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Wybory do władz OMK na kadencję 2023-2028 – przypominamy o dopełnieniu 

obowiązku zagłosowania. 

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 WSZYSTKICH MARYNARZY NALEŻĄCYCH DO OMK / ITF o udział 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, dlatego ponownie 
przypominamy:  
Zgłoszonych zostało 28 kandydatów na Delegatów OMK . Lista wszystkich kandydatów została opublikowana 
na naszej stronie internetowej oraz jest do wglądu w biurze OMK. 
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. 
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.  

Szybkie porady dla marynarzy z OMK.  

Poniżej zamieszczamy skrót  informacji dotyczących istotnych zagadnień mogących się przydać podczas 
zatrudnienia. W razie potrzeby rozwinięcia tematu, porady zapraszamy marynarzy z OMK do kontaktu z 
biurem: biuro@nms.org.pl 
  
MLC – Międzynarodowa Konwencja o Pracy na morzu 
Konwencja scalająca wszystkie dotychczasowe rezolucje Międzynarodowej Organizacji Pracy wraz z 
przeglądem  i uaktualnieniem do obecnych standardów. Konwencja jest często nazywana „Seafarers Bill o 
Rights” co w wolnym tłumaczeniu na polski brzmi „Karta praw marynarzy”. 
Zapisy Konwencji MLC muszą być wdrożona do prawa krajowego we wszystkich Państwach, które ratyfikowały 
konwencje. 
  
Ubezpieczenie w klubach P&I 
Konwencja MLC wymusiła na armatorach obowiązek ubezpieczenia marynarzy zgodnie z zapisami MLC 
dotyczącymi odpowiedzialności armatora za wynagrodzenia i inne zobowiązania finansowe armatora wobec 
marynarza. Co należy wiedzieć? 
1)      Polisa powinna być wywieszona na statku w łatwo dostępnym miejscu. Zalecamy zanotowanie szczegółów 
tej polisy z czego najważniejsza jest nazwa Kluby P&I. 
2)      Nasze wynagrodzenie i zobowiązania finansowe są ubezpieczone ale według jasno określonych. Jedną z 
nich jest, iż roszczenie powinno być zgłoszone pomiędzy 2 i 6 miesiącem zaległości. 
Wszystkie polisy P&I poprzedzające wejście w życie konwencji MLC pozostają w mocy. 
Marynarze należący do OMK mogą skorzystać z naszej pomocy w tym zakresie.  Możemy zarówno doradzić jak 
takiego zgłoszenia dokonać lub reprezentować marynarza w klubie P&I. W „Strefie Marynarza” na stronie OMK 
znajdują się numery kontaktowe dla spraw MLC (wynagrodzenia, świadczenia finansowe) w głównych klubach 
P&I. 
  
Procedura składania skarg MLC – przywileje ale także obowiązki 
Warunki zgłaszania i rozpatrywania skarg powinny być dołączone do każdej umowy o pracę. Dodatkowo powinny 
być one łatwo dostępne na statku jak i są częścią statkowego ISM. 
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Analizując procedurę składania skarg zwracamy uwagę, iż  zawiera ona zarówno nasze prawa ale także 
obowiązki. Jeżeli spodziewamy się problemów lub nasze prośby są ignorowane to musimy postępować zgodnie z 
ustaloną procedurą. W innym przypadku narażamy swoją sprawę na niepowodzenie. 
Tryby składania skarg 
Wynikające z umowy o pracę – tutaj ostateczną instytucją jak tą właściwą do interweniowania w skargi marynarzy 
jest administracja kraju bandery. Zazwyczaj problemy poruszane w tym trybie są ściśle powiązane z pracą na 
statku i warunkami pracy. Zanim skarga trafi do kraju bandery należy najczęściej przejść poziom szefa działu, 
kapitana i DPA. 
Wynikające z umowy o pośrednictwo pracy – składa się zgodnie z procedurą określoną przez agencję 
pośredniczącą w pracy, Crewing – w tym przypadku instytucją właściwą będzie administracja kraju siedziby firmy. 
Taka instrukcja powinna być łatwo dostępna, często można ją znaleźć na stronach internetowych firm 
pośredniczących w pracy. 
  
Strefy działań piracki i wojennych 
Punktem wyjściowym jest umowa o pracę, kontrakt. To co jest ustalone w umowie o pracę obowiązuje strony. 
Zdarza się, że albo nie możemy się doszukać takich zapisów albo nie ma załącznika. W takiej sytuacji gdy 
jesteśmy tym zainteresowaniu to należy dopytać pracodawcę o szczegóły. 
Najczęstsze pytania to: czy muszę tam płynąć ?, czy powinienem otrzymać dodatkowe wynagrodzenie?. 
Odpowiedzi na takie pytania znajdują się w umowie o pracę. Jeżeli nie są określone to może być, iż takie strefy 
przez pracodawcę klasyfikowane są jak wszystkie inne rejony geograficzne. 
Zaletą jest, iż ITF ustala zasady pracy, ubezpieczenia i wynagrodzenia w przypadku wejścia statku w takie 
strefy.  Ponad połowa statków operujących na świecie posiada układy zbiorowe pracy ITF. Oznacza to, że jeżeli 
na statku jest układ zbiorowy ITF to niezależnie od tego co jest w kontrakcie to obowiązują zasady ITF i jest tam 
zapisane kiedy można odmówić pracy, kto płaci za podmianę, kiedy powinno się dostać dodatkowe 
wynagrodzenie, jak wygląda ubezpieczenie w razie wypadku. Wszystkie strefy są graficznie przedstawione tak 
więc łatwo to odnaleźć. 
Jeżeli chcesz sprawdzić czy Twój statek jest objęty układem zbiorowym ITF możesz się do nas zgłosić podając 
nazwę statku i jego banderę. 
  
Zabezpieczenie społeczne – bandery UE i EOG 
Ogólna zasady są następujące: 
1)      Marynarz pochodzący z UE wykonujący pracę na statku podnoszący banderę innego kraju UE/EOG 
powinien być objęty ubezpieczeniem społecznym kraju bandery. 
2)      Marynarz pochodzący z UE  wykonujący pracę na statku podnoszącym banderę spoza UE powinien być 
objęty ubezpieczeniem społecznym w kraju pochodzenia marynarza – najnowszy wyrok TSUE (Trybunału 
Sprawiedliwości UE). 
Od powyższego istnieją odstępstwa na mocy porozumień pomiędzy krajami, np. pomiędzy Polską i Norwegią w 
sprawie zatrudnienia polskich marynarzy na statkach NIS. 
Sytuacją nagminną jest, iż wielu pracodawców nie przestrzega powyższych zasad, marynarze nie składają 
oficjalnych skarg w tym zakresie, a administracje krajów chcąc podtrzymywać atrakcyjność swoich rejestrów też 
specjalnych działań nie podejmują. 
W naszej ocenie najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem jest to, iż pod banderą UE często nie występuję 
obowiązek ubezpieczenia marynarzy spoza UE – tym zjawiskiem eliminuje się marynarzy UE z pracy na statkach 
UE. Jako OMK sprzeciwiamy się takim procederom i aktywnie działamy w kierunku utrzymania miejsc pracy dla 
marynarzy z UE. 
  
Co zrobić gdy dojdzie do wypadku na statku 
Każdy wypadek musi być zgłoszony po czym powinna powstać odpowiednia dokumentacja. Na wniosek 
marynarz powinien dostać kopię formularza wypadkowego.  Nie czekaj ze zgłoszeniem. Jeżeli wypadek jest 
niezarejestrowany to zgłoś to do przełożonego.  Jeżeli potrzebujesz pomocy to możesz się zgłosić do OMK. 
Jeżeli sprawa nie zostanie odpowiednio zgłoszona to dochodzenie ewentualnych roszczeń może być niemożliwe. 
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Pozostaw kontrakt i kontakt w domu z najbliższą osobą. 
Dla pełniejszego obrazu przedstawiamy jak powinno wyglądać typowe postepowanie w trakcie leczenia i choroby 
zgodnie ze standardami ITF: 
·         choroba niezwiązana z pracą na statku – chorobowe do 130 dni 
·         choroba lub wypadek związane z pracą na statku – chorobowe do czasu wyleczenia lub osiągnięcia stałej 
niezdolności do pracy 
Odszkodowanie:  przysługuje w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu. Droga może być długa i prowadzić 
nawet przez 3 komisje lekarskie. Pamiętajmy, iż nie musimy się zgodzić z postanowieniem lekarza 
wyznaczonego przez pracodawcę, zawsze możemy powołać swojego lekarza. Oczywiście wszystko w zakresie 
ustalonych zasad zgodnie z umową o pracę lub obowiązującym prawem. 
Nawet jeżeli marynarz nie potrzebuje pomocy Związku w prowadzeniu sprawy lub roszczenia zalecamy 
wszystkim marynarzom z OMK aby skonstatowali się z nami w celu porady. Szybki e-mail lub rozmowa 
telefoniczna. Jeżeli przeoczymy jakiś termin lub warunek to może to w znacznym stopniu utrudnić dalsze 
postepowanie. 
  
Rodzaje umów o prace dla marynarzy 
Jeżeli korzystamy z pośrednika pracy lub z crewingu to powinna być osobna umowa. 
Umowy o pracę: 
·         na czas określony – tzw. kontrakt np. na 2 lub 3 kub 4 miesiące. Często pojawia się tzw. Opcja armatorska 
+/- miesiąc. Dość często pojawia się pytanie o zasady przedłużania kontraktu o opcję armatorska. Jest to jedynie 
w uzasadnionych przypadkach i spowodowane z żeglugą. Odpowiedź typu nie mogę znaleźć nikogo na 
Pana/Pani miejsce nie jest opcją armatorską. 
·         Umowa na czas nieokreślony – w oparciu o stałe wynagrodzenie z ustalonym okresem wypowiedzenia. 
!!! Do każdej umowy o pracę muszą być załączone warunki zatrudnienia lub układ zbiorowy pracy. Marynarze z 
OMK mają możliwość podesłania swojego kontraktu do biura OMK w celu weryfikacji i wydania opinii dotyczącej 
oferowanych warunków zatrudnienia. 
  
Kontakt z ITF 
Inspektor ITF to nikt inny jak wyznaczony pracownik ze Związku Zawodowego. Tak samo jak ITF to Federacja 
Związków Zawodowych z całego Świata. 
Zalecamy aby przed kontaktem z inspektorem najpierw skonsultować sprawę w swoim Związku Zawodowym. 
Jeżeli nie  ma takiej możliwości to przygotujmy legitymacje Związkową ITF – to dużo pomaga. 
  
W Polsce: https://solidarnosc.nms.org.pl/article/2 
Na Świecie: https://www.itfseafarers.org/en/about-us/itf-inspectors 
 

Źródło: omk.org.pl 

Nigeryjski pirat uznany za winnego, ale bez kary. 

Sąd w Kopenhadze uznał schwytanego nigeryjskiego pirata za winnego spowodowania zagrożenia dla duńskich 
żołnierzy stacjonujących przed rokiem w Zatoce Gwinejskiej. Mężczyzna nie poniesie jednak kary. 
Cała historia ma swój początek 24 listopada 2021 roku, kiedy to w Zatoce Gwinejskiej doszło do wymiany ognia 
między duńską marynarzami z fregaty Esben Snare (zupełnym przypadkiem fregata w tym momencie cumuje w 
Gdyni), a grupą piratów. W jej wyniku czterech piratów zostało zastrzelonych, jeden ranny, trzech zostało 
schwytanych, a jeden uznany za zaginionego po tym, jak wypadł za burtę łodzi. Czterej aresztowani mężczyźni 
zostali przewiezieni na pokład Esben Snare na czas przygotowań do procesu. Ranny pirat musiał przejść 
amputację nogi. Po trzech operacjach chirurgicznych na pokładzie okrętu został ewakuowany do szpitala w 
Ghanie, który mógł zapewnić mu lepszą opiekę medyczną. 
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Niemniej jednak w styczniu trzej piraci złapani przez fregatę Esbern Snare zostali wyposażeni w gumowy ponton 
z małym silnikiem i zostali wypuszczeni z okrętu. Sprowadzanie ich do Danii i stawianie przed sądem wywołałoby 
zbyt duże zamieszanie międzynarodowe, biorąc pod uwagę potencjalne korzyści. Czwarty z piratów potrzebował 
pomocy medycznej – pierwotnie został odstawiony do szpitala w Ghanie, potem przewieziony do Danii w celu 
dalszego leczenia. Jako jedyny miał stanąć przed sądem.  
Duńska historia czwartego pirata, który jako jedyny ze względu został postawiony przed sądem, właśnie się 
kończy. Podczas procesu przekonywał on, że nie brał udziału w strzelaninie, był nieuzbrojony i chciał tylko 
wypłynąć w morze. Sąd uznał jednak, że nawet jeśli to prawda, to będąc w powiązaniu z innymi podejrzanymi na 
pokładzie łodzi, z której strzelano do żołnierzy, również stanowił on dla nich zagrożenie. Tym samym został 
uznany za winnego zarzutów. Nie poniesie jednak kary – obrona argumentowała, że byłoby to niesprawiedliwe w 
stosunku do pozostałych schwytanych piratów, którzy zostali uwolnieni. Sąd uznał ten argument, zaznaczając 
ponadto, że podsądny spędził w duńskim areszcie prawie rok. Zostanie on więc wypuszczony na wolność, 
aczkolwiek nie od razu – ma się to stać po dwóch tygodniach, aby dać obu stronom czas na wniesienie 
ewentualnych apelacji od wyroku. 
Tymczasem media podają, że do sprawy nieoficjalnie miał odnieść się krytycznie nigeryjski minister spraw 
zagranicznych, który miał zażądać natychmiastowego przeniesienia przetrzymywanego pirata pod kuratelę 
resortu i stwierdzić, że wątpi w duńską wersję historii. Według niego Duńczycy mieli zaatakować łódź z 
nieuzbrojonymi cywilami. Miał także domagać się ekstradycji duńskich żołnierzy do Nigerii, gdzie mieli by trafić 
pod sąd. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl  
 

Wspólne oświadczenie Estonii, Litwy i Polski w sprawie mechanizmu 

wprowadzającego limit cen ropy naftowej. 

Mechanizm dot. limitu cen ropy zapewni skuteczność sankcji nałożonych na rosyjską ropę naftową - podkreślają 
we wspólnym oświadczeniu ministrowie odpowiedzialni za sprawy europejskie Estonii, Litwy i Polski. Limit ten 
jest tylko jednym z elementów odpowiedzi na rosyjską agresję przeciw Ukrainie - dodają. 
Treść oświadczenia udostępnił w mediach społecznościowych polski minister do spraw Unii Europejskiej Szymon 
Szynkowski vel Sęk. 
"Ministrowie odpowiedzialni za sprawy europejskie Estonii, Litwy i Polski przyjmują z zadowoleniem porozumienie 
na temat limitu cen ropy naftowej mające na celu ograniczenie dochodów Rosji z tytułu sprzedaży ropy naftowej, 
przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków dla dostaw surowców energetycznych do krajów trzecich. 
Początkowy limit ceny ropy na poziomie 60 USD jest wynikiem długich negocjacji w ramach G7 i G20. 
Mechanizm dotyczący limitu cen ropy zapewni skuteczność sankcji nałożonych na rosyjską ropę naftową" - głosi 
treść oświadczenia. 
"Oświadczamy, że dopełniliśmy wszelkich starań, by główny cel mechanizmu wprowadzającego limit cen ropy, 
którym jest ograniczenie rosyjskich dochodów z ropy naftowej, został osiągnięty. Mechanizm, ustanowiony 
zgodnie z naszą propozycją, co 2 miesiące będzie podlegał okresowym przeglądom, by odpowiadać na zmiany 
zachodzące na rynku oraz by gwarantować, że wysokość limitu będzie przynajmniej 5 proc. poniżej średniej 
rynkowej ceny rosyjskiej ropy. Podkreślamy, że będziemy pracować nadal, by zupełnie odciąć Rosję od 
dochodów z ropy naftowej" - podkreślają politycy Estonii, Litwy i Polski. 
Według nich "limit cen ropy jest tylko jednym z elementów naszej odpowiedzi na rosyjską agresję przeciw 
Ukrainie". "Musimy nadal zapewniać wsparcie Ukrainie poprzez zablokowanie Rosji możliwości finansowania 
wojny, włączając w to wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów oraz nakładanie skutecznych sankcji. 
Przyjmujemy z zadowoleniem oświadczenie Przewodniczącej von der Leyen na temat szybkich prac UE nad 
nowym pakietem sankcji na Rosję. Podkreślamy konieczność jak najpilniejszego przyjęcia 9 pakietu 
sankcyjnego" - czytamy w oświadczeniu. 
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Oświadczenie podpisali: minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu, wiceminister spraw 
zagranicznych Litwy Jovita Neliupšiene oraz polski minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel 
Sęk. 
W sobotę Rada Unii Europejskiej poinformowała oficjalnie o ustaleniu pułapu cenowego na rosyjską ropę naftową 
na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Krok ten ma zmniejszyć skoki cen surowca i uszczuplić dochody rosyjskiego 
budżetu. 
W ubiegłym tygodniu Polska zablokowała propozycję Komisji Europejskiej na limit cenowy na rosyjską ropę na 
poziomie 65 dolarów za baryłkę, argumentując, że jest on za wysoki. Polskie stanowisko popiera grupa innych 
członków UE, w tym kraje bałtyckie. 
W piątek Polska zgodziła się na limit ceny na poziomie 60 dolarów za baryłkę. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił w sobotę, że wyznaczenie górnego pułapu ceny rosyjskiej ropy na 
poziomie 60 dol. „nie jest poważną decyzją”, bo jest to poziom zupełnie komfortowy dla budżetu państwa-
agresora. Rosyjski budżet otrzyma rocznie 100 mld dol. – zaznaczył. 
 

Źródło: PAP  
 

Wbrew parametrom rynku. Chaos w inwestycjach żeglugowych. Analiza rynku 

tonażowego. 

Kolejne późnojesienne tygodnie to widoczny spadek w ilości transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych 
w segmencie kontenerowców oraz drobnicowców wielozadaniowych. Jakby na przekór słabnącym parametrom 
rynków frachtowych i czarterowych pojawiło się sporo nowych zamówień. Nieco więcej aktywności było również 
zauważalnych w recyklingu okrętowym. Zakłady złomowe nieco łatwiej mogły znaleźć jednostki do utylizacji. 
Sytuacja na rynku tonażowym cechuje się obecnie wręcz skrajnymi zachowaniami inwestorów żeglugowych. Po 
części widać zastój, z drugiej strony, jeszcze pewnie siłą rozpędu w słabnącej branży kontenerowej widać wiele 
nowych inwestycji. Jaki może to przynieść skutek, jeśli nie zostanie to zrekompensowane zwiększoną ilością 
złomowań? Nie trudno sobie to wyobrazić. Tymczasem ostatnie tygodnie w inwestycjach tonażowych to 
kontynuacja inwestycyjnego chaosu. 
 
Rynek jednostek wielozadaniowych i drobnicowców 
 
W tygodniu 42 nie było żadnych informacji na temat inwestycji w tonaż używany jak również nowy dla 
drobnicowców wielozadaniowych. Kolejny tydzień to z kolei informacja o jednej transakcji kupna – sprzedaży 
drobnicowca wielozadaniowego z tzw. drugiej ręki. W tym samym tygodniu odnotowano cztery nowe zamówienia 
małych jednostek o łącznej noś nośności 16 tys. ton. Nie było żadnych informacji na temat złomowań tego typu 
jednostek. Nie odnotowano również informacji na temat złomowania tego typu jednostki. Tydzień 44 to brak 
odnotowanych transakcji kupna – sprzedaży używanych drobnicowców wielozadaniowych jak również brak 
informacji na temat złomowań tego typu tonażu. Na rynku nie pojawiły się również żadne informacje dotyczące 
kontraktacji takich statków. W tygodniu 45 odnotowano 2 transakcje kupna – sprzedaży używanych 
drobnicowców wielozadaniowych. W tym samym czasie nie było żadnych złomowań ani żadnych nowych 
kontraktów na budowy. 
 
Rynek statków kontenerowych 
 
W tygodniu 42 jak i tygodniu 43 na rynku nie odnotowano żadnych transakcji tonażowych segmentu 
kontenerowego, w tym żadnych złomowań. W tygodniu 44 brakowało obrotu tonażem używanym jak również nie 
było złomowań kontenerowców. Wbrew parametrom rynku pojawiło się za to dwanaście nowych zamówień o 
łącznym DWT wielkości 2.880 tys. ton i łącznej sumie kontraktowej 2 mld 880 mln USD. Tydzień 45 to całkowity 
zastój, jeśli chodzi o transakcje na rynku jednostek używanych, a także złomowań. Pomimo słabnącego rynku 
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frachtowego i czarterowego dla kontenerowców ponownie odnotowano kilka nowych zamówień. Było to siedem 
nowych zamówień jednostek kontenerowych. Kontrakty objęły siedem jednostek o nośności około 900 tys. ton i 
wartości zamówień na poziomie około 1 miliarda USD. Pomimo tego był to spadek w ilości zamówień liczony 
tydzień do tygodnia na poziomie 47%. 
 
Rynek wycieczkowców 
 
W tygodniach 42 - 45 nie odnotowano żadnych ruchów w inwestycjach tonażowych i złomowaniach na rynku 
jednostek pasażerskich. 
 

 Źródło: gospodarka morska.pl 

Od miesięcy blokowany przez USA irański tankowiec został rozładowany w 

Syrii. 

Załadowany ropą statek Lana, pływający pod banderą Iranu, dostarczył w piątek do Syrii ładunek, który Stany 
Zjednoczone skonfiskowały wcześniej w okolicach Grecji, kończąc tym samym trwającą miesiącami epopeję 
niepewności co do załadowanych zapasów surowca. 
Było to kolejne przejęcie załadowanego statku wykorzystywanego przez Iran. W związku z tym siły morskie tego 
państwa zatrzymały w maju, w ramach odwetu, dwa greckie tankowce które zostały wypuszczone dopiero 16 
listopada. 
Część zapasów surowca przeładowano na pokład tankowca Ice Energy, który został wyczarterowany przez 
Waszyngton i miał popłynąć do Stanów Zjednoczonych, zanim grecki sąd najwyższy orzekł, że ładunek powinien 
zostać zwrócony Iranowi. 
Statek Lana pozostawał zablokowany w pobliżu greckiej wyspy Evia. Po nakazie sądu w Grecji, który zezwolił na 
jego wypuszczenie, został odholowany do Pireusu. 
Jak podaje Reuters, ze zbiornikowca wyładowano w syryjskim porcie Banias około 700 000 baryłek ropy, czemu 
bacznie przyglądały się amerykańskie służby. Postrzegają one to jako sposób na wzmocnienie regionalnej 
pozycji kraju, a także stanowią główną częścią strategii przetrwania tamtejszego reżimu. W odpowiedzi na 
niedobory w Syrii wprowadzono poważne racjonowanie paliwa, co doprowadziło do ciągłych cięć w sektorze 
elektrycznym i telekomunikacyjnym. 
Syryjski import z Iranu zmienia się z miesiąca na miesiąc. Według analizy UANI, Syria otrzymała 1,39 mln baryłek 
w dostawach z Iranu w listopadzie, co oznacza spadek z 3,5 mln baryłek w październiku i 3,7 mln baryłek we 
wrześniu. 
 

 Źródło: gospodarka morska.pl 
 

Powódź błyskawiczna w Johannesburgu. Są ofiary.  

Do zdarzenia doszło w sobotę. Tego dnia ratownicy odnaleźli dwa ciała, a kolejnych siedem w niedzielę rano. 
Rzecznik miejscowych służb ratunkowych  Robert Mulaudz przekazał, że w trakcie kolejnych godzin liczba ofiar 
wzrosła do 14, gdyż odnaleziono pięć kolejnych ciał. Dodał też, że obecnie nie ma możliwości podać dokładnej 
liczby zaginionych. 
Poinformował, że w obrzędach religijnych nad rzeką Jukskei brały udział 33 osoby. Gdy rozpętała się burza, 
doszło do szybkiego wylania rzeki i zalania nisko położonych obszarów w wyniku nagłych i silnych opadów 
deszczu. To właśnie tzw. powódź błyskawiczna, gdy ziemia zostaje nasycona wodą, która zgromadziła się tak 
szybko, że nie może być wchłonięta. Wtedy się zbiera i szybko spływa dalej, nagle wzbierającą falą. Członkowie 
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grupy religijnej stali wtedy w korycie rzeki, odprawiając tzw. "rytuały oczyszczenia". Dosłownie w ciągu chwili 
wielu z nich porwał rwący nurt. 
 

Źródło:PAP 

Fala wyjątkowa uderzyła w wycieczkowiec. 

Eksploracyjny statek wycieczkowy Viking Polaris napotkał podczas rejsu przez Cieśninę Drake'a tzw. falę 
wyjątkową. W wyniku uderzenia jedna pasażerka zmarła, czterech innych jest rannych. 
Viking Polaris był w trakcie rejsu powrotnego z Antarktydy. Statek zmierzał w kierunku portu Ushuaia, kiedy 
uderzyła w niego tzw. fala wyjątkowa. Nie wiadomo jakiej wielkości była fala. Według prognoz fale w Cieśninie 
Drake'a mogły sięgać w tym czasie do 14 metrów, ale specyfika fal wyjątkowych polega na tym, że potrafią być o 
wiele większe niż standardowe dla danych warunków pogodowych. 
Linie Viking poinformowały, że do zdarzenia doszło około 1700 mil morskich na południe od Buenos Aires. W 
wyniku uderzenia przez falę zmarła jedna pasażerka pochodzenia amerykańskiego, choć szczegóły nie są 
znane. Czterech innych pasażerów odniosło niezagrażające życiu obrażenia. Siła uderzenia wepchnęła do 
wnętrza statku część okien na dolnym pokładzie pasażerskim. Jednostka nie doznała jednak żadnych uszkodzeń 
konstrukcyjnych i była w stanie samodzielnie kontynuować przeprawę. 
Zachodnie media cytują pasażerów Viking Polaris, którzy opisują, że mieli wrażenie, że zderzyli się z górą 
lodową, choć wiedzieli, że statek był w tym czasie na otwartym oceanie. 
Według informacji, zarówno linie Viking, jak i argentyńskie służby uruchomiły dochodzenie w sprawie wypadku. 
Argentyńskie śledztwo uznało całe wydarzenie a wypadek bez wskazania ewentualnych winnych. 
Viking Polaris o masie brutto 30 150 ton to statek specjalnie zbudowany do ekspedycyjnych rejsów 
wycieczkowych. Jednostka weszła do eksploatacji w tym roku. Jest to jeden z największych statków tego typu, 
które regularnie kursują przez Cieśninę Drake'a. Viking Polaris zabiera na rejsy 378 pasażerów w luksusowych 
warunkach. Przez ostatnie kilka dni statek cumował w Ushuaia, zgodnie z planem powinien dziś wyruszyć w 
kolejny 13-dniowy rejs na Antarktydę. 
Fala wyjątkowa (zwana również fenomenalną, monstrualną lub zbuntowaną, ang. rogue wave) charakteryzuje się 
o wiele większymi – nawet do dwóch razy – rozmiarami niż typowe dla danych warunków fale. Przez wieki 
zjawisko uważane było za jedną z morskich legend, dopiero 1 stycznia 1995 roku udało się po raz pierwszy tego 
typu falę zaobserwować i zmierzyć w sposób niebudzący wątpliwości na platformie wiertniczej Draupner na 
Morzu Północnym. Fale wyjątkowe mają do 30 metrów wysokości, powstają prawdopodobnie poprzez nieliniowe 
oddziaływanie ciągów kilku fal i związaną z tym akumulację energii. Jednocześnie zjawisko to było już najpewniej 
wielokrotnie przyczyną katastrof morskich, jak choćby w przypadku frachtowca MV Derbyshire w 1980 roku. 
W lutym 2022 roku u wybrzeży Kanady zarejestrowano falę rekordową pod względem wielkości proporcjonalnej 
do fal występujących w tym czasie. Podczas, gdy wszystkie fale sięgały około 6 metrów, wystąpiła także jedna, 
która osiągnęła 17,6 metra. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 
 

Kalmar wzmacnia potencjał przeładunkowy BCT w Gdyni. 

Urządzenia marki Kalmar są stworzone do zadań specjalnych. Firma Kalmar wyznacza globalne trendy w 
zakresie automatyzacji terminali i kształtuje przyszłość obsługi ładunków. Liczby mówią zresztą same za siebie. 
Co czwarty kontener na świecie obsługiwany jest bowiem za pomocą rozwiązań proponowanych przez Kalmar. 
Nic dziwnego zatem, że ich bardzo wydajne reachstackery wspierają obsługę coraz większych ładunków w 
terminalu BCT w Gdyni. 
– Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) w Gdyni w obecnej chwili eksploatuje cztery reachstackery firmy Kalmar. 
Pomimo, że ich standardowym wyposażeniem w kombinacji stosowanej w naszym terminalu jest uchwyt 
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kontenerowy, to dzięki uniwersalności urządzenia stosujemy je przy przeładunkach wielu innych towarów. 
Najczęściej wykorzystywane są do przeładunku ciężkich elementów lądowych wież wiatrowych - głównie 
elementów sekcji i naceli, równie doskonale sprawdzają się w pracy w tandemie przy załadunku łopat śmigieł na 
specjalizowane pojazdy transportowe - mówi Michał Kużajczyk, Dyrektor Handlowy BCT. 
Kalmar wychodzi zatem naprzeciw wyzwaniom wynikającym, między innymi, że wciąż wzrastającego popytu na 
rozwój turbin dla lądowej i morskiej energetyki wiatrowej. 
- Kalmar, od wielu już lat, jest partnerem BCT Gdynia. Staramy się jak najlepiej wychodzić naprzeciw potrzebom 
BCT przy przeładunkach różnych elementów. Dostarczamy BCT nasze najlepsze urządzenia przeładunkowe 
dużych udźwigów, w tym: reachstackery, ciężkie wozy widłowe, ciągniki terminalowe czy suwnice placowe typu 
RTG. Zwłaszcza jednak reachstackery znajdują świetne zastosowanie przy przeładunkach elementów wież 
wiatrowych. Każdy z nich ma własny udźwig nominalny do 45 ton, co przy pracy w tandemie daje do 90 ton 
łącznego udźwigu. Ostatni dostarczony do BCT reachstacker marki Kalmar posiada innowacyjny napęd Kalmar 
ECO, który zapewnia bardzo wysoką precyzję pracy, przy rewelacyjnie niskim zużyciu paliwa do 30-40% mniej 
niż w przypadku standardowego układu napędowego. Istnieje również wiele możliwości modyfikacji 
reachstackerów Kalmar, w tym wyposażenie ich zamiast standardowej chwytni kontenerowej w haki. Przy 
naszych największych modelach tzw Super Gloria możemy osiągnąć udźwig aż do 130 ton pod hakiem na 
jednym urządzeniu, a więc przy pracy w tandemie aż do 260 ton - podkreśla Jakub Wojciechowski, Starszy Szef 
Sprzedaży i Serwisu Kalmar Polska. 
- Znajdują również zatrudnienie w przeładunkach drobnicy zjednostkowanej, takiej jak blacha w kręgach, 
elementów konstrukcyjnych czy np. pojazdów militarnych. Nie można również zapomnieć o kontenerach, 
szczególnie w wersjach nietypowych, jak np. kontenery typu flatrack. Dzięki ich uniwersalności i możliwości pracy 
przy użyciu terminalowego sprzętu dodatkowego korzystamy z pracy reachstackerów Kalmar zarówno przy 
burcie statku, na terminalu kolejowym, jak i na placach składowych - dodaje Michał Kużajczyk. 
Użytkownicy urządzeń Kalmar podkreślają ponadto znakomitą jakość oferowanego przez firmę client service'u: 
- Należy również wspomnieć o doskonałej współpracy z producentem, którego reprezentuje od lat dedykowany 
dla naszego terminala opiekun klienta - zauważył Michał Kużajczyk. 
Przedstawicielem marki Kalmar w Polsce jest spółka Cargotec. Maszyny produkowane są w zakładzie przy ul. 
Metalowej w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Na wybrzeżu Morza Kaspijskiego znaleziono 1700 fok.  

Na wybrzeżu Morza Kaspijskiego w rosyjskiej Republice Dagestanu odnaleziono około 1700 martwych fok z 
zagrożonego gatunku nerp kaspijskich - poinformował w niedzielę szef organizacji pozarządowej Kaspijskie 
Centrum Ochrony Środowiska Zaur Gapizow. Przyczyna nie jest znana. 
W wypowiedzi zamieszczonej na stronie internetowej organizacji Gapizow przekazał, że zwierzęta zmarły 
prawdopodobnie dwa tygodnie temu oraz że podejrzewa się, iż liczba zmarłych w ostatnim czasie nerp jest 
prawdopodobnie znacznie wyższa niż 1700. Nic nie wskazuje na to, aby zostały zabite przez kłusowników - dodał 
szef kaspijskiego centrum. 
Władze Republiki Dagestanu w sobotę informowały o 700 martwych fokach. Nie jest jasne, co spowodowało 
śmierć zwierząt, ale prawdopodobnie zmarły z przyczyn naturalnych - oceniono. 
W pierwszej połowie listopada ponad 140 martwych nerp kaspijskich odnaleziono na plażach Morza Kaspijskiego 
w Kazachstanie - podała KASPIKA, organizacja działająca na rzecz ochrony tego gatunku. Według 
Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) populacja nerp kaspijskich cierpi z powodu łowiectwa, 
zniszczenia środowiska i zmian klimatu. W 2008 r. nerpy zostały wpisane do czerwonej księgi gatunków 
zagrożonych IUCN. 
Morze Kaspijskie jest otoczone przez pięć krajów: Azerbejdżan, Iran, Kazachstan, Rosję i Turkmenistan. Nerpy 
kaspijskie występują endemicznie w tym największym jeziorze świata i są jedynymi ssakami morskimi, jakie w 
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nim żyją. Dane dotyczące liczby fok żyjących w Morzu Kaspijskim wahają się między 300 tys. (dane Federalnej 
Agencji Rybołówstwa) a 70 tys. (dane Kaspijskiego Centrum Ochrony Środowiska). 

Źródło: PAP 

Biuro Karier Politechniki Morskiej zaprasza na Targi Pracy. 

Kilkudziesięciu pracodawców i ich oferty pracy będą czekać na studentów i absolwentów 7 grudnia w budynku 
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu PM 
Biuro Karier Politechniki Morskiej w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Targach Pracy 2022, 
które odbędą się 7 grudnia (środa) w godz. 10.00 - 14.00 w budynku WIET, przy ul. Szczerbcowej 4. 
Lista pracodawców  
Na Targach będziemy gościć liczne grono pracodawców, którzy mają do zaproponowania wiele interesujących i 
niezwykle dobrze płatnych ofert pracy w różnych – nie tylko morskim – sektorach gospodarki. 
 
DES MARINE ENGINEERING 
Phoenix Poland Sp. z o.o. Sp. k. 
Unibaltic Sp. z o.o. 
HanseYachts Sp. z o.o. 
Elektryka Morska 
Grupa Azoty Polyolefins 
DB Port Szczecin Sp. z o.o. 
Baltic Shipping Services Poland Sp. z o. o. 
Polaris Maritime Services Ltd. 
Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. 
Urząd Morski w Szczecinie 
Danwind Blue Water 
Scania Polska S.A. 
Raynet Polska Sp. z o .o . 
Navigar Sp. z o.o. Sp. k. 
KK Wind Solutions 
Animex Foods Sp. z o.o., Oddział w Szczecinie 
EBZ Design Engineering 
QT Swiss Engineering 
SMT Shipping 
 
Więcej informacji na temat Targów Pracy Biura Karier PM – na  
stronie internetowej Biura Karier PM oraz na profilu FB Biura Karier PM 
 

Źródło: pm.szczecin.pl 

Leki ze śmieci. Tak można wykorzystać plastikowe odpady. 

35 kilometrów od Los Angeles znajduje się Santa Catalina Island. Wyspa ta stanowi dom dla… niezliczonych 
ilości plastikowych odpadów. Naukowcy mają jednak pomysł na ich wykorzystanie. 
Przedstawiciele Uniwersytetu Południowej Kalifornii proponują bowiem, by przekształcać tworzywa sztuczne w 
coś znacznie bardziej przydatnego. Dwuetapowa metoda wymyślona przez autorów publikacji dostępnej na 
łamach Angewandte Chemie mogłaby przynieść szereg korzyści w farmacji czy produkcji materiałów. Polietylen 
jest w najmniejszym stopniu poddawany recyklingowi spośród dużych tworzyw sztucznych – EPA szacuje, że 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 49-2022 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 10 
 

mniej niż 6% jest faktycznie poddawane recyklingowi – i tylko 30% masy jest zwykle odzyskiwane. 
Opracowaliśmy warunki, w których możliwe jest uzyskanie 83% masy polimeru odzyskanego jako odrębne, 
użyteczne produkty. Możemy nawet wziąć produkt o niskiej gęstości, taki jak plastikowa torba na zakupy i 
odzyskać około 36% tych monomerów – to niespotykane w recyklingu polietylenu. 
wyjaśnia jeden z autorów, Travis Williams 
Polietylen jest prawdopodobnie bardziej powszechny niż sądzicie. Stosuje się go bowiem do produkcji naprawdę 
zróżnicowanych rzeczy, poczynając od foliowych toreb na zakupy, a kończąc na dużych elementach, 
stosowanych na przykład w samochodach. Tworzywa sztuczna mają jednak dwojaką naturę: z jednej strony ich 
trwałość i sterylność są niezwykle pożądane. Z drugiej, jeśli już w grę wchodzi ich wpływ na środowisko oraz 
potencjał w zakresie recyklingu, to tworzywa sztuczne okazują się bardzo problematyczne. 
REKLAMA 
Nawet jeśli udało się opracować metody pozwalające na ich recykling, to zazwyczaj są one mało wydajne bądź 
drogie. Próbując znaleźć przystępniejsze wyjście z sytuacji, naukowcy wykorzystali próbki zebrane w obrębie 
Santa Catalina Island, by później rozdzielić je przy pomocy katalizatorów chemicznych i tlenu pod ciśnieniem. 
Celem przytoczonego podejścia było uzyskanie związków organicznych takich jak aldehyd benzoesowy czy 
cytreowirydyna. 
Następnie zostały one wprowadzone do zmodyfikowanych szczepów grzyba Aspergillus nidulans, często 
wykorzystywanego w produkcji leków. Wspomniane związki stanowiły źródło węgla, natomiast grzyb był w stanie 
dzięki nim produkować duże ilości antybiotyków, leków immunosupresyjnych i przeciwgrzybicznych. Do 
osiągnięcia celu wystarczył zaledwie tydzień. W ramach dalszych badań naukowcy chcieliby opracować sposób 
umożliwiający nie tylko recykling starannie wyselekcjonowanych materiałów, nawet tych wymieszanych. 
 

Źródło: Focus.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. 
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 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. 
• 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/ 

Na co stać Mbappe? 

Kylian Mbappe jest w pierwszym rzędzie gwiazd mundialu trwającego w Katarze. Na co stać genialnego 
Francuza? 
Gwiazdor PSG ma już na koncie pięć trafień w mundialu i jest mocnym kandydatem do pierwszego w karierze 
tytułu króla strzelców na największej z reprezentacyjnych imprez. Ogółem ledwie 23-letni zawodnik ma już 
dziewięć goli na mundialach. Do rekordzisty, Miroslava Klose, traci tylko siedem bramek. 
 
Mbappe po meczu z Polską, w którym ustrzelił dublet i brylował, przyznał, że ma obsesję mundialu. Francuz 
zdaje sobie sprawę, że popisy na tej imprezie otwierają wrota do wygrania Złotej Piłki, której nie ma jeszcze w 
kolekcji. W klasyfikacji zdobywców tej nagrody lideruje Lionel Messi z siedmioma nagrodami. Dogonienie 
Argentyńczyka wymaga równej dekady bez kontuzji i spędzonej chyba w lepszej drużynie niż PSG. 
 
Mbappe ma już na koncie mistrzostwo świata. Cztery lata temu triumfował z Francją na rosyjskich boiskach. W 
Katarze ma szansę na dublet, a to otworzyłoby drogę do walki o rekord, który zdawał się nie do pobicia. Tylko 
jeden piłkarz w historii futbolu wygrywał trzykrotnie mistrzostwo świata. Był to Pele. Czy Mbappe rzuci wyzwanie 
legendzie i zmieni historię futbolu? 

  
Źródło:pilkanożna.pl 

 

Wydarzyło się 05 grudnia - kalendarium. 
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05 grudnia jest 339 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 26 dni. Dzisiaj imieniny 
świętują: 
Anastazy, Bartosz, Bartłomiej, Dalmacjusz, Feliks, Gerald, Geraldyna, Jan, Juliusz, Kryspin, Kryspina, Krystyna, 
Mikołaj, Pelin, Pelina, Pęcisława i Sabbas. 
Dzisiaj obchodzone jest  Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1480 r. – Założono klasztor bernardynów w Bydgoszczy. 
1757 r.–  Wojna siedmioletnia: król Prus Fryderyk II Wielki pokonał pod Lutynią (Leuthen) wojska austriackie i 
zmusił je do ewakuacji ze Śląska. 
1806 r.–  Z inicjatywy Józefa Wybickiego powstała w Warszawie Izba Najwyższa Wojenna i Administracji 
Publicznej.  
1813 r.– VI koalicja antyfrancuska: kapitulacja francuskiej załogi pod dowództwem gen. Josepha 
Barbanègre’a w twierdzy Szczecin.  
1830 r.– Gen. Józef Chłopicki został dyktatorem powstania listopadowego.  
1863 r – Powstanie styczniowe: zwycięstwo powstańców pod dowództwem płka Karola Kality w bitwie pod 
Mierzwinem. 
1895 r.– W Łodzi została otwarta zwierzęca Lecznica „Pod koniem”.  
1906 r.–  Założycielka mariawityzmu siostra Feliksa Kozłowska została imiennie ekskomunikowana jako pierwsza 
kobieta w historii chrześcijaństwa. 
1938 r.– W gdańskim porcie, po utracie stateczności podczas załadunku blachy, zatonął masowiec „Tczew”, w 
wyniku czego zginęło 2 członków załogi. 
1968 r.–  Polska ratyfikowała Konwencję o Eliminowaniu Wszystkich Form Dyskryminacji Rasowej.  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 
Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-12-02 

1 EUR 4,6850 
1 USD 4,4492 
1 CHF 4,7576 
1 GBP 5,4610 

 

    

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  

Przed sklepem w lesie stoi w kolejce mnóstwo zwierząt: niedźwiedzie, lisy wilki, jeże itp. Przez kolejkę 
przepycha się zając. Rozpycha inne zwierzęta łokciami, wreszcie jest na początku kolejki! W tym 
momencie łapie go niedźwiedź i mówi: "Ty zając, gdzie się wpychasz?! Na koniec!" I mach! rzuca go na 
koniec kolejki. Zając znowu się przepycha, ale znowu łapie go niedźwiedź i odrzuca na koniec. Zając 
powtarza swój wyczyn jeszcze kilka razy, ale za każdym razem niedźwiedź wyrzuca go na koniec. 
Wreszcie obolały Zając otrzepuje się z kurzu i mówi do siebie: "Nie to nie. Nie otwieram dzisiaj sklepu!" 
 
 
 
 


