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OMK/ITF  - Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego dla marynarzy – termin 

zgłoszenia upływa 25/07/2022 

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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Bezpieczeństwo marynarzy. 

Holenderski sąd stoi po stronie związków zawodowych przy mocowaniu kontenerów 
W tym tygodniu związki zawodowe zapewniły sobie ważne zwycięstwo w kampanii na rzecz bezpieczeństwa 
marynarzy, ponieważ holenderski sąd orzekł, że zarządcy statków, właściciele statków i czarterujący muszą 
przestrzegać klauzuli, która uniemożliwia marynarzom przydzielanie niebezpiecznych prac związanych z 
mocowaniem tam, gdzie są dostępni zawodowi pracownicy portowi. 
W 2020 r. ITF, FNV Havens i Nautilus NL wniosły do sądu w Holandii sprawę przeciwko Marlow Cyprus, Marlow 
Netherlands i Expert Shipping w związku z ich odmową zastosowania się do klauzuli dotyczącej pracy dla 
marynarzy. Firmy podpisały umowę w 2018 roku, a klauzula weszła w życie dwa lata później. 
Orzeczenie Sądu Okręgowego w Rotterdamie oznacza, że firmy, które zatrudniają marynarzy w imieniu 
armatorów, muszą zapewnić, aby przeładunek towarów był w miarę możliwości wykonywany przez 
przeszkolonych lokalnych pracowników portowych, a nie był to dodatkowy obowiązek dla marynarzy. 
Decyzja oznacza większe bezpieczeństwo dla marynarzy, a także zapewnia miejsca pracy dla dokerów. 
 
Więcej: https://www.itfseafarers.org/en/news/victory-seafarers-safety-dutch-court-sides-unions-container-lashing 
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Porady OMK. 

Szybkie porady dla marynarzy z OMK 
Poniżej zamieszczamy skrót  informacji dotyczących istotnych zagadnień mogących się przydać podczas 
zatrudnienia. W razie potrzeby rozwinięcia tematu, porady zapraszamy marynarzy z OMK do kontaktu z 
biurem: biuro@nms.org.pl 
MLC – Międzynarodowa Konwencja o Pracy na morzu 
Konwencja scalająca wszystkie dotychczasowe rezolucje Międzynarodowej Organizacji Pracy wraz z 
przeglądem  i uaktualnieniem do obecnych standardów. Konwencja jest często nazywana „Seafarers Bill o 
Rights” co w wolnym tłumaczeniu na polski brzmi „Karta praw marynarzy”. 
Zapisy Konwencji MLC muszą być wdrożona do prawa krajowego we wszystkich Państwach, które ratyfikowały 
konwencje. 
Ubezpieczenie w klubach P&I 
Konwencja MLC wymusiła na armatorach obowiązek ubezpieczenia marynarzy zgodnie z zapisami MLC 
dotyczącymi odpowiedzialności armatora za wynagrodzenia i inne zobowiązania finansowe armatora wobec 
marynarza. Co należy wiedzieć? 
1)      Polisa powinna być wywieszona na statku w łatwo dostępnym miejscu. Zalecamy zanotowanie szczegółów 
tej polisy z czego najważniejsza jest nazwa Kluby P&I. 
2)      Nasze wynagrodzenie i zobowiązania finansowe są ubezpieczone ale według jasno określonych. Jedną z 
nich jest, iż roszczenie powinno być zgłoszone pomiędzy 2 i 6 miesiącem zaległości. 
Wszystkie polisy P&I poprzedzające wejście w życie konwencji MLC pozostają w mocy. 
Marynarze należący do OMK mogą skorzystać z naszej pomocy w tym zakresie.  Możemy zarówno doradzić jak 
takiego zgłoszenia dokonać lub reprezentować marynarza w klubie P&I. W „Strefie Marynarza” na stronie OMK 
znajdują się numery kontaktowe dla spraw MLC (wynagrodzenia, świadczenia finansowe) w głównych klubach 
P&I. 
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Ścieki z oczyszczalni trafiły do Zatoki Puckiej. 

W niedzielę doszło do rozszczelnienia rurociągu tłocznego z pompowni Puck. Oczyszczalnia w Swarzewie 
zrzuciła ścieki do Zatoki Puckiej. Usterkę naprawiono po kilku godzinach. W poniedziałek wodę w Bałtyku ma 
sprawdzić sanepid. 
Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo" poinformowała, że w niedzielę doszło do rozszczelnienia rurociągu 
tłocznego z pompowni Puck do Oczyszczalni w Swarzewie. W komunikacie wskazano, że zaszła konieczność 
zrzutu ścieków do Zatoki Puckiej. 
Na kąpielisku w Pucku, które znajduje się po wschodniej stronie części falochronu portu jachtowego na Zatoce 
Puckiej, po zrzucie ścieków ratownicy wywiesili czerwoną flagę, która oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. 
Po kilku godzinach Miasto Puck w mediach społecznościowych poinformowało, że udało się naprawić 
rozszczelnienie rurociągu. Wskazano również, że w poniedziałek Powiatowa Stacja Epidemiologiczna sprawdzi 
stan czystości wody w Zatoce Puckiej. 
Spółka nie podała informacji, ile metrów sześciennych ścieków zostało zrzuconych do morza. 
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Ukrinform: Rosjanie przegrupowali dużą liczbę okrętów wojennych. 

Duża liczba rosyjskich okrętów wojennych została przegrupowana z Sewastopola na okupowanym Krymie do 
rosyjskiego portu w Noworosyjsku - poinformował w niedzielę wieczorem portal Ukrinform, cytując szefa odeskiej 
administracji wojskowej Siergieja Bratczuka. 
"Według informacji naszej marynarki wojennej, wróg przesunął znaczną liczbę okrętów wojennych z Sewastopola 
do Noworosyjska. Rosyjskie okręty były wcześniej rozmieszczone bardzo blisko lini brzegu w strefie objętej 
systemami obrony wybrzeża" - poinformował Bratczuk. 
Zdaniem Bratczuka Rosjanie nadal kontrolują żeglugę na Morzu Azowskim, by nielegalnie wywozić produkty 
zagarnięte w obwodach donieckim i zaporoskim. 
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Chiny osiągają 45 proc. światowych mocy w offshore. 

Według Clarksons Research Chiny osiągnęły 45 proc. globalnej mocy w morskiej energetyce wiatrowej, ze 102 
farmami obejmującymi około 5000 turbin, które sumują się do 24 GW. 
W ciągu ostatniej dekady Chiny szybko weszły na główny rynek morskiej energetyki wiatrowej, wyprzedzając w 
2021 roku Wielką Brytanię. 
Prognozy Clarksons Research sugerują, że do końca 2025 roku chińska moc offshore wzrośnie ponad 
dwukrotnie do 54 GW i obejmie 177 farm i 8 700 turbin roku. 
– Zainstalowana moc morskiej energetyki wiatrowej w Chinach ma wzrosnąć o 12 proc. w drugiej połowie 2022 
roku, co jest umiarkowanym wzrostem po rekordowych uruchomieniach w zeszłym roku i zakończeniu dotacji 
rządu – czytamy w raporcie. 
– Wygląda na to, że wzrost mocy w Chinach będzie napędzany przez prowincję Guangdong, planowaną na 17 
GW do końca 2025 r. i prowincję Jiangsu prognozowaną na 15 GW do końca 2025 roku – zauważył Steve 
Gordon, dyrektor zarządzający Clarksons Research. 
W globalnej skali chińscy deweloperzy stanowią sześć z dziesięciu największych pod względem mocy czynnej, 
choć wszystkie ich moce znajdują się wyłącznie w Chinach. Do głównych chińskich deweloperów morskiej 
energetyki wiatrowej należą CTG z 3,4 GW mocy zainstalowanej, 4,3 GW w fazie rozwoju i 2,6 GW planowanej, 
a także SPIC i CHN Energy. 
Według danych Clarksons Research Chiny pozostają również największym rynkiem jednostek instalacyjnych 
turbin wiatrowych (WTIV) na świecie, na który przypada 28 jednostek i 62 proc. obecnego rozmieszczenia. 
Gordon zauważył jednak, że choć średnia moc turbiny w Chinach była historycznie niższa w porównaniu z 
rynkami europejskimi, to prognozy sugerują, że do końca 2025 roku średnia moc turbiny wzrośnie do ponad 8 
MW – skłaniając chińskich właścicieli WTIV do podążania za szerszym trendem upsizingu WTIV. 
 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Hezbollah: nikt nie będzie wydobywał gazu ze stref morskich, jeżeli Liban 

nie będzie w stanie tego robić. 

Szef potężnego ugrupowania zbrojnego Hezbollah ostrzegł w środę, że "nikt" nie będzie mógł działać na 
morskich polach naftowych i gazowych, jeśli Liban zostanie pozbawiony swoich "praw" do wydobywania z 
obszarów u własnych wybrzeży. 
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- Jeśli nie dacie nam praw, o które prosi nasze państwo (...), wtedy możemy odwrócić stół na wszystkich - 
powiedział Sayyed Hassan Nasrallah w telewizyjnym przemówieniu. 
- Jeśli chcecie dojść do formuły, w której ten kraj ma zakaz korzystania (z tych pól), wtedy nikt nie będzie mógł 
wydobywać gazu lub ropy i nikt nie będzie mógł sprzedawać gazu lub ropy - dodał Nasrallah. 
Liban jest uwikłany w negocjacje z Izraelem, w których pośredniczyły Stany Zjednoczone, mające na celu 
wytyczenie wspólnej granicy morskiej, która pomogłaby określić, które zasoby ropy i gazu należą do którego 
kraju. 
Izrael rozpoczął już prace na polu gazowym Karish – wysyłając tam statek obsługiwany przez londyński 
Energean. 
2 lipca Hezbollah wystrzelił w kierunku statku trzy nieuzbrojone drony, które Izrael przechwycił. 
Nasrallah powiedział, że był to "pierwszy raz", kiedy taki atak miał miejsce i że miał on na celu ostrzeżenie 
pracowników na pokładzie statku, że "nie jest to bezpieczny obszar". 
Zapowiedział dalsze ataki, mówiąc, że jego grupa ma zdolności wojskowe na lądzie, w powietrzu i na morzu, i 
może rozmieścić "dużą liczbę" uzbrojonych dronów jednocześnie. 
Nasrallah zagroził "Karish i poza Karish", powtarzając oświadczenie, które złożył kilka tygodni przed miesięcznym 
konfliktem z Izraelem w 2006 roku, kiedy to zagroził "Haifa i poza Haifa". 
Grupa przeprowadziła następnie ataki rakietowe na Hajfę. W środę minęła 16-letnia rocznica rozpoczęcia 
konfliktu w 2006 roku. 
Nasrallah nalegał również, że Liban ma "złotą okazję" w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, aby zabezpieczyć 
swoje prawa morskie, zanim Izrael zakończy prace w Karish. 
Wezwał libańskich urzędników do wykorzystania jego grupy jako dźwigni, mówiąc, że Hezbollah jest "jedynym 
silnym punktem Libanu". 
- Ruch oporu mówi wam: wykorzystajcie mnie. Wykorzystajcie mnie... Powiedzcie Amerykanom, że ci mężczyźni 
nie odpowiadają przed nikim, są niekontrolowani - mówcie co chcecie. Powiedzcie to - dodał Nasrallah. 
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Jesteśmy przeciw narzucaniu obowiązkowych celów redukcyjnych w związku z 

gazem. 

Wytyczne dotyczące możliwości ograniczenia zapotrzebowania na gaz w krajach członkowskich nie mogą być 
wprowadzane prawodawstwem unijnym - wskazuje resort klimatu i środowiska. Szefowa MKiŚ Anna Moskwa 
podkreśla, że Polska jest przeciwna narzucaniu obowiązkowych celów redukcyjnych. 
Jak poinformował w piątek resort klimatu i środowiska, rozmowa minister Anny Moskwy z unijną komisarz Kadri 
Simson, dotyczyła kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Wskazano, że rozmawiano m.in. o 
planowanym komunikacie Komisji Europejskiej ws. możliwości ograniczenia zapotrzebowania na gaz w krajach 
członkowskich. 
Według strony polskiej jakiekolwiek wytyczne w tej kwestii nie mogą być wprowadzane prawodawstwem unijnym. 
Zaznaczono, że chociaż koordynacja krajowych wysiłków i planów ma kluczowe znaczenie, taki instrument 
powinien pozostać dobrowolny. 
"Jesteśmy przeciwni narzucaniu obowiązkowych celów redukcyjnych. Mechanizm solidarności nie może 
prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa energetycznego żadnego z państw członkowskich" - powiedziała 
cytowana w informacji minister Moskwa. 
Napisano, że podczas spotkania poruszono też temat polskich planów związanych z dalszym rozwojem w Polsce 
energetyki wiatrowej na lądzie. 
"Energetyka wiatrowa już teraz stanowi istotny element polskiego miksu energetycznego. Pełne wykorzystanie jej 
potencjału na lądzie i morzu pozwoli na transformację systemu energetycznego w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej i pomoże zapewnić bezpieczeństwo energetyczne" – podkreśliła Moskwa. 
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Wskazano, że wyrazem intensywnych prac prowadzonych przez Polskę w zakresie rozwoju lądowej energetyki 
wiatrowej jest przyjęcie 5 lipca br. przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa 10h). 
"Minister Anna Moskwa wskazała, że w najbliższych dniach będą kontynuowane prace w tym obszarze na 
poziomie parlamentarnym" - podsumowano. 
Projekt ustawy liberalizującej restrykcje zasady 10H rząd przyjął na początku lipca. Teraz projektem tym zajmie 
się Sejm. Zgodnie projektem odległość wiatraka od zabudowań będzie mogła być mniejsza niż wynikająca z 
reguły 10H, ale minimalna odległość wiatraka od zabudowań wyniesie 500 m. Nowa elektrownia wiatrowa będzie 
mogła być lokowana wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). 
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PKN Orlen analizuje możliwość inwestycji w petrochemię Saudi Aramco i SABIC. 

PKN Orlen prowadzi rozmowy z Saudi Aramco i SABIC na temat możliwości współpracy w ramach inwestycji w 
różne obszary działalności petrochemicznej - poinformował w piątek PKN Orlen. Dodano, że Orlen i Saudi 
Aramco analizują możliwe obszary współpracy w zakresie badań i rozwoju. 
Jak przekazał w piątek płocki koncern, Orlen analizuje możliwość inwestycji w petrochemię z Saudi Aramco i 
SABIC. Obecnie spółki prowadzą w tej sprawie rozmowy. 
W przesłanej informacji sprecyzowano, że zakres trójstronnego porozumienia o współpracy ze stycznia br. 
zostanie rozszerzony o ocenę potencjalnego wspólnego rozwoju projektu kompleksu petrochemicznego 
obejmującego wielkoskalowy kraker parowy z mieszanym wsadem wraz z instalacjami pochodnymi, który byłby 
zintegrowany z rafinerią w Gdańsku. 
"Możliwe inwestycje, których realizację analizujemy wspólnie z naszymi strategicznymi partnerami, w tym budowa 
wielkoskalowego krakera parowego wraz z instalacjami pochodnymi, to koszt rzędu kilku miliardów dolarów" - 
powiedział prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek cytowany w informacji prasowej. "Przed nami jeszcze pełne 
studium wykonalności, analizy techniczne i finalne decyzje inwestycyjne. Jeżeli ich wyniki okażą się pozytywne i 
zadowalające dla wszystkich stron, moglibyśmy docelowo wspólnie realizować projekty pozwalające nam w pełni 
zintegrować segment rafineryjny i petrochemiczny oraz wykorzystać możliwości rafinerii w Gdańsku" - dodał. 
"Połączenie doświadczeń grup kapitałowych PKN Orlen, Saudi Aramco i SABIC, wiedzy i technologii oraz 
dostępu do rynków przy wykorzystaniu systematycznego wzrostu zapotrzebowania na petrochemikalia umożliwi 
wspólne zwiększanie wartości naszych firm. W ten sposób zbudujemy trwałe fundamenty współpracy i rozwoju 
na petrochemicznym rynku Europy Środkowej i nie tylko" - podkreślił Obajtek. 
Wiceprezes Saudi Aramco Mohammed Y. Al-Qahtani przekazał, że spółka czeka na dalszy ciąg prowadzonych z 
PKN Orlen i SABIC prac, które mają na celu ocenę wspólnej inwestycji w wielkoskalowy kompleks 
petrochemiczny zintegrowany z rafinerią w Gdańsku. 
W informacji przesłanej przez PKN Orlen zaznaczono, że koncern prowadzi od czterech lat największe w swojej 
historii inwestycje petrochemiczne. Obejmują one m.in. rozbudowę Kompleksu Olefin III w Zakładzie 
Produkcyjnym w Płocku - "kluczowy projekt w ramach strategicznego Programu Rozwoju Petrochemii i 
największą inwestycję petrochemiczną w Europie w ciągu ostatnich 20 lat". Jak podkreślono, przy budowie 
stosowane są technologie, które pozwolą m.in. na wzrost efektywności energetycznej, w tym redukcję o 30 proc. 
emisji CO2 w przeliczeniu na tonę produktu. 
Koncern przekazał, że inwestycja wpisuje się w połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos, ponieważ to gdańska 
rafineria ma być dostawcą znacznego wolumenu produktów naftowych do wytwarzanych w płockim Kompleksie 
petrochemikaliów. Mają być one bazą do produkcji wszelkiego rodzaju przedmiotów codziennego użytku, m.in. 
środków czystości i artykułów higienicznych oraz medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji 
odzieży czy masek ochronnych. Są również niezbędne do produkcji części samochodowych, elementów sprzętu 
AGD i urządzeń elektronicznych - wyjaśniono. 
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Głównym elementem inwestycji w rozbudowę Kompleksu Olefin będzie budowa nowego krakera parowego. 
Moce istniejącego już krakera wynoszą 640 tys. ton. Inwestycja zakłada zwiększenie jego rzeczywistych mocy 
produkcyjnych do 1 mld 40 mln ton, czyli o ok. 60 proc. Całkowita wielkość produkcji petrochemikaliów w Grupie 
Orlen (obecnie przeszło 5 mln ton) wzrośnie o ponad 1 mln ton - poinformowano. 
W lipcu br. PKN Orlen podpisał umowę na przejęcie części biznesu związanej z produkcją i sprzedażą polietylenu 
LDPE, należącej do największego krajowego wytwórcy tworzyw sztucznych – spółki Basell Orlen Polyolefins, w 
której jest udziałowcem. Jak wyjaśniono, z polietylenu LDPE najczęściej wytwarza się folie, worki, kanistry oraz 
opakowania do żywności. Zdolności wytwórcze przejętych aktywów wynoszą 100 tys. ton rocznie, co oznacza, że 
PKN Orlen samodzielnie, jako jedyny w Polsce wytwórca polietylenu LDPE, pokryje ok. 1/3 krajowego 
zapotrzebowania na ten produkt - zaznaczył koncern. 
W ocenie PKN Orlen popyt na produkty petrochemiczne będzie rósł, napędzany przez rosnącą liczbę ludności na 
świecie, wzrost gospodarczy oraz zmianę struktury zapotrzebowania na surowce wykorzystywane w przemyśle. 
Tendencja wzrostowa dotyczy także Polski, która zużywa corocznie coraz więcej tworzyw, przy czym ich 
konsumpcja na mieszkańca jest nadal znacząco niższa niż w krajach Europy Zachodniej - zaznaczono. Według 
przytaczanych przez koncern szacunków do 2050 r. na świecie spodziewany jest wzrost zapotrzebowania na 
wysokomarżowe petrochemikalia aż o ok. 80 proc. 
PKN Orlen przygotowuje się do przejęcia Lotosu. Uchwałę w tej sprawie mają podjąć nadzwyczajne walne 
zgromadzenia akcjonariuszy spółek (NWZA) zaplanowane na 20 i 21 lipca br. 
Płocki koncern 12 stycznia br. zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej przedstawił środki zaradcze planowane 
w związku z zamiarem przejęcia Lotosu. Mają one uchronić polski rynek paliw i rynek rafineryjny przed 
monopolem. W ich ramach ustalono m.in., że koncern Saudi Aramco kupi 30 proc. akcji Rafinerii Gdańskiej, a 
węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski, natomiast Orlen kupi od 
MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. 
Orlen przekazał, że wynegocjował z Saudi Aramco długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. 
baryłek ropy dziennie. Docelowy pułap dostaw arabskiej ropy powinien w tym roku osiągnąć pułap 400 tys. 
baryłek dziennie (20 mln ton rocznie). Składają się na to dostawy wynikające z kontraktu z saudyjskim 
koncernem oraz z transakcji sprzedaży 30 proc. udziałów w rafinerii. Orlen oszacował, że dostawy te mogą 
zaspokajać do 45 proc. łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen - już po przejęciu Lotosu - zarówno w 
Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.  
 

Źródło: PAP 

Berlin chce. by Holandia wznowiła wydobycie gazu w Groningen , ta odpowiada, 

aby Niemcy utrzymały atom.  

Niemcy naciskają na Niderlandy, aby wznowiły wydobycie gazu w rejonie Groningen - podał w czwartek dziennik 
"Financieele Dagblad", powołując się na swoje źródła w Hadze i Brukseli. Holenderski minister energii i klimatu 
miał odpowiedzieć, aby Niemcy nie wyłączały swoich elektrowni atomowych. 
Niderlandzka gazeta "Financieele Dagblad" przekazała za swoimi informatorami w Hadze i Brukseli, że niemiecki 
minister gospodarki Robert Habeck podczas ostatniego spotkania naciskał na holenderskiego ministra energii i 
klimatu Roba Jettena, aby Niderlandy wznowiły wydobycie gazu z pól w regionie Groningen na północy kraju. 
Jetten miał odmówić i zasugerować Habeckowi w odpowiedzi, aby Niemcy nie zamykały swoich elektrowni 
atomowych. 
Dziennik wskazał, że rozmowy toczyły się w "życzliwej atmosferze". Rzecznik ministra Jettena powiedział, że nie 
ma żadnego formalnego wniosku w tej sprawie. 
W ocenie "FD" presja ze strony Niemiec wynika z obawy, że Rosja całkowicie zakręci kurek z gazem i Berlin 
gorączkowo poszukuje nowych źródeł tego surowca. 
Pomimo ogromnych złóż gazu w okolicach Groningen holenderski rząd ogranicza wydobycie tego surowca ze 
względu na występujące z tego powodu trzęsienia ziemi. Mieszkańcy prowincji oraz lokalne władze od lat 
protestowały przeciwko eksploatacji pól gazowych. 
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Obecnie Holandia ma długoterminowy kontrakt z Niemcami, który wygaśnie dopiero pod koniec dekady. Na mocy 
tej umowy Niderlandy są zobowiązane do dostarczania gazu do około 5 mln gospodarstw domowych w 
północnych i zachodnich Niemczech. 
 

Źródło:PAP 

Robot rozumie nie tylko otoczenie, ale i siebie. Kolejny krok w stronę zyskania 

świadomości?  

Przedstawiciele Columbia Engineering School stworzyli robota, który potrafi nauczyć się modelu dotyczącego 
własnej budowy bez jakiejkolwiek pomocy ze strony naukowców. 
O szczegółach tego osiągnięcia możemy przeczytać na łamach Science Robotics. Autorzy publikacji opisują, jak 
ich robot stworzył kinematyczny model samego siebie, by później wykorzystać go do planowania ruchu, 
osiągania celów i unikania przeszkód w różnych sytuacjach. Maszyna była nawet w stanie rozpoznawać 
uszkodzenia, jakich doświadczała wraz z upływem czasu. 
Jak udało się tego dokonać? Najpierw inżynierowie umieścili robotyczne ramię wewnątrz kręgu pięciu kamer. 
Maszyna mogła więc obserwować siebie przez te urządzenia. W ten sposób widziała, jak zmienia się jej wygląd 
wraz z przemieszczaniem, podobnie jak dziecko umieszczone przed lustrem. W ciągu około trzech godzin 
głęboka sieć neuronowa, na której opiera się działanie robota, zakończyła uczenie się zależności pomiędzy 
działaniami motorycznymi a objętością zajmowaną przez niego w danym środowisku. 
Jak wyjaśnia jeden z autorów badań, Hod Lipson, nie ma prostego sposobu na przekonanie się, jak robot 
wyobraża sobie samego siebie. Ostatecznie udało się jednak tego dokonać – w rezultacie naukowcy zobaczyli 
coś, co przypominało migoczącą chmurę, która wydawała się pochłaniać trójwymiarowe ciało robota. Kiedy ten 
zaczynał się poruszać, wspomniana chmura podążała za nim. 
Roboty kontra ludzie, czyli problem samoświadomości 
Jak można wykorzystać to w praktyce? Przede wszystkim w grę wchodzi tworzenie jeszcze bardziej 
zaawansowanych technologii o autonomicznej charakterystyce. Takie urządzenia mogłyby skutecznie radzić 
sobie w nieznanych środowiskach, lepiej się w nich orientując i samodzielnie naprawiając doznane uszkodzenia. 
Za przykład członkowie zespołu podają pracującego w fabryce robota, który samodzielnie wyczuwa, że nie jest w 
stanie wykonać ruchu, dlatego stara się naprawić potencjalne uszkodzenia bądź wezwać człowieka na pomoc. 
I choć do uzyskania pełnej świadomości przez roboty jeszcze bardzo długa droga, to tego typu dokonania z 
pewnością zbliżają naukowców do osiągnięcia tego celu. Oczywiście filmy, książki czy gry wideo niejednokrotnie 
dostarczały ostrzeżeń w tym zakresie. Słynnym przeciwnikiem sztucznej inteligencji napędzającej roboty był też 
Stephen Hawking, którego zdaniem maszyny mogłyby nawet stanowić zagrożenie cywilizacyjne. Ale czy 
faktycznie tak będzie? 
 

Źródło:Focus.pl 

Pogoń po jasnej stronie mocy. 

Pogoń Szczecin zaczęła sezon ligowy od zwycięstwa nad Widzewem Łódź. Rywalizacja z beniaminkiem zaczęła 
się dla niej źle, ale skończyła dobrze. 
Drużyny, które reprezentują Polskę w eliminacjach europejskich pucharów, weszły w rozgrywki na poziomie PKO 
BP Ekstraklasy słabo. Dotychczas wyjątkiem był Raków Częstochowa, który nie zachwycił, ale pokonał Wartę 
Poznań. Lech Poznań sensacyjnie uległ Stali Mielec. Lechia Gdańsk została natomiast rozbita przez Wisłę Płock. 
Do 45. minuty wynik meczu w Szczecinie wskazywał na to, że Portowcy mogą wpisać się w negatywną 
tendencję. Ostatecznie odrobili jednak stratę z nawiązka i stanęli po jasnej stronie mocy. 
W 19. minucie rezultat spotkania otworzył Bartłomiej Pawłowski. Był to pierwszy gol Widzewa na poziomie 
Ekstraklasy od ponad ośmiu lat! 
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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. 
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 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. 
• 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 18 lipca - kalendarium.  

18 lipca jest 199. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 166 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują:  
Arnold, Arnolf, Arnulf, Bruno, Brunon, Drogomił, Drogomir, Drogoradz, Dziwigor, Emilian, Erwin, Eugeniusz,  
Fryderyk, Fryderyka, Julian, Justyn, Kamil, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Maryna, Matern, Nemezjusz, Ne
mezy, Prymityw, Robert, 
Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1672 r. – Wojna polsko-turecka: zwycięstwo wojsk polsko-kozackich w bitwie pod Ładyżynem. 
1792 r. – Wojna polsko-rosyjska: zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem Tadeusza Kościuszki w bitwie pod 
Dubienką. 
1850 r. – W Krakowie wybuchł pożar, który strawił połowę miasta.  
1896 r. – Pierwszy pokaz filmowy na ziemiach polskich (aparatura edisonowska). 
1897 r. – Otwarto Schronisko PTTK na Szyndzielni.  
1900 r. – Podpisano akt notarialny na mocy którego społeczeństwo polskie podarowało Henrykowi 
Sienkiewiczowi dworek w Oblęgorku.  
1931 r.–  Za murami Cytadeli Warszawskiej został rozstrzelany zdegradowany pracownik Sztabu Głównego i 
radziecki agent mjr Piotr Demkowski.   
2006 r. – Na wielkopolskich boiskach rozpoczęły się Mistrzostwa Europy U-19 w Piłce Nożnej. Ceremonia 
otwarcia odbyła się na Stadionie Miejskim w Poznaniu.  
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Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-07-15 

1 EUR 4,8115 

1 USD 4,7966 

1 CHF 4,8930 

1 GBP 5,6739 

     

 

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   

Wokół samicy pływa wieloryb i narzeka: 

- Dziesiątki organizacji ekologicznych, setki aktywistów, tysiące polityków i naukowców, dziesiątki 

tysięcy ludzi na manifestacjach, rządy w tylu krajach robią wszystko, by zachować nasz gatunek, a ciebie 

boli głowa... 

 


