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Wybory do władz OMK. Drugi etap wyborów. Głosowanie na Delegatów na 

kadencję 2023-2028  

Zakończyliśmy I. etap wyborów. Zgłoszonych zostało 28 kandydatów na Delegatów OMK . Lista wszystkich 
kandydatów została opublikowana na naszej stronie internetowej oraz jest do wglądu w biurze OMK. 
Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 12/10/2022 r. zostanie wysłana korespondencja listowna do wszystkich 
marynarzy należących do OMK zawierająca informację oraz KARTĘ DO GŁOSOWANIA, na której znajdować się 
będzie lista 28. Kandydatów na Delegatów wraz z autoprezentacją i zdjęciem.. 
Każdy marynarz z OMK NSZZ Solidarność powinien oddać swoje głosy na wybranych kandydatów na załączonej 
karcie do głosowania wg instrukcji , czyli przez zaznaczenie maksymalnie 24. kandydatów, których wskażemy. 
Wybrani Delegaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów, na Walnym Zebraniu Delegatów będą decydować 
o wyborze przyszłych władz OMK oraz  nakreślą przyszły kierunek działania naszej Organizacji.  
Ponieważ przeprowadzenie procesu wyborczego w naszej Organizacji jest bardzo skomplikowane z 
uwagi na specyfikę pracy ludzi morza ( połowa roku poza krajem ) i konieczność uzyskania co najmniej 
połowy głosów ważnych , prosimy w chwili otrzymania listu o pilne odesłanie załączonej karty do 
głosowania z zaznaczoną możliwie jak największą ilością delegatów i czynne uczestniczenie w wyborach. 
Jeżeli nie uzyskamy wystarczającej frekwencji wyborczej w postaci odesłanych kart do głosowania, 
będziemy musieli powtórzyć wybory, co pociąga za sobą znaczne koszty finansowe. 
Przypominamy wszystkim Kalendarz wyborczy na kadencję 2023 – 2028. Część tekstu, która została 

skreślona jest już za nami. 

Kalendarz wyborczy na Kadencję 2023-2028 
19.09.2022 otwarcie listy kandydatów na delegatów i rozesłanie do wszystkich osób zrzeszonych w OMK, 
informacji o wyborach do władz OMK NSZZ Solidarność na kadencję 2023-2028 wraz z informacją wyborczą w 
tym prośbę o zgłaszanie kandydatów na delegatów. Dodatkowo przewidziana jest informacja dotycząca wyborów 
na stronie internetowej OMK oraz wysyłka e-mail i sms. 
 
03.10.2022 zamknięcie listy kandydatów na delegatów. 
 
Prezentacja kandydatów na delegatów i kampania wyborcza – w związku z faktem, iż wybory na delegatów na 
WZD OMK NSZZ Solidarność odbywają się za pośrednictwem „urny wyborczej” każdy kandydat będzie miał 
możliwość autoprezentacji oraz przedstawieniem informacji o swojej osobie, która będzie zawarta na karcie do 
głosowania oraz na stronie internetowej OMK. Autoprezentacja ograniczona jest do 700 znaków. 
 
05.10.2022 przedstawienie listy kandydatów na delegatów w siedzibie OMK oraz opublikowanie jej na stronie 
internetowej OMK. 
 
do 12.10.2022 – rozesłanie do wszystkich członków OMK listów zawierających listę kandydatów na delegatów 
wraz z informacjami wyborczymi dla tego etapu wyborów. 
 
Od 13.10.2022 do 02.01.2023 – wybory delegatów OMK NSZZ Solidarność.  
 
Pomiędzy 03.01.2023 i 30.03.2023 – zebranie sprawozdawczo - wyborcze delegatów OMK NSZZ Solidarność 
oraz wybory do władz OMK NSZZ Solidarność (Przewodniczący, Komisja OMK, Komisja Rewizyjna) oraz 
delegatów na WZD Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność oraz WZD Krajowej Sekcji Morskiej 
Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność. W przypadku braku kworum zostanie zastosowana metoda wyborów „z 
urną” 
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Ankieta ITF. 

ITF opublikowała ankietę dla marynarzy , jest to okazja do wypowiedzenia się w ważnych sprawach 
marynarskich. Zachęcamy do udziału w ankiecie. 
Poniżej link: 
https://www.itfseafarers.org/en/news/maritime-workers-survey 
 

Źródło: ITF-seafarers.org 

Dania. Borholm bez prądu przez awarię podmorskiego kabla. 

W poniedziałek Bornholm został odcięty od prądu. Według duńskiego operatora sieci energetycznej Energinet 
prawdopodobnie nastąpiła awaria podmorskiego kabla, łączącego duńską wyspę ze Szwecją. 
"Przyczyna usterki nie jest na razie znana" - podało w komunikacie przedsiębiorstwo Energinet. 
Rzeczniczka lokalnego dostawcy prądu na Bornholmie firmy Trefor Ost Anya Palm, przekazała duńskim mediom, 
że "jest za wcześnie, aby spekulować o przyczynach braku prądu". "Wiemy jednak, co wydarzyło się w ostatnim 
czasie wokół wyspy" - podkreśliła. 
Pod koniec września doszło do wycieków z gazociągów Nord Stream 1 oraz 2 na południowy wschód od 
Bornholmu oraz północny wschód od wyspy. Według prowadzącej dochodzenie w tej sprawie szwedzkiej 
prokuratury (część wycieków znajduje się w wyłącznej strefie ekonomicznej Szwecji) "podejrzenia dotyczące 
możliwości dokonania sabotażu zostały wzmocnione". "Możemy stwierdzić, że doszło do wybuchów" - 
przekazano w ubiegłym tygodniu. 
Energinet oraz Trefor Ost prognozują, że prąd dla 30 tys. gospodarstw domowych uda się przywrócić w południe. 
 

Źródło:PAP 

 

Czy Remontowa Shipbuilding zostala oszukana w Szkocji? 

Gdańska stocznia Remontowa w 2014 roku stawała do przetargu na budowę dwóch promów pasażersko-
samochodowych ogłoszony w Szkocji. Remontowa zajęła w nim drugie miejsce, a zwyciężył krajowy zakład. 
Stacja BBC twierdzi jednak, że przetarg był ustawiony. 
Sprawę za reportażem stacji BBC opisuje Portal Morski. Unijny przetarg na dwa promy pasażersko-
samochodowe dla przewoźnika CalMac wygrała w 2015 roku stocznia Ferguson Marine funkcjonująca w Porcie 
Glasgow, na rzece Clyde. Nie jest to jednak prężnie działająca firma – jeszcze w tym samym 2014 roku stocznia 
trafiła z powodu problemów finansowych pod zarząd komisaryczny. 
W momencie, kiedy rozstrzygany był przetarg na nowe promy dla CalMac, stocznia Ferguson Marine nosiła już 
nazwę Ferguson Marine Engineering Ltd i znajdowała się pod zarządem Jima McColla, przedsiębiorcy 
powiązanego z ówczesnym premierem Alexem Salmondem. Umowa budowy dwóch jednostek opiewała na 97 
milionów funtów. Miały to być statki stumetrowe, co ważne – dwupaliwowe, korzystające z konwencjonalnego 
paliwa i LNG. Ferguson Marine nie posiadała doświadczeń w budowie jednostek z tego typu napędem. 
Żadna z zamówionych jednostek nie weszła jeszcze do eksploatacji, choć opóźnienie względem terminów 
umownych wynosi już 5 lat. Prace nad promami o numerach budów 801 (ten statek otrzymał przynajmniej swoją 
nazwę: Glen Sannox) i 802 pochłonęły już także dodatkowe 150 milionów funtów z pieniędzy podatników. 
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Ferguson Marine od początku zmagała się z problemami podczas budowy. Od czasu rozstrzygnięcia przetargu 
spółka miała ponownie zarząd komisaryczny, następnie przeszła znów pod kuratelę państwa. Wdrożony plan 
naprawczy nie przyniósł rezultatów, a postępy prac nad promami były nikłe. Glen Sannox został co prawda 
zwodowany w 2016 roku, ale okazało się, że kadłub został zbudowany z niewłaściwych materiałów i nie uzyskał 
zatwierdzenia klasyfikatora. Jak podkreśla BBC, uroczystość wodowania, w której wzięła udział premier Nicola 
Sturgeon, była niezbędna by uzyskać od CalMac kolejną transzę. Finalnie prom ma wejść do eksploatacji w 2023 
roku, pięć lat po terminie. 
Stacja BBC zaczęła zastanawiać się, jak to możliwe, że zamówienie trafiło do borykającego się z problemami i 
pozbawionego odpowiedniego know-how zakładu. Dziennikarzom udało się pozyskać dokumenty przetargowe. 
Według BBC Ferguson Marine została w trakcie przetargu potraktowana preferencyjnie na szkodę pięciu innych 
stoczni, które stanęły do konkursu. Całość odbyła się z naruszeniem obowiązującego prawa unijnego. 
W wyemitowanym w BBC reportażu podano, że stocznia Ferguson Marine powinna zostać odrzucona w 
procedurze przetargowej na samym początku, jako że nie spełniła jednego z obowiązkowych wymogów 
minimalnych – przedstawienia aktualnego zabezpieczenia bankowego budowy. Ferguson Marine miała być także 
jedynym oferentem, jaki otrzymał pełną 424-stronicową szczegółową specyfikację techniczną, podczas gdy 
pozostałe pięć stoczni musiało się zadowolić 124-stronową skróconą wersją. Według BBC stało się to za 
pośrednictwem zatrudnionej przez stocznię firmy konsultingowej CMAL, która z jednej strony przygotowywała na 
zlecenie Ferguson Marine jej ofertę przetargową, a z drugiej pracowała nad dokumentacją dla organizatora 
przetargu. Co więcej, BBC podało, że Ferguson Marine (a właściwie wspomniana firma konsultingowa w imieniu 
stoczni) przygotowała 351-stronicową ofertę przetargową, której 90 procent stanowiły treści skopiowane ze 
specyfikacji armatora, łącznie z czcionką, numeracją stron czy literówkami. 
Wszystko to... nie wystarczyło do wygrania przetargu. W marcu 2015 roku, kiedy otwarto oferty stoczni, okazało 
się, że Ferguson Marine wyceniła budowę na 109,8 milionów funtów, podczas gdy najtańsza złożona oferta 
dotyczyła kwoty 72,8 milionów funtów. Co więcej, BBC twierdzi, że armator wskazał, że to oferta Remontowej 
Shipbuilding najlepiej odpowiadała oczekiwaniom przewoźnika, ale do Polski ta wiadomość nigdy nie dotarła. 
Według reportażu, Ferguson Marine zajęła drugie miejsce. Jednakże firma CMAL organizująca przetarg dała 
Ferguson Marine szansę zmodyfikowana szczegółów oferty, co zbliżyło ją do propozycji konkurencji. Doszło 
także do spotkania reprezentantów CMAL i stoczni, co doprowadziło do kolejnych zmian w ofercie. 
Po dokonaniu w taki sposób korekt, cena zaproponowana przez Ferguson Marine spadła finalnie do 97 milionów 
funtów i została ponownie oceniona. BBC podaje, że oferta Ferguson Marine otrzymała 36,5 punktu na 50 
możliwych w ocenie kosztów (najgorszy wynik spośród oferentów) oraz 38 punktów za jakość specyfikacji 
(zdecydowanie najlepszy wynik). W ten sposób szkocka stocznia została zwycięzcą przetargu. 
Jak podaje Portal Morski, Remontowa Shipbuilding zakwestionowała wynik przetargu i zwróciła się z prośbą o 
oficjalne wyjaśnienia. W rezultacie polska spółka otrzymała mailowo informację, że przyczyną jej przegranej była 
„słaba” specyfikacja techniczna (129 stron przy 351 stronach w przypadku zwycięskiej oferty). 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Norwegia. W pobliżu pól naftowych szpiegują rosyjskie statki naukowe naukowe. 

W pobliżu norweskich pól naftowych i gazowych pływają rosyjskie statki naukowe, które prowadzą działalność 
szpiegowską - piszą norweskie media. Według gazety "Aftenposten" od czerwca na Bałtyku i Morzu Północnym 
obecnych było dziewięć takich jednostek. 
Jak podaje norweski nadawca publiczny NRK w środę rosyjski statek Akademik Borys Pietrow minął pole Gjoa na 
Morzu Północnym. "Zarejestrowany jest jako jednostka badawcza, ale działa jako statek szpiegowski" - twierdzi 
wykładowca Norweskiej Akademii Marynarki Wojennej Stale Ulriksen. 
Według eksperta "Akademik Borys Pietrow ma więcej anten niż zwykłe statki, wydaje się, że ma dużą pojemność 
sensorów oraz wciągarki". "Ma sprzęt, który świadczy o tym, że jest przystosowany do innej działalności niż 
naukowa" - uważa Ulriksen. 
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Jak pisze dziennik "Dagbladet", norweskie władze udzieliły zgody na prowadzenie badań na Norweskim Szelfie 
Kontynentalnym rosyjskiemu statkowi Akademik Siergiej Wawiłow od 26 sierpnia do 22 października. 
Naukowiec z Norweskiej Akademii Marynarki Wojennej Ina Holst Pedersen Kvam zauważyła, że ta sama 
jednostka w czerwcu realizowała misję badawczą na Morzu Bałtyckim. "Wówczas rozpoczęła się tymczasowa 
+konserwacja+ przez Rosję gazociągu Nord Stream. W kontekście późniejszych eksplozji jest to zbieg 
okoliczności, który nie budzi zaufania" - podkreśliła. 
Według niej Akademik Siergiej Wawiłow przewozi m.in. pojazdy podwodne mogące umieszczać na dnie sprzęt 
służący do podsłuchów lub sabotażu. 
Z analizy dziennika "Aftenposten" wynika, że od czerwca na Morzu Bałtyckim oraz Morzu Północnym obecnych 
było dziewięć rosyjskich statków naukowych. Jednym z nich był Akademik Triosznikow, który w czerwcu i 
wrześniu pływał w pobliżu Bornholmu, zawinął również do Kaliningradu. 
Norweski rząd po wyciekach z gazociągów Nord Stream, spowodowanych prawdopodobnie sabotażem, 
doprowadził do podniesienia alertu bezpieczeństwa wokół infrastruktury energetycznej. Do ochrony platform 
naftowych i gazowych zaangażowano m.in. wojsko. 
 

Źródło: PAP 

Najnowsze łodzie pilotowe ochrzczone w Porcie Gdańsk.  

Firma Gdańsk-Pilot, świadcząca usługi pilotowe w portach Gdańsk, Elbląg i na Zalewie Wiślanym, ochrzciła 
oficjalnie dwie najnowsze łodzie pilotowe Pilot 23 i Pilot 24. 
Łodzie pilotowe Pilot 23 i Pilot 24 są eksploatacji już od jakiegoś czasu – zostały dostarczone firmie Gdańsk-Pilot 
odpowiednio w maju 2020 i listopadzie 2021, jednak dotychczas, ze względu na pandemię, nie doczekały się 
oficjalnej ceremonii chrztu morskiego. Nadrobiono to w piątek 30 września, kiedy to obie jednostki zostały 
uroczyście ochrzczone przy jednym z nabrzeży w Porcie Gdańsk. 
Matką chrzestną łodzi Pilot 23 została Marzena Stando, od ponad 20 lat prowadząca księgowość i biuro firmy 
Gdańsk-Pilot. Chrzestną Pilota 24 została natomiast Magdalena Karp, Sekretarz Rady Krajowej Sekcji Morskiej 
Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, której morscy piloci są częścią od ponad siedmiu la 
Pilot 23 i Pilot 24 to bliźniacze łodzie, które powstały na zamówienie Gdańsk-Pilot w fińskiej stoczni Kewatec 
Shipyards w Kokkoli. Mierzą po 16,20 metra długości i 4,60 metra szerokości, mają zanurzenie wynoszące 1,30 
metra. Jak podkreślają przedstawiciele Gdańsk-Pilot, jednostki zostały skrojone na miarę i potrzeby 
europejskiego portu i od początku ich eksploatacji sprawują się rewelacyjnie. Dzięki dwóm silnikom Caterpillar o 
mocy 560 koni mechanicznych każdy, łodzie mogą rozwinąć prędkość do 26 węzłów. Konstrukcja łodzi zapewnia 
samoodwracalność w przypadku wywrócenia. 
Zadaniem każdej z łodzi będzie dostarczanie na pokłady statków wchodzących do Portu Gdańsk pilotów oraz 
podejmowanie ich i odstawienie na ląd ze statków wychodzących. Gdańsk-Pilot eksploatuje także łódź Pilot 22, 
zbudowaną w Tczewskiej Stoczni Rzecznej w 1991 roku. Jest to łódź nieznacznie dłuższa, bo mierząca 17,09 
metra, ale jednocześnie o wiele wolniejsza – może rozwinąć do 10 węzłów. Charakteryzuje się za to zwiększoną 
wytrzymałością w warunkach lodowych, dlatego jest wykorzystywana przede wszystkim przy oblodzeniu. 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Ludzkie zarodki będą hodowane w mechanicznych macicach. 

Przedstawiciele firmy Renewal Bio mają pomysł na wykorzystanie komórek macierzystych między innymi w 
leczeniu bezpłodności, zaburzeń genetycznych czy wydłużania życia. 
Cała idea polega na tym, by zarodki powstałe na bazie komórek macierzystych były hodowane przez pięć tygodni 
w sztucznych macicach. Pozyskiwane w ten sposób tkanki mogłyby być używane w przytoczonych we wstępie 
dziedzinach. Takie rozwiązanie przetestowano jak na razie w przypadku myszy, które na wczesnym etapie 
rozwoju wykształciły bijące serca. Do osiągniecia tego celu wystarczyło zaledwie kilka dni. 
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Publikacja na ten temat ukazała się w Cell. Jeden z naukowców zaangażowanych w ten projekt, Jacob Hanna, 
chce powtórzenia względem ludzkich komórek tego, co udało się zrobić w przypadku gryzoni. Dzięki dalszemu 
rozwojowi tego typu technologii całkiem realny mógłby być scenariusz, w którym komórki macierzyste zostają 
przeniesione do organizmu starszej osoby w celu wzmocnienia jej układu odpornościowego. Oczywiście to 
długofalowe plany, których realizacja zajmie jeszcze wiele lat. 
Jak na razie naukowcom udało się wyhodować w ten sposób zarodki myszy 
Hanna porównuje zarodki do… drukarki 3D, ponieważ mogą posłużyć do kontrolowanego wytwarzania narządów 
i tkanek. Oczywiście może to wzbudzać kontrowersje, ponieważ w grę wchodzi wykorzystywanie ludzkich 
embrionów w komercyjny sposób. Przeciwnikiem tego typu pomysłów jest Nicolas Rivron z Instytutu 
Biotechnologii Molekularnej w Wiedniu. Jego zdaniem do osiągnięcia tego samego celu wystarczyłyby 
“minimalne struktury embrionalne” pozwalające na pozyskanie potrzebnych komórek. 
O ile na obecnym etapie rozwoju medycyny naukowcy są w stanie wyhodować stosunkowo proste tkanki, takie 
jak chrząstka czy kość, to mają znacznie więcej trudności z bardziej złożonymi. Hanna i jego współpracownicy 
twierdzą, iż mają rozwiązanie tego problemu. Jak do tej pory udało im się wyhodować zarodki myszy poza 
biologicznym łonem – wykorzystali w tym celu mechaniczną macicę. W ramach ostatnich postępów skorzystali 
natomiast z komórek macierzystych. 
Czytaj też: Ćwiczenia na siłowni zapewniają korzyści nawet seniorom. Nie chodzi wyłącznie o sylwetkę 
Nie wszystko wyszło idealnie, ponieważ średnio zaledwie 1 na 100 zarodków w ogóle się rozwinął. Co więcej, 
nawet w takich przypadkach embriony cechowały się szeregiem nieprawidłowości, między innymi związanych z 
pracą serca. Hanna zamierza wykorzystać własne komórki krwi lub skóry, a także próbki pochodzące od innych 
ochotników, jako punkt wyjścia do tworzenia syntetycznych ludzkich zarodków. Badacz broni też swojego 
pomysłu, podkreślając, że nie zamierza tworzyć bardziej rozwiniętych form życia – chodzi wyłącznie o etap 
embrionalny, na którym można pozyskać istotne dla medycyny tkanki. 

Źródło:Focus.pl 

Najmniejszy wymiar kary w Poznaniu. 

Lech Poznań pokonał Radomiaka Radom tylko 1:0. Choć "Kolejorzowi" nie brakowało podbramkowych sytuacji, 
to ostatecznie tylko Gio Citaiszwili zdołał wpisać się na listę strzelców.  
Lech objął prowadzenie już na samym początku spotkania. W 12. minucie Alfonso Sousa obsłużył 
podaniem Gio Citaiszwilego, a ten zatańczył z piłką w polu karnym i mimo że nieczysto trafił w piłkę, to 
jednocześnie uderzył na tyle celnie i zaskakująco dla bramkarza, że mógł cieszyć się ze strzelonego gola. 
 
Mistrz Polski w kolejnych minutach wypracował sobie mnóstwo dogodnych sytuacji podbramkowych, 
jednak Gabriel Kobylak udanie interweniował i zarazem poznaniakom brakowało skuteczności. Sam Citaiszwili 
mógł mieć dublet, blisko trafienia byli również Sousa, Alan Czerwiński, Filip Marchwiński czy Mikael Ishak. 
 
Jak mówi piłkarskie porzekadło, niewykorzystane okazje lubią się mścić, lecz tym razem "Kolejorzowi" udało się 
uniknąć zemsty. Niemniej jednak nikt przy Bułgarskiej do ostatniego gwizdka sędziego nie mógł być pewien 
kompletu punktów.  
 
Podopieczni Johna van den Broma - pomimo niezbyt wyrafinowanego stylu - ostatecznie dowieźli minimalną 
przewagę i dopisali do swojego dorobku kolejne trzy oczka. To już szósty mecz z rzędu w lidze bez porażki.  
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Źródło:pilkanożna.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. 
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. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 41-2022 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 7 
 

• 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/ 
 

Wydarzyło się 10 października - kalendarium. 

10 października jest 283 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 82 dni. Dzisiaj imieniny 
świętują: 
 Adalryk, Alderyk, Daniel, Dionizjusz, Dionizy, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Eulampia, Eulampiusz, Franciszek,
 Gereon, German, Jan, Kalistrat, Kasjusz, Leon, Leona, Lutomir, Maria, Paulin, Przemysław, Rustyk, Rustyka,  
Samuel, Tomił, Tomiła, Twardostoj i Zbigniew. 
Dzisiaj obchodzony jest  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1410 r. – Wielka wojna z zakonem krzyżackim: zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Koronowem. 

1574 r.–  W Krakowie wybuchły kilkudniowe starcia wywołane przez katolików przeciwko ewangelikom; 
zburzenie zboru ewangelickiego przez katolików, głównie żaków Akademii Krakowskiej. 
1793 r.– W Szczecinie odsłonięto pomnik Fryderyka II Wielkiego.  
1794 r.–  Insurekcja kościuszkowska: klęska powstańców w bitwie pod Maciejowicami w czasie której został 
ciężko ranny i wzięty do niewoli Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej Tadeusz Kościuszko. 
1912 r.– W Inowrocławiu uruchomiono komunikację tramwajową.   
1922 r.– W Katowicach zebrał się na pierwszym posiedzeniu Sejm Śląski. 
1939 r.– Przeprowadzono pierwszą masową egzekucję w bydgoskiej „Dolinie Śmierci”. 

 W Warszawie ukazało się pierwsze wydanie czasopisma konspiracyjnego „Polska Żyje”. 
 ZSRR przekazał Wileńszczyznę Litwie. 

1941 r.– W Biernatkach pod Kaliszem Niemcy rozstrzelali 125 Żydów. 
1956 r.– Astronom Kazimierz Kordylewski po raz pierwszy zaobserwował księżyce pyłowe Ziemi. 

 Rozpoczął się I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. 
 W Teatrze Młodej Warszawy (obecnie Teatr Rozmaitości) zadebiutował Zbigniew Zapasiewicz. 

2009 r.–  Prezydent Lech Kaczyński ratyfikował w imieniu Polski Traktat lizboński..  
 

 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-10-03 

1 EUR 4,8677 

1 USD 5,0239 
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1 CHF 5,0372 

1 GBP 5,5542 

 

    

https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

 

https://www.bankier.pl/surowce/notowania 
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

H U M O R  

Bogdan baraszkował w najlepsze z kochanką, gdy usłyszał, że samochód jej męża wjeżdża na podjazd. 

Niewiele myśląc złapał swoje ubranie i wyskoczył przez okno, mimo, że na zewnątrz padał deszcz. Traf 

chciał, że ulicą przebiegał właśnie maraton. Bogdan postanowił dla niepoznaki dołączyć do zawodników. 

- Zawsze biegasz nagi? - zapytał go po przebiegnięciu kilku kilometrów jeden z biegaczy. 

- Tak - odparł Bogdan. - Czuje się wtedy naprawdę wolny, a powiew wiatru przyjemnie chłodzi moją skórę. 

- To dlaczego biegniesz z ubraniem pod pachą? - dopytuje się sportowiec. 

- Po zakończonym biegu mogę od razu ubrać czyste ciuchy - wyjaśnił Bogdan. 

- A zawsze biegasz z nałożoną prezerwatywą? - zapytał zawodnik. 

- Nie, tylko kiedy pada. 


