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Informacja OMK.  

Informujemy, że w związku ze specyfiką pracy naszego biura i zaostrzonej sytuacji związanej z COVID-19 
Biuro OMK będzie zamknięte od dnia 12.03.2020 roku do odwołania. 

We wszystkich sprawach proszę kontaktować się e-mail: biuro@nms.org.pl 

lub w pilnych sprawach dot. spraw roszczeń prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 

516 516 900. 

W pozostałych pilnych sprawach pod nr telefonu: 

696 322 422.  

Powyższe wynika z obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) 

Źródło:omk.org.pl 

Fałszywe ofert pracy z Abu Dhabi.  

Przestrzegamy marynarzy przed kolejną, fałszywą ofertą pracy krążącą w Internecie. 
Osoby wyłudzające dane osobowe kontaktują się z marynarzami, których dane są dostępne w sieci jak i tymi, 
którzy odwiedzili całkiem dobrze wyglądającą stronę internetową „eoguae” i zaaplikowali o pracę. 
Już na początku korespondencji można zauważyć i nosi ona typowe cechy "fałszywki" czyli wymyślne czcionki, 
skanowane podpisy, język daleko odbiegający od shippingowego, bardzo ogólna treść itp. 
Na końcu prośba o więcej danych osobowych oraz numer paszportu. 
Przestrzegamy przed fałszywymi ofertami pracy związanymi z Emirates & Oil Company. Przypominamy, iż każdy 
marynarz z OMK może sprawdzić razem z nami każdego pracodawcę, statek jak i warunki pracy. 

 Źródło:omk.org.pl 

 

Planowany projekt zmian  w ustawie o podatku dochodowym – 

likwidacja ulgi abolicyjnej.  

W odpowiedzi na liczne zapytania w kwestii planowanej likwidacji ulgi abolicyjnej przez ustawodawcę, 
informujemy: 
możliwość wprowadzenia przez rząd w życie takiego zamiaru była sygnalizowana i szeroko omawiana już w 2018 
i w 2019 r. przez współpracującą z OMK / ITF Kancelarię prawno - podatkową na organizowanych co roku 
Seminariach w którym uczestniczą marynarze należący do OMK.  
Obecnie czekamy na opinię prawną, która jest przygotowywana przez współpracującą z OMK Kancelarię 
specjalizującą się w podatkach marynarskich i która będzie użyta przy nieuniknionych konsultacjach społecznych 
nad zmianami legislacyjnymi jako argument nad możliwością wyłączenia marynarzy z takiego rozwiązania. Jak 
zawsze będziemy informować na bieżąco w Strefie Marynarza, przekażemy oczywiście treść przygotowywanej 
opinii prawno - podatkowej.  
 

Źródło:omk.org.pl 
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Firmy muszą skorzystać z możliwości podmiany załogi. 

Repatriacja siedmiu członków załogi Myanmaru ze statku należącego do Korei przez Wielką Brytanię pokazuje, 
że zmiana załogi jest nadal możliwa podczas kryzysu związanego ze zmianą załogi, ale wymaga determinacji 
pracodawców marynarzy, mówi inspektor ITF z Liverpoolu Tommy Molloy. 
Załoga MV Hyundai Tacoma zwróciła się do ITF o pomoc w repatriacji po zakończeniu umów o pracę. W obliczu 
trudności z powrotem załogi do rodzinnego Myanmaru pracodawca HMM Ocean Services zażądał od załogi 
przedłużenia kontraktów. 
Molloy wyjaśnia: „Pierwotne wezwanie o pomoc skierowano do mojego kolegi Shwe Tun Aung, inspektora ITF w 
Houston w Ameryce. Statek miał zawinąć do Southampton, a siedmiu członków załogi nie chciało iść dalej na 
Hyundai Tacoma." 
Oprócz współpracy z właścicielem statku i firmą zarządzającą, zapewnienie repatriacji marynarzom często wiąże 
się z kontaktowaniem się z agendami rządowymi w państwie portu (gdzie statek zacumuje) oraz w państwie 
bandery (gdzie statek jest zarejestrowany). 
Molloy wysłał e-mail do (rejestru) państwa bandery, Wysp Marshalla, na których zarejestrowany jest Hyundai 
Tacoma, a następnie do brytyjskiego Urzędu Morskiego i Straży Przybrzeżnej (MCA). 
Ponadto skontaktował się z Ambasadą Republiki Związku Myanmar w Londynie, aby zgłosić trudną sytuację 
marynarzy. 
Wyjaśnił władzom rządowym i samym HMM Ocean Services, że załoga musi opuścić statek, po zacumowaniu w 
Southampton. 
Bez umów lub przedłużenia umów byliby na pokładzie nielegalnie. A żeby pozostać na pokładzie, który nie jest 
objęty umową o pracę, jest to dość dyskusyjne. Czy marynarz jest objęty ubezpieczeniem. Wątpliwym jest, czy 
statek spełnia wymagania dotyczące bezpiecznej obsady załogi. 
Pomimo prawdziwych trudności w organizowaniu zmian w załodze, z którymi boryka się wiele osób w branży, 
firma zdała sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia, jak tylko ciężko pracować, aby zmustrować załogę ze statku 
i zrobić wszystko, co w jej mocy, aby sprowadzić ją do domu” - wyjaśnił Molloy. 
Załogę wymieniono 30 sierpnia w Southampton. Ale to jeszcze nie koniec sprawy. 
Molloy kontynuował: „Ambasada poinformowała, że ??chociaż nie było lotów komercyjnych do Myanmaru, były 
„loty pomocowe” z ograniczoną liczbą miejsc. Najwcześniejszy lot, na który udało im się zabrać siedmiu członków 
załogi, odbył się dopiero 21 września ”. 
Potrzeba było dużo komunikacji między różnymi stronami, aby w końcu potwierdzić miejsca w samolocie. Udało 
mi się zadzwonić do brytyjskich służb granicznych - z którymi udało mi się nawiązać doskonałe stosunki robocze 
- a członkowie załogi otrzymali pozwolenie na pozostanie w Wielkiej Brytanii do czasu wejścia na pokład 
samolotu. 
Molloy powiedział, że firma zatrzymała załogę w hotelu w Southampton do dnia wylotu. Chociaż opóźnienie jest 
mniejsze niż spodziewane. Molloy powiedział, że społeczność marynarzy w południowym porcie Anglii 
opiekowała się siódemką marynarzy z Myanmar. 
Skontaktowałem się ze Stella Maris w Southampton i bardzo się opiekują marynarzami, zajmując się nimi 
każdego dnia wycieczkami, zapewniając im regularny kontakt z rodzinami i tak dalej - powiedział. 
Niestety, dla wielu operatorów pierwszą i jedyną opcją, którą rozważają, jest naleganie na przedłużenie 
umów/kontraktów załodze. W niektórych przypadkach przedłużenie może być niepożądane dla ich własnego 
zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia fizycznego. Każdy członek załogi ma prawo odmówić 
przedłużenia i domagać się prawa do repatriacji na koszt pracodawcy - "nikt nie może zmusić Cię do pracy w 
2020 roku”. 
Molloy powiedział, że jego zdaniem „więcej załóg musi wymusić rozwiązania tego problemu, odmawiając 
przedłużenia”. 
W ten sposób marynarze Hyundaia Tacoma, mają teraz czas na zasłużony odpoczynek i nie mogą się doczekać 
spotkania ze swoimi rodzinami, zamiast "kontynuować pracę w stanie wyczerpania i sfrustrowania bez końca” - 
powiedział Molloy. 
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Ten przypadek pokazuje, że pomimo bardzo realnych trudności, z jakimi boryka się wiele firm, repatriacje można 
zorganizować, jeśli jest taka wola wszystkich stron. 
Molloy poinformował w ostatnich miesiącach inne firmy, aby korzystały z możliwości zmiany załogi podczas 
zawijania do portów Wielkiej Brytanii. 

https://www.itfseafarers.org/en/news/companies-must-take-crew-change-opportunities-uk-and-elsewhere-itf 

Źródło:omk..org.pl 

Urodzinowy konkurs portu Gdynia. 

Dokładnie 98 lat temu Sejm RP przyjął ustawę w sprawie budowy portu morskiego w Gdyni. Z tej okazji, Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia przygotował wyjątkowy konkurs. Do zdobycia wyjątkowe nagrody! 
Na pięć osób, które jako pierwsze odpowiedzą na 10 konkursowych pytań, czekają bogate zestawy 
przygotowane przez przedstawicieli gdyńskiego portu. 
- Spędźcie czas w sposób kreatywny 
Na jesienne, długie wieczory dla rodziny, przyjaciół od Portu Gdynia gra Monopoly oraz puzzle; 
- Chrońcie siebie i innych 
W ramach zainicjowanej przez Port Gdynia akcji #dzielmysiędobrem Port Gdynia przekazuje buff w 
marynistyczne wzory; 
- Dla najmłodszych 
Portowa maskotka PIRAT do przytulania. 
Pytania konkursowe: 
1.Za ile lat Port Gdynia będzie obchodził swoje 100 urodziny? 
2. Jak nazywa się polski inżynier – projektant i budowniczy gdyńskiego portu? 
3.Jak nazywał się Minister przemysłu i handlu, w latach budowy portu, który  nadał jego budowie rangę 
narodowej inwestycji? 
4.Jakie statki pasażerskie pływały przed II wojną światową z Gdyni do Ameryki? 
5.Jak nazywa się armator, którego promy od wielu lat łączą port w Gdyni z portem szwedzkim Karlskrona? 
6.Ile jest terminali kontenerowych w Porcie Gdynia? 
7.Jak nazywa się najważniejsza inwestycja przygotowywana przez władze Portu Gdynia, którego realizacja 
znacznie zwiększy możliwości przeładunkowe? 
8. Przy jakim nabrzeżu cumują wycieczkowce w Porcie Gdynia? 
9.Przy jakim nabrzeżu będzie usytuowany Nowy Publiczny Terminal Promowy? 
10.Który z polskich żaglowców cumujących w Porcie Gdynia jest muzeum? 
Na odpowiedzi czekamy do 25 września. Wiadomości należy wysyłać na adres: konkursy@gospodarkamorska.pl 
Prosimy o wpisanie "Urodzinowy konkurs Portu Gdynia" w tytule maila oraz o podanie numeru telefonu do 
kontaktu. 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Zwodowano pierwszy na świecie autonomiczny statek badawczy. 

IBM wspólnie w organizacją badawczą ProMare stworzył w pełni autonomiczny statek badawczy, sterowany przy 
użyciu sztucznej inteligencji. Jednostka zwodowana została w Plymouth w Wielkiej Brytanii, a w przyszłym roku 
wyruszyć ma w rejs po Atlantyku. 
Statek badawczy o nazwie Mayflower Autonomous Ship (MAS), który powstał we współpracy IBM z organizacją 
ProMare, zwodowany został w Plymouth w Wielkiej Brytanii w 400 rocznicę wyruszenia z tego do Ameryki 
Północnej portu żaglowca Mayflower. 
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Budowa bezzałogowej jednostki oraz szkolenie sterującego nią modelu AI trwały ponad dwa lata. Statek ma 
pomagać naukowcom w zdobyciu informacji związanych z globalnym ociepleniem, ochroną zwierząt i 
gromadzeniem się mikrodrobin plastiku w oceanach. 
IBM i Promare uruchomiły także portal internetowy, który umożliwi internautom śledzenie na żywo misji 
realizowanych przez MAS. I tak, za pośrednictwem strony MAS400, zainteresowani będą mogli dowiedzieć się 
m.in., gdzie aktualnie przebywa jednostka, a także jakie warunki panują na oceanie. System sterujący MAS 
wyposażony został również w chatbot o nazwie Artie. Oprogramowanie opracowane wspólnie przez IBM i start-
up Chatbotay ma przekazywać internautom szczegóły dotyczące projektów realizowanych przez MAS, wyniki 
badań oraz informacje o kondycji statku, które przekazywane mają być "żywym i dostępnym językiem". 
Ochrona oceanów w dużym stopniu zależy od tego, czy uda nam się do niej przekonać ludzi. Platforma MAS400 
została zaprojektowana w taki sposób, żeby zaangażować internautów w projekt, informować ich gdzie akurat 
znajduje się okręt, z jaką prędkością się porusza, w jakich warunkach pogodowych oraz jakie badania 
przeprowadza - podkreślił w informacji prasowej Frederic Soreide, dyrektor naukowy projektu Mayflower 
Autonomous Ship. 
Przez najbliższe sześć miesięcy jednostka będzie brała udział w projektach pilotażowych badań. Ale już wiosną 
przyszłego roku MAS wyruszyć ma w swój pierwszy rejs po Atlantyku; okręt przebyć ma trasę podobną do tej, 
jaką w 1620 r. przepłynął żaglowiec Mayflower. 
 

Źródło gospodarka morska.pl 

Abu Dhabi przejął udziały warte 615 mln dolarów w amerykańskim 

eksporterze LNG. 

Główny niezależny fundusz majątkowy Abu Dhabi przejął 5,1% udziałów w Cheniere Energy Inc., największym 
amerykańskim eksporcie skroplonego gazu ziemnego. Akcje są wycenione na 615 milionów dolarów. Według 
danych Bloomberga Abu Dhabi jest czwartym co do wielkości udziałowcem Cheniere. 
Główny niezależny fundusz majątkowy Abu Dhabi przejął 5,1% udziałów w Cheniere Energy Inc., 
największym amerykańskim eksporcie skroplonego gazu ziemnego. Akcje są wycenione na 615 milionów 
dolarów. Według danych Bloomberga, Abu Dhabi jest czwartym co do wielkości udziałowcem Cheniere. 
Administracja Trumpa zachwalała eksport LNG jako coś więcej niż tylko dobrodziejstwo gospodarcze dla USA, 
postrzegając te dostawy również jako narzędzie polityki zagranicznej do rozprzestrzeniania amerykańskich 
wpływów za granicą.  
Odkąd Stany Zjednoczone zaczęły wysyłać gaz łupkowy za granicę w 2016 roku, znalazł się on w szeregach 
największych na świecie dostawców LNG. Firma Cheniere z siedzibą w Houston obsługuje dwa zakłady 
eksportowe: Corpus Christi w Teksasie i Sabine Pass w Luizjanie. 
ADIA ma aktywa o wartości prawie 580 miliardów dolarów i jest trzecim co do wielkości rządowym funduszem 
majątkowym na świecie, według SWF Institute. 
 

Źródło gospodarka morska.pl 

Norwedzy zbudują flotę zautomatyzowanych statków.  

Firma Ocean Infinity, zajmująca się robotyką morską, wybrała norweską firmę Grovfjord Mek. Verksted (GMV), 
aby zbudować flotę zautomatyzowanych statków Armady o bardzo niskiej emisji. 
GMV zbuduje początkową flotę Ocean Infinity, składającą się z maksymalnie 13 statków zdolnych do 
wykonywania całkowicie zautomatyzowanych prac. Każda jednostka-robot może przewozić ROV i AUV, a także 
wiele innych czujników lub sprzętu. 
Będą one zdalnie sterowane z jednego z 3 globalnych centrów kontroli w Austin w Teksasie, Southampton w 
Anglii i lokalizacji w Azji, która jeszcze nie została ustalona. 
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GMV rozpoczęło już budowę pierwszych czterech 21-metrowych autonomicznych statków Ocean Infinity. 
Wyposażenie robota obejmuje wysokowydajne śmigła, silniki i akumulatory w celu zmniejszenia emisji CO2 
podczas pracy. Ponadto GMV zbliża się do zakończenia prac projektowych na 36-metrowych autonomicznych 
statkach. 
Dan Hook, Ocean Infinity, dyrektor zarządzający powiedział: 
- Wyprzedzamy resztę świata pod względem naszych zobowiązań i ambicji w zakresie świadczenia usług 
morskich o niskim wpływie na środowisko. Spędziliśmy dużo czasu decydując, kogo wybrać, aby zbudować te 
pierwsze w swoim rodzaju statki dla naszej „Armady” i jesteśmy niezwykle podekscytowani współpracą z 
zespołem GMV, który ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu wysoce wydajnych statków do operacji w 
najtrudniejszych warunkach. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Wkrótce budowa pierwszego na świecie holownika napędzanego wodorem. 

Port w Antwerpii zlecił budowę pierwszego na świecie holownika napędzanego wodorem. Ten wyjątkowy 
„Hydrotug” jest napędzany silnikami spalającymi wodór w połączeniu z olejem napędowym. Silniki spełniają 
również najsurowszą normę, EU Stage V, co czyni je silnikami z najniższym wskaźnikiem emisji na rynku. 
Niskoemisyjny holownik zostanie zbudowany przez Compagnie Maritime Belge (CMB), pioniera w dziedzinie 
napędów wodorowych dla żeglugi. Wraz z budową pierwszego takiego holownika na świecie, Antwerpia robi 
ważny krok w przejściu na zrównoważony i neutralny pod względem emisji CO2 port. 
Jednocześnie, jak czytamy w oficjalnym komunikacie: "Władze Portu w Antwerpii mają nadzieję, że cały przemysł 
żeglugowy pójdzie w jej ślady. Port systematycznie wprowadza politykę ekologiczną dla całej swojej floty, 
stosując najbardziej przyjazne środowisku technologie dostępne na rynku". 
Bardzo niska emisja 
Połączenie silnika dwu-paliwowego z najnowocześniejszym filtrem cząstek stałych i zaprojektowanym z myślą o 
spełnianiu najwyższych standardów katalizatorem zapewni, że Hydrotug będzie charakteryzował się bardzo niską 
emisją zanieczyszczeń. Spalanie wodoru nie powoduje emisji CO2, a filtr cząstek stałych w połączeniu z 
katalizatorem spowoduje minimalną emisję NOx i cząstek stałych. 
Budowa ma rozpocząć się wkrótce, a Hydrotug ma zostać wprowadzony do użytku już w ciągu dwóch lat. 
Innowacja jest częścią integralnego programu wprowadzania ekologicznych rozwiązań do portowej floty, w 
ramach którego podejmowane są systematyczne wysiłki w celu integracji najbardziej przyjaznych dla środowiska 
dostępnych technologii. 
Dyrektor generalny portu w Antwerpii, Jacques Vandermeiren, oświadczył: „Rola, jaką nasz port ma do odegrania 
w transformacji energetycznej jest ogromna. Pracujemy nad tym, aby stać się portem neutralnym pod względem 
emisji CO2.  Wspólnie z naszymi partnerami przygotowujemy się na przyszłość w ciągłym poszukiwaniu 
innowacyjnych zastosowań i możliwości.. W porcie w Antwerpii dajemy dobry przykład, stawiając odważny krok w 
kierunku uczynienia naszych własnych holowników przyjaznymi dla środowiska ”. 
Wodór, paliwo przyszłości 
Hydrotug, firma żeglugowa CMB z siedzibą w Antwerpii, potwierdza swoją międzynarodową pionierską rolę w 
przejściu na statki zasilane ekologicznym paliwem. W zeszłym roku zdobył już nagrodę za zrównoważony rozwój 
za prom pasażerski „Hydroville”, który również wykorzystuje technologię dwupaliwową z wodorem, jednak 
charakteryzuje się ograniczoną pojemnością i mocą. Statek ten jest obecnie eksploatowany, jako środek 
zrównoważonego transportu pasażerskiego, na terenie portu. 
Jednocześnie, CMB połączyło siły z firmą ABC, konstruktorem silników z Gandawy, aby założyć spółkę joint 
venture BeHydro, której celem jest dalszy rozwój technologii silników średnioobrotowych o większej mocy. 
Hydrotug jest z kolei pierwszym statkiem o mocy w klasie 4000 kW, który jest napędzany technologią 
dwupaliwową z wodorem. 
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 „Jesteśmy przekonani, że wodór jest kluczem do zrównoważonej żeglugi i urzeczywistnienia transformacji 
energetycznej” - mówi Alexander Saverys, dyrektor generalny Compagnie Maritime Belge. „Doświadczenie 
zdobyte dzięki Hydrotugowi umożliwi nam dalszy rozwój wykorzystania wodoru jako paliwa dla statków”. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Prom z ok. 280 osobami na pokładzie osiadł na mieliźnie ; trwa ewakuacja. 

W rejonie Wysp Alandzkich prom pasażerski płynący z Turku do Sztokholmu w niedzielę w południe osiadł na 
mieliźnie. Kapitan zdecydował o ewakuacji pasażerów. Sytuacja jest "stabilna", a osobom na pokładzie nie 
zagraża niebezpieczeństwo. - przekazała straż przybrzeżna. 
Według lokalnej jednostki Straży Przybrzeżnej dla Finlandii Zachodniej, na pokładzie było 281 osób (w tym 80 
członków załogi). Pasażerowie są transportowani do stolicy Wysp Alandzkich - Maarianhamina, a na miejscu jest 
kilkanaście jednostek ratunkowych. 
Przewoźnik Viking Line potwierdził, że ewakuacja z promu Amorella prowadzona jest przy pomocy służb. 
Fińska prasa odnotowuje, że prom Amorella, kursujący codziennie między Sztokholmem a Turku, przybył do 
Finlandii w piątek w nocy niemal pusty zanim (tj. od 19 września) zniesione zostały kontrole graniczne ze 
Szwecją (nałożone wcześniej w ramach ograniczeń epidemicznych). 
Według Fińskiego Centrum Badania Wypadków, wejście promu na mieliznę należy do "wyjątkowych" i 
jednocześnie "poważnych" wypadków na morzu. 
Dziennik "Helsingin Sanomat" przypomniał, że ta sama jednostka wpłynęła na mieliznę w 2013 r., także w rejonie 
Wysp Alandzkich, ale wtedy na pokładzie było ok. 2 tys. pasażerów. 

Źródło:PAP.pl 

Prasa francuska o sporze między Francją a Wielką Brytania o imigrantów. 

Po okresie, gdy media we Francji opisywały współpracę służb francuskich i brytyjskich ws. imigrantów, którzy z 
Francji próbują się przedostać do W. Brytanii, jako wzorcową, obecnie ton komentarzy zmienił się, a media 
uwypuklają spory między Paryżem i Londynem. 
Media francuskie idą śladem brytyjskich, które często oskarżają Francuzów, że specjalnie wysyłają do Anglii 
nielegalnych imigrantów poprzez kanał Le Manche. Francuzi zaprzeczają tym oskarżeniom, ale przyznają, że 
marynarka i żandarmeria morska nie próbują zatrzymywać niewielkich łodzi, na których tłoczą się amatorzy 
osiedlenia w Wielkiej Brytanii. Służby oferują jedynie pomoc pasażerom tych przeładowanych łajb, co poza 
wypadkami bezpośredniego niebezpieczeństwa, jest odrzucane, gdyż równa się powrotowi do Francji. 
Media francuskie zarzuty brytyjskiej minister spraw wewnętrznych, jakoby Francuzi przysyłali imigrantów do 
Wielkiej Brytanii, określają jako "przejętą z brukowców retorykę antyimigracyjną" - jak to sformułowała 
korespondentka paryskiego dziennika "Liberation". 
Do końca sierpnia dopłynąć do Anglii przez kanał La Manche próbowało 6200 migrantów, co najmniej trzy razy 
więcej niż w 2019. Według niezależnych źródeł, na które powołują się media, te rejsy w 80 proc. kończą się 
powodzeniem. 
Dziennik "L’Opinion" zareagował na czwartkowe oskarżenia londyńskiej gazety "The Telegraph", zgodnie z 
którymi "francuska marynarka wojenna eskortuje migrantów na wody brytyjskie, po czym ich porzuca". Publicysta 
"L’Opinion" - Jean-Dominique Merchet, przypomniał na jego łamach, że wśród reporterów, którzy relacjonowali 
wydarzenia z kanału la Manche, znajdował się założyciel i b. przywódca partii UKIP, która prowadziła 
najgłośniejszą i "najbardziej zajadłą" kampanię na rzecz brexitu. 
Francuski dziennikarz cytuje rzeczniczkę prefektury morskiej kanału La Manche, która dementuje twierdzenia 
angielskich reporterów, jakoby francuscy marynarze podawali wodę migrantom. "Nasze zadanie na morzu to 
ochrona życia ludzkiego i bezpieczeństwo żeglugi. Walka z imigracją nie jest priorytetem" – powiedziała Marine 
Monjardé cytowana przez "L'Opinion". Francuska porucznik wytłumaczyła, że „w tej strefie każdy emigrant, z 
chwilą, gdy wypływa na morze, traktowany jest jako rozbitek”. 
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Cieśnina Kaletańska - wschodnia, najwęższa część kanału La Manche ma tylko 33,3 km szerokości - prowadzi 
tamtędy szlak łączący francuskie Calais z angielskim Dover. Codziennie przepływa przez nią około 400 statków, 
co stanowi jedną czwartą światowego ruchu morskiego. Do tego dodać trzeba sto kursów dziennie, jakie między 
wybrzeżami Francji i Anglii odbywają promy. 
Migranci płyną często na zupełnie nieprzystosowanych do morskiej podróży łódkach, czasem używając kajaków, 
a nawet kół ratunkowych. "Obecność takich łajb powoduje ryzyko wypadków ze statkami, które mogą być 
zmuszone do gwałtownych manewrów, żeby uniknąć zderzenia. Proponujemy migrantom pomoc, ale mają oni 
prawo jej nie przyjąć" – podkreślała rzeczniczka prefektury. 
Przyjęcie francuskiej pomocy oznaczałoby powrót do Francji i stratę pieniędzy, jakie musieli zapłacić 
przemytnikom, najczęściej ok. 3 tys. euro – wylicza dziennikarz regionalnego dziennika "La Voix du Nord". Po 
dotarciu na angielskie wody terytorialne, migranci chętnie przenoszą się na brytyjskie patrolowce, gdyż oznacza 
to osiągnięcie celu – pisze reporter tej gazety. 
Władze francuskie z naciskiem podkreślają, że policja i żandarmeria jak mogą, starają się nie dopuścić do 
wypłynięcia migrantów na morze. 
Według londyńskiej korespondentki paryskiego dziennika "Liberation" wzrost liczby imigrantów przypływających 
przez kanał La Manche, nie zwiększył znacząco liczby starających się o azyl w Wielkiej Brytanii. Dziennikarka 
przytacza dane Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat), z których wynika, że w pierwszym kwartale b.r. 
we Francji złożono trzykrotnie więcej podań o azyl niż w Zjednoczonym Królestwie. We Francji wniosków 
azylowych było ponad 28 tys., podczas gdy w Wielkiej Brytanii - 10,5 tys.  
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Derby Poznania dla Lecha. 

Lech włada Poznaniem! Podopieczni Dariusza Żurawia nie zagrali wybitnie, jednak rzutem na taśmę zdołali 
strzelić gola i zdobywają trzy punkty w starciu z Wartą Poznań. 
Po raz pierwszy od 25 lat kibice z Poznania mogli emocjonować się derbowym meczem w ich mieście. Stosunki 
między dwoma obozami są jak najbardziej pokojowe, jednak rzecz jasna każda z drużyn miała dużą chrapkę na 
wygranie tego meczu i formalne panowanie nad stolicą Wielkopolski. 
Warta bardzo odważnie zaczęła to spotkanie. Spekulowano, że Lech rzuci się na rywala od pierwszych minut i 
prędko będzie chciał ustawić przebieg meczu pod siebie, jednak piłkarze Warty nie dali się rywalowi i grali bardzo 
solidny futbol. W 27. minucie Dani Ramirez trafił do siatki, jednak arbiter przy wykorzystaniu technologii VAR nie 
uznał trafienia, asystujący w tej akcji Mikael Ishak znalazł się na pozycji spalonej. W pierwszej części meczu 
żadna z drużyn nie objęła prowadzenia. 
 
Obraz gry po przerwie nie uległ większej zmianie. Lech wciąż przeważał, jednak podopieczni Dariusza 
Żurawia grali słabo. Brakowało szybkości w konstruowanych akcjach i ich grze pojawiało się wiele błędów. 
Piłkarze Warty zostali zepchnięci pod własną bramkę i wyczekiwali na potknięcie rywali. 
 
Wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów. W doliczonym czasie gry Łukasz Trałka zagrał piłkę 
ręką we własnym polu karnym, po czym prowadzący spotkania wskazał na 11. metr. Do piłki podszedł Jakub 
Moder i świeżo upieczony reprezentant Polski zmieścił piłkę w siatce, dając tym samym Lechowi zwycięstwo w 
derbowym starciu. 
 
To pierwsza wygrana Lecha w tym sezonie Ekstraklasy. Mimo zdobycia trzech punktów i wygrzebania się z błota, 
gra Kolejorza pozostawia wiele do życzenia. Warta dalej czeka na swoje premierowe zwycięstwo w tym sezonie, 
beniaminek z jednym punktem na swoim koncie zajmuje ostatnią pozycję.  
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Szybsze dostawy, mniej korków. 7 rzeczy, które zmieni komputer kwantowy. 

Komputer kwantowy, kiedy już powstanie, raczej nie trafi pod strzechy. Ale nawet zaledwie kilka maszyn tego 
typu działających na Ziemi może całkowicie zmienić przyszłość naszej cywilizacji 
W 1943 r. Thomas Watson, ówczesny szef firmy IBM twierdził, iż na całym świecie będzie zapotrzebowanie może 
na pięć komputerów. Jego prognoza nie sprawdziła się i do dziś jest wyśmiewana, ale mogło tkwić w niej ziarno 
prawdy. IBM, Google, Microsoft, Alibaba i kilka innych firm pracuje dziś nad prototypowymi komputerami 
kwantowymi, które w ciągu dekady zmienią świat. „Obliczenia kwantowe zrewolucjonizują technikę obliczeniową 
w takim stopniu, jak wyzwolenie energii jądrowej odmieniło oblicze energetyki i zbrojeń” – przewidywał George 
Johnson w wydanej 17 lat temu książce „Na skróty przez czas”. Ta wizja jest coraz bliższa realizacji. Niedawno 
zespół badaczy z Google ogłosił, że osiągnął tzw. kwantową supremację. Zbudowany przez nich komputer 
kwantowy zwany Sycamore pierwszy raz okazał się szybszy niż klasyczna maszyna bazująca na krzemowych 
procesorach. 
Sycamore w trzy minuty i 20 sekund wykonał obliczenia, na które wykorzystywany przez NASA superkomputer 
Summit musiałby przeznaczyć 10 tys. lat. I choć specjaliści z konkurencyjnego IBM twierdzą, że przewaga 
maszyny kwantowej wcale nie była tak duża, to sami przyznają, że przyszłość informatyki w dużym stopniu 
należy do takich wła-śnie rozwiązań. Nasza cywilizacja funkcjonuje dziś w dużym stopniu dzięki komputerom i 
danym, które one przetwarzają. A gdy potrzebna jest wielka moc obliczeniowa – tak jak przy przeliczaniu 
gigantycznych ilości danych produkowanych w akceleratorach CERN lub podczas symulowania działania mózgu 
w komputerze – stosowana dotychczas technologia krzemowa przestaje się sprawdzać. 
Słynny Deep Blue, który w 1997 r. pokonał arcymistrza szachowego Garriego Kasparowa, miał 256 
mikroprocesorów, a przed wykonaniem każdego ruchu analizował 25 mln możliwych pozycji. Gdyby zbudowano 
go z procesorów kwantowych, byłby 25 mln razy szybszy! Wielkie firmy wiedzą, że ten, kto pierwszy nauczy się 
wykonywać kwantowe obliczenia, zdobędzie ogromną przewagę nad konkurencją. Komputery bazujące na tej 
technologii będą mogły bardzo szybko przeszukiwać ogromne ilości danych. Pozwolą też na modelowanie 
złożonych zjawisk fizycznych czy biochemicznych. – Kiedy w połowie XX wieku powstawały pierwsze tranzystory, 
uczeni nie mieli jeszcze pojęcia, do czego mogą zostać wykorzystane. Na pewno by nie przewidzieli, że dzięki 
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nim powstaną np. smartfony. Dziś jesteśmy w podobnej sytuacji – mówi Todd Holmdahl, wiceprezes Microsoftu 
nadzorujący prace nad technologiami kwantowymi. 
Wielkie firmy wiedzą, że ten, kto pierwszy nauczy się wykonywać kwantowe obliczenia, zdobędzie ogromną 
przewagę nad konkurencją. Komputery bazujące na tej technologii będą mogły bardzo szybko przeszukiwać 
ogromne ilości danych. Pozwolą też na modelowanie złożonych zjawisk fizycznych czy biochemicznych. – Kiedy 
w połowie XX wieku powstawały pierwsze tranzystory, uczeni nie mieli jeszcze pojęcia, do czego mogą zostać 
wykorzystane. Na pewno by nie przewidzieli, że dzięki nim powstaną np. smartfony. Dziś jesteśmy w podobnej 
sytuacji – mówi Todd Holmdahl, wiceprezes Microsoftu nadzorujący prace nad technologiami kwantowymi. 
Póki co jednak takich komputerów jest na świecie zaledwie kilka. Dostęp do nich mają uczeni i informatycy, 
którzy próbują udoskonalić kwantowe maszyny i nauczyć się, jak pisać na nie oprogramowanie. – W przyszłości 
raczej nie będziemy mieli takich komputerów we własnym domu czy w kieszeni. Te maszyny będą dostępne 
zdalnie, przez internet i tylko wtedy, gdy będą niezbędnie konieczne do przeprowadzenia skomplikowanych 
obliczeń – przyznaje dr Talia Gershon, dyrektor działu strategii badań w IBM. Możliwe więc, że przepowiednia 
Thomasa Watsona w pewnym sensie się spełni. Ale gdy to nastąpi, naszą cywilizację czekają przełomowe 
zmiany. 
1. LOGISTYKA 
Szybsze dostawy, mniej korków 
Superkomputery potrafią dziś modelować złożone zjawiska klimatyczne i badać zjawiska zachodzące podczas 
gwałtownych zderzeń cząstek elementarnych. Ale gdyby miały znaleźć najkrótszą drogę łączącą 25 miast – czyli 
wykonać zadanie, z którym musi się zmagać codziennie szef każdej dużej firmy kurierskiej, zwane w matematyce 
problemem komiwojażera – zajęłoby im to dziesięciolecia. Dlatego logistyka w dużym stopniu wciąż opiera się na 
ludzkiej intuicji, a nie na matematyce. 
Komputery kwantowe radzą sobie z takimi zadaniami obliczeniowymi znacznie lepiej niż klasyczne. I zdaniem 
ekspertów jest to jeden z pierwszych rzeczywistych problemów, z jakim się zmierzą w najbliższych latach. 
Ustalając najlepsze trasy dojazdu, pomogą nie tylko firmom kurierskim czy flotom ciężarówek dostawczych, ale 
też zwykłym kierowcom korzystającym z samochodowej nawigacji. Z podobnych powodów tą technologią 
interesują się motoryzacyjni giganci, tacy jak Daimler AG czy Volkswagen. Kwantowe obliczenia mają wspierać w 
przyszłości samochody autonomiczne i usprawniać kursowanie autobusów w miastach. Nad stworzeniem 
symulatora ruchu miejskiego pracowała też polska 
Bohr Technology. – Nasz system pomoże rozwiązać problemy z optymalizacją ruchu miejskiego, ustawieniem 
świateł czy działaniem nawigacji GPS w samochodach. W tym celu będziemy wykorzystywać sztuczną 
inteligencję i komputer kwantowy – zapowiadał Witold Kowalczyk, prezes firmy. Niestety, rok temu zakończyła 
ona swą działalność. 
2. CHEMIA 
Ekologiczne nawozy, skuteczniejsze leki 
Wybitny fizyk Richard Feynman powiedział kiedyś, że aby naprawdę zrozumieć naturę, potrzebujemy fizyki 
kwantowej. Ma to zastosowanie zwłaszcza w chemii, która opisuje wszak reakcje zachodzące między 
poszczególnymi atomami i cząsteczkami – a więc tam, gdzie działają prawa fizyki kwantowej. Nawet w 
stosunkowo nieskomplikowanych procesach chemicznych biorą udział miliardy takich elementów jednocześnie. 
Symulowanie ich za pomocą komputerów dało początek nowej dziedzinie, zwanej chemoinformatyką. 
Jednak takie obliczenia na klasycznych komputerach są niezwykle skomplikowane. Dość powiedzieć, że aby 
opisać zachowanie jednej tylko cząsteczki wody, informatycy potrzebują 16 tys. bitów. Na komputerze 
kwantowym wystarczyłyby zaledwie 24 kwantowe bity, zwane kubitami. Obecnie najlepsze maszyny tego typu 
dysponują ok. 50 kubitami. To wciąż za mało, by doprowadzić do przełomu w chemoinformatyce, ale może on 
nastąpić już za kilka lat. Naukowcy twierdzą, że komputer dysponujący 100 kubitami pozwoli już na modelowanie 
reakcji chemicznych, takich jak tzw. metoda Habera i Boscha. 
Służy ona m.in. do produkcji nawozów sztucznych, bez których nie może się obejść współczesne rolnictwo. 
Usprawnienie tych reakcji dałoby ogromne korzyści finansowe, a jednocześnie pomogłoby nam walczyć z 
katastrofą klimatyczną. Sama tylko metoda Habera i Boscha odpowiada za co najmniej 1 proc. emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery przez naszą cywilizację. Komputery kwantowe mogą pomóc naukowcom pracującym nad 
innymi zjawiskami chemicznymi.  
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Ogromnej mocy obliczeniowej wymaga modelowanie cząsteczek nowych leków, których działanie można 
sprawdzać za pomocą symulacji komputerowych, ograniczając eksperymenty na zwierzętach. Podobnych 
narzędzi potrzebują naukowcy opracowujący nowe nadprzewodniki – dzięki nim możliwe byłoby ograniczenie 
strat energii podczas przesyłania jej na duże odległości i wprowadzenie na dużą skalę pociągów poruszających 
się na poduszce magnetycznej. 
Nic dziwnego, że technologia ta budzi już dziś zainteresowanie przemysłu. Gdy niedawno Microsoft ogłosił, że 
pozwoli programistom na dostęp do komputerów kwantowych przez internet, czyli w chmurze Azure Quantum, 
jednym z pierwszych stojących w kolejce klientów był amerykański Dow Chemical Company, jeden z trzech 
największych koncernów chemicznych na świecie. 
3. FIZYKA 
Nowa energia i cząstki elementarne 
Na większą moc obliczeniową czekają także fizycy. Potrzebują jej do modelowania skomplikowanych, 
chaotycznych zjawisk zachodzących w świecie cząstek elementarnych. Przykładem może być projektowanie 
reaktorów termojądrowych mających dostarczać ogromnych ilości energii. Wymaga to podgrzewania atomów do 
ogromnych temperatur i ściskania ich z użyciem pola magnetycznego. Modelowaniem tego procesu zajmują się 
dziś potężne komputery, ale nadal bez powodzenia. 
Możliwe, że zadaniu temu sprostają dopiero maszyny kwantowe. Innego przełomu w fizyce mogą dokonać 
specjaliści z Microsoftu zatrudnieni w specjalnym laboratorium firmy pod nazwą Station Q. Komputer kwantowy, 
nad którym pracują, ma wykonywać obliczenia dzięki tzw. enionom. To cząstki, które pojawiają się wskutek 
oddziaływania między elektronami w niskich temperaturach. Enion zachowuje się jednocześnie jak elektron i 
antyelektron, co daje uczonym nowe możliwości zbudowania komputera kwantowego. – Eniony nie są 
materialne, ale przecież cząstki powstające podczas eksperymentów w akceleratorach takich jak działające w 
CERN-ie też nie są. Ważne, że takie zjawiska można zmierzyć i wykorzystać do wykonywania obliczeń – 
wyjaśnia Alex Bocharov, matematyk i informatyk ze Station Q. Faktem jest jednak, że istnienia tych enionów, 
które chce wykorzystać Microsoft, do dziś nie udało się jednoznacznie potwierdzić. Koncern zwerbował do tego 
projektu wybitnych uczonych, którymi kieruje Michael Freedman, laureat Medalu Fieldsa – nagrody dla 
matematyków porównywanej z Noblem. Na razie firma nie chwali się wynikami badań, ale jeśli się jej powiedzie, 
otworzy zupełnie nowy rozdział w fizyce.  
4. PROGNOZY 
Modelowanie mózgu i ekonomii 
Dziś superkomputery przewidują pogodę, projektują nanomateriały, pozwalają poznać działanie pojedynczych 
komórek i całych galaktyk. Ale naukowcy pracują już nad nowymi wyzwaniami obliczeniowymi. Takie symulacje 
będzie można uruchomić dopiero na maszynach, które powstaną w przyszłości – co najmniej stukrotnie 
szybszych niż te istniejące dzisiaj. Jednym z takich przedsięwzięć jest międzynarodowy Human Brain Project, 
czyli symulacja działania ludzkiego mózgu. Dzięki niej będzie można poznać mechanizmy leżące u podstaw 
takich schorzeń, jak depresja, choroby Alzheimera czy Parkinsona. Na wirtualnym mózgu będzie też można 
przeprowadzać testy nowych leków. Wyzwanie jest ogromne, ponieważ do tej pory udawało się symulować co 
najwyżej działanie fragmentu kory mózgowej. Stworzenie modelu obejmującego to, co mamy pod czaszką – 86 
mld neuronów i biliony łączących je synaps – będzie prawdopodobnie wymagało wykorzystania komputerów 
kwantowych. 
Równie ambitny projekt nazwano Living Earth Simulator. Miałby on pomieścić wszelkie dostępne dane o naszej 
planecie – od pogody po nastroje społeczne. System ma na bieżąco śledzić sieci społecznościowe, systemy 
bankowe i handel akcjami, publikacje na stronach informacyjnych, dane dotyczące przemieszczania się ludności i 
zmiany klimatyczne, by usiłować zrozumieć wzorce rządzące zachowaniami ludzi. W ten sposób można by 
przewidywać np. kryzysy finansowe. 
5. KOMPUTERY 
Szybsza i skuteczniejsza sztuczna inteligencja 
Maszyny potrafią już uczyć się tak jak my – a nawetlepiej. Dzięki sztucznej inteligencji mapy Google wiedzą, jak 
najszybciej dojechać pod wskazany adres, a maszyny wykorzystywane przez inwestorów błyskawicznie kupują i 
sprzedają akcje na giełdzie. Wciąż jednak nie radzą sobie dobrze ze stosunkowo łatwymi dla człowieka 
zadaniami, takimi jak kierowanie samochodem. Dlaczego? Algorytmy sztucznej inteligencji uczą się np. 
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rozumienia ludzkiej mowy, analizując ogromne zbiory danych i poprawiając swe błędy. Taki trening zajmuje im 
nierzadko wiele tygodni i to nawet wtedy, gdy mają do dyspozycji bardzo szybkie komputery. – Kwantowe 
obliczenia mogą radykalnie skrócić ten czas. Będą też sprawdzały się przy szybkim wyszukiwaniu danych – 
przewiduje dr Talia Gershon z IBM. 
Szybkość w tym przypadku ma znaczenie nie tylko technologiczne. Uczeni z Uniwersytetu Massachusetts 
obliczyli niedawno, że „wyszkolenie” jednego komputerowego algorytmu wiąże się z emisją dwutlenku węgla 
porównywalną z użytkowaniem pięciu samochodów przez cały okres ich eksploatacji. W efekcie firmy takie jak 
Google zużywają rocznie po kilka terawatogodzin energii elektrycznej – tyle, ile duże miasto. Oczywiście 
komputery kwantowe też zużywają prąd, np. do schładzania procesorów, które mogą pracować tylko w 
temperaturach bliskich zera absolutnego. Ale ten wydatek może się opłacać, bo szybsze obliczenia dadzą 
oszczędność energii i mniejszy wpływ sektora nowych technologii na zmiany klimatyczne. 
6. KOMUNIKACJA 
Szyfrowanie nie do złamania 
Komputery kwantowe dobrze nadają się do wykonywania obliczeń, które są obiektem zainteresowania tajnych 
służb i hakerów. Chodzi o podsłuchiwanie szyfrowanej transmisji danych, dzięki której zabezpieczane są dziś np. 
operacje bankowe. Najlepszym dostępnym dziś superkomputerom złamanie takiego szyfru zajęłoby dziesiątki lat. 
Maszyn wykorzystująca zjawiska kwantowe mogłaby się z tym uporać w kilka sekund. Na szczęście nie jest to 
takie proste, jak mogłoby się wydawać. Łamanie najczęściej obecnie stosowanych szyfrów RSA sprowadza się 
do rozkładu dużych liczb na czynniki pierwsze. Już w 1994 r. Peter Shor, informatyk pracujący w AT&T Bell 
Laboratories, wymyślił sposób na szybkie wykonanie tego zadania z użyciem maszyny kwantowej. Siedem lat 
później udało się sprawdzić jego pomysł w praktyce. Grupa naukowców z IBM i Stanford University zastosowała 
algorytm Shora na komputerze kwantowym składającym się z siedmiu kwantowych bitów, czyli kubitów. 
Czy w ten sposób udało się złamać jakiś szyfr? Nie – uczeni dokonali jedynie rozkładu liczby 15 na czynniki 5 i 3, 
a więc czegoś, co potrafi uczeń szkoły podstawowej. – Do złamania stosowanego dziś powszechnie szyfrowania 
danych potrzebny byłby komputer kwantowy złożony z tysięcy, a może nawet milionów kubitów – wyjaśnia 
Dragos Ilie z Imperial College London. Na taką maszynę przyjdzie nam poczekać jeszcze wiele lat, o ile nie 
dziesięcioleci. Perspektywa wydaje się odległa, ale organizacje rządowe takie jak NASA już dziś dbają o to, by 
ich dane były szyfrowane za pomocą technologii odpornych na kwantowe włamanie. Co więcej, badania fizyków i 
informatyków mogą doprowadzić do kolejnego przełomu w tej dziedzinie. Chodzi o szyfrowanie kwantowe, które 
wykorzystuje zjawiska zachodzące na poziomie fotonów i cząstek elementarnych w telekomunikacji. Transmisji 
zabezpieczonej w ten sposób nie można podsłuchać – każda ingerencja w przesyłane dane niszczy je. Możliwe 
więc, że internet przyszłości będzie działał m.in. dzięki technologiom kwantowym. 
7. KOSMOLOGIA 
Poszukiwanie wszechświatów równoległych 
W 1985 r. prof. David Deutsch, fizyk z Uniwersytetu Oksfordzkiego, zaproponował teoretyczny model komputera 
kwantowego. Zwykłe komputery wykonują obliczenia na seriach bitów – „zer” i „jedynek”. Komputery kwantowe 
wykorzystują kwantowe bity, czyli kubity, które mogą przybierać obie te wartości jednocześnie – to tzw. 
superpozycja. Dzięki niej moc obliczeniowa rośnie w ogromnym tempie. Dlaczego tak się dzieje? Zdaniem części 
uczonych – w tym samego prof. Deutscha – w rzeczywistości istnieje bardzo wiele bliźniaczych wszechświatów. 
Nasz Wszechświat jest tylko jednym z nich i wchodzi w skład ogromnego multiwersum. Niestety, światy 
przenikają się tylko na poziomie subatomowym. Ale na tym właśnie poziomie funkcjonują komputery kwantowe i 
to właśnie stąd bierze się ich ogromna moc obliczeniowa. – Ta technologia wynika ze współpracy między różnymi 
wszechświatami. Komputery kwantowe są więc kluczem do pogłębienia naszej wiedzy o rzeczywistości – mówi 
prof. Deutsch. 
Tej hipotezy nie da się na razie jednoznacznie potwierdzić badaniami. Ale możliwe, że uda się to właśnie dzięki 
temu, że bogate firmy prywatne inwestują dziś w badania nad komputerami kwantowymi. Być może produktem 
ubocznym tych prac będzie odkrycie zjawisk, które wydają się należeć do świata science fiction: równoległych 
rzeczywistości, podróży w czasie lub do innych wymiarów. 
 

Źródło:Focus.pl 
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Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację :  

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 6-miesięcznej przynależności pomoc w podniesieniu Twoich kwalifikacji, refundujemy kosztu 
kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW ukończonych w ośrodkach szkoleniowych w Polsce i za 
granicą. 
• 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 ( opóźnienienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/article/567 

Może polubisz nas na FB ? 
www.omk.org.pl 

Przypominamy o pomocy finansowej dla marynarzy z OMK wykonujących 

badania na COVID-19. 

Marynarze należący do OMK, którzy ze względów zarówno indywidualnych jak i zawodowych wykonują testy na 
covid, mogą ubiegać się o zapomogę finansową z OMK. 
Przypominamy, iż OMK wynegocjowała korzystniejsze stawki na testy typy RT – PCR z ogólnopolskimi 
laboratoriami sieci Diagnostyka. Szczegóły umowy z "Diagnostyka Laboratora Medyczne". 
Marynarze z OMK wykonujący badania w tej sieci laboratoriów i korzystający z preferencyjnych warunków mogą 
dodatkowo złożyć do OMK wniosek o zapomogę w wysokości 20% kosztu badania. 
Jeżeli marynarz skorzysta z oferty innego laboratorium lub z umowy OMK-HMS także może ubiegać się o 
zapomogę lecz jej wysokość jest ograniczona do 20% ceny usługi wynegocjowanej z laboratoriami Diagnostyką. 
Zapomoga przysługuje tylko marynarzom z OMK indywidualnie zlecającym badania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa własnego, rodziny lub ułatwienia w przemieszczaniu się pomiędzy miejscami zamieszkania i 
pracy. Zapomoga nie przysługuje marynarzom wykonującym badania na zlecenie i koszt armatora. 
Osoby zamierzające skorzystać z zapomogi finansowej proszone są o kontakt mailowy – biuro@nms.org.pl  
Podstawą złożenia wniosku o zapomogę jest rachunek lub paragon oraz potwierdzenie przeprowadzonego 
badania. 
 

Źródło www.omk.org.pl 
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Wydarzyło się 21 września - kalendarium 

21 września jest 264 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 101 dni.  21 września jest 
obchodzony w Armenii,Belize, Malcie jako Święto Niepodległości.  
Imieniny obchodzą: 
Aleksander, Bernardyna, Bożeciech, Daria, Euzebiusz, Hipolit, Hipolita, Ifigenia, Jonasz, Kastor, Konon, Marek, 
Mateusz, Maura, Melecjusz, Melisa, Pacyfik i Pamfil. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1863r. – Powstanie styczniowe: porażka powstańców w bitwie pod Wejwerami.  
1901r. -  Cesarz Austrii Franciszek Józef I nadał prawa miejskie ponad 670-letniej wsi Jaworzno..  
1914r.–   I wojna światowa: 

 Rozpoczęła się I rosyjska okupacja Rzeszowa. 
 Legion Wschodni został rozwiązany z powodu odmowy złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Austrii 

Franciszkowi Józefowi I. 
1924r.–  Stefan Żeromski zakończył pracę nad powieścią Przedwiośnie.  
1939r. – Kampania wrzesniowa. 

 Obrona Palmir. 
 Z Warszawy ewakuowano drogą radzymińską 178 członków korpusu dyplomatycznego i 1200 

cudzoziemców. 
1944r. –52. dzień powstania warszawskiego:  

 upadek Marymontu. 
 Centralny Komitet Ludowy uznał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego za rząd tymczasowy. 

1945r. – Masowiec SS „Kraków” jako pierwszy polski statek po wojnie zawinął do zrujnowanego portu w Gdyni.     
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Wspomnienia Taternika: 
"Podczas jednego z obozów wspinaczkowych w Tatry pojechaliśmy w rejon Morskiego Oka. 
Dotarliśmy pod ścianę. Nasz instruktor (jako, że byliśmy przygotowani na wyprawę pod każdym 
względem) zaproponował, żebyśmy sobie strzelili po jednym - "żeby nam się ściana trochę położyła - 
będzie się lepiej wchodzić". Towarzystwo nie namyślało się długo i zaczęli "kłaść ściany" dosyć 
intensywnie, z czasem flaszki zaczęły topnieć jedna po drugiej i skończyło się na kompletnym uboju. Gdy 
grupa ocknęła się równo ze świtem zauważyli, że brakuje wśród nich prowodyra libacji - instruktora..." 
I tutaj następuje wersja GOPR-owców: 
"Zapieprzamy gazikiem, wyjeżdżamy zza zakrętu a tu jakiś facet na środku drogi idzie na czworaka, wbija 
haki w asfalt i asekuruje się liną..." 

 

 

 

 


