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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku – stan na dzień 15-11-2021 r 

Informujemy, iż nadal z obowiązku kwarantanny niezależnie od kierunku podróży w ramach wykonywania 
czynności zawodowych nie muszą odbywać marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz 
statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy  administracji morskiej lub uznanych 
organizacji w celu wykonania inspekcji. 

Źródło: www.omk.org.pl 

Ograniczenia i procedury w podmianach załóg w portach na świecie. 

W portach na całym świecie, obowiązują ograniczenia, środki bezpieczeństwa i procedury które cały czas się 
zmieniają w związku z dynamiką rozwoju pandemii. 
Poniżej przekazujemy link do aktualizowanej mapy z zaznaczeniem części świata, Państwami i ograniczeniami 
związanymi z podmianami załóg. 
Udostępniona jest na stronie UKP&I Club  www.ukpandi.com. 
 
http://geollectcoronavirusdashboard.com.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Kilka słów o tzw „ wygodnej banderze”. 

Czym są „wygodne” bandery? 
Statek pod wygodną banderą to taki, który pływa pod banderą kraju innego niż kraj własności. Dla marynarzy na 
pokładzie może to oznaczać: 

 bardzo niskie zarobki 
 złe warunki na pokładzie 
 nieodpowiednie jedzenie i brak czystej wody pitnej 
 długie okresy pracy bez odpowiedniego odpoczynku, prowadzące do stresu i zmęczenia 

Dzięki „wylogowaniu się” z rejestracji statku z kraju własności właściciele statków mogą skorzystać z: 
 minimalna regulacja 
 tanie opłaty rejestracyjne 
 niskie lub brak podatków 
 swoboda zatrudniania taniej siły roboczej z globalnego rynku pracy 

ITF uważa, że powinien istnieć „ prawdziwy związek ” między rzeczywistym właścicielem statku a banderą, pod 
którą pływa statek, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS). Rejestry FOC ( 
wygodnej bandery )  utrudniają związkom zawodowym, interesariuszom branżowym i społeczeństwu rozliczanie 
właścicieli statków. 
W wielu przypadkach same rejestry nie są nawet prowadzone z kraju bandery. 
Globalizacja pomaga w zagmatwaniu sytuacji i napędza ten trend. 
Na konkurencyjnym rynku żeglugowym „wygodne bandery” obniżają opłaty i minimalizują regulacje prawne  
ponieważ właściciele statków szukają najtańszego sposobu na swoją działalność. 
Problemy marynarzy 
Roszczenia umowne 
Wypadek na statku może zrujnować życie, zakończyć karierę na morzu i pozbawić rodzinę regularnych 
dochodów. Na własną rękę marynarze mają niewielkie szanse na uzyskanie odszkodowania. ITF i stowarzyszone 
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z nią związki pomagają marynarzom w dochodzeniu tych spraw przez sądy, ale często muszą rozwikłać złożone 
struktury firmy, zanim będą mogli ustalić, kto jest odpowiedzialny za statek i jego załogę. 
Otrzymywanie wynagrodzenia 
ITF codziennie słyszy o załogach, którym należą się duże sumy pieniędzy. Niektóre załogi po prostu nie 
otrzymują wynagrodzenia w ogóle.  
 W wielu przypadkach mijają miesiące na burcie bez żadnego wynagrodzenia. Bez wynagrodzenia nie stać 
marynarzy nawet na ucieczkę i powrót do domu. Jednym z najważniejszych aspektów pracy inspektorów ITF jest 
pozyskiwanie zaległych wynagrodzeń marynarzy.  
Zgłaszanie roszczeń 
Pomimo trudności, wielu marynarzy pracujących pod FOC jest zbyt przerażonych, by protestować. Pozbawieni 
skrupułów agenci załogowi ustalają wśród zastraszanej załogi nazwiska marynarzy, którzy skarżą się 
inspektorom. Nadal powszechną praktyką jest wpisywanie przez kapitana statku „donosiciel ITF” w rejestrze 
dot.marynarza. Mając taki znak w swojej ewidencji, marynarz nie może być ponownie zatrudniony. Niektórzy 
marynarze trafiali nawet do więzienia po powrocie do domu.  
Rola ITF 
ITF negocjuje umowy z organizacjami międzynarodowymi, w tym pracodawcami morskimi i agencjami obsady 
załogowej, w celu zapewnienia odpowiednich standardów i warunków dla większych grup marynarzy. 
Staramy się, aby marynarze pełniący służbę na statkach FOC ( wygodnej bandery ), niezależnie od ich 
narodowości, byli chronieni przed wyzyskiem przez armatorów 
Kampania przemysłowa odniosła sukces w wyegzekwowaniu przyzwoitych płac i warunków na pokładzie prawie 
11 500 statków „wygodnej bandery”. ITF stała się nosicielem standardów dla wyzyskiwanych i źle traktowanych 
marynarzy, niezależnie od narodowości czy przynależności do związków zawodowych. Każdego roku ITF i jej 
afiliowane związki odzyskują miliony dolarów w formie zaległych wypłat i odszkodowań za śmierć lub obrażenia w 
imieniu marynarzy, którzy nie mają dokąd się zwrócić. 
Układy zbiorowe zatwierdzone przez ITF 
Zatwierdzone przez ITF układy zbiorowe określają płace i warunki pracy dla całej załogi na statkach FOC, 
niezależnie od narodowości. Wszystkie statki objęte umową zatwierdzoną przez ITF otrzymują certyfikat, który 
oznacza uzgodnione zarobki i warunki pracy na pokładzie. 
Istnieją różne rodzaje umów odzwierciedlających złożoność branżowych umów rejsowych i offshore oraz różnice 
między regionami. 
Inspekcje 
Ponad 150 inspektorów ITF i osoby kontaktowe w portach na całym świecie zapewniają zgodność z naszymi 
umowami. Inspektorzy ITF to urzędnicy związkowi, którzy pracują w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin i 
pracują bezpośrednio z ITF. 
Monitorują wypłatę wynagrodzeń oraz inne warunki socjalne i pracownicze. W razie potrzeby podejmują działania 
w celu egzekwowania polityki ITF. 
Kraje FOC ( wygodnej bandery 
Następujące kraje zostały uznane za FOC przez komitet ds. uczciwych praktyk ITF (wspólny komitet związków 
marynarzy i dokerów ITF), który prowadzi kampanię ITF przeciwko FOC: 

 Antigua i Barbuda 
 Bahamy 
 Barbados 
 Belize 
 Bermudy Boliwia 
 Kambodża 
 Kamerun 
 Kajmany 
 Komory 
 Wyspy Cooka 
 Curaçao 
 ypr 
 Gwinea Równikowa 

 Liban 
 Liberia 
 Malta 
 Madera 
 Wyspy Marshalla 
  Mauritius 
 Moldova 
 Mongolia 
 Myanmar 
 Korea Północna 
 Palau 
 Panama 
 Wyspy Świętego 

 Wyspy Owcze (FAS) 
 Francuski 

Międzynarodowy 
Rejestr Statków (FIS) 

 Niemiecki 
Międzynarodowy 
Rejestr Statków (GIS) 

 Gruzja 
 Gibraltar Honduras 
 Jamajka 

Tomasza i 
Książęca 

 Sierra Leone 
 St Kitts i Nevis 
 Św. Wincentego 
 Sri Lanka 
 Tanzania 

(Zanzibar) 
 Tonga 
 Vanuatu 

 

Źródło: Na podstawie itfglobal.org  
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Chińczyk trzyma Greka w garści? Krótka opowieść o porcie w Pireusie. 

Grecy w zeszłym miesiącu zwiększyli do 67 proc. udział w pireuskim porcie chińskiego giganta morskiego 
COSCO. Najnowsza umowa chińskiej dzierżawy wzmogła niepokój w związku z rosnącym zaangażowaniem 
Państwa Środka w europejską infrastrukturę oraz niespełnionymi obietnicami inwestycyjnymi Chińczyków.  
Grecki port w Pireusie stanowi obecnie czwarty co do wielkości port kontenerowy w Europie, zaś w zeszłym 
miesiącu władze portu przekazały 16 proc. udziałów chińskiemu potentatowi COSCO (China Ocean Shipping 
Company), który zakupił 51 proc. udziałów w sierpniu 2016 roku. 
Transfer ten podnosi udział COSCO w Pireusie do 67 proc. W ramach umowy prywatyzacyjnej z 2016 roku, 
COSCO kupił 51 proc. udziałów za 280 mln euro i zobowiązał się do inwestycji o wartości ok. 294 mln euro do 
2021 roku. 
Najnowsza umowa chińskiej dzierżawy wzmogła niepokój w związku z rosnącym zaangażowaniem Państwa 
Środka w europejską infrastrukturę i napotkała mur sprzeciwu w związku z obawami środowiskowymi i 
społecznymi oraz w części niespełnionymi obietnicami inwestycyjnymi Chińczyków.  
Gruszki na wierzbie   
Wzrost udziałów Chińczyków w greckim porcie wywołał zaniepokojenie części środowisk z racji rosnącego 
zaangażowania Chin w europejską infrastrukturę. Co najistotniejsze, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, 
Chińczycy nie zrealizowali wszystkich spośród zapowiedzianych inwestycji. 
Zgodnie ze wstępnym porozumieniem z 2016 roku, COSCO miało do 2021 roku zrealizować 11 projektów 
inwestycyjnych o wartości ok. 300 mln euro. Lista projektów obejmowała m.in. rozszerzenie zdolności portu do 
przyjmowania większej liczby statków wycieczkowych czy też poprawę infrastruktury stoczniowej.  
Większość z inwestycji nie została ukończona, zaś Chińczycy winą za taki stan rzeczy obarczają Greków. 
Mieszkańcy Pireusu wytoczyli serię procesów sądowych, twierdząc, że COSCO nie przestrzegało protokołów 
środowiskowych i zniszczyło środowisko morskie. 
Umowa portowa znalazła się pod szerszą kontrolą w trudnym momencie w jej stosunkach z Chinami. W obliczu 
coraz bardziej agresywnej polityki Pekinu, Unia Europejska stara się lepiej chronić strategiczne sektory przed 
chińskim wpływem.  
Mimo podnoszonych głosów krytyki, nie można nie dostrzec pozytywów chińskiej obecności w greckim 
porcie.  Greccy urzędnicy wskazują na wzrost lokalnej gospodarki od momentu przejęcia udziałów w porcie przez 
COSCO. 
Od 2008 roku firma zainwestowała 1,2 mld euro i pięciokrotnie zwiększyła pojemność kontenerową portu. Odkąd 
COSCO przejęło obsługę portowych terminali kontenerowych w ramach umowy koncesyjnej, zaś w 2016 roku 
nabyło 51 proc. udziałów w porcie, Pireus urósł do rangi głównego węzła przeładunkowego dla towarów 
przeznaczonych do krajów śródziemnomorskich, stając się jednym z największych portów kontenerowych w 
Europie. 
Po nitce do kłębka 
COSCO nabyło udziały w Pireusie w 2008 roku podczas serii wyprzedaży, na które nacisk wywierali 
międzynarodowi wierzyciele Grecji w następstwie globalnego kryzysie finansowym, w efekcie którego kraj 
pogrążył się w bankructwie. 
Dla Chin grecki port jest ważny dla Inicjatywy Pasa i Drogi (Belt and Road Initiative – BRI), która ma na celu 
budowę infrastruktury łączącej Azję, Afrykę i Europę.  
Pekin poprzez udzielane wsparcie sprawuję kontrolę nad globalnymi inwestycjami portowymi. Chińskie 
przedsiębiorstwa żeglugowe rozwijające działalności na skalę globalną otrzymują wsparcie z Pekinu, oficjalnie 
pod auspicjami rozwoju inicjatywy Pasa Szlaku i Drogi. 
Z ekonomicznego punktu widzenia, sieć portów łączy się z innymi projektami infrastrukturalnymi Pasa Szlaku i 
Drogi, tworząc miejsca pracy dla mnóstwa chińskich firm.  Chiny przejmując kolejne porty mogą również 
ograniczyć dostęp dla konkurencji, pomagając w budowaniu chińskiej potęgi gospodarczej.  
Większa kontrola nad międzynarodowym łańcuchem dostaw zwiększa również niezależność Państwa Środka i 
zmniejsza możliwości wywierania potencjalnego nacisku politycznego przez inne państwa.  Dywersyfikacja 
szlaków handlowych pozwala Chinom zabezpieczyć się przed tym zagrożeniem. 
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Większość eksportu odbywa się drogą morską, stąd też rozwój terminali i centrów logistycznych pomaga Chinom 
zwiększyć kontrolę nad linią dostaw swoich towarów, dywersyfikuje handlowe szlaki morskie i zwiększa ich 
samowystarczalność. Rosnąca kontrola Chin nad zagranicznymi portami w drodze umów o rozwoju i nabywaniu 
portów rysuje obraz, w którym Chiny znacznie wzmacniają swój potencjał logistyczny.  
Pireus a sprawa polska 
Chińskie firmy są zainteresowane przetargiem na dzierżawę terenów w zachodniej części Portu Gdynia z 
przeznaczeniem na terminal przeładunkowy kontenerów oraz elementów morskich farm wiatrowych.  
Przetarg dotyczy dzierżawy terenów o powierzchni 660 tys. mkw, powiększając teren obecnie zajmowany przez 
terminal BCT o prawie 1/3, na terminal przeładunkowy kontenerów oraz elementów morskich farm wiatrowych. 
Co więcej, chińscy inwestorzy byli zainteresowani projektem Portu Zewnętrznego w Gdyni. 
Zainteresowanie Chińczyków przetargiem wzbudziło emocje w części mediów, dla których inwestorzy z Państwa 
Środka stali się persona non grata, nie dostrzegając, że udział zagranicznych inwestorów w przetargach jest 
codziennością w biznesie. Część mediów krytykująca poczynania Chińczyków nie dostrzegała swojej hipokryzji, 
nie widząc nic zdrożnego w innych zagranicznych inwestorach – tak długo, jak nie będą oni z Chin.  
Jednocześnie wśród głosów krytyki wobec chińskich inwestorów nie podnosiło się rzeczywistych problemów 
występujących w Pireusie, które mogłyby służyć merytorycznej dyskusji wokół potencjalnej inwestycji.  
Główną osią narracji było traktowanie gdyńskiego portu jako ważnego portu przeładunkowego dla sił NATO, w 
szczególności amerykańskich wojsk. Trudno w takiej sytuacji nie odnotowywać krytyki jako głosu geopolityki, a 
nie rachunku ekonomicznego, wobec którego nie odmawia się, kiedy pieniądz woła.  
Konkluzje 
Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa portów jest zwrócenie 
uwagi na ryzyko związane z pozostawaniem portów pod kontrolą chińskich przedsiębiorstw.  
Zwrócenie uwagi nie oznacza podnoszenia larum i wzniecania populistycznych, antychińskich nastrojów, które 
nie służą budowie korzystnej atmosfery biznesowej, ale czerpanie z doświadczeń innych, jak np. przywoływanych 
Greków, którzy sparzyli się na interesie z Państwem Środka.  
Umowa z Pireusem może być przywoływana jako przestroga przy niewłaściwej prywatyzacji aktywów 
państwowych. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele i nie wszystkie leżą po stronie chińskiej. Grecy również 
dołożyli drwa do ognia pireuskiego konfliktu. 
W ciągu ostatniego roku Grecja wyeliminowała chińskie przedsiębiorstwa państwowe z przetargów publicznych 
oraz odmówiła goszczenia w przyszłym roku szczytu grupy "17+1", w skład której wchodzą Chiny i kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej. Co więcej, w marcu br., Grecja przyłączyła się do grupy państw potępiających rzekome 
łamanie przez Chiny praw człowieka wobec mniejszości ujgurskiej oraz poparła sankcje wobec Pekinu. Trudno 
wobec takich działań oczekiwać przychylności Pekinu w realizacji zobowiązań inwestycyjnych, które byłby szybko 
zażegnane, gdyby nie wrogie nastawienie Greków wobec działań Państwa Środka. Każdy kij ma dwa końce, o 
czym boleśnie przekonują się Grecy. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Zełenski zachęca Senat USA do przyjęcia sankcji przeciwko Nord Stream 

2. 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał amerykański Senat do przyjęcia poprawki umożliwiającej 
nałożenie zawieszonych wcześniej przez administrację Joe Bidena sankcji przeciwko gazociągowi Nord Stream 
2. 
"Szantażowanie Europy za pomocą gazu musi zostać na zawsze powstrzymany. Jesteśmy wdzięczni Izbie 
[Reprezentantów] za włączenie poprawki do NDAA, która zatrzyma Nord Stream 2. Prosimy wszystkich przyjaciół 
Ukrainy i Europy w Senacie USA, by poparli tę poprawkę na poziomie Senatu" - napisał Zełenski na Twitterze. 
Głowa państwa ukraińskiego odniosła się w ten sposób do uchwalonej jeszcze we wrześniu poprawki do budżetu 
obronnego (NDAA), która usunęłaby możliwość odejścia przez administrację od zastosowania sankcji nałożonych 
na spółkę Nord Stream 2 AG i jej szefa Matthiasa Warniga, bliskiego znajomego Władimira Putina. Administracja 
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Bidena odstąpiła od nałożenia sankcji, twierdząc, że nie powstrzyma to projektu i powołując się na chęć 
zachowania dobrych relacji z Niemcami. 
Autorka poprawki, Marcy Kaptur z Partii Demokratycznej, powiedziała wcześniej PAP, że jest to sposób na 
niedopuszczenie do uruchomienia gazociągu. 
W czwartek podobną poprawkę po stronie Senatu złożyła grupa republikańskich senatorów na czele z senatorem 
Tedem Cruzem. 
"Administracja Bidena ryzykuje stworzenie pokoleniowej, geopolitycznej katastrofy dla USA poprzez 
dopuszczenie do uruchomienia Nord Stream 2" - oznajmił Cruz. "Wzywam kolegów po obu stronach, by po raz 
kolejny potwierdzili ponadpartyjny konsensus (...) i nałożyli sankcje" - dodał. 
Mimo krytycznej oceny NS2 wśród polityków obydwu partii, nie jest jasne, czy poprawka zostanie ostatecznie 
przyjęta - tak jak nie jest jasne, czy nałożenie sankcji jest w stanie powstrzymać uruchomienie gazociągu. Choć 
budowa Nord Stream 2 została zakończona, kwestia certyfikacji przez niemieckiego regulatora i zatwierdzenia 
rury przez Komisję Europejską zajmie jeszcze kilka miesięcy. 
Tweet Zełenskiego jest kolejnym apelem ze strony Ukrainy w tej sprawie. Kwestia została poruszona również 
podczas spotkania szefów dyplomacji USA i Ukrainy w środę. Szef MSZ Dmytro Kułeba oznajmił podczas 
konferencji prasowej, że Rosja używa gazu jako broni przeciwko Europie i stwierdził, że Niemcy powinny podjąć 
działania przeciwko Rosji. W zawartym latem porozumieniu między USA i Niemcami oba kraje zobowiązały się 
do podjęcia akcji - w tym sankcji - przeciwko Moskwie, jeśli Rosja będzie używać gazu jako broni. 
 

Źródło: PAP 

Ocena możliwości hybrydowych silników amoniaku/LNG. 

Norweski armator Simon Møkster Shipping i fińska Wärtsilä zajmująca się innowacyjnymi technologiami w 
sektorze morskim, podjęły współpracę w celu przeprowadzenia studium wykonalności wykorzystania amoniaku 
jako głównego paliwa dla statków pomocniczych offshore w silnikach dwupaliwowych, w których paliwem 
alternatywnym jest LNG. 
Testy zostaną przeprowadzone na statku OSV Stril Pioneer, który obecnie pracuje z silnikami dwupaliwowymi 
Wärtsilä wykorzystującymi LNG jako paliwo podstawowe. 
– Postrzegamy to jako krok w kierunku osiągnięcia naszych celów w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, a naszą ambicją jest zmniejszenie emisji CO2 floty o 40 procent do 2030 roku. Do 2050 roku 
spodziewamy się osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto – powiedziała Anne Jorunn Møkster, 
właścicielka i dyrektor generalny Simon Møkster. 
– Jesteśmy liderami w zakresie przyjmowania alternatywnych, czystszych paliw żeglugowych poprzez szeroko 
zakrojone testy i badania, i widzimy amoniak jako niezwykle obiecującą opcję – stwierdził Cato Esperø, szef 
sprzedaży Norweskiego oddziału Wärtsilä. 
Simon Møkster był jednym z pionierów w wykorzystaniu LNG jako paliwa okrętowego, dodając statek Stril 
Pioneer do swojej floty w 2003 roku. Według Wärtsilä, dzięki zastosowaniu mieszanki amoniaku i LNG, emisja 
CO2 z procesu spalania ulegnie znacznej redukcji. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Statki towarowe starają się unikać dużych portów. 

Zatłoczenie w wielu głównych portach świata spowodowało, że firmy zajmujące się przeładunkiem szukały 
najszybszego sposobu na przetransportowanie towarów przez zatkane arterie światowego handlu. 
Liczba kontenerowców z największego chińskiego węzła handlowego, połączonego obszaru kotwiczenia 
Szanghaj-Ningbo, wyniosła w piątek 248, czyli o 31 mniej niż mediana od kwietnia do października, podczas gdy 
ich mniejszy sąsiad na północy, regionalny port Tianjin, został obsadzony 14 oczekującymi kontenerowcami, o 11 
więcej niż zwykle. 
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Bloomberg News obserwuje aktywność statków w tych samych obszarach przez pewien czas, co może pomóc 
wykazać, gdzie napięcia w globalnych łańcuchach dostaw są najbardziej dotkliwe. 
Południowa Kalifornia pozostaje logistycznym bałaganem, z co najmniej 79 statkami czekającymi na rozładunek 
w Los Angeles i Long Beach, największym kompleksie kontenerowym w obu Amerykach. 
W drugim co do wielkości połączonym miejscu kotwiczenia w Azji, Hongkongu-Shenzhen, liczba statków 
wyniosła 221 – 30 więcej niż mediana, podczas gdy jego mniejszy południowy sąsiad, Qinzhou, odnotował 
skromniejszy rekord 10 kontenerowców w tym samym okresie. 
Tendencja była podobna w USA. Liczba statków wypływających z Savannah w stanie Georgia, czwartego co do 
wielkości portu w kraju, spadła do najniższego poziomu od 4 października. Sąsiednie kotwicowiska w pobliżu 
Charleston w Południowej Karolinie i Fort Lauderdale na Florydzie odnotowały za to wzrost. W Charleston 
czekało 11 kontenerowców, a w Forcie Lauderdale — 10. 
Połączone huby Zjednoczone Emiratów Arabskich Jebel Ali i Dubaju osiągnęły najwyższy poziom od kwietnia do 
listopada z 55 kontenerowcami, z zatłoczeniem na poziomie 22,2%, znacznie poniżej światowej średniej 
wynoszącej 32,8%. Grecki port w Pireusie nadal osiągał nowe szczyty, ponieważ 29 statków liczonych w jego 
kotwicowisku przekroczyło liczbę na początku tego tygodnia o jeden. 
 

Źródło:gospodarka morska.pl  

Francja: Żaglówka pod polską banderą zderzyła się z lotniskowcem 

Charles De Gaulle. 

W piątek (12 listopada) ok. godz. 7.30 10-metrowa żaglówka zderzyła się z lotniskowcem Charles de Gaulle na 
około 40 milach morskich (70 km) na południowym wschodzie Wysp Hyères. Żaglówka zerwała maszt, nikomu 
nic się nie stało. 
Podczas treningu u wybrzeży Tulonu Charles de Gaulle z opóźnieniem wykrył około dziesięciometrową żaglówkę 
(pływającą pod polską banderą) z bardzo niewielkiej odległości, tuż przed 7.30. Pomimo manewru awaryjnego w 
celu uniknięcia żaglówki i braku reakcji, około 07.30 doszło do kolizji między żaglówką a kadłubem Charles de 
Gaulle. 
Natychmiast podjęto kilka działań, aby uratować ofiary na pokładzie żaglówki: nawiązano kontakt radiowy ze 
szyprem i Charles de Gaulle wysłał na żaglówkę ekipę pomocową. Działania te umożliwiły potwierdzenie 
obecności na pokładzie tylko jednej osoby, kapitana, bez szwanku, a uszkodzenie ograniczało się głównie do 
utraty masztu podczas zderzenia. 
Dodatkowo dwie łodzie Charles de Gaulle zostały wykorzystane do zabezpieczenia żaglówki i przygotowania do 
holowania, w trudnych warunkach pogodowych (stan morza 4, 25 węzłów wiatru). 
W tym samym czasie Śródziemnomorskie Centrum Operacyjne (COM) znajdujące się w Prefekturze Morskiej 
Morza Śródziemnego w Tulonie zleciło zmianę trasy wyczarterowanego holownika VN Rebel w celu 
zorganizowania holowania żaglówki do portu Hyères. 
Prowadzona we współpracy z Śródziemnomorskim Regionalnym Operacyjnym Ośrodkiem Nadzoru i 
Ratownictwa (CROSS), celem tej akcji pomocy, za zgodą właściciela żaglowca, jest odesłanie go do portu, gdzie 
może zająć się jego uszkodzeniem. Właściwe holowanie żaglówki rozpoczęło się około godziny 11.00, a jej 
przybycie do portu Hyères zaplanowano na około 18.00. 
Kolizja ta nie kwestionuje działalności szkoleniowej lotniskowca Charles de Gaulle. 
Trwa dochodzenie techniczne, jak zwykle po incydencie na morzu z udziałem okrętu francuskiej marynarki 
wojennej. 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Jak rozsądnie korzystać z nowych technologii. Warto wziąć przykład z amiszów. 

Choć nowe technologie pojawiają się co chwila, dobrze jest zawsze zadać sobie pytanie – czy na pewno tego 
potrzebuję? Czy kolejne urządzenie lub aplikacja naprawdę dadzą mi szczęście? 
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Do dziś zdarza mi się budzić sensację, gdy w obecności nowopoznanych osób wyjmuję z kieszeni mój 
archaiczny telefon komórkowy. To Nokia 100, pozbawiona dostępu do internetu, aparatu fotograficznego, a 
nawet możliwości odbierania MMS-ów. 
Krótko mówiąc – dumbphone, czyli głupi telefon. Oglądając świetny serial „Shtisel” dowiedziałem się, że według 
ortodoksyjnych Żydów jest to aparat koszerny – pozwalający na podstawową komunikację, ale nie kuszący 
nowoczesnym, multimedialnym światem. 
Czy naprawdę potrzebuję smartfona? Dumbphone daje poczucie swobody 
Mój koszerny telefon kupiłem trochę przez przypadek. Osiem lat temu nagle, w środku dnia posłuszeństwa 
odmówił mój wysłużony pra-smartfon Blackberry (kto dziś pamięta tę markę?). Wszedłem do sklepu i kupiłem 
najtańszy telefon, jaki znalazłem, by mieć jakikolwiek kontakt ze światem. Potem miałem się na spokojnie 
zastanowić, jaki smartfon wybrać. 
Mijały jednak kolejne miesiące, bo przekonałem się, że tak naprawdę nie potrzebuję telefonu z dostępem do 
internetu. Koszerny dumbphone w zupełności mi wystarczał do rozmów i ewentualnie SMS-ów. Gdy 
potrzebowałem dostępu do sieci, zawsze mogłem sięgnąć po służbowego iPada. Ale dzięki temu, że zostawiłem 
w nim tylko niezbędne aplikacje i wyłączyłem większość powiadomień, przestałem być „ciągle online”. I poczułem 
się z tym lepiej. 
Niedawno przekonałem się, że moje podejście jest bardziej typowe dla amiszów niż ortodoksyjnych Żydów. O 
tych pierwszych pisze Natalia Hatalska w swej nowej książce „Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?”. 
Okazuje się, że amisze – wbrew powszechnemu stereotypowi – wcale nie są technofobami. 
Podejście amiszów do technologii – zawsze zastanawiamy się i testujemy 
Zamiast wszystko odrzucać z góry, po prostu ostrożnie podchodzą do nowych technologii. Sprawdzają je i 
zastanawiają się, czy będą dobre dla nich – zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla wspólnoty. Np. 
większość amiszów nie korzysta z elektryczności tak jak my, ale mają latarki czy radia na baterie. 
Podobnie podchodzą do nowych technologii. „Według nich posiadanie jest uzależniające (...), a jedną z 
podstawowych zasad świata amiszów jest to, aby nie być uzależnionym od świata. Na tej samej zasadzie nie 
posiadają telefonów domowych. Według nich jest to ingerencja w prywatne życie rodziny (...). Część z nich 
korzysta jednak z telefonów i komputerów w miejscu pracy” – pisze Hatalska. 
Taka strategia może przydać się nam wszystkim. Zamiast bezkrytycznie rzucać się na nowinki, powinniśmy 
najpierw się zastanowić. Czy na pewno potrzebuję nowego gadżetu, który za pół roku może wylądować w 
szufladzie? Czy na pewno przyda mi się modna aplikacja, która będzie zbierać moje dane i zajmować mi 
niepotrzebnie czas? W epoce przesytu informacyjnego i nadmiernej konsumpcji każdy z nas powinien być trochę 
amiszem. 

Źródło: Focus.pl 

Zakończyć eliminacje zwycięstwem. 

Dziś reprezentacja Polski zakończy eliminacje do fazy grupowej mistrzostw świata, które za rok odbędą się w 
Katarze. Mimo znanych już rozstrzygnięć w Grupie I i zapewnienia gry w barażach, starcie z Węgrami ma dla nas 
ogromne znacznie i komplet punktów jest obowiązkiem piłkarzy Paulo Sousy. 
Od marca do listopada polska reprezentacja walczyła o awans na mistrzostwa świata, które za niemalże równy 
rok rozpoczną się nad Zatoką Perską w Katarze. Bezpośredniego awansu nie udało się wywalczyć. Pierwsze 
miejsce w Grupie I zgodnie z oczekiwaniami przypadło piłkarzom Anglii, jednak nasi reprezentanci wykonali plan 
minimum i zajęli drugą lokatę, gwarantującą im udział w wiosennych barażach. Mimo znanych rozstrzygnięć i 
pewnych barażów, wynik meczu z Węgrami ma dla Polaków istotne znaczenie. 
Chodzi przede wszystkim o rozstawienie w turnieju barażowym, w którym udział weźmie łącznie 12 zespołów (10 
drużyn z drugich miejsc, a także dwie ekipy z rozgrywek Ligi Narodów). Dzięki temu reprezentacja Polski uniknie 
w teorii silniejszych rywali oraz otrzyma możliwość gry przed własną publicznością, co dla biało-czerwonych 
może być ogromnym atutem. Jeszcze przed meczem z Węgrami nasza drużyna zajmowała 5. miejsce w tabeli 
barażowej dające rozstawienie, jednak zwycięstwo z Węgrami postawi stempel nad naszym rozstawieniem. 
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Czego można zatem spodziewać się po Węgrach? Pierwszy mecz obu drużyn w Budapeszcie był naszpikowany 
emocjami i ostatecznie zakończył się efektownie wyglądającym remisem 3:3. Później w trakcie turnieju 
finałowego Euro 2020 "Madziarzy" stali się jedną z rewelacji rozgrywek, mimo że nie udało im się wyjść ze swojej 
grupy. Zdołali jednak zremisować z Niemcami oraz Francuzami i doznali porażki w meczu przeciwko Portugalii, 
która przeważyła o odpadnięciu Węgrów z kontynentalnego czempionatu. 
Węgrzy na papierze byli głównymi rywalami Polaków w walce o drugie miejsce w eliminacyjnej Grupie I. Jesienią 
z naszych bratanków uszło powietrze i grali mizernie, tracąc punkty na potęgę i w przedbiegach odpadli z 
wyścigu o dwie pierwsze lokaty. Podopieczni Marco Rossiego w ostatnim czasie pokonali tylko San Marino oraz 
Andorę. Co prawda udało im się zremisować z Anglią, jednak dwukrotnie przegrali z Albanią niwecząc tym 
samym swoje plany o awansie do finałowego turnieju bądź fazy barażowej. 
Reprezentacja Polski nie będzie bagatelizować tego spotkania. To będzie również sprawdzian tego, jak drużyna 
będzie wygląda pod nieobecność Roberta Lewandowskiego. Kapitan drużyny otrzyma wolne i będzie oglądał 
zmagania swoich kolegów z wysokości trybun. Obok niego zasiądą też Grzegorz Krychowiak (pauzuje za kartki) 
oraz Kamil Glik, który podobnie jak "Lewy" otrzymał od selekcjonera możliwość regeneracji. 
Nie da się ukryć, że faworytem poniedziałkowego meczu w Warszawie jest reprezentacja Polski. Mimo kilku 
uchybień w swojej grze piłkarze Paulo Sousy notują bardzo dobre wyniki i na 9 rozegranych dotąd spotkań 6 
zakończyło się zwycięstwem. Co najważniejsze, spotkanie odbędzie się na wypełnionym PGE Narodowym, które 
od lat jest biało-czerwoną twierdzą nie do zdobycia dla przyjezdnych.  
 
Spotkanie będzie miało również wydźwięk historyczny. 100 lat temu reprezentacja Polski zagrała swój pierwszy 
mecz i premierowym rywalem naszych zawodników byli właśnie Węgrzy, dzięki czemu historia zatoczy koło. Co 
więcej, dokładnie 10 lat temu po raz ostatni mierzyliśmy się z Madziarami na własnym boisku. W meczu 
kontrolnym wygraliśmy 2:1 po trafieniu Pawła Brożka i samobójczej bramce Vilmosa Vanczaka.  
 
Arbitrem spotkania będzie Portugalczyk Tiago Martins. Transmisja meczu w TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport 
Premium.  

Źródło: PiłkaNozna.pl 

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

 

www.omk.org.pl 
 

Wydarzyło się 15 listopada - kalendarium.  

15 listopada jest 319. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 46 dni. Dzisiaj obchodzony 
jest w Polsce Święto Wojskowego Centrum Geograficznego. 
Dzisiaj imieniny świętują : 
Albert, Alfons, Artur, Gurias, Idalia, Józef, Leopold, Leopoldyna, Przybygniew, Sekundus i Roger 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1520 r.– Wojna pruska: Krzyżacy po jednodniowym oblężeniu zdobyli Dobre Miasto i dokonali rzezi obrońców 
(oddziału zaciężnych czeskich i polskich) oraz warmińskich chłopów, którzy schronili się tam z dobytkiem. 
1620 r.– W Warszawie niezrównoważony psychicznie szlachcic Michał Piekarski usiłował 

dokonać zamachu na króla Zygmunta III Wazę. 

1915 r –  Ponownie otwarto Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Warszawską..  
1918 r. – Papież Benedykt XV wystosował przesłanie do narodu polskiego w chwili odzyskania niepodległości.  
1920 r. - Utworzono Wolne Miasto Gdańsk. 
1934 r.–  Polskie i niemieckie poselstwa podniesiono do rangi ambasad.  
1955 r. Zwodowano pierwszy polski dziesięciotysięcznik „Marceli Nowotko”.   
1998 r. – Weszła w życie ustawa umożliwiająca zawieranie tzw. ślubów konkordatowych.  
2010 r. – Wprowadzono zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych.  

 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 
Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2021-11-12 

1 EUR 4,6412 

1 USD 4,0559 

1 CHF 4,3984 

1 GBP 5,4328 
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https://www.nbp.pl/ 

 

 

 

 

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

  

Rozrywka 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

H U M O R  

 
 
Barman opieprza kelnera: 
- Kiedy wreszcie przestaniesz wyrzucać pijanych klientów na zewnątrz?? 
- Przecież nawalonych się wyrzuca z lokalu 
- Ale k**wa nie w "WARSIE"!!! 
 
 

                                Źródło: dowcipy.pl 


