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Ponad 40 Amerykanów zarażonych koronawirusem na wycieczkowcu 

Diamond Proncess. 

U ponad 40 Amerykanów znajdujących się na pokładzie objętego kwarantanną japońskiego wycieczkowca 
Diamond Princess stwierdzono obecność koronawirusa - powiedział w niedzielę amerykańskiej telewizji CBS 
immunolog Anthony Fauci z instytucji rządowej Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH). 
Na Diamond Princess jest około 380 Amerykanów, "40 z nich zostało zakażonych" - powiedział dr Fauci. 
Podkreślił, że "oni nigdzie się nie wybierają", czyli nie zostaną w najbliższym czasie ewakuowani. "Będą w 
szpitalach w Japonii" - dodał. 
Jak podaje agencja Reutera, amerykańcy pasażerowie rozpoczęli już opuszczanie pokładu wycieczkowca. 
Jeszcze w niedzielę mają zostać przetransportowani samolotem do USA. Następnie część pasażerów będzie 
przewieziona do bazy sił powietrznych Travis w Kalifornii, a część do bazy sił powietrznych Lackland w Teksasie. 
Jak powiedział Fauci, osoby, u których w czasie lotu wystąpią objawy choroby, zostaną odseparowane. Po 
przylocie do USA wszyscy będą poddani 14-dniowej kwarantannie. 
Wcześniej w niedzielę japoński minister zdrowia Katsunobu Kato informował o stwierdzeniu 70 nowych 
przypadków zakażenia koronawirusem na Diamond Princess. Tym samym liczba osób zakażonych na statku 
wzrosła do 355. 
Na wycieczkowcu, który wypłynął z Jokohamy 20 stycznia i wrócił 3 lutego, utknęło ponad 3,6 tys. osób, w tym 
ponad 2,6 tys. pasażerów z 50 krajów. Jest wśród nich trzech Polaków. Polskie MSZ informowało w ubiegłym 
tygodniu, że nie wykryto u nich koronawirusa. 
Statek ma być objęty kwarantanną do środy, ale już w piątek pokład zaczęły opuszczać pierwsze osoby w 
zaawansowanym wieku, u których testy na obecność koronawirusa dały wynik negatywny. W pierwszej kolejności 
zabierane były osoby cierpiące na chroniczne schorzenia oraz te, które nie miały okien w kajutach. 
Nowy koronawirus może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc. W Chinach potwierdzono dotychczas 
ponad 68 tys. zakażeń, a 1665 osób zmarło. 

 

  Źródło:gospodarkamorska.pl 

Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała ukraińskich rybaków na 

Moru Azowskim. 

Straż graniczna rosyjskiej Federalnej Służba Bezpieczeństwa (FSB) na anektowanym Krymie poinformowała w 
sobotę, że w zachodniej części Morza Azowskiego zatrzymała łódź z czterema obywatelami Ukrainy 
prowadzącymi nielegalny połów. Rybaków zatrzymano na 24 godziny. 

W komunikacie FSB oświadczyła, że "kapitan jednostki nie spełnił żądania" ze strony służb, by zatrzymać łódź, a 
na jej pokładzie znaleziono około trzech setek ryb i nielegalne sieci. Rosjanie twierdzą też, że obywatele Ukrainy 
nie mieli dokumentów pozwalających na połów. 

Niezależna "Nowaja Gazieta" podała na swej stronie internetowej, że obywatele Ukrainy zostali przewiezieni do 
Kerczu i zatrzymani na 24 godziny do czasu wyjaśnienia okoliczności incydentu. 

W maju 2018 roku, cztery lata po aneksji Krymu, Rosjanie zatrzymali u wybrzeży Krymu łódź z pięcioma 
ukraińskimi rybakami. Kapitan jednostki został postawiony przed sądem i skazany na grzywnę. 

W listopadzie 2018 roku w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej, łączącej Morze Czarne i Morze Azowskie siły rosyjskie 
zatrzymały trzy niewielkie ukraińskie okręty wojenne. Jednostki zostały przejęte, a załoga aresztowana. 
Marynarze wrócili do kraju 7 września 2019 roku w ramach wymiany osób aresztowanych i skazanych w Rosji i 
na Ukrainie, która objęła po 35 osób z każdej ze stron. 
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Zgodnie z umowami dwustronnymi między Ukrainą i Rosją Morze Azowskie i Cieśnina Kerczeńska to 
wewnętrzne terytoria obu państw i oba państwa mają na nich swobodę żeglugi. 

 
  Źródło:pap.pl 

 

Przeładunki kontenerów w portach Morza Bałtyckiego przekroczyły 

poziom 11 mln TEU w 2019 r. 

Terminale kontenerowe w bałtyckich portach morskich przeładowały łącznie 11,24 mln TEU w 2019 roku. 
Rekordowy wynik był efektem 3,2% wzrostu obrotów, co jednak oznaczało ograniczenie dynamiki lat ubiegłych. 
Najszybciej rozwijającą się częścią rynku były polskie porty, które zwiększyły obroty o 7,5% osiągając łącznie 
przeładunki wynoszące 3,05 mln TEU. Tym samym, w Polsce, przekroczona została kolejna ważna bariera - 3 
mln TEU! Dużą dynamikę odnotowały także rynki rosyjski i duński. W pierwszym przypadku wzrost szacowany na 
5,6% przełożył się na obroty na poziomie 2,54 mln TEU. Przyrost o 5,4% w duńskich portach oznaczał 
przeładunki wynoszące 0,87 mln TEU. Pozytywne zmiany zanotowano również w Finlandii (+0,8%; 1,61 mln 
TEU) oraz Estonii (+0,2%; 0,22 mln TEU). Przeładunki w portach Szwecji pozostały na tym samym poziomie co w 
poprzednim roku (1,60 mln TEU), natomiast na Łotwie (-0,5%; 0,47 mln TEU), w bałtyckich portach niemieckich (-
3,1%; 0,18 mln TEU) oraz na Litwie (-6,1%; 0,70 mln TEU) obserwowano spadki przeładunków. 
Głównymi ośrodkami portowymi obsługującymi kontenery na Bałtyku pozostały St. Petersburg (2,22 mln TEU) i 
Gdańsk (2,07 mln TEU). W obydwu przypadkach notowano pozytywne zmiany obrotów. Gdańsk był też portem w 
którym przybyło najwięcej kontenerów w ubiegłym roku (+124 tys. TEU). 
Biorąc pod uwagę dynamikę zmian, najszybciej rozwijającym się ośrodkiem wśród pierwszej dziesiątki był 
Kaliningrad (+15,9%), który wyprzedził Gdynię (+11,6%). W wielkościach bezwzględnych to jednak Gdynia 
uzyskała największy wzrost (+93 tys. TEU). Spadki przeładunków odnotowano zaś w litewskiej Kłajpedzie (-
6,1%), duńskim Aarhus (-5,8%) oraz łotewskiej Rydze (-0,2%). 
Łącznie 10 największych portów kontenerowych Bałtyku obsłużyło 9,17 mln TEU w 2019 roku (+3,9%), co 
oznacza ich 77,4% udział w całości rynku. Można więc wskazać, że następuje systematyczna koncentracja 
strumienia kontenerów w głównych ośrodkach portowych (w 2015 roku było to 73,3%). 
 
dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG 
Instytut Morski 
Uniwersytet Morski w Gdyni 
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Czołowe linie wycieczkowe odwołują rejsy do Azji z powodu epidemii  

korona wirusa. 

Firma rejsowa Royal Caribbean Cruises do tej pory anulowała w sumie 18 rejsów do Azji Południowo-Wschodniej 
i zmodyfikowała kilka tras z powodu ograniczeń podróży mających na celu powstrzymanie koronawirusa. 
Nie pozostaje to bez wpływu na prognozowane wyniki finansowe spółki w 2020 roku, które zmniejszyły się o 
około 0,65 dolarów na akcję. 
- Chociaż obecnie nie jest to planowane, gdyby firma odwołała wszystkie pozostałe rejsy do Azji do końca 
kwietnia, wpłynęłaby na wyniki finansowe w 2020 roku o dodatkowe 0,55 dolarów na akcję - według Royal 
Caribbean. 
Ponieważ Chiny i inne kraje podejmują agresywne działania, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, 
firma regularnie komunikuje się również z CDC, WHO i innymi organami ds. zdrowia na całym świecie i wdrożyła 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 06-2020 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 3 
 

środki mające na celu ochronę pasażerów i załogi. Obejmują one odmowę przyjęcia na pokład osób, które 
podróżowały z, do lub przez Chiny kontynentalne lub Hongkong w ciągu ostatnich 15 dni oraz przeprowadzenie 
obowiązkowych specjalistycznych badań lekarskich na zagrożonych pasażerach i załodze. 
- Ważne jest, aby każda organizacja działała odpowiedzialnie, a my już podjęliśmy agresywne kroki w celu 
zminimalizowania ryzyka poprzez ograniczenia wejścia na pokład i zmiany trasy - powiedział Richard D. Fain, 
prezes i dyrektor generalny Royal Caribbean. 
Royal Caribbean Cruises kontroluje i obsługuje cztery marki - Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, 
Azamara i Silversea Cruises. Firma jest również 49% udziałowcem hiszpańskiej marki Pullmantur Cruceros, a od 
lutego tego roku 50% właścicielem spółki joint venture niemieckiej marki TUI Cruises. 
Łącznie marki te obsługują 61 statków, a dodatkowe siedemnaście jest w budowie. 
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Nagi protest w miejscu przekopu Mierzei Wiślanej. 

Walentynkowy happening w miejscu przekopu Mierzei Wiślanej zorganizowali w piątek aktywiści z Obozu dla 
Mierzei, przeciwstawiający się inwestycji. Jak podali na portalu społecznościowym, inspiracją dla takiej formy 
protestu był happening Johna Lenona i Yoko Ono sprzed lat oraz wykład noblowski Olgi Tokarczuk. 

Jak napisali aktywiści, od świtu leżeli w błękitnej pościeli na terenie planowanego przekopu. Protestujący trzymali 
transparenty "Make love, not canal" oraz "Miłość Mierzeja, bez przerwy". 

Jak wskazali, inspiracją do takiej formy protestu były dwa zdarzenia. "Pierwsze to przypomnienie happeningu z 
1969 roku, kiedy John Lenon i Yoko Ono przez kilka dni leżeli w łóżku w imię pokoju". Jak podkreślili, "Lenon 
mówił wówczas Nie ma lepszej alternatywy dla przemocy niż pozostanie w łóżku i zapuszczenie włosów". Drugą 
inspiracją według aktywistów, był wykład noblowski Olgi Tokarczuk o czułości". Protestujący udokumentowali 
zdjęciami swoje piątkowe działania. 

Protestujący napisali, że "na Mierzei Wiślanej rząd i ministerstwo siłą narzucają swoje plany i wbrew woli 
mieszkańców, wbrew zaleceniom KE i bez decyzji środowiskowej niszczą unikatowy obszar Natura 2000 i 
marnotrawią ogromne pieniądze". Jak napisali aktywiści , "przeciwstawiamy takiej sile czułość, a jej symbolem 
jest ten pokojowy, czuły protest". 

Od kilku tygodni trwają prace przy budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Urząd 
Morski w Gdyni informował na początku lutego, że zaczynają się prace przy budowie nabrzeża południowego 
(rozładunkowego), połączeniowe oraz część nabrzeża kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Całość 
obiektu przeznaczona będzie na potrzeby dostaw drogą morską materiałów budowlanych. 

Niedawno minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk mówił, że koszt przekopu 
Mierzei Wiślanej wzrósł o ok. 20 proc., co odpowiada podwyżce cen na rynku budowlanym. 

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi 
wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Budowa kanału 
ma potrwać do 2022 roku. 

Według resortu gospodarki morskiej, budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz 
zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez 
Rosję Cieśniny Piławskiej. 
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Spada chiński import ropy oraz rud żelaza i węgla. Powodem epidemia 

koronawirusa. 

Obliczenie dokładnego wpływu epidemii koronawirusa w Chinach na rynki towarowe jest nadal trudnym 
procesem, ze zbyt wieloma nieznanymi zmiennymi. Można jednak już wyciągnąć pierwsze wnioski. 
Jak wynika z danych śledzenia statków i portów opracowanych przez Refinitiv, chiński import ropy naftowej i rudy 
żelaza w lutym kształtuje się na poziomach znacznie poniżej poprzednich miesięcy. 
Dla jasności liczby pokazują, że tempo rozładunku towarów jest znacznie wolniejsze, podczas gdy kolejka 
statków oczekujących na rozładunek w chińskich portach wydaje się dłuższa niż zwykle. 
Innymi słowy, niekoniecznie oznacza to, że chiński import ropy naftowej i rudy żelaza gwałtownie spada, a porty 
wydają się walczyć o powrót do normalnego natężenia ruchu ładunków. 
Koronawirus zabił ponad 1300 osób i zainfekował ponad 48 000 osób w Chinach, ale doprowadził również do 
znacznych zakłóceń gospodarczych, ponieważ miejsca pracy pozostały zamknięte po świętach Nowego Roku 
Księżycowego, ponieważ Pekin pracował nad powstrzymaniem rozprzestrzeniania się choroby. 
Wydaje się, że wpłynęło to na rozładunek ładunków rudy żelaza. Dane Refinitiv pokazują, że 28,2 mln ton z 211 
statków zostały rozładowane w pierwszych 12 dniach lutego. Jest to spadek w porównaniu z 33,4 mln ton 
osiągniętymi w tym samym okresie w lutym 2019 roku. 
Dzienna ilość rudy żelaza rozładowywanej do tej pory w lutym wynosi 2,35 mln ton, w porównaniu z 2,93 mln w 
styczniu i 3,09 mln w grudniu. 
Dane pokazują również, że 66 statków przewożących 10,3 mln ton rudy żelaza oczekuje na rozładunek, a 41 
statków z 6,7 mln ton jest w trakcie rozładunku. 
Kolejnych 192 statków przewożących 31,8 mln ton jest w drodze do Chin i oczekuje się, że dotrze do portu przed 
końcem miesiąca. W sumie daje to potencjał około 77,6 mln ton rudy żelaza przybywających do Chin w lutym, w 
porównaniu z 90,9 mln w styczniu i 95,8 mln w grudniu. 
Oczywiście, liczby w lutym wciąż podlegają rewizji i prawdopodobnie wzrosną wraz ze wzrostem liczby statków, 
ale pozostaje faktem, że będzie to miękki miesiąc. 
Podobnie jest w przypadku ropy naftowej - dane Refinitiv pokazują, że 80 tankowców przewożących 90,7 miliona 
baryłek rozładowało ładunki w ciągu pierwszych 12 dni lutego, a dzienna ilość wynosi 7,58 miliona baryłek. 
To mniej niż 8,88 miliona baryłek dziennie (pb) w pierwszych 12 dniach lutego 2019 roku, a także mniej niż 9,67 
miliona pb w styczniu i 9,79 miliona pb w grudniu. 
Jednak w przypadku węgla historia jest nieco inna - 6,8 miliona ton na 111 statkach zostało wyładowanych w 
pierwszych 12 dniach lutego, przy dziennej stawce 566 000 ton. 
Jest to faktycznie więcej niż 517,000 ton dziennie odnotowanych w pierwszych 12 dniach lutego 2019 r, ale wciąż 
znacznie poniżej 803 000 ton dziennie w styczniu i 658 000 ton w grudniu. 
47 statków wciąż oczekuje na zrzut węgla, a kolejne 90 jest w trasie i prawdopodobnie dotrą do Chin przed 
końcem miesiąca. 
Ale nawet jeśli wszystkie te statki dotrą na czas i zdołają rozładować swoje ładunki, istnieje prawdopodobieństwo, 
że import węgla morskiego w lutym wyniesie około 20 milionów ton, co jest nadal nieco poniżej wyników z 
ostatnich miesięcy. 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

PKN Orlen szuka doradcy technicznego dla projektu paliw wodorowych. 

PKN Orlen szuka doradcy technicznego, który wesprze płocki koncern w budowie hubu i stacji wodorowej. 
Zgłoszenia na zapytanie ofertowe w tym zakresie można składać do 25 lutego – poinformowała spółka. 
Jak wyjaśnił płocki koncern w opublikowanym ogłoszeniu, chodzi o projekt inwestycyjny „Kompleksowy program 
zajęcia pozycji na rynku paliw wodorowych przez PKN Orlen – budowa Hub-u i stacji wodorowej”. 
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Spółka podała w dokumentacji postępowania, iż w zakresie prac doradcy technicznego w ramach planowanego 
przedsięwzięcia jest m.in. kompleksowe doradztwo przy wyborze dostawcy technologii oczyszczania, 
magazynowania oraz dystrybucji wodoru z elektrolizerów solanki zakładu produkcyjnego we Włocławku, a także 
budowy stacji tankowania wodorem samochodów osobowych, autobusów, ciężarówek oraz pojazdów 
specjalnego przeznaczenia. 
PKN Orlen podał, że prace będą obejmowały przygotowanie założeń technicznych do postępowania 
zakupowego, analizę ofert technicznych i wsparcie w procesie dialogu technicznego z oferentami, jak również 
przygotowanie raportu końcowego z oceny ofert technicznych oraz „przygotowanie propozycji technicznych 
założeń regulacyjnych dla budowy stacji i hubów wodorowych na potrzeby lobbowania wspomnianych rozwiązań 
w Polsce”. 
Niedawno członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych Józef Węgrecki przyznał, że płocki koncern będzie chciał 
wykorzystywać m.in. wodór wytwarzany we włocławskim Anwilu, swej spółce zależnej. Zapowiedział przy tym, iż 
pierwsza stacja wodoru powstanie we Włocławku wraz hubem produkcyjnym w I kwartale 2021 r. Dodał, że w 
przyszłości płocki koncern będzie mógł też produkować wodór na farmach wiatrowych zlokalizowanych na 
Bałtyku - w elektrolizerach, poza szczytem. 
„Generalnie wodór jest paliwem przyszłości, o tym mówią już głośno wszyscy, także w Europie. Tu rozwój idzie 
bardzo szybko. Rośnie sprawność elektrolizerów i przesyłu wodoru gazociągami. Uważam, że mamy szansę być 
w czołówce” – podkreślał Węgrecki pod koniec stycznia, gdy PKN Orlen i Urząd Miasta Płocka podpisały list 
intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy zasilane 
wodorem. 
W październiku 2019 r. podobny listy intencyjny, jak w Płocku - o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego 
transportu publicznego napędzanego wodorem - PKN Orlen podpisał z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. 
Koncern informował wówczas, że podjął decyzję o budowie instalacji do doczyszczania wodoru, który następnie 
wykorzystywany będzie do napędu samochodów i autobusów elektrycznych nie tylko w obszarze Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii. Wyjaśniał, że instalacja powstanie w zakładzie w Trzebini, należącym do spółki Orlen 
Południe, a rozpoczęcie produkcji czystego paliwa wodorowego planowane jest w 2021 r. 
Z kolei w grudniu 2019 r. PKN Orlen i Pesa podpisały list intencyjny o współpracy, która obejmie m.in. badania w 
celu opracowania przez spółkę z Bydgoszczy pojazdu szynowego wyposażonego w napęd oparty na 
wodorowych ogniwach paliwowych. 
Obecnie Grupa Orlen wytwarza ok. 45 ton wodoru na godzinę, z czego większość zużywana jest na potrzeby 
procesów produkcyjnych. Jednocześnie płocki koncern rozwija technologie magazynowania, transportowania i 
dystrybuowania paliwa wodorowego. 
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Załogi statków z miejsc zagrożonych korona wirusem z zakazem zejścia na ląd  w 

Indiach. 

Władze Indii zakazały opuszczania statków przybywających z krajów i regionów dotkniętych koronawirusem 
Convid-19. Zakaz wszedł w dniu dzisiejszym i dotyczy załóg statków z Chin, Hongkongu, Tajlandii, Makau i 
Singapuru. Jednostki te wciąż mogą cumować w indyjskich portach. 
„Schodzenie na ląd jest zakazane, aby uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa. Zakaz dotyczy wszystkich portów 
w kraju” - powiedział agencji informacyjnej IANS S. Senthilnathan, oficer ds. zdrowia portu w Madrasie. 
Zakaz dotyczy przede wszystkim marynarzy z jednostek płynących z chińskich portów, niezależnie od składu 
narodowościowego załóg. W przypadku, gdy statek nie płynie z Chin, ale posiada wśród załogi jednego lub 
więcej chińskich marynarzy, również cała załoga nie może zejść na ląd. 
Statki przybywające z Chin, specjalnych chińskich regionów Hongkong i Makau, a także z Tajlandii i Singapuru 
mogą cumować w indyjskich portach, lecz nie mogą zostawiać tam śmieci i odpadów. 
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Zazwyczaj w portach Madrasu i Kamaradżar przypływa w miesiącu około 20 statków, co daje łącznie 400 
marynarzy. Po zacumowaniu statków w indyjskich portach lekarze będą monitorować stan zdrowia ich załóg. 
 

Źródło:pap.pl 

Stocznia gdańska szlakiem kobiet. Zwiedzaj z mapą wydaną przez Instytut 

Kultury Miejskiej . 

Mapa „Stocznia Gdańska szlakiem kobiet” to wyjątkowy druk poświęcony codziennej pracy kobiet w zakładzie, 
opisom stoczniowego życia i historii strajków Sierpnia 80’. Zawiera archiwalne zdjęcia pracowniczek Stoczni 
Gdańskiej i działaczek opozycyjnych.  Bezpłatną publikację można otrzymać w Instytucie Kultury Miejskiej oraz 
pobrać online ze strony http://metropolitanka.ikm.gda.pl/. Mapa ukazała się w języku polskim, angielskim, 
ukraińskim i rosyjskim. 
- Opowiadając o codzienności robotnic i inżynierek, pielęgniarek i pań zatrudnionych w administracji, wypełniamy 
lukę w opowiadaniu historii zakładów stoczniowych. Przedstawiamy trud pracy konstruktorek, sprzątaczek i 
lekarek, pokazujmy ich starania o lepsze warunki zatrudnienia. Informacje zebrałyśmy podczas wywiadów z 
pracownicami i pracownikami dawnej Stoczni Gdańskiej oraz w trakcie kwerendy archiwalnej – mówi Anna 
Urbańczyk z Instytut Kultury Miejskiej. 
Stocznia Gdańska była zakładem pracy, który odcisnął piętno na losach wielu osób, zarówno w wymiarze 
symbolicznym, jak i prywatnym. Od 1947 r. do czasu ogłoszenia jej upadłości w 1996 r. ponad sto tysięcy kobiet i 
mężczyzn związało z nią swoje życie zawodowe, pracując przy produkcji statków jako suwnicowe, spawaczki i 
spawacze, operatorzy dźwigów, monterzy, technolożki i izolatorki. 
– Ważnym osiągnięciem jest dla nas wydanie mapy w czterech wersjach językowych. Dzięki treściom 
przetłumaczonym na język angielski, rosyjski i ukraiński możemy przybliżyć historię kobiet w stoczni i strajków 
Sierpnia 80’ przybyłym z zagranicy mieszkańcom i turystom – dodaje Anna Urbańczyk. 
Trasa wyznaczona na mapie pozwala na odnalezienie najważniejszych miejsc i doczytanie informacji o 
wydarzeniach, które miały miejsce w pobliżu: Bramy nr 2, stołówki centralnej, sali BHP, Willi Dyrektora, Hali 42A, 
dźwigach, pochylniach, szatniach, przychodni, bufecie czy hali montażowej. Letnie, bezpłatne spacery po 
terenach Stoczni Gdańskiej z Metropolitanką rozpoczną się w połowie czerwca. 
- Zdjęcie, które znalazło się na okładce mapy, zobaczyłyśmy po raz pierwszy w 2013 roku. Michał Szlaga 
podesłał nam link do aukcji, na której do kupienia była odbitka. Na odwrocie była informacja, że to kobieta w 
czasie strajku w Stoczni Gdańskiej wymieniająca się za pośrednictwem megafonu opiniami ze stoczniowymi 
oficjelami. Data: 22 sierpnia 1980. Nie zdążyłyśmy jej kupić, zaczęłyśmy za to opowiadać o niej, między innymi 
osobom, które też szukały zdjęć kobiet Solidarności. Przygotowując projekt muralu „Kobiety Wolności” dotarła do 
niego Anna Eichler z RedSheels i razem z Anią Urbanczyk z Instytutu Kultury Miejskiej udało się im uzyskać 
zgodę na publikację zdjęcia. Prawdopodobnie po raz pierwszy w Polsce. To Ewa Ossowska. Pojawia się na wielu 
zdjęciach ze strajku, rzadko podpisana z imienia i nazwiska. Na tym najbardziej znanym stoi za plecami Lecha 
Wałęsy. Dlatego zależało nam na tym, żeby pokazać, że Ossowska także brała do ręki megafon i przemawiała – 
opowiada Anna Miler. 
Pracownice Stoczni uczestniczyły także w wydarzeniach znaczących pod względem obywatelskim i politycznym. 
- Opowiadamy o uczestniczkach strajku w sierpniu 1980 r. – tych znanych i tych anonimowych. Przedstawiamy 
Annę Walentynowicz, Alinę Pienkowską, Marylę Płońską, Bernadetę Stankiewicz, Henrykę Krzywonos, Joannę 
Dudę-Gwiazdę, Bożenę Rybicką, Magdalenę Modzelewską i inne działaczki opozycyjne oraz artystki obecne w 
Stoczni w czasie strajku. Wspominamy także wcześniejsze wydarzenia z grudnia 1970 r. Razem z naszymi 
Bohaterkami zapraszamy w herstoryczną podróż po unikatowym, poprzemysłowym terenie dawnej Stoczni 
Gdańskiej – kończy Anna Urbańczyk z IKM. 
 
Mapy można pobrać online ze strony: http://metropolitanka.ikm.gda.pl/publikacje/ 
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Stocznię Gdańską można też zwiedzać indywidualnie przy użyciu aplikacji, audioprzewodnika, a także poznać jej 
herstorię ze słuchowisk i książki – materiały znajdują się na stronie: www.stocznia-jest-kobieta.org. 
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Indianie protestują przeciwko budowie gazociągu. Premier Kanady zapowiada 

negocjacje. 

Premier Kanady Justin Trudeau obiecał rozmowy Indianom protestującym przeciwko budowie gazociągu w 
prowincji Kolumbia Brytyjska. Od tygodnia narastają protesty Indian Wet’suwet’en i wspierających ich grup. 
Problemem jest budowa gazociągu Coastal GasLink, który ma przebiegać przez tereny Kolumbii Brytyjskiej do 
portu w Kitimat. Coastal GasLink ma długość 670 km, cały projekt ma wartość 6,6 mld CAD. Rurociąg uzyskał 
poparcie 20 rad plemion, ale zgody nie dali tzw. dziedziczni wodzowie Wet’suwet’en, którzy od 2009 roku blokują 
robotnikom wjazd na swoje tereny. Protesty, manifestacje i blokady torów kolejowych zaczęły się w ubiegłym 
tygodniu. 
Trudeau przebywał z kilkudniową wizytą w Afryce i pytany tam o komentarz do indiańskich protestów podkreślał, 
że Kanada jest państwem prawa. Niemniej w czwartek napisał list do indiańskich wodzów, wyrażając nadzieję na 
rozmowy, które doprowadziłyby do końca protestów. Minister ds. relacji między Koroną  i Indianami Carolyn 
Bennett ma spotkać się z ministrem ds. relacji z Indianami Kolumbii Brytyjskiej Scottem Fraserem i indiańskimi 
wodzami, jednak na razie data tego spotkania nie została podana. Niemniej Indianie Gitxsan, którzy blokowali 
tory kolejowe do portu Prince Rupert w Kolumbii Brytyjskiej zgodzili się zawiesić blokadę w oczekiwaniu na 
rozmowy. 
Trudeau rozmawiał o problemie gazociągu z premierem Kolumbii Brytyjskiej Johnem Horganem. Komunikat ze 
streszczeniem tej rozmowy zawiera informację, że obaj politycy zgodzili się, iż „wolność wypowiedzi jest ważnym 
demokratycznym prawem, ale wszelkie działania muszą szanować postanowienia sądów i być zgodne z 
prawem”. 
Horgan również wysłał list do wodzów Gitxsan i Wet’suwet’en, zapraszając na spotkanie. Według relacji mediów, 
miałoby ono dotyczyć tego, jak uniknąć protestów w przyszłości. 
Protesty solidarnościowe przeniosły się już z Kolumbii Brytyjskiej do kolejnych prowincji i przybrały różne formy. 
Indianie Mohawk stanęli dwoma obozami w pobliżu linii kolejowych przebiegających przez terytorium Tyendinaga 
Mohawk w Ontario, i to tak blisko torów, że firmy Via Rail i CN Rail wstrzymały przewozy pasażerów i towarów, 
co zaczęło już przynosić niekorzystne skutki gospodarcze. 
Choć CN Rail otrzymało tydzień temu postanowienie sądu umożliwiające wymuszenie zakończenia blokad, to na 
razie policja w Ontario prowadzi tylko negocjacje. Mohawkowie nie chcą odejść dopóki policja nie opuści 
terytorium Indian Wet’suwet’en. Federalny minister ds. usług dla rdzennych mieszkańców Marc Miller 
zadeklarował, że chce spotkać się z Mohawkami w sobotę. Według relacji mediów, przedstawiciele Indian 
Mohawk oczekują, że spotkanie przyniesie pozytywne rezultaty. 
Sami Indianie są podzieleni jeśli chodzi o zgodę na użyczanie swoich terenów. Wkrótce rozpoczną się 
konsultacje z przedstawicielami 129 wspólnot indiańskich zainteresowanych objęciem udziałów w naftociągu 
Trans Mountain, który część Indian oprotestowała, ale sąd nie przyznał im racji. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 06-2020 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 8 
 

Sprawa Coastal GasLink pokazuje, jak wiele problemów z przeszłości ma wpływ na obecne inwestycje. Rezerwat 
Indian Wet’suwet’en jest terenem nieprzekazanym w zarząd państwu kanadyjskiemu. Niemniej na początku 
stycznia Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej zgodził się, by policja wymusiła na Indianach wpuszczenie ekip 
budowlanych, nie uznając indiańskiej suwerenności na tym terenie. Ale już np. minister Miller pisząc do Indian 
Mohawk nawiązał do pochodzącego z XVII wieku traktatu Silver Chain Covenant między Indianami a białymi 
osadnikami i podkreślił, że chciałby „odnowić” tę umowę. Umowa, jak przypomniał publiczny nadawca CBC, 
zawierała obietnicę wspierania pokoju i handlu. 
Działania rządu Partii Liberalnej, w tym ubiegłoroczny raport o zamordowanych i zaginionych kobietach z 
rdzennych narodów, czy wdrażanie zaleceń raportu z 2015 roku na temat przymusowych szkół dla Indian, miały 
prowadzić do porozumienia rdzennych mieszkańców i „osadników”. W czwartek Trudeau napisał do wodzów 
indiańskich, że „nasz rząd wyrażał jasne stanowisko, iż nie ma dla mnie i dla Kanady ważniejszych relacji niż te z 
rdzennymi mieszkańcami” 

Źródło:pap.pl 
 

„Upiorny internet coraz bliżej. Chińczycy pobili rekord kwantowego splątania 

cząstek. 

Albert Einstein w 1935 roku kpił sobie z koncepcji splątania kwantowego nazywając je ”upiornym działaniem na 
odległość”. Dziś widzimy w tym ”niedorzecznym” połączeniu cząstek szansę na nową wersję bezpiecznego 
internetu z natychmiastowym transferem informacji. Chińczycy ogłosili właśnie zbudowanie mostu kwantowego 
na rekordową odległość. Splątali dwie pamięci światłowodem długości 50 km. 
Niewiele jest tak egzotycznych dziedzin nauki, jak fizyka kwantowa. Niemniej, efekty kwantowe wykorzystują 
urządzenia z naszego bezpośredniego otoczenia – telefony czy nawigacja satelitarna. Inżynierom marzy się 
użycie fizyki kwantowej do dokonania rewolucji w komunikacji. 
”Nature” opisało wyniki chińskich uczonych, którym udało się splątać dwie chmury pamięci kwantowych na 
odległości 22 i 50 km (pod ziemią oraz w laboratorium). Skok jakościowy spory, bo Pan Jian-We, Zhang Qiang 
oraz Bao Xiaohui z Chińskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (USTC) w Pekinie pokazali wcześniej podobny 
most długości 1,3 km. 
Chińscy badacze są zdania, że jesteśmy coraz bliżej budowy prototypu sieci kwantowej, nowej, bezpieczniejszej 
wersji internetu. Potencjalnie już niedługo będzie można łączyć tak miasta. Według Pan Jian-We ”prawdziwa 
kwantowa sieć” powstanie najwcześniej za 10 lat. 
Czym jest pamięć kwantowa? Przypomina pod pewnym względem klasyczną pamięć komputera. W tym sensie 
komputer kwantowy nie będzie działał bez pamięci kwantowej. 
Informacje (kubity) w tym typie pamięci przechowuje się w komorze próżniowej na 100 mln ultrazimnych atomach 
rubidu. Kubity wyróżnia to, że mogą istnieć jednocześnie w wielu stanach kwantowych (superpozycjach). 
Pozwala to na wykonywanie wielu złożonych obliczeń jednocześnie. Siłą komputerów opartych na mechanice 
kwantowej jest prędkość działania. 
A splątanie? Jeżeli jeden zestaw pamięci kwantowej splączemy z innym, stan pierwszej będzie współdzielony z 
drugą. Uzyskanie tego powiązania jest jednak niezwykle trudne. Chodzi o to, że jeżeli cząstki są zbyt blisko 
siebie, zaczynają na siebie wpływać. 
Gdy je rozdzielić, zmiany dokonywane na jednej dają efekt w postaci natychmiastowej zmiany w drugiej. 
Dlatego Einsteinnazywał to zjawisko upiornym. W końcu, jeżeli nic ich nie łączy, dlaczego jedno się zmienia gdy 
wpłyniemy na drugie? 
Teoria mechaniki kwantowej nie należy do najprostszych zagadnień, z którymi przeciętny człowiek może się 
zetknąć (raczej jest na końcu takiej listy). Niemniej eksperyment przeprowadzony w Chinach można opisać w 
dość prosty sposób. 
Zaczyna się od dwóch identycznych stacji nadawczych w jednym laboratorium. W każdej z tych stacji znajduje 
się wspomniana chmura atomów rubidu. Każdą traktuje się światłem lasera. Uzyskane w ten sposób fotony mają 
polaryzację skręcającą zgodnie ze wskazówkami zegara, lub odwrotnie do ich biegu. 
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Owe fotony, splątane już ze stanem wewnątrz właściwej im chmurze atomów, przesyłane są dwom równoległymi 
światłowodami do trzeciej stacji w innym laboratorium kilkanaście kilometrów dalej. Tam fotony wchodzą ze sobą 
w reakcję, automatycznie przekazując sobie oryginalne splątania do przeciwległych chmur atomów rubidu. 
Naukowcy korzystają tu ze zjawiska w mechanice kwantowej, że fakt dokonania pomiaru wpływa na mierzony 
obiekt. 
- W docelowym laboratorium fizycy dokonują pomiaru polaryzacji fotonów. Choć są one w tym procesie 
”konsumowane”, to też z 25 proc. prawdopodobieństwem wprowadza je w określony stan splątania. W czasie 
eksperymentu wykonanie pomiaru natychmiast przesyłało splątanie do chmury atomów. Testu dokonano na 
podziemnym łączu o długości 22 km a powtórzono na szpulach światłowodu długości 50 km – wyjaśnia Science 
Mag.  
Fizycy chcieliby budować sieci w oparciu o serię wzmacniających sygnał przekaźników. Łączyłyby one podobne 
zestawy nadajników, jak te użyte w chińskim eksperymencie rozciągając łącze. Obecnie jednym z większych 
problemów jest niezdolność do utrzymania stanów kwantowych w chmurach rubidu wystarczająco długo, żeby 
taki teoretyczny zestaw z przekaźnikiem mógł zadziałać. 
 

Źródło:Focus.pl 
 

Cracovia dogoniła Legię. 

Takie mecze aż chce się oglądać! Starcie Cracovii z Lechem Poznań zrekompensowało wszystkie emocje, 
których nie dostarczyły nam spotkania w Białymstoku i Lubinie. Pasy pokonały Kolejorza 2:1, ale tak naprawdę 
szala zwycięstwa mogła przechylić się w każdą stronę. 
Michał Probierz dwa dni temu apelował, abyśmy zaczęli doceniać polską ligę i przestali wyśmiewać wszystkie 
nieudane zagrania. Po meczu Cracovii z Lechem to przesłanie będzie zdecydowanie łatwiej zrozumieć niż po 
sześciu wcześniejszych spotkaniach 22. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, wyłączając jeszcze starcie Legii 
Warszawa z Rakowem Częstochowa. 
Początek meczu zdecydowanie należał do Pasów, które zepchnęły Kolejorza do defensywy, zamknęły rywali na 
własnej połowie i wydawało się, że kwestią czasu będzie gol dla gospodarzy. To oni narzucili swoje warunki, 
próbowali rozerwać poznańską defensywę na różne sposoby, ale kiedy już udawało się wykreować niezłą szansę 
- zawodziła skuteczność, bo do tego momentu nie udało się oddać choćby jednego celnego strzału. 
 
W końcu bramka padła, ale niespodziewanie... w drugą stronę. W 23. minucie Jakub Kamiński dograł do Kamila 
Jóźwiaka, jeden z defensorów Cracovii po drodze nie trafił w piłkę, a skrzydłowy Kolejorza otworzył wynik 
spotkania i tchnął w swój zespół nowe życie. Od tego momentu Lech przypomniał sobie, że potrafi grać w piłkę, 
potrafi się przy niej utrzymać i w końcu odeprzeć napór krakowian. 
 
Przed przerwą przyjezdni powinni podwyższyć prowadzenie. Doskonałym dośrodkowaniem został obsłużony 
Lubomir Satka, ale stoper Lecha był kompletnie zaskoczony tym faktem i nie potrafił opanować piłki. Dla Pasów 
skończyło się na strachu. Podobnie jak w sytuacji Christiana Gytkjaera, który mógł wyjść sam na sam z Michalem 
Peskoviciem, ale za daleko wypuścił futbolówkę. 
 
Po zmianie stron Pasy zabrały się do odrabiania strat. Sergiu Hanca dograł do Kamila Pestki, który wbiegł z lewej 
strony i huknął w kierunku bramki. Piłka po drodze odbiła się jeszcze od Satki i wpadła do bramki Kolejorza. 
 
Z minuty na minutę spotkanie się rozkręcało. Zaczynał błyszczeć Pedro Tiba, który przeprowadził kapitalną 
solową akcję, ale w tylko sobie znany sposób nie pokonał Peskovicia. Karta odwróciła się kilka minut później. 
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Cracovia objęła prowadzenie po strzale z Hanci z rzutu karnego. Zanim jednak arbiter podyktował jedenastkę za 
faul Thomasa Rogne na Rafaelu Lopezie, puścił grę i dopiero po interwencji VAR wskazał na wapno. 
Przewinienie Norwega było jednak ewidentne i decyzja arbitra była jak najbardziej prawidłowa. 
 
Od strzelenia drugiego gola dla Pasów tempo było jeszcze szybsze. Lech rzucił się do ataków, zdominował 
gospodarzy, ale nadziewał się na groźne kontry. Najbliżej trafienia Kolejorz był za sprawą Jakuba Modera, który 
oddał strzał piętą, ale piłka wylądowała na słupku. Pasy odpowiedziały kilkukrotnie, a wynik mógł podwyższyć 
Lopes, który również trafił w słupek. Ostatecznie ekipa Michała Probierza dowiozła prowadzenie i zgarnęła trzy 
punkty. 
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Najnowsze doniesienia dotyczące koronawirusa 

ITF ściśle przestrzega wszystkich rad światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących epidemii, która 
pojawiła się w mieście Wuhan, głównym krajowym i międzynarodowym węźle transportowym 

Linie lotnicze, lotniska, operatorzy linii wycieczkowych, przedsiębiorstwa żeglugowe i operatorzy portów, muszą 
przekazywać pracownikom najnowsze informacje dotyczące wybuchu choroby i postępować zgodnie z 
najlepszymi praktykami w zakresie protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnić dostawy sprzętu 
ochrony osobistej, wprowadzić procedury dla pasażerów, załogi i pracowników z objawami infekcji oraz ustalić 
szczegółowe wytyczne dla tych pracowników, którzy zajmują się przypadkami podejrzeń o zarażenie. 

Aby zapewnić załogom odpowiedni odpoczynek, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, należy zastosować 
bezpieczne poziomy obsady załogowej. 
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Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe porady dla marynarzy, dokerów i pracowników przemysłu morskiego. 
Wszystkie one dotyczą wszystkich pracowników i form we wszystkich sektorach transportu. 

  

Porady dla przemysłu morskiego, Marynarzy i dokerów 

Wiele porad dla pracowników lotnictwa dotyczy także pracowników na statkach wycieczkowych oraz w całym 
przemyśle morskim i transporcie. 
  
Poniższe rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Zdrowia Morskiego odnoszą się bardziej do przemysłu 
morskiego, marynarzy i dokerów: 
·         Nie ograniczaj mustrowania/zmustrowywania marynarzy w portach, których nie dotyczy infekcja. 
·         Nie ograniczaj koniecznych wizyt na statkach agentów porowych, personelu serwisowego, kapelanów i 
innych pracowników. 
·         Nie odwiedzaj rynków żywności w Chinach i unikaj zaopatrywania się w ryby i drób w Chinach. 
·         Nie spożywaj surowych jajek, mleka i mięsa. 
·         Przestrzegaj ścisłej higieny żywności uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. 
·         Zapewnij ochronę twarzy całej załodze (5 sztyk na osobę). 
·         Zapewnij szczepienia przeciwko grypie, środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu oraz ochronę twarzy 
dla inspektorów statków i innych członków załogi, którzy podróżują do Chin. 
·         Jeżeli członek załogi zachoruje, a podróżował do obszarów objętych epidemią na 2 – do 12 dni przed 
zamustrowaniem,  to musi pozostać w swojej kabinie. 
·         Jeżeli na statku jest chory członek załogi to należy wypełnić morską deklarację stanu zdrowia i powiadomić 
odpowiednie władze portowe oraz skonsultować się ze służbami medycznymi w następnym porcie. 
 Sposoby ochrony siebie i innych przed korona wirusem 

Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej zakażeniu wirusem Corona a najlepszym sposobem ochrony przed 
infekcją jest unikanie narażania się na tego wirusa. 
Zgodnie z radami ONZ wymieniono codzienne nawyki, które mogą pomóc zapobiec rozprzestrzenianiu się 
wirusa: 
·         Często myj ręce ciepłą wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund lub używaj środków do dezynfekcji 
rąk na bazie lakolu. 
·         Zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania lub kaszlu. 
·         Unikaj dotykania oczu, nosa i ust niemytymi rękami. 
·         Unikaj bliskiego kontaktu z każdym, kto ma gorączkę lub kaszel. 
·         Zostań w domu, jeśli jesteś chory. 
·         Jak najszybciej uzyskaj pomoc medyczną, jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu i 
poinformuj służby medyczne o swoich podróżach. 
·         Unikaj bezpośredniego, niezabezpieczonego,  kontaktu z żywymi zwierzętami oraz powierzchni mających 
kontakt ze zwierzętami podczas odwiedzania rynków żywności w zagrożonych obszarach. 
·         Unikaj jedzenia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i zachowuj 
ostrożność podczas obchodzenia się z surowym mięsem, mlekiem lub jajami aby uniknąć zanieczyszczenia 
krzyżowego. 
  
W miarę rozwoju sytuacji ITF będzie dostarczać dalszych aktualnych informacji. Bądź na bieżąco z poradami 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na ich stronie internetowej. 
 

PRZECZYTAJ, ZANIM ZAMUSTRUJESZ-PORADY OMK / ITF. 

• Nie rozpoczynaj pracy na statku bez posiadania pisemnej umowy. 
• Nigdy nie podpisuj umowy in blanco lub umowy, która wiąże się z dowolnymi warunkami, które nie zostały 
określone lub których nie znasz. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 06-2020 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 12 
 

• Sprawdź, czy umowa, którą podpisujesz odnosi się do układu zbiorowego pracy (CBA). Jeśli tak, upewnij się, że 
jesteś w pełni świadomy warunków tego CBA i zachowaj kopię tego dokumentu wraz z umową. 
• Upewnij się, że czas trwania umowy jest wyraźnie określony. 
• Nie podpisuj umowy, która umożliwia dokonanie zmiany okresu obowiązywania umowy wyłącznie według 
własnego uznania armatora. Każda zmiana uzgodnionego okresu obowiązywania umowy powinna być za 
obopólną zgodą. 
• Zawsze upewnij się, że umowa wyraźnie określa wysokość płacy podstawowej i upewnij się, że podstawowe 
godziny pracy są jasno określone (na przykład 40, 44 lub 48 tygodniowo). Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(ILO) stwierdza, że podstawowe godziny pracy powinny wynosić maksymalnie 48 tygodniowo (208 miesięcznie). 
• Upewnij się, że umowa wyraźnie określa, jak nadgodziny zostaną wypłacone i w jakiej wysokości. Może być 
wypłacana jednakowa stawka godzinowa za wszystkie przepracowane godziny powyżej kwoty podstawowej. Lub 
może być miesięczna ustalona kwota za gwarantowaną liczbę nadgodzin, w takim przypadku należy wyraźnie 
podać stawkę za każdą przepracowaną godzinę, ponad gwarantowaną nadgodzinę. ILO stwierdza, że wszystkie 
godziny nadliczbowe należy płacić co najmniej w wysokości 1,25 x normalnej stawki godzinowej. 
• Upewnij się, że umowa wyraźnie określa liczbę dni płatnego urlopu miesięcznie. ILO stwierdza, że urlop płatny 
nie powinien wynosić mniej niż 30 dni w roku (2,5 dnia w miesiącu kalendarzowym). 
• Upewnij się, że wypłaty płacy zasadniczej, nadgodzin i urlopu są jasno i oddzielnie wyszczególnione w umowie. 
• Nie podpisuj umowy, która pozwala armatorowi na wstrzymanie lub zatrzymanie jakiejkolwiek części 
wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy. Powinieneś mieć prawo do pełnej zapłaty 
zarobionegowynagrodzenia na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 
• Nigdy nie podpisuj umowy, która zawiera jakąkolwiek klauzulę stwierdzającą, że jesteś odpowiedzialny za 
zapłatę jakiejkolwiek części kosztów związanych z przybyciem na statek lub repatriacją.  
• Nie podpisuj umowy, która zawiera klauzulę, która ogranicza Twoje prawo do wstąpienia, kontaktu, konsultacji 
lub bycia reprezentowanym przez związek zawodowy wybrany przez Ciebie. 
• Należy pamiętać, że indywidualna umowa o pracę nie zawsze będzie zawierać szczegóły dodatkowych 
świadczeń. W związku z tym należy starać się, aby uzyskać potwierdzenie (najlepiej w formie pisemnego 
porozumienia lub zobowiązania w kontrakcie) jaka rekompensata zostanie wypłacona w przypadku: 
Choroby lub urazu w okresie obowiązywania umowy 
Śmierci (kwota należna upoważnionemu krewnemu) 
Utraty statku 
Utraty rzeczy osobistych w wyniku utraty statku 
Przedterminowego wypowiedzenia umowy. 
• Upewnij się, że otrzymałeś i zachowałeś kopię umowy, którą podpisałeś i zachowujesz. 

PAMIĘTAJ ... niezależnie od warunków, każda umowa, którą zawarłeś dobrowolnie, w większości jurysdykcji, 
będzie uznana za prawnie wiążącą. 

 
Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF 

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 6-miesięcznej przynależności pomoc w podniesieniu Twoich kwalifikacji, refundujemy kosztu 
kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW ukończonych w ośrodkach szkoleniowych w Polsce i za 
granicą. 
• 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 ( opóźnienienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: www.omk.org.pl  Może polubisz nas na FB ? 

 

Wydarzyło się 17 lutego - kalendarium 

17 lutego jest 48 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 317 dni.  17 lutego jest obchodzony  
jako Międzynarodowy Dzień Kota. 
Imieniny obchodzą: 
Aleksja, Aleksy, Anastazy, Bartłomiej, Benedykt, Bonfilia, Bonfiliusz, Donat, Faustyn, Fintan, Flawian, Franciszek,
 Gerard, Hermogenes, Hugo, Jan, Julian, Klemens, Konstanty, Łukasz, Marianna, Michał, Niegowoj, Polichronius
z, Reginald, 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1831r. –Powstanie listopadowe: zwycięstwa powstańców w bitwach pod Dobrem i pod Kałuszynem.   
1863r. –Powstanie styczniowe: zwycięstwo Rosjan w bitwie pod Miechowem i powstańców w bitwie pod 
Staszowem..  
1940r.– Niemcy zniszczyli pomnik Tadeusza Kościuszki na Wawelu. 
1941r.– Maksymilian Maria Kolbe został aresztowany przez Gestapo..  
1944r. – Podwójny agent (niemiecki i radziecki) Bogusław Hrynkiewicz, dwóch żołnierzy Gwardii Ludowej i 
przydzielony Hrynkiewiczowi funkcjonariusz Gestapo dokonali przejęcia archiwum Armii Krajowej i Delegatury 
Rządu na Kraj przy ul. Poznańskiej 37 w Warszawie. Podczas akcji uprowadzono 7 osób, które zaginęły bez 
wieści. 

 W Mińsku Mazowieckim i na terenie powiatu mińskiego Niemcy aresztowali około 100 żołnierzy AK i 
cywilów. 

1981r. –Zarejestrowano Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS). 
 

.  
Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

● ● ● 

Żona odkryła w sobie pasję śpiewania. Dołączyła do chóru kościelnego. Tak jej się spodobało, że 
ćwiczyła wszędzie: w łazience, przed pójściem do łóżka, po przebudzeniu, w kuchni, podczas oglądania 
telewizji, w czasie śniadania. Za każdym razem, po chwili jej śpiewu mąż wstawał i wychodził na ganek 
pod pozorem czegoś do zrobienia. Żonę to bolało i ze złością powiedziała: 
- O co chodzi? Nie lubisz, jak śpiewam, kochanie? 
Mąż na to: 
- Och, kotku, uwielbiam twój śpiew, ale po prostu chcę, żeby sąsiedzi mieli pewność, że cię nie biję. 


