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Politechnika Morska nawiązała współpracę z kołobrzeskim technikum. 

Politechnika Morska w Szczecinie objęła patronatem kołobrzeskie technikum. Na współpracy mają skorzystać 
przyszli marynarze, ale nie tylko. 
Umowa o współpracy Politechniki Morskiej z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu została oficjalnie podpisana 
we wtorek. Dzięki niej uczniowie kołobrzeskiego technikum będą mogli korzystać z bazy dydaktycznej i rozwijać 
swoje umiejętności zawodowe wykorzystując doświadczenie uczelni wyższej. 
Rektor Politechniki Morskiej Wojciech Ślączka zaznacza, że współpraca obejmie nie tylko kierunki stricte 
morskie. 
- Chcielibyśmy tę współprace rozwinąć nie tylko na obszarze kształcenia związanego z morzem, ale także 
informatyki, mechatroniki czy elektroniki. Tych kierunków lądowych, które my kształcimy i są również 
dedykowane do obsługi szeroko pojętego przemysłu morskiego - mówi Ślączka. 
Dyrektor Zespołu Szkół Morskich Anna Walczak mówi, że współpraca jeszcze podniesie poziom kształcenia w 
technikum. 
- Naszym nauczycielom otworzy możliwość dokształcania się, rozwijania się zawodowo - mówi Walczak. 
W kołobrzeskiej szkole uczy się obecnie 450 uczniów z całej Polski, którzy mogą zdobyć uprawnienia nawigatora 
morskiego, mechanika okrętowego, logistyka czy elektroautomatyka okrętowego. 
 

Źródło: Radio Szczecin 

Chińczycy chcą zainwestować w port w Hamburgu. 

Jak źle będzie, jeśli część udziałów w terminalu kontenerowym Tollerort w hamburskim porcie kupi chińska firma 
państwowa? Jak uniknąć sytuacji, w której pewnego dnia Chiny mogłyby użyć swojej potęgi gospodarczej w 
Niemczech jako broni? Wiele osób obawia się o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej Niemiec - pisze w 
sobotę tygodnik "Spiegel". 
Chęć kupienia udziałów w Tollerort przez chińską firmę żeglugową Cosco wywołuje kolejny spór w niemieckim 
rządzie. "Przeciwko chińskiej inwestycji jest sześć ministerstw, w tym ministerstwo gospodarki (kierowane przez) 
Roberta Habecka, który mógłby nawet wstrzymać transakcję - gdyby nie kanclerz Olaf Scholz, który jest za 
objęciem przez Cosco 35 proc. udziałów i jako jedyny jest w stanie powstrzymać Habecka" - pisze w sobotę 
tygodnik "Spiegel". 
"Sam kanclerz był do 2018 roku burmistrzem Hamburga; jego następca, partyjny kolega Peter Tschentscher, 
nalega teraz na porozumienie" - dodaje gazeta. "Z drugiej strony - i tu rolę odgrywają ostatnie doświadczenia z 
Rosją - ludzie są teraz wrażliwi na to, że Niemcy tak bardzo uzależniają się od państw, których wartości nie do 
końca podzielają. W ciągu dwóch dekad Chiny stały się dla Niemiec nieodzownym partnerem biznesowym, ale 
depczą prawa człowieka, są w niejawnym konflikcie z USA i w tlącym się konflikcie z Tajwanem". 
Nie jest tajemnicą, że chińskie władze "postrzegają Cosco jako ważne narzędzie do rozwijania globalnych 
wpływów. (Chińska) Republika Ludowa masowo wykorzystuje projekty handlowe i infrastrukturalne, aby pobudzić 
współpracę - lub, jak mówią krytycy - stworzyć zależności" - pisze "Spiegel". 
Cosco to skrót od China Ocean Shipping Company, największej firmy żeglugowej w Chińskiej Republice 
Ludowej. Grupa jest całkowicie kontrolowana przez państwo i jest czwartą największą firmą żeglugową na 
świecie. 
Siła rynkowa tego przedsiębiorstwa jest oczywista - dlaczego więc Cosco potrzebuje mniejszościowego udziału w 
terminalu w Hamburgu? "Z biznesowego punktu widzenia nie jest to czytelne" - mówi Rolf J. Langhammer z 
Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii. Pozycja Cosco jako klienta jest tam już bardzo silna, więc preferencyjna 
obsługa kontenerowców jest zapewniona. "Dodatkowo w przetargu na kontrakt złożono obietnice - że terminal 
otrzyma status preferowanego hubu - które nie mają większego sensu" - mówi Langhammer. 
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Takie rozważania podsycają podejrzenia, że za tym posunięciem mogą stać inne względy. Na taką transakcję 
mogłaby sobie pozwolić tak naprawdę tylko państwowa firma, która ma na uwadze inne cele niż bezpieczne 
cumowanie w porcie - ocenia Langhammer. 
Jan Ninnemann, profesor logistyki w Hamburg School of Business Administration, widzi natomiast wyraźne 
korzyści dla Cosco z inwestycji w Tollerort. Dzięki takim wspólnym przedsięwzięciom przedsiębiorstwo 
żeglugowe może zabezpieczyć stałe zdolności przeładunkowe i osiągnąć efekt synergii: "Poprzez udział w 
terminalu przedsiębiorstwo żeglugowe może wykorzystać synergię na styku statek-port, a tym samym jeszcze 
bardziej zwiększyć wydajność". 
"W rzeczywistości udział armatorów w terminalach jest od dawna powszechny w innych portach. Na przykład 
gigant żeglugowy MSC poprzez spółkę joint venture objął udziały w terminalu w Bremerhaven, z którego 
korzystają wyłącznie frachtowce MSC" - zauważa "Spiegel". Natomiast konkurencyjny Maersk kontroluje terminal 
w Rotterdamie poprzez spółkę zależną. Ninnemann uważa, że transakcja jest niesprawiedliwie krytykowana: "Nie 
chodzi o chiński udział w infrastrukturze krytycznej, ale o 35-procentowy udział w spółce operacyjnej terminalu". 
Langhammer podejrzewa jednak, że tłem dla chińskiej oferty może być wyścig o stworzenie globalnej cyfrowej 
sieci logistycznej. Polega to na gromadzeniu danych o wszystkich aspektach przepływu towarów w celu 
całościowej kontroli, od planowania dostaw surowców, przez produkcję, po wysyłkę do klienta końcowego. Głód 
danych sięga tak daleko, że w kontenerach instaluje się nawet czujniki, aby bezproblemowo monitorować np. 
stan zamrożonych towarów - wyjaśnia Langhammer. 
To, co na pierwszy rzut oka wydaje się sensowne, ponieważ informacje umożliwiają zrównoważone planowanie z 
niewielkim marnotrawstwem zasobów, jednak również "cementuje zależności. Dane te nie byłyby swobodnie 
dostępne, lecz przechowywane na chińskich serwerach" - zauważa ekspert. 
"20 lat temu takie wejście (na rynek) byłoby świętowane jako wskaźnik postępu w globalizacji - tłumaczy 
Langhammer. - Ale od tego czasu sytuacja w Chinach zdecydowanie się zmieniła. W tych okolicznościach 
aspekty czysto ekonomiczne nie powinny już być czynnikiem decydującym". Jego zdaniem nie musi to oznaczać, 
że transakcja nie doszłaby do skutku; według Langhammera zatwierdzenie inwestycji powinno być powiązane z 
warunkami dotyczącymi przejrzystości i kontroli technologii digitalizacji. 
W piątek lider partii Zielonych Omid Nouripour ostrzegł w "Die Welt", że ewentualny udział chińskiego giganta w 
terminalu oznaczałby, że Cosco miałoby dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących azjatyckiej działalności 
portu w Hamburgu. Nouripour obawia się, że firma może wpłynąć na to, czy będą tam cumować frachtowce z 
Tajwanu. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Polski masowiec zderzył się z suwnicą i żurawiami. 

Polski masowiec IRMA zderzył się z suwnicą bramową w karaibskim porcie. Do zdarzenia doszło 20 października 
podczas zmiany nabrzeża w Puerto Moin na Kostaryce. 
Statek dotknął suwnicy bramowej wraz z dźwigami okrętowymi podczas zmiany nabrzeża. Jak udało się ustalić 
zagranicznym mediom, suwnica nie dostała większego uszczerbku, natomiast dwa z trzech żurawi ucierpiały 
bardziej, sądząc z wideo przedstawiającego zdarzenie. Jednostka została zatrzymana przez podniesione 
wysięgniki żurawi stykające się z suwnicą bramową. 
IRMA przypłynęła z Polski do Kostaryki dzień wcześniej, 19 października. 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Zapaliła się turbina na irlandzkiej farmie wiatrowej. 

Jedna z turbin wiatrowych na Arklow Bank, pierwszej i jak dotąd jedynej morskiej farmie wiatrowej w Irlandii, 
zapaliła się. Prawdopodobnie, tak jak podała irlandzka telewizja RTE, do zapłonu doszło najpewniej po tym, jak 
turbina została uderzona przez piorun w czasie burz, które nawiedziły w ostatnich dniach okolicę. 
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Arklow Bank o mocy 25,2 MW, oddana do użytku w 2004 roku, została zbudowana wspólnie przez SSE i GE 
Energy jako Arklow Bank Phase 1, projekt demonstracyjny mający na celu udowodnienie możliwości, jakie 
morska energetyka wiatrowa może stanowić dla Irlandii. 
Farma wiatrowa, zlokalizowana u wybrzeży Arklow, Co. Wicklow, składa się z siedmiu turbin wiatrowych o mocy 
3 MW, a jej właścicielem i operatorem jest GE Energy na podstawie poddzierżawy zawartej w umowie o 
dzierżawę nabrzeża. 
Turbina stanęła w płomieniach, a później była pochłonięta przez gęsty dym. 
"W dniu 19 października 2022 roku zgłoszono zdarzenie związane z morską turbiną wiatrową na terenie morskiej 
farmy wiatrowej Arklow Bank zlokalizowanej na Morzu Irlandzkim. Nie było żadnych obrażeń. Straż przybrzeżna 
została powiadomiona" - powiedział w oświadczeniu rzecznik GE Renewable Energy. 
"Gdy tylko warunki pogodowe pozwolą i będziemy mogli bezpiecznie dotrzeć na miejsce, rozpoczniemy pracę 
nad ustaleniem pierwotnej przyczyny tego zdarzenia" - dodał rzecznik. 
SSE Renewables rozwija również kolejną fazę projektu Arklow Bank, który początkowo miał mieć moc 520 MW. 
Jednak po przeniesieniu Arklow Bank Wind Park Phase 2 do procesu Maritime Area Planning (MAP) w marcu 
2022 roku, projekt został zmodyfikowany w celu znacznego zwiększenia mocy wytwórczej do 800 MW. 
Dzięki przeniesieniu projektu fazy 2 do nowego systemu wydawania zezwoleń, SSE planuje również budowę 
nowej morskiej farmy wiatrowej o mocy 800 MW do 2028 roku, zamiast pierwotnie planowanego 2025 roku. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Ruszają inwestycje w innowacyjny system ochrony ptaków przed kolizjami z 

turbinami wiatrowymi.  

Wysoka infrastruktura energetyczna może stanowić cel dla ptaków zakładających gniazda. Przykładowo kominy 
elektrociepłowni i elektrowni należących do Grupy PGE upodobał sobie sokół wędrowny. W ciągu ostatnich 
dwóch dekad na nich wykluła się 1/5 wszystkich młodych z tego gatunku, którego populacja stopniowo się w 
Polsce odradza. Z kolei bociany wybierają na swoje „siedziby” wysokie słupy energetyczne. PGE angażuje się w 
działania, które z jednej strony mają chronić ptaki, a z drugiej zapewnić ciągłość pracy infrastruktury 
energetycznej. Jedną z inicjatyw jest wdrażanie innowacyjnego systemu, który ma zapewnić ochronę ptaków 
przed kolizjami z turbinami wiatrowymi. 
– Zagrożenia dla ptaków występujące na terenach zurbanizowanych wiążą się przede wszystkim z presją 
antropogeniczną, której można w pewnym stopniu przeciwdziałać. Patrząc na ochronę np. sokoła wędrownego, 
pustułki czy jeżyków, mamy dobry przykład tego, jak pomagać tym ptakom na obszarach miejskich. Na 
instalacjach przemysłowych, czyli np. na kominach albo słupach energetycznych, też są prowadzone działania, 
które przyczyniają się do zwiększenia populacji rybołowa czy bociana białego – mówi agencji Newseria Biznes 
Paweł Sałek, prezes Ligi Ochrony Przyrody. 
Na PGE Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja popularnonaukowa „Ochrona ptaków na terenach 
zurbanizowanych”, zorganizowana przez Ligę Ochrony Przyrody we współpracy z PGE Polską Grupą 
Energetyczną. Największy koncern energetyczny w Polsce ma na tym polu duże doświadczenie i od lat wspiera 
ochronę ptaków, w tym bociana białego i sokoła wędrownego. 
– PGE od lat zajmuje się w Polsce ochroną ptaków. Można powiedzieć, że to one nas wybrały, czego przykładem 
jest właśnie sokół wędrowny, który na miejsca lęgowe wybrał sobie właśnie nasze kominy elektrowni i 
elektrociepłowni. Obserwując zachowania ptaków, dostosowaliśmy naszą działalność tak, aby miała na nie jak 
najmniejszy wpływ – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 
Sokół wędrowny to jeden z najrzadszych gatunków ptaków. Jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. W latach 60. 
ubiegłego wieku tym ptakom groziło całkowite wyginięcie z powodu stosowania dużej ilości pestycydów w 
rolnictwie. Natomiast obecnie w Polsce żyje 50 par sokołów, a ich populacja sukcesywnie się odradza. Sokoły 
wędrowne upodobały sobie kominy należących do PGE elektrociepłowni i elektrowni, m.in. w Gdyni, Lublinie-
Wrotków, Toruniu i Gdańsku, a także w Bełchatowie i na kominach Zespołu Elektrowni Dolna Odra. 
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Tylko w 2020 roku w tych sześciu gniazdach wykluło się i zostało zaobrączkowanych w sumie 18 piskląt. 
Natomiast od 2003 roku z gniazd umieszczonych na instalacjach Grupy PGE wyfrunęły już 83 młode sokoły. 
Wszystkie ptaki są obrączkowane przez ornitologów ze Stowarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, z 
którym współpracuje Grupa PGE. 
– Można powiedzieć, że dzięki PGE Polskiej Grupie Energetycznej odnowiona została populacja sokoła 
wędrownego, bo blisko 20 proc. populacji tego gatunku wykluło się właśnie w naszych jednostkach wytwórczych 
– mówi Paweł Śliwa. – Obserwujemy te ptaki, a na specjalnej platformie udostępniamy też możliwość ich 
obserwacji przez ornitologów i pasjonatów. 
PGE dba też o bociany, które – ze względu na umiejscowienie gniazd na słupach energetycznych – są narażone 
na kontakt z liniami energetycznymi. Dlatego też każdego roku – od połowy października do końca lutego, kiedy 
bociany wylatują z Polski na okres jesienno-zimowy – na słupach, ponad liniami energetycznymi, stawiane są 
specjalne metalowe platformy, na które są przenoszone gniazda. To zapobiega bezpośredniemu kontaktowi 
bocianów z liniami energetycznymi i redukuje ryzyko porażenia prądem, zwłaszcza wśród młodych osobników. W 
tej chwili na obszarze, na którym działa Grupa PGE, jest już umieszczonych ponad 27 tys. takich platform. 
– Około 40 proc. kraju jest w zasięgu naszej dystrybucji i na tych obszarach znajdują się słupy energetyczne. 
Bocian sobie je upodobał i zakłada tam gniazda. To powoduje pewne utrudnienia dla naszych jednostek 
sieciowych, które dbają o bezpieczeństwo energetyczne i dostawy energii w sposób niezakłócony. W samym 
tylko 2021 roku było ponad 1,5 tys. interwencji związanych z bocianimi gniazdami, które nasze jednostki musiały 
realizować – mówi wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Współpracujemy z ornitologami i wspólnie 
staramy się wszystkie te bocianie miejsca lęgowe konserwować po ich odlotach. 
Grupa PGE, która od kilku lat intensywnie inwestuje w energetykę odnawialną, prowadzi też testy innowacyjnego 
systemu firmy Bioseco, którego celem jest ochrona ptaków przed kolizją z wiatrakami. Pierwsze takie urządzenie 
jest już zamontowane na Farmie Wiatrowej Lotnisko, zlokalizowanej na trasie przelotu żurawi na żerowisko i z 
powrotem. 
– Efekty są już widoczne: ptaki są identyfikowane nawet w odległości 500 m od turbiny, która najpierw wysyła 
sygnał świetlny bądź dźwiękowy i – jeśli to nie pomaga – zostaje wyłączona. To też przekłada się na 
optymalizację kosztów, ponieważ nie trzeba wyłączać całej farmy wiatrowej, tylko poszczególne turbiny – mówi 
Paweł Śliwa. 
PGE realizuje także działania ukierunkowane na ochronę kaczki lodówki. Jest to gatunek objęty ścisłą ochroną 
gatunkową na terenie Polski. Przylatuje ona na zimę na tereny Morza Bałtyckiego. Do zimowania wybiera okolice 
ławic i płytkich miejsc na morzu, po to aby móc skutecznie nurkować po pożywienie. Na wiosnę kaczka odlatuje, 
po to aby złożyć na północy jaja, by na jesień znów powrócić na tereny Bałtyku w powiększonej liczbie. PGE 
dostosowała realizowany obecnie projekt morskich farm wiatrowych do potrzeb kaczek lodówek. 
– W miejscu, gdzie będziemy budować MFW Baltica, czyli największą farmę wiatrową na Bałtyku, odsunęliśmy i 
utworzyliśmy korytarz powietrzny, który nie będzie zabudowany i nie będzie przeszkadzał w migracji kaczki 
lodówki zimującej na terenie Ławicy Słupskiej. Na tym terenie będzie obowiązywał również zakaz poruszania się 
jednostek pływających od listopada do marca – mówi wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 
W zakresie ochrony ptaków Grupa PGE współpracuje również z ornitologami, pasjonatami i stowarzyszeniami. 
Jednym z nich jest właśnie Liga Ochrony Przyrody, czyli najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce. W tym 
roku PGE Polska Grupa Energetyczna jest jej partnerem strategicznym. 
– Poprzez różnego rodzaju zaangażowanie, m.in. konferencyjne, naukowe, społeczne czy związane choćby z tak 
prostymi działaniami jak sadzenie lasów, wspólnie przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska w Polsce – 
mówi Paweł Sałek. 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Przypominamy: prosimy o udział w ankiecie w sprawie zabezpieczenia 

społecznego marynarzy. 

Obecnie polscy marynarze, zatrudnieni przez zagranicznych armatorów i pracujący na statkach pod banderą inną 
niż polska, mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Jeśli marynarz zgłosi się 
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do w/w dobrowolnego ubezpieczenia to musi płacić/odprowadzać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
według zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Strona związkowa wnioskuje 
do strony rządowej o uregulowania kwestii zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy zgodnie z 
wymaganiami Konwencji o pracy na morzu – MLC, 2006. Konwencja ustala, że marynarze podlegający 
krajowemu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego są uprawnieni do korzystania z ochrony 
dot. zabezpieczenia społecznego nie mniej korzystnego niż to, z którego korzystają pracownicy lądowi. W 
związku z powyższym celem niniejszej ankiety jest poznanie opinii marynarzy należących między innymi do 
OMK. 
Prosimy o czynny udział i o wypełnienie ankiety. 
Ankieta jest dostępna na stronie: 
https://www.omk.org.pl/article/1053 
Wypełnioną ankietę prosimy zeskanować i wysłać na adres: biuro@nms.org.pl do dnia 27/11/2022 r. 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

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

kadencję 2023-2028  

Przypominamy. 
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. została 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. Wysłana również została 
korespondencja na adresy e-mail w deklaracji, prosimy o zastosowanie sie do przekazanej treści informacji. 
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. 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. 
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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” 
 

Źródło: omk.org.pl 

 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów? 

Zapraszamy do OMK / ITF. 

Przynależność do Związku zawodowego wielu z nas uważa za zbyteczną i niepotrzebną będąc w dużym błędzie. 
Przedstawiamy tutaj kilka powodów, wymiernych korzyści, dla których warto należeć do Organizacji Marynarzy 
Kontraktowych. 
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas 
pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet 
najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może się wiązać z przykrymi sytuacjami. 
ETF wykorzystuje każdą szansę jak i kreuje  nowe w celu zabezpieczenia miejsc i warunków pracy europejskich 
marynarzy, utrzymania poziomu szkoleń i morskiego know-how. Wypełniając deklarację do OMK wstępujesz 
także do ETF i tym samym wspierasz działania na rzecz lepszych miejsc pracy dla marynarzy z UE. 
Nasze cele: 

 Polscy marynarze powinni mieć równoważne warunki zatrudnienia jaki ich koledzy w innych krajach UE. 
 Zakończenia dyskryminacji płacowej i socjalnej oraz segregacji marynarzy ze względu na kraj 

pochodzenia. 
 Każdy marynarz zatrudniony na statku pod banderą UE powinien korzystać z ubezpieczenia 

społecznego przewidzianego w prawie wspólnotowym. 
 Dbanie o wizerunek marynarza w Polsce jak i na świecie poprzez rzetelne informowanie o trudach jego 

pracy. 
 Stworzenie, wdrożenie i egzekwowanie w Polsce przepisów umożliwiających i gwarantujących godziwe 

warunki pracy marynarzom na statkach polskiej bandery. 
 Powszechne stosowania systemu zatrudnienia na czas nieokreślony (zatrudnienie na stałe). 
 Zagwarantowanie miejsc pracy dla marynarzy wspólnotowych na statkach uprawiających żeglugę na 

wodach europejskich oraz międzynarodowych, z należących do armatorów z UE. 
 Ustawiczne staranie o obejmowanie marynarzy takimi samymi warunkami i zasadami zabezpieczeń 

społecznych z jakich korzystają pracownicy lądowi. 
 Aktywnego udziału w budowaniu i utrzymywaniu światowej sieci ośrodków dla marynarzy, na miarę 

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

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

 

Procesy kwantowe w ludzkim mózgu? Przeprowadzono niesamowite obserwacje. 

Christian Kerskens i David López Pérez z Trinity College Institute of Neuroscience przeprowadzili badania, 
których wyniki sugerują, iż w naszych mózgach zachodzą procesy kwantowe. 
Zaadaptowaliśmy pomysł opracowany na potrzeby eksperymentów mających udowodnić istnienie grawitacji 
kwantowej, zgodnie z którym bierze się pod uwagę znane układy kwantowe, które oddziałują z nieznanym 
układem. Jeśli znane układy splątują się, to nieznany musi być również układem kwantowym. Pozwala to ominąć 
trudności w znalezieniu urządzeń pomiarowych dla czegoś, o czym nic nie wiemy. 
wyjaśnia Kerskens 
Naukowcy zwrócili uwagę na płyn mózgowo-rdzeniowy, a dokładniej rzecz ujmując – spiny protonów w nim 
występujących. Można je mierzyć za pośrednictwem rezonansu magnetycznego i tak właśnie zrobiono w tym 
przypadku. W toku badań ich autorzy zauważyli sygnały, które wydają się wywołane biciem serca. Co więcej, 
sądzą, że mogli je obserwować wyłącznie dlatego, iż jądrowe spiny protonów w mózgu były splątane. Procesy 
kwantowe zachodzące w naszych mózgach mogą wyjaśniać, dlaczego nadal przewyższamy pod wieloma 
względami komputery 
Jeśli splątanie jest tu jedynym możliwym wyjaśnieniem to oznaczałoby to, że procesy zachodzące w mózgu 
musiały oddziaływać na spiny jądrowe, pośrednicząc w splątaniu pomiędzy spinami jądrowymi. W rezultacie 
możemy wywnioskować, że te funkcje mózgu muszą być kwantowe. 
dodaje badacz 
Dlaczego to istotne? Choćby ze względu na fakt, iż owe funkcje mózgu mogą być skorelowane z wydajnością 
pamięci krótkotrwałej i świadomością. To z kolei sugeruje, że procesy kwantowe są ważną częścią funkcji 
poznawczych ludzkiego mózgu. Wiedząc o zachodzących procesach kwantowych możemy też lepiej zrozumieć, 
dlaczego nadal jesteśmy skuteczniejsi od superkomputerów w zakresie podejmowania decyzji czy nabywania 
nowych umiejętności. 
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Polscy żeglarze z niepełnosprawnościami mistrzami świata w Hiroszimie. 

Dwa złote medale i jeden srebrny! To dorobek polskich żeglarzy z niepełnosprawnościami w mistrzostwach 
świata w Hiroszimie. W klasie Hansa 303 single mistrzem świata wśród mężczyzn został Piotr Cichocki, a wśród 
kobiet złoty medal wywalczyła Olga Górnaś-Grudzień. W klasie Hansa 303 doubles Piotr i Olga razem w załodze 
wywalczyli srebrny medal! Wyniki zostały ustalone po wczorajszym dniu, dzisiaj bowiem w Hiroszimie zabrakło 
wiatru.  
- Zrobiliśmy to, co mieliśmy do zrobienia. Przyjechaliśmy do Hiroszimy po medale i z medalami wracamy do 
Polski. Jesteśmy tutaj już po raz drugi, pierwszy raz ścigaliśmy się tutaj w 2018 roku i wtedy też wywalczyłem 
złoto. Można zatem powiedzieć, że Hiroszima jest dla mnie szczęśliwa, ale w tym roku nie mieliśmy niestety 
szczęścia do wiatru. Na to jednak wpływu nie mamy - mówi Piotr Cichocki.  
Piotr Cichocki obronił tytuł mistrzowski wywalczony rok temu, zaś Olga Górnaś-Grudzień poprawiła swój 
ubiegłoroczny rezultat, kiedy to uplasowała się w mistrzostwach świata na drugim miejscu. W załodze mamy 
status quo - podobnie, jak rok temu, tak i teraz z mistrzostw świata Piotr i Olga przywożą srebro ulegając tylko 
załodze z Australii - Christopher Symonds i Manuela Klinger. 
- To nie były łatwe regaty, akwen jest bardzo wymagający. Panują tu silne prądy, często mało wiatru, więc dla 
każdego żeglarza nie są to łatwe warunki. Ale poradziłam sobie i w końcu udało mi się wywalczyć złoty medal 
mistrzostw świata. Do tego srebro w załodze, więc tym razem z Japonii wyjeżdżam przeszczęśliwa - mówi Olga 
Górnaś-Grudzień.  
Dla Olgi Górnaś - Grudzień powrót do Hiroszimy okazał się radosny, ale jej pierwsza przygoda z tym akwenem, 
cztery lata temu, zakończyła się dużym rozczarowaniem. Polka prowadziła zdecydowanie do ostatniego wyścigu, 
ale została wtedy zdyskwalifikowana, gdyż sędziowie, którzy wcześniej nie zgłaszali zastrzeżeń, nagle uznali, że 
siedzisko w jej łódce nie spełnia wymogów formalnych. Decyzja ta wzbudziła wielkie kontrowersje, ale protesty 
Polaków nie przyniosły efektu. W tym roku nie było już najmniejszych wątpliwości. 
- Mając na uwadze doświadczenie sprzed czterech lat, zadbaliśmy o wszystkie formalności związane z 
dopasowaniem sprzętu do rodzaju niepełnosprawności. Na etapie pomiarów poprosiliśmy o oficjalne zgody na 
używanie niezbędnych modyfikacji sprzętowych, by ze spokojną głową przystępować do każdego wyścigu - mówi 
Grzegorz Prokopowicz, trener polskich żeglarzy z niepełnosprawnościami.  
Wielkie gratulacje dla naszych multimedalistów oraz dla trenera Grzegorza, który doprowadził biało-czerwonych 
do kolejnego, wielkiego sukcesu! 

Źródło: Polski Związek Żeglarski 

Czy Piast pójdzie za ciosem? Lech wygrywa na zakończenie kolejki. 

W pierwszym poniedziałkowym meczu PKO BP Ekstraklasy Piast Gliwice zmierzy się z Radomiakiem Radom. 
Drużyna Waldemara Fornalika nie radzi sobie zbyt dobrze w trwającym sezonie. Piast punktuje średnio poniżej 
punktu na mecz. Ma tyle samo punktów znajdująca się w strefie spadkowej Korona Kielce. 
- Zremisowaliśmy na Pogoni, wygraliśmy mecz pucharowy i oczekujemy, że drużyna pójdzie za ciosem - 
zapowiadał Fornalik. 
Piast ma problem z grą na wyjazdach, gdzie wygrał tylko raz. U siebie radzi sobie ciut lepiej. Mecz z 
Radomiakiem będzie kolejną okazją do poprawienia domowego bilansu. Tym bardziej, że Piast nie wygrał u 
siebie od 5 września. 
W Radomiaku zabraknie pauzującego za kartki Raphaela Rossiego oraz kontuzjowanych Thabo Cele i Daniela 
Pika, natomiast w zespole ze Śląska nie zagrają Michał Chrapek (kartki) czy narzekający na urazy Ariel 
Mosór oraz Tomas Huk. 
Początek dzisiejszego meczu o 18:00. 
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Wydarzyło się 24 października - kalendarium. 

24 października jest 283 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 68 dni. Dzisiaj imieniny 
świętują: 
 Alojzy, Antoni, Areta, Aretas, Boleczest, Feliks, Filip, Jan, January, Józef, Marcin, Marek, Pamfilia, Prokles,  
Prokul, Rafał, Septym i Walentyna. 
Dzisiaj obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Walki z Otyłością. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1795 r. – Rosja, Prusy i Austria podpisały akt III rozbioru Polski.  
1914 r.–  I wojna światowa: wojska rosyjskie odbiły Skierniewice z rąk niemieckich. 
1934 r.– Prezydent RP Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o utworzeniu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS). 
1945 r.– Internowany w czasie wojny w Szwecji żaglowiec „Dar Pomorza” powrócił do Gdyni. 

 Polska wstąpiła do ONZ. 
1947 r.– Zainaugurował działalność Teatr Nowy w Warszawie..  
1965 r – Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu komediowego Wojna domowa w 
reżyserii Jerzego Gruzy.  
1970 r.– Rozpoczęło działalność Kino „Relax” w Warszawie. 
1974 r.– Sejm PRL przyjął ustawę Prawo wodne.  
1992 r.– Wystartował kanał satelitarny do Polaków za granicą TVP Polonia. 
2005 r.–  Rafał Blechacz wygrał XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. 

  
Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 
Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-10-21 

1 EUR 4,7804 

1 USD 4,9000 

1 CHF 4,8520 

1 GBP 5,4537 
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https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

 

https://nasdaqbaltic.com  
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https://www.bankier.pl/surowce/notowania 

 

Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

 

 

H U M O R  

Przychodzi eskimos do baru i mówi: 

- Kelner, whisky! 

- Z lodem? 

- Nawet mnie nie wku...aj! 


