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Wybory do władz OMK na kadencję 2023-2028  

Przypominamy. Aby OMK / ITF nadal mogło pełnić swoją rolę, prosimy WSZYSTKICH MARYNARZY 
NALEŻĄCYCH DO OMK / ITF o udział w wyborach. 
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 siĘ 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. 
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 

Prosimy o udział w ankiecie w sprawie zabezpieczenia społecznego marynarzy. 
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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 
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 

Aplikacje ITF dla marynarzy. 

APLIKACJA ITF:  jak odnaleźć związek zawodowy ITF lub Inspektora ITF. 
 
Dowiedz się, czy twój statek posiada układ zbiorowy zatwierdzony przez ITF, komunikuj się bezpośrednio z 
afiliowanymi związkami zawodowymi ITF,  Inspektorami ITF lub skontaktuj się z infolinią ITF, jeśli potrzebujesz 
pomocy. 
 
APLIKACJA ITF : dobre samopoczucie. 
Dostarcza informacji i wskazówek dotyczących przenoszenia, objawów, profilaktyki i leczenia HIV/AIDS, malarii i 
innych chorób tropikalnych. 
 
APLIKACJA ITF:  Znajdź Dom Marynarza. 
 
Aplikacja pozwala odnaleźć na całym świecie ośrodki marynarskie zapewniające pomoc i umożliwiające kontakt z 
domem i miejsce, w którym można odpocząć z dala od statku. 
Aplikacje są do pobrania ze strony: 
https://www.itfseafarers.org/en/look-up/-itf-seafarers-apps 
 

Źródło: ITF seafarers.org 

Uwaga na oszustów proponujących zatrudnienie marynarzom 

Oszustwa związane z pracą są coraz częstsze. Osoby stojące za oszustwami udają agentów rekrutacyjnych lub 
menedżerów HR i używają coraz bardziej wyrafinowanych sposobów, aby ogłoszenia, które reklamują, wyglądały 
realistycznie. Korzystają z adresów e-mail i fałszywych stron internetowych, które wyglądają jak prawdziwe,  
coraz częściej korzystają również z metod bezpośredniego kontaktu, takich jak WhatsApp, Viber i Linkedin. 
ITF otrzymuje co roku setki zgłoszeń od marynarzy, którzy padli ofiarą oszustwa. 
Strona alertów o oszustwach umożliwia sprawdzenie oszustw, fałszywych firm i witryn 
Jeśli zidentyfikujesz oszustwo, fałszywy adres e-mail używany w oszustwie, fałszywą stronę internetową lub po 
prostu potrzebujesz naszej porady, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 
adresem  jobscam@itf.org 
Wszystkie e-maile będą traktowane z całkowitą poufnością i  NIE  zostaną przekazane Twoje dane. 
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Na tej stronie sprawdzisz, czy otrzymana oferta pracy jest scam’em: 
https://www.itfshipbesure.org/scam-alerts 
 

Źródło:itfshipbesure.org 

 

Wycieczkowce płyną całą naprzód. 

Operatorzy statków pasażerskich szybko odbudowują rynek po zapaści spowodowanej pandemią. Rejsy 
luksusowe i ekspedycyjne to najszybciej rozwijające się segmenty rynku wynika z najnowszych badań 
zaprezentowanych w rocznym raporcie „2022 Cruise Industry News”. 
Segment luksusowy wzrósł o 119% od 2012 r z ponad 324,5 tys. w 2012 r. do ponad 721 tys. pasażerów rocznie 
w 2022 r.  – wynika z danych uzyskanych z linii żeglugowych oraz Cruise Lines International Association (CLIA). 
- Przewiduje się, że wraz z większą liczbą nowych statków w budowie lub zamówieniami segment rynku będzie 
nadal rósł i pozwoli na obsługę prawie 1,2 miliona pasażerów w 2027 roku – prognozują autorzy 2022 Cruise 
Industry News na podstawie informacji o planowanych inwestycjach uzyskanych z Royal Caribbean Cruises, Ltd., 
Carnival Corporation and plc, NCL Corporation Ltd., Thomson/First Call, The Florida-Caribbean Cruise 
Association (FCCA), DVB Bank oraz Cruise Market Watch Cruise Pulse. 
 
Podróże dla odkrywców 
Rozwija się również rynek podróży badawczych, w których pasażerowie biorą udział w ekspedycjach do 
wybranych regionów. Ten segment jest znacznie mniejszy niż rynek luksusowy ale wzrósł ponad 4-krotnie w 
czasie ostatnich 10 lat i dzięki znacznym obniżkom cen stał się dostępny dla dużej grupy turystów morskich. 
- Segment ten odnotował jeszcze bardziej dynamiczny wzrost w ciągu ostatnich 10 lat, z około 67 tys. pasażerów 
w 2012 r. do około 367,6 tys. w 2022 r. To oznacza 450-procentowy wzrost rynku – wyliczyli eksperci CLIA. 
Na podstawie analizy nowych kontraktów zwartych ze stoczniami, przewiduje się, że do 2027 r. rynek ten 
wzrośnie do ponad 430 tys. pasażerów rocznie. W planach operatorów statków ekspedycyjnych przeznaczonych 
dla pasażerów jest coraz więcej jednostek. 
Widać, że po pandemii turyści głodni morskich podróży powracają na statki. Wzrost  segmentów rynku 
luksusowych i wycieczkowych rejsów w czasach pandemii nawet trochę nie zwolnił. To tradycyjne segmenty 
rynku pasażerskiego i premium musiały walczyć o powrót i nowego klienta.  Dlatego na pokładach tradycyjnych 
pasażerów znalazło się  27,5 mln turystów morskich w 2022 r., podczas gdy w 2012 r. było ich 17,6 mln, ale w 
2018 r. było 28,5 mln. 
 
Odbicie po pandemii 
Szacuje się, że po załamaniu w czasach pandemii,  branża morskich rejsów pasażerskich w 2021 r. osiągnęła 
23,8 mld USD. To oznaczało wzrost o 81,8% w stosunku do 2020 r. i spadek o 52,9% w stosunku do 2019 r. To 
wynik tego, że w 2021 r. operatorzy statków pasażerskich obsłużyli ponad 13,9 mln pasażerów w sezonie 
turystycznym, uzyskując wzrost o 96,2% w stosunku do 2020 r. 
Wciąż jednak na statkach pasażerskich było o 49,4% mniej turystów niż w  2019 r. Ponieważ wiele rejsów 
sprzedawano po cenach promocyjnych i rosły koszty paliwa i serwisu statków, można dziś szacować, że 
przychody operatorów osiągnęły około 35 mld USD. W 2027 r. armatorzy statków pasażerskich mogą osiągnąć 
przychody nawet około 90 mld USD. 
 
Ponad 1 mln pracowników w morskiej turystyce 
W grudniu 2019 r. Cruise Lines International Association (CLIA) opublikowało raport „2020 State of the Cruise 
Industry”, w którym oszacowano, że w 2018 r. żegluga pasażerska zapewniała 1 177 tys. miejsc pracy na 
statkach i w obsłudze lądowej morskich turystów. 
W  2018 r. 28,5 mln pasażerów pozwalało na łączne płace w wysokości   prawie 46 mld USD wynagrodzeń i 
zapewniało sprzedaż usług o globalnej wartości 134 mld USD.  W 2020 r. firmy stowarzyszone w  CLIA Cruise 
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Linie oferowały usługi na około 280 statków pasażerskich. Podkreśla się, że operatorzy cruisów zapewniają 
istotne przychody portom morskim, a morscy turyści zostawiają w miastach portowych od około 60 do ponad 300 
USD dziennie. Im krócej statek stoi w porcie, tym mniej korzyści dla miejscowego handlu i usług.  
Odbudowa rynku i ruchu pasażerskiego to także duża szansa dla portów w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie, które 
mają na Bałtyku dobrą pozycję. Potrzebują  jednak wciąż lepszego marketingu i wsparcia pomorskich organizacji 
turystycznych, by statki cumowały u nas dłużej niż pół dnia. 
To oznacza, że rynek zaczyna się odbudowywać. Podróże morskie stają się coraz bardziej dostępne i 
zróżnicowane. Od czasów, gdy najbogatsi wybierali się na morza i oceany żaglowcami, a potem statkami 
parowymi minęły ponad dwa wieki. Rozwój statków pasażerskich możemy prześledzić na ikonografii opracowanej 
przez HMY Yachts. Dziś podróże morskie stały się dostępne nawet dla pasażerów z przeciętnymi portfelami. Z 
prognoz rozwoju rynku wynika, że turystów  morskich nie zabraknie. 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Ukraina. W obwodzie chersońskim wojska rosyjskie zatapiają prywatne łodzie i 

statki. 

Rosyjskie wojska okupacyjne niszczą łodzie, należące do mieszkańców; prowadzą przymusową ewakuację 
ludności w Berysławiu – powiadamia sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych w niedzielę wieczorem. 
W komunikacie sztabu podano, że wojska rosyjskie masowo niszczą łodzie, należące do ludności cywilnej nad 
rzeką Dniepr. 
„Silniki i inny majątek z jednostek pływających przywłaszczają sobie okupanci” – przekazuje sztab. W wyniku 
zatapiania jednostek cywilnych do rzeki trafia paliwo, które zagraża ekosystemowi parku narodowego – 
podkreślono. 
Według ekspertów, cytowanych przez media, Rosjanie niszczą wszystkie jednostki pływające, by w razie swojego 
ewentualnego odwrotu uniemożliwić wojskom ukraińskim przedostanie się na lewy brzeg Dniepru. 
W Berysławiu w obwodzie chersońskim trwa przymusowa ewakuacja mieszkańców – władze okupacyjne 
nakazały im opuszczenie miasta do 10 listopada. Jako przyczynę Rosjanie mają wskazywać „możliwe 
zniszczenie zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej przez wojska ukraińskie”. 
W komunikacie sztab powiadamia również o działaniach ofensywnych wojsk rosyjskich na kierunkach 
bachmuckim, awdijiwskim i nowopawliwskim. 
Przeciwnik ostrzeliwuje ukraińskie pozycje wzdłuż całej linii styczności, na niektórych odcinkach buduje 
umocnienia i prowadzi rozpoznanie z powietrza. 
W dalszym ciągu Rosjanie atakują infrastrukturę cywilną, łamiąc prawo międzynarodowe, prawa i zasady wojny. 
W ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili trzy ataki rakietowe i trzy lotnicze, a także ponad pięć ostrzałów z 
wyrzutni wieloprowadnicowych. Celem były miejscowości w obwodach zaporoskim, donieckim, ługańskim, 
mikołajowskim i sumskim. 
Ukraińskie siły powietrzne przeprowadziły w ciągu doby 18 ataków na cele przeciwnika, uderzając m.in. w 17 
miejsc koncentracji wojsk i sprzętu i jedną pozycję obrony przeciwlotniczej. Siły ukraińskiej obrony powietrznej 
zestrzeliły trzy bezzałogowce. 
Ukraińskie wojska rakietowe i artyleria w ciągu doby raziły dwa rosyjskie punkty dowodzenia, 10 miejsc 
koncentracji wojsk i sprzętu, dwie stacje walki radioelektronicznej i inne cele wojskowe – podano. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Wielka Brytania nie będzie ubezpieczać statków przewożących rosyjską ropę. 

Brytyjskie Ministerstwo Skarbu potwierdziło, że od 5 grudnia nie pozwoli brytyjskim ubezpieczycielom 
ubezpieczać statków przewożących rosyjską ropę. 
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Do 5 grudnia właściciele tankowców, które pływają pod jakąkolwiek banderą Unii Europejskiej lub posiadają 
ubezpieczenie P&I z klubu unijnego lub brytyjskiego, nie mogą mieć na pokładzie ropy pochodzącej z Rosji, 
chyba że Rosja sprzedała ją kupującemu po cenie lub poniżej limitu cenowego forsowanego przez członków G7. 
Oczekuje się, że USA wkrótce dołączy do zakazu ubezpieczeń, co oznacza, że od przyszłego miesiąca ponad 90 
proc. światowych ubezpieczycieli będzie unikać biznesu związanego z rosyjskimi tankowcami. 
- Nadal stoimy po stronie Ukrainy w obliczu barbarzyńskiej i nielegalnej inwazji Putina - powiedział brytyjski 
minister finansów Jeremy Hunt. 
- Zakazaliśmy importu rosyjskiej ropy do Wielkiej Brytanii i robimy duże postępy w całkowitym wycofaniu jej z 
rynku. Ten nowy instrument kontynuuje dokręcanie śruby w machinie wojennej Putina, czyniąc ją jeszcze 
trudniejszą do czerpania zysków z jego nielegalnej wojny - dodał minister. 
Przepisy dotyczące zakazu transportu na tankowcach ropy, które wchodzą w życie 5 grudnia dla Wielkiej Brytanii, 
G7 i UE, początkowo będą miały zastosowanie tylko do eksportu ropy naftowej, ale od 5 lutego zostaną 
rozszerzone na produkty rafinowane. 
Patrząc na nadchodzący zakaz, Samir Madani, współzałożyciel TankerTrackers.com, zasugerował, że 
nadchodzący limit cenowy będzie miał na celu uzyskanie jak największej ilości rosyjskiej ropy naftowej na rynku 
globalnym w celu walki z inflacją, jednocześnie ograniczając ilość zysków, które rosyjski prezydent może 
wykorzystać w swojej wojnie z Ukrainą. Dotychczasowi nabywcy - Chiny, Indie i Turcja - będą zwiększać zakupy 
mocno zdyskontowanej rosyjskiej ropy i sprzedawać rafinowany produkt z powrotem na Zachód, przewiduje 
Madani. 
TankerTrackers.com to niezależny serwis internetowy, który śledzi i raportuje transporty ropy naftowej w kilku 
geograficznych i geopolitycznych punktach zainteresowania. Madani od lat monitoruje usankcjonowane 
transporty ropy i jest uważany za jednego z czołowych światowych ekspertów w dziedzinie nielegalnego handlu 
tankowcami. 
"Ta zachęta finansowa sprawi, że limit cenowy będzie bardzo atrakcyjny i lukratywny dla pozostałych importerów 
i nawet jeśli oficjalnie nie stoją po stronie limitu cenowego G7, to [Chiny, Indie i Turcja] w efekcie wymuszają go, 
kupując z ogromnym rabatem" - napisał Madani we wczorajszym, szeroko czytanym wątku na Twitterze. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 
 

Ameryka eksportuje rekordową ilość ropy do Azji. 

W listopadzie dostawy ropy z USA do Azji mają osiągnąć wartość 1,8 miliona baryłek dziennie – to rekordowe 
ilości. 
Chiński, indyjski i południowokoreański przemysł zwrócił się w stronę amerykańskiej ropy po kilku miesiącach 
korzystania z przecenionego surowca z Rosji. Według danych opublikowanych przez Kpler wartość eksportu ropy 
z USA do Azji w listopadzie ma wynieść średnio 1,8 miliona baryłek dziennie, co stanowi rekordową ilość. 
W październiku największym azjatyckim importerem ropy amerykańskiej stała się Korea Południowa, która 
sprowadzała ok. 619 tys. baryłek dziennie. Drugie miejsce zajmują Chiny, które kupują co najmniej 450 tys. 
baryłek, najwięcej od grudnia 2020 roku. Jednocześnie popyt rośnie także w Indiach – zapotrzebowanie na 
amerykański surowiec ma być największe od marca. 
Na zwiększonym popycie korzystają także armatorzy tankowców. Według danych, w niektórych segmentach 
stawki w październiku wzrosły aż o 40 procent. 
Analitycy wskazują, że azjatyckie zapotrzebowanie na amerykańską ropę może jeszcze wzrosnąć głównie ze 
względu na to, że Chiny w dalszym ciągu wychodzą z restrykcji covidowych oraz organiczeń spowodowanych 
innymi, gospodarczymi i środowiskowymi czynnikami. Tamtejsze rafinerie kończą prace konserwacyjne i 
zwiększają produkcję. Popyt na oleje napędowe również napędza zakłady produkcyjne. Jednocześnie Stany 
Zjednoczone stają się jednym z niewielu pewnych źródeł surowca biorąc pod uwagę fakt, że główni producenci 
OPEC starają się ograniczać produkcję, a ropa z Rosji jest obarczona nie tylko sankcjami (które jednak w dużej 
mierze nie interesują Chińczyków), ale coraz większymi problemami logistycznymi oraz technologicznymi. 
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Tymczasem amerykańska produkcja ropy również się zwiększa po pandemii. W sierpniu wyniosła 11,98 milionów 
baryłek dziennie, dane za kolejne miesiące nie są jeszcze znane. Wiadomo natomiast, że w październiku ogólny 
eksport amerykańskiej ropy wyniósł rekordowe 5,1 miliona baryłek dziennie. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 
 

Statki pod kontrolą. Drony zapewniają nie tylko kontrolę emisji spalin. 

Od kilku lat EMSA (European Maritime Safety Agency) wykorzystuje drony do wspierania urzędów morskich w 
monitorowaniu emisji ze statków. Niedawno uruchomiono takie wsparcie administracji francuskiej na wybrzeżu 
Morza Śródziemnego. Ale nie tylko monitoring emisji statków jest celem działań będących w dyspozycji EMSA 
śmigłowców i dronów. 
Usługi zdalnie sterowanych statków powietrznych (RPAS - Remotely Piloted Aircraft Systems Services) są 
oferowane przez EMSA bezpłatnie we wszystkich krajach UE. Zostały one uruchomione, aby pomóc w 
operacjach nadzoru morskiego i monitorowaniu emisji ze statków. Przeznaczone są do działania na wszystkich 
akwenach otaczających Unię Europejską. 
Drony wspierają 
Usługi RPAS najczęściej wspierają tradycyjne funkcje straży przybrzeżnej. Mogą więc prowadzić poszukiwania i 
ratownictwo oraz zapobiegać zanieczyszczeniom.  Usługi są oferowane krajom członkowskim w ramach 
regionalnej strategii RPAS EMSA, o czym pisaliśmy na łamach GospodarkaMorska.pl w 2021 r. Strategia ta 
zakłada m.in. obsługę wielu funkcji straży przybrzeżnej w kilku krajach UE przez co najmniej jedną usługę RPAS. 
Aktualna aktywność EMSA, to odpowiedź na prośbę władz francuskich o zapewnienie wsparcia w zakresie 
nadzoru dla wielu zadań. W prośbie podkreślono potrzebę monitorowania emisji szkodliwych substancji ze 
statków pasażerskich i handlowych korzystających z ruchliwych portów w rejonie Marsylii. Chodzi o ruch do i z 
portów  w Marsylii oraz w Fos. Skierowany tam dron wykonuje pomiary zanieczyszczeń emitowanych w spalinach 
statków przepływających w rejonach tych portów lub czekających na wejście w rejonie awanportów. 
- Chodzi o to, by pomóc w weryfikacji zgodności z przepisami UE i IMO dotyczącymi ograniczenia zawartości 
siarki w paliwach żeglugowych (dyrektywa (UE) 2016/802 i załącznik VI do konwencji MARPOL) w celu 
ograniczenia szkodliwych skutków na zdrowie ludzkie i środowisko – podkreśla kierownictwo EMSA i informuje, 
że operacja jest następstwem ostatnich udanych prób i ma potrwać do 23 grudnia 2022 r. 
Inspektorzy skontrolują 
Do analizy uzyskanych informacji zaangażowani zostaną inspektorzy ds. monitorowania bezpieczeństwa statków 
z Interregional Directorate for the Mediterranean Sea (DIRM MED). Są oni  odpowiedzialni za kontrole statków w 
portach. Teraz będą również bezpośrednio zaangażowani w namierzanie statków znajdujących się pod 
obserwacją pilotowanych dronów. Każdy lot będzie śledzony w czasie rzeczywistym przez centrum danych 
EMSA RPAS. Jeśli  pomiary wykonane przez umieszczone na dronach czujniki wykażą odchylenia od 
zalecanych wartości, to spowodują inspekcje uzupełniające za pośrednictwem bazy danych THETIS-EU w celu 
kontroli państwa portu, w przypadku podejrzenia niezgodności. 
- Głównym  utrudnieniem w rozmieszczeniu i wykorzystaniu RPAS na akwenach przybrzeżnych i w morskich 
strefach gospodarczych jest brak dojrzałych paneuropejskich ram prawnych – zauważa kierownictwo EMSA. 
Chodzi o wykorzystanie przestrzeni powietrznej w rejonach, gdzie działają  obiekty o znaczeniu strategicznym dla 
państwa, a takimi są porty i instalacje wojskowe. W polskiej strefie ekonomicznej znajdą się niedługo również 
morskie farmy wiatrowe. 
Od 2020 r. operacje RPAS koncentrują się na morskich obszarach geograficznych będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania operacyjnego więcej niż jednego państwa członkowskiego lub agencji UE. 
Bałtyk zagrożony 
Napaść Rosji na Ukrainę pokazała, że akweny w okolicy portów morskich są niezwykle istotne w utrzymaniu 
logistycznych powiązań gospodarki narodowej. Niestety są niezwykle czułe i podatne  na zagrożenia jeszcze 
przed wybuchem wojny. Świadczą o tym incydenty, jakie miały miejsce jeszcze przed napaścią Rosji na Ukrainę. 
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Niedługo na Bałtyku zagrożone będą nie tylko duże porty morskie i farmy wiatrowe, ale także instalacje 
podwodne łączące farmy z systemem energetycznym państwa. Zagrożone będą również porty instalacyjne i 
serwisowe, zarówno te położone w Polsce, jak i w państwach ościennych. 
Z przeglądu aktywności EMSA na Bałtyku w okresie ostatnich lat widać, że nie był to dotąd akwen Unii 
Europejskiej zbyt aktywnie wspierany działalnością RPAS. Wykorzystanie doświadczeń RPAS z monitoringu 
ruchu statków na akwenach Morza Czarnego może okazać się nieocenione. Już dzisiaj powinniśmy uczestniczyć 
w opracowaniu regulacji, które umożliwiłaby RPAS bezpieczne poruszanie się w europejskiej przestrzeni 
powietrznej, w tym w regionie Morza Bałtyckiego i polskiej strefie ekonomicznej. 
 

Źródło: gospodarka morska.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. 
• 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. 
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• 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/ 

Rozrusznik serca cieńszy od ludzkiego włosa. 

Stworzono innowacyjny rozrusznik serca, który jest cieńszy od ludzkiego włosa. To może być przełom w 
kardiochirurgii, który potencjalnie uratuje życie setkom tysięcy ludzi na całym świecie. 
Na świecie żyją ponad dwa miliony osób z rozrusznikiem serca. W Polsce wszczepia się ok. 30 000 
kardiostymulatorów rocznie – to jeden z wyższych wskaźników w Europie. Urządzenie to poprawia stan zdrowia i 
jakość życia chorych, a także ratuje życie. Czasami stymulator wszczepia się u osób młodych, a nawet dzieci – 
jest to wynikiem wrodzonych wad serca – zawsze wtedy, gdy serce pracuje zbyt wolno. 
Klasyczny kardiostymulator jest urządzeniem wielkości męskiego zegarka, które łączy się z elektrodami 
wprowadzanymi przez żyłę do jam serca (ich liczba jest zależna od stopnia zaawansowania choroby). Naukowcy 
z Uniwersytetu Yonsei w Korei postanowili konstrukcję tę zminiaturyzować. Ich osiągnięcia opisano w 
czasopiśmie Science Advances. 
Rozrusznik serca zaprojektowany na nowo 
Obecne kardiostymulatory są urządzeniami inwazyjnymi, a ich wszczepienie zawsze wiąże się z ryzykiem 
(konieczna jest operacja na otwartym sercu). Rozrusznik stworzony przez Koreańczyków zawiera specjalny klej, 
który pozwala mu przylgnąć bezpośrednio do wilgotnego organu. 
Nowe urządzenie to niewielka platforma składająca się z tranzystorów wrażliwych na nacisk, które mogą wykryć 
bicie serca, wraz z elektrodami o niskiej impedancji, które stymulują organ i zatrzymują arytmię. W testach na 
królikach, urządzenie było w stanie wykryć arytmię serca i wyemitować odpowiednie impulsy elektryczne w celu 
skorygowania nieprawidłowych rytmów serca. 
Jednym z najbardziej obiecujących aspektów nowego rozrusznika jest jego rozmiar. Arkusz czujników ma łączną 
grubość 38 µm. Dla porównania, standardowy rozrusznik serca jest wielkości pudełka zapałek, a grubość 
ludzkiego włosa to 17-181 µm. Można więc stwierdzić, że stymulator jest cieńszy od ludzkiego włosa. 
Naukowcy opracowali również niezwykłą metodę mocowania rozrusznika do samego serca. Konwencjonalne 
stymulatory mają generator, który podłącza się do przewodu biegnącego przez naczynie krwionośne w sercu. 
Nowa platforma działa bardziej jak kawałek taśmy przyklejony na nasierdzie serca. Sekret tkwi w hydrożelowym 
kleju na bazie alginianu, który naśladuje właściwości klejące małży w środowisku wodnym. Klej ten nie tylko 
przylega do mokrego nasierdzia, ale również nie jest resorbowany przez organizm, a ponadto jest 
biokompatybilny i nietoksyczny dla ludzi. 
Jest jeszcze za wcześnie, by mówić, jak nowy rozrusznik zmieni życie osób z arytmią serca. Do badań 
klinicznych z udziałem ludzi wciąż jeszcze daleko, ale samo urządzenie wywołało ogromne zainteresowanie 
całego środowiska kardiochirurgicznego. 

Źródło:Focus.pl 

Duże emocje w Poznaniu. 
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Zmiana trenera w Kielcach nie poprawiła sytuacji Korony. Beniaminek przegrał w Poznaniu, choć walczył 
dziennie. 
Korona chciała w Poznaniu grać piłką, prowadzić grę i wymieniać sporo podań. Na początku meczu były 
fragmenty, kiedy to się udawało, ale szybko Lech przeszedł do pressingu, który pokazał "Złocisto-Krwistym", że 
taki plan na mecz z mistrzem Polski może przynieść efekty odwrotne od zamierzonych. W 32. minucie goście byli 
blisko wyjścia na prowadzenie, lecz gol Miłosza Trojaka nie został uznany z powodu spalonego. Kolejorz 
tymczasem powoli się rozkręcał i coraz częściej sprawdzał refleks Marceliego Zapytowskiego. Młody bramkarz 
miał sporo pracy, dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków, lecz skapitulował w 41. minucie. Sędzia Bartosz 
Frankowski podyktował gospodarzom rzut karny za zagranie ręką Trojaka we własnym polu karnym. Do piłki 
podszedł Mikael Ishak i strzałem w lewy róg bramki pokonał Zapytowskiego. 
Tuż po przerwie 21-letni golkiper "Koroniarzy" po raz drugi musiał wyciągać piłkę z bramki. Dobrą dyspozycję w 
tym spotkaniu bramką spuentował Joao Amaral. Portugalczyk wykorzystał podanie swojego rodaka, Pedro 
Rebocho. Kilka minut później bramkę kontaktową zdobyła Korona. Arbiter wskazał po raz drugi w tym meczu na 
"wapno". Jedenastkę wykorzystał Jakub Łukowski, choć blisko dobrej interwencji był Bednarek, który wyczuł 
intencje strzelca. 
Korona poszła za ciosem i w 78. minucie doprowadziła do remisu. Kolejny rzut kary podyktował sędzia 
Frankowski. Gola z jedenastu metrów strzelił Jacek Podgórski. Wydawało się, że beniaminek z Kielc zdoła 
wywieźć jeden punkt ze stolicy Wielkopolski, ale w doliczonym czasie gry bramkę na wagę zwycięstwa 
zdobył Filip Szymczak. Młody napastnik Lecha wykorzystał podanie Alana Czerwińskiego. Mistrz Polski rzutem 
na taśmę wygrał z Koroną. 
 
 
 

                                            
Źródło:pilkanożna.pl 

 

Wydarzyło się 7 listopada - kalendarium. 

07 listopada jest 311 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 54 dni. Dzisiaj imieniny 
świętują: 
Achilles, Amaranta, Antoni, Engelbert, Florencjusz, Florenty, Gizbert, Herkulan, Hezychiusz, Ingarda, Karina, Lon
gin, Longina, Melchior, Nikander, Nikandra, Przemił, Rufus, Wilibrord, Wincenty i Żelibrat 
Dzisiaj obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1407 r. –  W Żorach zawarto rozejm kończący konflikt pomiędzy księciem cieszyńskim Przemysławem I 
Noszakiem, a księciem opawskim Janem II Żelaznym.  
1575 r.–   Rozpoczął obrady Sejm elekcyjny, który wybrał na króla Stefana Batorego. 
1602 r.– Papież Klemens VIII wydał bullę kanonizacyjną Kazimierza Jagiellończyka. 
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1900 r.– Rozpoczęto wydobycie w dzisiejszej KWK „Wujek” w Katowicach.  
1912 r.– Otwarto dzisiejszy Kinoteatr „Rialto” w Katowicach.  
1914 r –  W Warszawie otwarto Dom Towarowy Braci Jabłkowskich.  
1918 r.– Utworzono Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie pod przewodnictwem Ignacego 
Daszyńskiego 
1939 r.– Gubernator Hans Frank zamieszkał na Wawelu. 

 Mord na Wzgórzach Morzewskich (Wielkopolska) na 39 osobach narodowości polskiej i 2 narodowości 
niemieckiej. 

 Premier RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski został mianowany przez prezydenta Władysława 
Raczkiewicza Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. 

 W Kościanie Niemcy rozstrzelali 45 mieszkańców miasta. 
1981 r.– Płk Ryszard Kukliński został ewakuowany z Polski przez funkcjonariuszy CIA. 
2012 r.– Wyłączono pierwsze nadajniki (Zielona Góra i Żagań) naziemnej telewizji analogowej..   

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-10-31 

1 EUR 4,6898 
1 USD 4,7975 
1 CHF 4,7523 
1 GBP 5,3825 

 

    

https://www.nbp.pl/ 
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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  

80-letni dziadek przyszedł do kardiologa. Po skończonym badaniu: 
- Cóż - powiedział lekarz. - Ma pan poważne szmery w sercu. Pali pan? 
- Nie. 
- Pije pan alkohol? 
- Nie. 
- Prowadzi pan życie seksualne? 
- Tak! 
- Myślę, że przez te szmery w sercu będzie pan musiał zrezygnować z jego połowy. 
Zdumiony dziadek pyta: 
- Ale z której połowy... Patrzenia czy myślenia? 


