafiło w macki komunistycznej Rosji, która 
zainstalował w Polsce całkowicie podległy ZSRR komunistyczny rząd 
Co ciekawe, krótko po przystąpienie do wojny Stanów Zjednoczonych w grudniu 1941 roku i dzięki Lend Lease 
Act, sprawa regulowania polskich zobowiązań, przestała być palącym problemem. Z dniem 1 stycznia 1943 roku, 
brytyjskie Ministerstwo Lotnictwa zaprzestało naliczanie jakichkolwiek kosztów za obsługę Polskich Sił 
Powietrznych, uznając je za całkowicie bezcelowe wobec faktu amerykańskich zobowiązań finansowych i 
materiałowych. Co więcej, 29 czerwca 1944 roku zawarto kolejną umowę z rządem brytyjskim, która ostatecznie 
umorzyły wszystkie należności wojskowe za funkcjonowanie Polskich Sił zbrojnych na Zachodzie. Wszak trudno 
wołać pieniądze od sojusznika, za sprzęt i paliwo, które i tak Wielka Brytania w większości dostała za darmo do 
USA dzięki ustawie Lend Lease Act. Była to ustawa podpisana 11 marca 1941 r., która umożliwiała prezydentowi 
Stanów Zjednoczonych „sprzedawać, przenosić własność, wymieniać, wydzierżawiać, pożyczać i w jakikolwiek 
inny sposób udostępniać innym rządom dowolne produkty ze sfery obronności”. 
W wielkim skrócie mówiąc, umożliwiało to zakończenie pozorów neutralności Stanów Zjednoczonych i pozwoliło 
na dostarczanie do Wielkiej Brytanii i innych sojuszników, wszelkiej pomocy militarnej 
Niestety, jak już wspomniałem wcześniej, po zakończeniu działań wojennych, Polska trafiła do radzieckiej strefy 
wpływów i umowy zawarte z emigracyjnym rządem RP powoli przestawały obowiązywać. Nieszczęśliwie dla nas, 
również zachodni alianci uznali legalność zainstalowanego przez ZSRR, komunistycznego rządu tzw. Jedności 
Narodowej. Warszawa już w 1946 roku podpisała porozumienie z Wlk. Brytanią, w wyniku którego cała należność 
za wyposażenie i zaopatrzenie Polskich Sił Zbrojnych za czas wojny, czyli przeszło 73 miliony funtów została 
anulowana. Co więcej, zgodzono się Warszawie zawiesić zwrot płatności za żołd wypłacany polskim żołnierzom 
przez Rząd Brytyjski. W praktyce, Brytyjczycy nigdy nawet nie próbowali się upomnieć o tę niebagatelną kwotę 
47 milionów funtów. Tak samo wszystkie koszty działania Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, który 
przeprowadzał demobilizację żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i przygotował ich do pracy zawodowej w sektorze 
cywilnym, były również pokrywane przez Brytyjczyków. Obejmowało to również relokację do Polski bądź w 
przypadku odmowy powrotu do ojczyzny, możliwość emigracji do niemal dowolnego kraju na świecie. 
Jedyną płatność, którą chciano wyegzekwować od komunistycznego rządu, była kwota 33 milionów funtów za 
utrzymywaną na terenie Wielkiej Brytanii polską administrację cywilną, za koszty relokacji i utrzymanie cywilnych 
uchodźców w niemal każdym zakątku Imperium Brytyjskiego. W tym były zawarte również opłaty za polską 
opiekę społeczną oraz wydatki na polską oświatę. Najciekawsze jest to, że Brytyjczycy byli świadomi, że 
zniszczona w wyniku działań wojennych Polska może mieć trudności z realizowaniem swoich zobowiązań. 
Dlatego też szybko zredukowali swoje roszczenia do kwoty 13 milionów, z czego pobrano tak naprawdę tylko 3 
miliony funtów, z rezerw złota wywiezionych w 1939 z Polski i składowanego dotąd w Banku Anglii. Pozostałe 10 
mln funtów, miano spłacać w dogodnych ratach rocznych przez kolejne 15 lat. Prawdopodobnie, nigdy nie 
spłaciliśmy tej należności do końca, a i kolejnym rządom Wlk. Brytanii, pamiętających polski wysiłek wojenny u 
boku aliantów, jakoś nie na rękę było dopominać się o spłatę tego długu. 
Fakt, Wielka Brytania i USA na konferencji w Jałcie poświęciły sprawę Polski, wpychając nasz kraj w objęcia 
sowieckiej Rosji Stalina na długie lata. Przedsmak tego mieliśmy już w roku 1939, gdy podczas konferencji w 
Abbeville, Francuzi i Brytyjczycy zdecydowali wbrew podpisanym układom, nie przychodzić Polsce z realną 
pomocą. I po dziś dzień pamiętamy prosowiecką postawę administracji Franklina Delano Roosvelta, w której aż 
się roiło rosyjskich agentów i lobbystów. Nie dziwne więc, że Waszyngton dość szybko narzucił swoje zdanie 
Wlk. Brytanii, które dziwnym trafem promowało stanowisko Józefa Stalina. Sami Brytyjczycy nie raz pokazywali 
nam nasze miejsce w szeregu, jednakże nie upoważnia nas to do powtarzania dalej bzdur, prawdopodobnie 
wymyślonych przez komunistyczną bezpiekę z PRL. Bzdur tak chętnie dziś kolportowanych przez wszelkiej 
maści pożytecznych idiotów. 
Ministerstwo energetyki oraz ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy wyraziły w niedzielę "głębokie 
rozczarowanie w związku z decyzją Kanady" o odesłaniu do Niemiec, mimo obowiązujących sankcji wobec Rosji, 
serwisowanej w Kanadzie turbiny do rosyjskiego gazociągu Nord Stream 1. 
 

Źródło:Focus.pl 

Sebastian Szymański nie zamierza wracać do Rosji. 
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Polskie środowisko piłkarskie naciska na Sebastiana Szymańskiego, aby ten opuścił Dynamo Moskwa. Polski 
zawodnik jest świadomy sprawy i jest zdeterminowany opuścić rosyjski klub. Zgodnie z informacją Przeglądu 
Sportowego, piłkarz trenuje w Warszawie i czeka na transfer. 
Odejście Sebastiana Szymańskiego z drużyny Dynama Moskwy jest już praktycznie przesądzone. Rosjanie 
rozpoczęli przygotowania do sezonu 21 czerwca. Szymański otrzymał kilka dodatkowych dni urlopu i na początku 
lipca miał zjawić się na zajęciach. Polak jednak nie wrócił do Moskwy. Jest w Warszawie, przygotowuje się do 
sezonu indywidualnie i czeka na zagraniczny transfer.Ponadto Szymański ma szlifować formę razem z rezerwami 
Legii Warszawa. Za tydzień liga rosyjska zostanie zainaugurowana i niemal na pewno Szymańskiego nie będzie 
w kadrze na meczy Dynama z Rostowem - informuje Przegląd Sportowy.Dynamo jest skore do sprzedaży 
polskiego zawodnika za około 10 milionów euro. Jeśli nie pojawi się chętny do transferu definitywnego, 
Szymański może skorzystać z prawa FIFA i zamrozić swój kontrakt z rosyjskim klubem na nadchodzący sezon. 
Szymańskim interesują się kluby z lig TOP5. Zgodnie z medialnymi informacjami, faworytem do podpisu 
polskiego zawodnika jest Hertha Berlin. 

Źródło:PiłkaNożna.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/ 

 

 

 

Źródło:www.omk.org.pl 

Wydarzyło się 11 lipca - kalendarium.  

11 lipca jest 192. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 173 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują:  
Benedykt, Jan, Kalina, Olga, Pelagia, Pelagiusz, Pius, Placyd, Sabin, Siepraw, Wyszesława, Zybart, Zybert, Zybr
acht i Zygbert. 
Dzisiaj obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich 
nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1496 r. – Grodno otrzymało pełne prawo magdeburskie. 
1562 r. – Król Zygmunt II August, po cofnięciu przywileju na urządzenie i kierowanie pocztą Włochowi Prosperowi 
Provanie, zawarł nową umowę z Christophem von Taxis, dyrektorem naczelnym poczty cesarskiej w Wiedniu, na 
mocy której objął on wszystkie poczty w kraju, tworząc jednolitą instytucję Poczta Polska, czyli Królewska. 
1655 r. – IV wojna polsko-rosyjska: wojska rosyjskie zdobyły Mińsk.  
1660 r. – Wojsko Michała Kazimierza Paca wyzwoliło Wilno od wojsk moskiewskich 
1928 r. – Zaprezentowano pierwszą partię 52 ciężarówek Ursus.  
1943 r. – Rzeź wołyńska: o świcie sotnie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej 
Armii zaatakowały z zaskoczenia 99 wsi i osiedli polskich w trzech 
powiatach: kowelskim, horochowskim i włodzimierskim, mordując kilka tysięcy osób (tzw. „krwawa niedziela“). 
1952 r.–   Wszedł do służby holenderski statek pasażerski „Maasdam”, w latach 1969-88 flagowa 
jednostka Polskich Linii Oceanicznych „Stefan Batory”.  
2008 r. – Na Wiśle w Puławach otwarto Most im. Jana Pawła II.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
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Tabela z dnia 2022-07-08 

1 EUR 4,7958 

1 USD 4,7417 

1 CHF 4,8528 

1 GBP 5,6594 

     

 

    

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   

Na przyjęciu rozmawia lekarz z prawnikiem. Co chwila ktoś im przeszkadza, pytając lekarza o darmową 

poradę w sprawie jakiejś dolegliwości. Po godzinie takiej przerywanej rozmowy zrozpaczony lekarz pyta 

prawnika: 

- Co pan robi, żeby ludzie przestali pana pytać o sprawy zawodowe, kiedy jest pan poza biurem? 

- Daję im rady - mówi prawnik - a potem przesyłam im rachunek. 

Lekarz trochę się zszokował, ale postanowił spróbować. Następnego dnia, czując się nieco winnym, 

przygotował rachunki. Kiedy poszedł do swojej skrzynki pocztowej, znalazł rachunek od prawnika. 


