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Sprawdź swoje warunki zatrudnienia w OMK. 

Ilość SCAMU kierowanego do marynarzy jest nadal znaczącą dlatego też korzystając z okazji przypominamy, iż 
na naszej stronie internetowej znajdują się podstawowe informacje związane z pośrednictwem pracy dla 
marynarzy. Sprawdzenie czy dana firma istnieje na rynku zajmie kilka minut. 
Na stronie www.omk.org.pl w zakładce „Pośrednictwo pracy dla marynarzy” można znaleźć informacje: 

 w jaki sposób działają pośrednictwa pracy dla marynarzy czy też agencje crewingowe, 
 w jaki sposób sprawdzić czy dana firma crewingowa, zatrudniająca działa zgodnie z przepisami, 
 jakie umowy powinny być podpisane przed wyjazdem na statek, 
 jakich kosztów pośrednik lub agencja crewingowa nie mogą potrącić marynarzowi, 
 jakie informacje powinny zostać zawarte w umowie o pracę. 

Poskreślamy także, iż każdy marynarz ma prawo do skonsultowania swojej umowy o pracę i powinien mieć na to 
zagwarantowany czas. 
Przypominamy, iż marynarze należący do OMK mają możliwość sprawdzenia agencji crewingowej, biura 
pośredniczącego w pracy dla marynarzy, statku i co najważniejsze OMK może przejrzeć proponowaną umowę o 
pracę i doradzić w jej zakresie. 
 

Źródło: omk.org.pl 

Scam związany z UK Nationale Insurance. 

Uwaga na SCAM dotyczący UK National Insurance. Naciągacze wyłudzają kwoty w okolicach 600 funtów. Bądź 
na bieżąco z OMK 
https://www.omk.org.pl/article/899 
 

 
Źródło:www.omk.org.pl 
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Czy Polska uznaje marynarzy za kluczowych pracowników transportu? 

Odpowiedź klarowna jak błoto. Jak to w ostatnich czasach bywa nie wiadomo o co chodzi. Polskie Związki 
Zawodowe wnioskowały już wiosną 2020 o uznanie polskich marynarzy jako kluczowych pracowników transportu. 
W czerwcu nawet powstała odpowiedź ze strony Rządowej do Związków Zawodowych, iż tak, Polska uznaje 
marynarzy za pracowników kluczowych i nawet zaznacza to na forum Unii Europejskiej. 
Z drugiej strony wg. IMO, Polska nie znajduje miejsca wśród krajów składających taką deklarację. Trzeba 
przyznać, iż w Polsce nie było specjalnych problemów z podmianami.  Taka deklaracje ma największe znaczenie 
w krajach, które uniemożliwiają podmiany lub czynią je ekstremalnie trudnymi. Niemniej jednak brak Polski na 
oficjalnej liście IMO to delikatnie mówiąc niepowodzenie. W tak trudnych czasach dla pracowników transportu 
marynarze zostali pominięci. 
Mamy nadzieję, iż zostanie to niezwłocznie sprostowane i Polska dołączy do oficjalnej listy krajów uznających 
marynarzy za kluczowych pracowników transportu. 
 
 

Źródło: omk.org.pl 

Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku - stan na dzień 04-01-2021 r. 

Nadal kwarantanny po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych 
nie muszą odbywać marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi 
śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu 
wykonania inspekcji, 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej 
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8880,Od-28-grudnia-nowe-obostrzenia-na-polskiej-granicy.html 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Informacja OMK.  

Informujemy, że w związku ze specyfiką pracy naszego biura i zaostrzonej sytuacji związanej z COVID-19 
Biuro OMK będzie zamknięte do odwołania. 

We wszystkich sprawach proszę kontaktować się drogą e-mail: biuro@nms.org.pl 

W pilnych sprawach dot. spraw roszczeń prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 

516 516 900. 

W pozostałych pilnych sprawach pod nr telefonu: 

696 322 422.  

Powyższe wynika z obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) 

Źródło:omk.org.pl 
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Przypominamy o pomocy finansowej dla marynarzy z OMK wykonujących 

testy na obecność Covid-19. 

Marynarze należący do OMK, którzy ze względów zarówno indywidualnych jak i zawodowych wykonują testy na 
covid, mogą ubiegać się o zapomogę finansową z OMK. 
Zapomoga przysługuje tylko marynarzom z OMK indywidualnie zlecającym badania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa własnego, rodziny lub ułatwienia w przemieszczaniu się pomiędzy miejscami zamieszkania i 
pracy. Zapomoga nie przysługuje marynarzom wykonującym badania na zlecenie i koszt armatora. 
Osoby zamierzające skorzystać z zapomogi finansowej proszone są o kontakt mailowy – biuro@nms.org.pl  
Podstawą złożenia wniosku o zapomogę jest rachunek lub paragon oraz potwierdzenie przeprowadzonego 
badania wraz z nr konta bankowego, na który ma być zwrócony zwrot 20 % wartości testu. 
 

Źródło omk.org.pl 

 

Koronawirus – sytuacja na świecie. 

Zachęcamy do śledzenia bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed 
wyjazdem za granicę na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pod 
adresem: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews 

Źródło: omk.org.pl 

Ropa w USA coraz bliżej 50 USD za baryłkę. 

Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA jest coraz bliżej 50 USD za baryłkę, po zwyżce notowań już 4. sesję z 
rzędu. Wkrótce kraje sojuszu OPEC+ spotkają się, aby zdecydować czy podwyższyć poziom dostaw ropy na 
globalne rynki paliw - informują maklerzy. 
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na II na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest 
wyceniana po 49,54 USD, wyżej o 2,10 proc. 
Ropa Brent w dostawach na II na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 53,01 USD za baryłkę, 
wyżej o 2,34 proc. 
Od początku stycznia na rynku pojawiło się o 500 tys. baryłek ropy więcej z krajów tworzących sojusz OPEC+. 
W poniedziałek przedstawiciele tej grupy odbędą spotkanie, aby ustalić poziom dostaw ropy na luty 2021. 
Sekretarz generalny OPEC Mohammad Barkindo ocenił, że prognozy popytu na ropę w I połowie 2021 r. są 
bardzo zróżnicowane i nadal jest wiele takich, które wskazują na negatywne ryzyka. 
Tymczasem na świecie nie słabnie mocny "uścisk" pandemii koronawirusa. 
Brytyjski premier Boris Johnson ostrzegł niedzielę, że w związku z rozprzestrzenianiem się nowej odmiany 
koronawirusa, mogą być konieczne jeszcze ostrzejsze restrykcje w kraju. Nie wykluczył też ponownego 
zamknięcia szkół. 
"Sytuacja jest poważna" - przyznał Johnson w rozmowie ze stacją BBC. "Może być tak, że w ciągu najbliższych 
kilku tygodni będziemy musieli zrobić rzeczy, które mogą być trudniejsze. Całkowicie się z tym pogodziłem. 
Myślę, że cały kraj jest z tym w pełni pogodzony" - dodał. 
Z kolei Japonia rozważa wprowadzenie kolejnego stanu wyjątkowego w związku z pandemią Covid-19. 
Notowania ropy załamały się w marcu i kwietniu 2020 r., gdy gwałtowne rozprzestrzenianie się Covid-19 na 
całym świecie zbiegło się z wojną cenową na rynku ropy prowadzoną pomiędzy Arabią Saudyjską a Rosją. 
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Analitycy wskazują, że to, jak będą się zachowywać ceny ropy w tym roku, będzie w dużej mierze zależeć od 
tempa wprowadzania szczepionek na Covid-19 i skuteczności tych działań - to będą główne wyznaczniki 
szybkości odbicia globalnego popytu na paliwa. 
 

Źródło:PAP.pl 

Wyspy Kanaryjskie chcą się uwolnić od nielegalnych imigrantów. 

Z początkiem br. upłynął termin ultimatum wystosowanego pod koniec listopada przez lokalne władze Gran 
Canarii na Wyspach Kanaryjskich do rządu centralnego w Madrycie, aby nielegalni imigranci opuścili zajmowane 
hotele na wyspie i zostali ulokowani w innych ośrodkach. 
Rząd w Madrycie umieścił do tej pory ponad 6 tys. nielegalnych imigrantów w 17 hotelach i kompleksach 
turystycznych , na podstawie umów z hotelarzami. Miało to być czasowe rozwiązanie, do końca grudnia 2020 r., 
przyjęte ze względu na pandemię i brak odpowiedniej infrastruktury do przyjęcia rosnącej liczby uchodźców z 
Afryki. W ciągu ub. roku, do połowy grudnia przybyło ich na archipelag ponad 21 tys., w większości 
Marokańczyków i mieszkańców Afryki Zachodniej. 
Pracownicy sektora turystycznego archipelagu obawiają się, że przeciągający się kryzys migracyjny negatywnie 
wpłynie na wizerunek Wysp Kanaryjskich jako celu turystycznego. W ostatnich dniach niemieckie media opisały 
niezadowolenie zagranicznych turystów, którzy spędzali wakacje w drogich hotelach na Gran Canarii, położonych 
obok hoteli z nielegalnymi imigrantami. 
Imigranci stwarzają atmosferę niepewności na wyspach, dochodzi do incydentów z mieszkańcami i do protestów. 
Niemieckie media w ostatnich dniach opisały sytuację zagranicznych turystów, którzy mieszkali w luksusowym 
hotelu Riu Papayas na wyspie Gran Canaria tuż obok nielegalnych imigrantów przebywających w 
czterogwiazdkowym hotelu Servatur Waikiki, leżącym przy tej samej plaży Palaya del Ingles. 
Hotel Waikiki reklamuje się na stronach internetowych jako „idealny dla rodzin i z wyjątkowymi udogodnieniami”, 
liczy „ponad 500 pokoi z widokami na basen i na plażę”. Goście zagraniczni, w większości z Niemiec, Wielkiej 
Brytanii i Holandii na codzień spotykają afrykańskich uchodźców z sąsiedniego hotelu, „zderzają się dwa światy”, 
a to „psuje wakacyjny nastrój” - napisał w ub. czwartek „Der Spiegel”. 
Burmistrzyni turystycznej gminy Mogan Onalie Bueno, lokalny radny ds. turystyki, Alejandro Marijal, 
przewodniczący federacji przedsiębiorców, Agustin Manrique de Lara oraz przedstawiciel federacji hotelarstwa i 
turystyki w Las Palmas, Nicolas Villalobos, podczas konferencji prasowej przed końcem ubiegłego roku wezwali 
rząd w Madrycie do rozwiązania problemu nielegalnej imigracji i ostrzegli hotelarzy, że jeżeli nie eksmitują 
imigrantów z hoteli z początkiem 2021 r., zostaną ukarani zgodnie z tzw. prawem gruntowym. 
Burmistrzyni Bueno wskazała, że przepisy zakazują wykorzystywania hoteli do celów innych niż turystyczne, a w 
przypadku ich nieprzestrzegania, gmina może zastosować kary w wysokości od 30 do 300 tys. euro. 
„Gminy turystyczne nie mogą dalej rozwiązywać problemów ogólnopaństwowych, ta sytuacja wymknęła się spod 
kontroli” – powiedziała Bueno. Burmistrzyni podkreśliła, że hiszpańskie ministerstwo ds. zabezpieczenia 
społecznego wydaje na utrzymanie imigrantów w hotelach ponad 300 tys. euro dziennie, „zamiast wykorzystać te 
pieniądze na tworzenie państwowych ośrodków”. Według szefa ministerstwa, Jose Luisa Escriva, ponad 90 proc. 
imigrantów kwalifikuje się do repatriacji. 
„Lokowanie nielegalnych imigrantów w hotelach zagraża Wyspom Kanaryjskim jako destynacji turystycznej i 
miejsca bezpiecznego wypoczynku - powiedział przedstawiciel federacji hotelarstwa i turystyki w Las Palmas, 
Nicolas Villalobos. Wielu turystycznych operatorów ostrzega, że jeżeli ta sytuacja nie zmieni się, turyści będą 
kierowani do innych miejsc. Tak stało się już z Lesbos i Lampedusą, które zniknęły z tras turystycznych. 
 

 

Źródło:PAP.pl 

 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 01-2021 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 5 
 

Skutki Brexitu dla polskiej gospodarki trudno na razie określić. 

Skutki brexitu dla polskiej gospodarki trudno na razie określić; wiele zależy od stopnia dostosowania 
przedsiębiorców do nowych wymogów zw. z wymianą handlową z Wielką Brytanią, od nawiązania nowych 
łańcuchów dostaw czy poszukiwania rynków alternatywnych - mówi wiceszef MRPiT Marek Niedużak. 
Jak powiedział PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak w związku z wyjściem Wielkiej 
Brytanii z UE zmiany w wymianie handlowej pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią są nieuniknione. 
"Wyjście uregulowane, z zawarciem umowy z Wielką Brytanią, obniża koszty dla przedsiębiorców bo np. nie będą 
stosowane cła we wzajemnym obrocie. Ale przywrócono granicę celną, a to z kolei oznacza konieczność 
dokonania odpraw i wszelkich związanych z tym formalności" - zauważył. Zwrócił uwagę, że dotychczasowa 
wymiana na rynku wewnętrznym została zastąpiona importem i eksportem. 
Od 1 stycznia Wielka Brytania nie jest już bowiem członkiem jednolitego rynku i unii celnej, przestanie być 
związana unijnymi regulacjami, co zmienia ramy prawne dla relacji polskich firm z brytyjskim rynkiem. "Z 
przywilejami wolnego handlu, udziału w rynku wewnętrznym, wiążą się również obowiązki i określone zasady. 
Wieloletniego dorobku rynku wewnętrznego nie zastąpi więc nawet szeroka umowa handlowa" - zaznaczył. 
Niedużak przypomniał, że 24 grudnia Wielka Brytania i Unia Europejska zawarły porozumienie o wzajemnych 
relacjach po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie. Dzięki temu od nowego roku nie ma w handlu 
między nimi ceł ani innych zakłóceń, co uderzyłoby w obie strony. 
Wiceszef MRPiT podkreślił, że faktyczne skutki zakończenia okresu przejściowego dla gospodarki UE i Polski 
trudno jest na razie określić. Wskazał, że wiele zależy od stopnia dostosowania przedsiębiorców do nowych 
wymogów administracyjnych związanych z wymianą handlową z Wielką Brytanią, "jak również od nawiązania 
nowych, alternatywnych łańcuchów dostaw, czy też poszukiwania rynków alternatywnych". 
"Niewątpliwie brexit pociąga za sobą straty dla naszej gospodarki. Wynegocjowane z Wielką Brytanią 
porozumienie obejmuje m.in. kwestie handlowe, elementy współpracy w zakresie bezpieczeństwa, 
zabezpieczenia społecznego, energetyki, rybołówstwa tj. współpracy na wielu polach i w różnych dziedzinach" - 
zaznaczył. 
Zwrócił uwagę, że osiągnięte porozumienie w zakresie wymiany handlowej, ureguluje m.in. kwestie tzw. reguł 
pochodzenia i preferencji taryfowych oraz inne aspekty regulacyjne dot. wymiany towarowej, tak jak np. kwestie 
dopuszczenia towarów do obrotu. "Wszystko to może wpłynąć na minimalizację zaburzeń wymiany handlowej z 
Wielką Brytanią i zmniejszenie strat dla polskiej gospodarki" - ocenił. 
Jak przyznał wiceminister, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii to bez wątpienia strata dla jednolitego rynku, związane 
z tym utrudnienia dla wymiany handlowej i bezpośrednie dla przedsiębiorców. "Ale Wielka Brytania jest i 
pozostanie ważnym partnerem tak dla Unii, jak i dla Polski" - podkreślił. 
Przypomniał, że po 10 miesiącach 2020 r. wartość wymiany towarowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią 
wyniosła 65,9 mld zł. (15 mld euro), klasyfikując Wielką Brytanię jako trzeciego największego pod względem 
wielkości odbiorcę polskiego eksportu (eksport do WB wyniósł 48,7 mld zł, 5,7 proc. udziału). 
Wielka Brytania jest ponadto drugim pod względem wielkości, za Niemcami, odbiorcą polskich produktów rolno-
spożywczych. Do brytyjskich sklepów trafia ok. 9 proc. polskiego eksportu z sektora rolno-spożywczego, tj. 11,2 
mld zł po 10 miesiącach 2020 r. W skali rocznej, wg danych za 2019 r. obroty towarowe z Wielkiej Brytanii 
sięgnęły 84,5 mld zł (19,7 mld euro), w tym eksport do tego kraju – 61,2 mld zł (14,2 mld euro). 
Wielka Brytania jest też ważnym odbiorcą polskich usług - drugim po Niemczech w 2019 r. W 2019 r. przychody z 
tytułu eksportu usług na ten rynek wyniosły blisko 21,1 mld zł., co stanowiło 7,8 proc. udziału w skali kraju. Jeżeli 
chodzi o sektor usług, to trzy pierwsze miejsca w eksporcie z Polski do Wielkiej Brytanii zajęły w 2019 r. usługi w 
zakresie zarządzania biznesem, telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz transportowe. 
W zakresie towarów eksportowych do Wielkiej Brytanii dominują produkty ogólnie rozumianego sektora 
maszynowego, części motoryzacyjne, meble, wyroby z drewna, kosmetyki, chemikalia, ale też artykuły rolno-
spożywcze, mięso, w tym znaczny udział mięsa drobiowego oraz wiele innych. Skala spadku wymiany handlowej 
dla każdego z sektorów będzie zależała przede wszystkim od scenariusza przyszłych relacji. 
Niedużak zaznaczył, że ministerstwo prowadzi od kilku lat działania informacyjne mające przygotować 
przedsiębiorców do skutków brexit’u. "Świadomość tych skutków znacznie wzrosła. Mamy nadzieję, że 
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przedsiębiorcy sprostają dodatkowym wymogom, podejmą stosowne środki dostosowawcze mające na celu 
minimalizację trudności wynikających z końca okresu przejściowego" - powiedział. Dodał, że od 2016 r, czyli od 
wyników referendum w Wielkiej Brytanii resort prowadzi spotkania z organizacjami pracodawców, związkami, 
organizacjami branżowymi, w tym briefingi i webinaria. "Prowadzimy specjalną stronę 
internetową www.brexit.gov.pl, gdzie zamieszczamy aktualne informacje zarówno z Komisji Europejskiej, jak i 
Wielkiej Brytanii. Znajdziemy tam informacje zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli" - przypomniał. Dodał, 
że szczegółowe pytania dot. brexitu można przesyłać na adres email brexit@mr.gov.pl. "Odpowiedzi 
opracowywane są we współpracy z ekspertami z innych resortów" - dodał. odpowiadamy na wszystkie pytania. 
MRPiT, jak powiedział Niedużak, współpracuje też z administracjami Francji, Belgii czy Holandii w zakresie 
wszelkich informacji, potrzebnych przedsiębiorcom dotyczących warunków korzystania z infrastruktury granicznej 
i portowej w tych państwach. 
Proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE zaczął się ponad 4 lata temu, gdy w referendum - wbrew niemal 
wszystkim sondażom - za wystąpieniem z UE opowiedziało się 52 proc. Brytyjczyków. Od tego czasu dwukrotnie 
zmienił się premier Zjednoczonego Królestwa i dwukrotnie przekładano termin wyjścia. Formalnie Wielka Brytania 
opuściła UE 31 stycznia 2020 r., ale do końca okresu przejściowego, czyli do 31 grudnia 2020 r., związania była 
unijnymi przepisami.  
 

Źródło:PAP.pl 

Jeziora na całym świecie wysychają z powodu zmian klimatu. 

Z powodu zmian klimatu na całym świecie zmniejsza się powierzchnia jezior. Przykładem jest Morze Kaspijskie, 
największe jezioro na świecie, które kurczy się w szybkim tempie – piszą naukowcy na łamach „Communications 
Earth & Environment”. 
Globalne zmiany klimatu dotyczą nie tylko oceanów, ale też wód śródlądowych. Jeziora wysychają, czego 
spektakularnym przykładem jest Morze Kaspijskie, największe jezioro świata. 
Z powodu swojego zasolenia (jedna trzecia poziomu zasolenia oceanów) jezioro Kaspijskie nazwano morzem. 
Nie ma ono jednak połączenia z oceanami, a zasilane jest przede wszystkim wodami rzeki Wołgi. Poziom wód 
jeziora to bilans ilości wody przyniesionej przez dopływy, opady oraz parowanie. 
Pod wpływem zmian klimatu rośnie poziom mórz i oceanów, zagrażając liniom brzegowym. W przypadku wód 
śródlądowych można jednak zaobserwować odwrotny trend – jeziora wysychają. Mimo że efekty mogą być 
równie katastrofalne, jak dotąd mniej się o tym mówiło – piszą naukowcy z niemiecko-holenderskiego zespołu. 
„Morze Kaspijskie można traktować jako reprezentatywne dla wielu innych jezior na całym świecie. Wielu ludzi 
nawet nie wie, że wskutek zmian klimatu powierzchnia jezior dramatycznie się zmniejsza, a na to wskazują nasze 
modele naukowe” – opisuje Matthias Prange z Uniwersytetu w Giessen (Niemcy). 
Zdaniem naukowców, wskutek zmian klimatu poziom wód jeziora może w ciągu stulecia opaść aż o 9-18 m. 
Wpłynie to nie tylko na ekosystem, tzn. różnorodność gatunków i ich siedlisk, ale również na gospodarkę kilku 
państw, na przykład na rybołówstwo czy turystykę. Nad Morzem Kaspijskim leżą Kazachstan, Turkmenistan, Iran, 
Azerbejdżan i Rosja. 
Wysychanie Morza Kaspijskiego będzie zapewne w przyszłości traktowane przez naukowców jako model wpływu 
zmian klimatu nie tylko na przyrodę, ale również na gospodarkę i życie społeczne. 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Europejskie rzeki pofragmentowane. 

Europa ma prawdopodobnie jedne z najbardziej rozdrobnionych rzek na świecie. W samej Polsce jest 77 tys. 
sztucznych barier - średnio jedna na km rzeki czy strumyka - wynika z badań opublikowanych w Nature. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 01-2021 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 7 
 

Naukowcy komentują, że konstrukcje te szkodzą bioróżnorodności, a istnienie wielu z nich nie ma 
ekonomicznego sensu. 
W ramach projektu AMBER koordynowanego przez walijski Uniwersytet Swansea oszacowano, że w 36 
europejskich krajach jest co najmniej 1,2 mln barier w nurcie wodnym rzeki. A to oznacza, że na 4 kilometry rzeki 
przypadają średnio 3 bariery zbudowane przez człowieka (0,74 bariery na 1 km). Polska jest powyżej 
europejskiej średniej: na 1 km strumyka przypada u nas 1 bariera. Rekordzistką jest jednak Holandia, gdzie na 
kilometr rzeki przypada prawie 20 barier. 
To zaskakująco wysokie liczby w stosunku do tego, co wiadomo było wcześniej. Ponad 60 proc. konstrukcji jest 
bowiem na tyle niewielkich (mają np. poniżej 2 m wysokości), że były dotąd pomijane w statystykach. W 
zakrojonych na dużą skalę badaniach opracowano Atlas Zapór AMBER - pierwszą kompleksową 
ogólnoeuropejską inwentaryzację zapór. 
Zarejestrowano tam tysiące dużych zapór, ale i znacznie większą liczbę niższych struktur, takich jak jazy, 
przepusty, brody, śluzy i rampy, które były dotąd niewidoczne w statystykach, a są głównymi sprawcami 
fragmentacji rzek. Wyniki badań - koordynowanych przez Barbarę Belletti - opublikowano w Nature 
(https://doi.org/10.1038/s41586-020-3005-2). W ramach projektu powstała też aplikacja AMBER, w której każdy 
może pomóc dokumentować brakujące dotąd w statystykach bariery. 
Ponieważ policzenie wszystkich barier nie było fizycznie możliwe, naukowcy w badaniach terenowych 
przewędrowali wzdłuż 147 rzek (2,7 tys. km) i odnotowywali wszelkie sztuczne bariery w ich nurtach. Na tej 
podstawie oszacowano, ile barier może być w Europie. 
Jeden ze współautorów badania prof. Piotr Parasiewicz, kierownik Zakładu Rybactwa Rzecznego w Instytucie 
Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza zaznacza, że bariery te są ogromnym utrudnieniem w migracji ryb 
rzecznych nie tylko takich jak łososie, pstrągi, jesiotry, węgorze, ale także płotki czy leszcze. Za sprawą 
konstrukcji rzecznych gatunki te mają coraz trudniejsze warunki do przeżycia. 
To jednak nie jedyny minus. "Jeśli na rzekach mamy tysiące barier, to zamieniamy nasze rzeki w stawy" - mówi 
naukowiec. Powyżej bariery tworzy się bowiem często zalew, w którym woda płynie bardzo powoli, a lepiej radzą 
sobie tam organizmy charakterystycznie nie dla rzek, ale właśnie stawów. Z ryb są to choćby karpie czy leszcze. 
A to zwykle gatunki mniej wyspecjalizowane i bardziej pospolite. 
Bariery zmieniają też temperaturę wody (powyżej bariery jest często ona cieplejsza niż poniżej). A w dodatku 
blokują przepływ osadów i materii. A w poprzegradzanej rzece wolniej zachodzą procesy samooczyszczania. 
"Ponadto z danych dostarczonych przez wolontariuszy w ramach aplikacji AMBER wynikło, że ponad 10 proc. 
europejskich barier jest nieużytecznych. Gdyby więc je usunąć, nie miałoby to żadnego ekonomicznego 
znaczenia. A to by oznaczało, że w Europie można by było rozebrać ok. 150 tys. barier bez żadnych strat 
ekonomicznych. Za to z zyskiem dla środowiska i dla ludzi" - ocenia prof. Parasiewicz. 
"Jednym z praktycznych wyników naszego projektu jest to, że Unia Europejska zadeklarowała w swoim 
Programie Bioróżnorodności do 2030 r., że udrożni 25 tys. km rzek" - komentuje prof. Parasiewicz. 
AMBER otrzymał finansowanie z unijnego programu badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020". Celem tego 
projektu jest zastosowanie zarządzania adaptacyjnego do eksploatacji zapór i innych barier w celu osiągnięcia 
bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych i skuteczniejszego przywrócenia ciągłości 
ekosystemów rzecznych. W ramach projektu opracowano narzędzia i symulacje, które mają pomóc 
przedsiębiorstwom wodociągowym i zarządcom rzek zmaksymalizować korzyści płynące z barier i 
zminimalizować ich wpływ na środowisko. 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Złoty But: Lewandowski buduje przewagę. 

Robert Lewandowski umocnił się na pozycji lidera w klasyfikacji Złotego Buta. Polak strzelił wczoraj 

dwa gole i odskoczył rywalom na kolejne cztery punkty. 
Kapitan reprezentacji Polski dołożył cegiełkę do zwycięstwa Bayernu nad Mainz. Lewandowski dwukrotnie 
wpisał się na listę strzelców, czym poprawił swój dorobek strzelecki w tym sezonie. 
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Napastnik Bayernu ma na koncie już 19 ligowych trafień w bieżących rozgrywkach. W historii Bundesligi taki 
wynik dałby mu tytuł króla strzelców w ośmiu sezonach, a tymczasem w lidze niemieckiej wczoraj została 
zakończona dopiero 14. kolejka! 
 
Lewandowski ma w dorobku 38 punktów w klasyfikacji Złotego Buta. Jego przewaga nad wiceliderem wzrosła 
do 9,5 punktu. Drugie miejsce cały czas zajmuje Maksim Skavysh, ale zmiana na tej pozycji jest kwestią kilku 
dni. Liga białoruska zakończyła już swoje rozgrywki i zawodnik BATE Borysów nie ma możliwości poprawienia 
swoich dokonań strzeleckich. 
 
Tuż za Białorusinem jest Cristiano Ronaldo, który dzisiaj wydaje się być największym 
rywalem Lewandowskiego w wyścigu o Złotego Buta. Portugalczyk wczoraj strzelił dwa gole dla Juventusu, a w 
całym sezonie ma ich w dorobku już 14, czyli o pięć mniej od Polaka. 
 

Źródło:PiłkaNożna.pl 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację :  

W ramach przynależności do OMK zostaniesz natychmiast objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w domu, również w strefie działań pirackich. Koszt 
ubezpieczenia ponosi OMK. 
Ponadto:  
• Oferujemy po 12-miesięcznej przynależności pomoc w podniesieniu Twoich kwalifikacji, refundujemy kosztu 
kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW ukończonych w ośrodkach szkoleniowych w Polsce  
• Możesz w razie poważnej sytuacji kryzysowej na statku, w każdej chwili skontaktować się z nami pod 
awaryjnym numerem telefonu, czynnym 24 h / 24 h. 
• Odwiedź na naszej stronie internetowej strefę Marynarze mają taniej – są miejsca gdzie dostaniesz zniżki na 
podstawie naszej legitymacji OMK/ITF – przejazdy na lotniska, kursy, szkolenia itp. 
• Zawsze gdy masz wątpliwości dotyczące zatrudnienia możesz zwrócić się do nas z zapytaniem o sprawdzenie 
kontraktu, warunków zatrudnienia, prośbą o poradę. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej udzielanej przez prawnika z wyspecjalizowanej Kancelarii 
Podatkowej z którą współpracujemy ( bezpłatna porada / opinia / sporządzenie rozliczenia rocznego. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady współpracującej z nami Kancelarii Prawnej w zakresie prawa cywilnego, 
rodzinnego, karnego. 
• Możesz liczyć na poprowadzenie roszczenia, w razie kłopotów z armatorem ( opóźnienienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/article/567 

Może polubisz nas na FB ? 
www.omk.org.pl 

 

 

Wydarzyło się 04 stycznia - kalendarium 

04 stycznia jest 4 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 361 dni.  
Imieniny obchodzą: 
Aniela, Benedykta, Dafroza, Dobromir, Doroteusz, Elżbieta, Eugeniusz, Fereol, Grzegorz, Krystiana, Rygobert, S
uligost i Tytus. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
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1503 r. – Król Polski i wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk nadał prawa miejskie Wysokiemu 
Mazowieckiemu.  
1729 r. - Warszawska drukarnia pijarów wydała pierwszy numer „Nowin Polskich”, przemianowanych 
w 1730 roku na „Kurier Polski”.  
1769 r. - Konfederaci barscy w bitwie pod Bydgoszczą zmusili do odwrotu znaczny oddział wojsk rosyjskich.  
1796 r.–  Wojska pruskie opuściły Kraków, który został przyłączony do monarchii habsburskiej 
1927r.–  Masowiec SS „Wilno” jako pierwszy polski statek wszedł do portu w Gdyni.   
1943 r. – Niemcy rozstrzelali 22 mieszkańców wsi Nielisz koło Zamościa. Dokładnie rok później zamordowano 
tam 59 osób.  
1945 r. – NKWD dokonało masowych aresztowań Polaków we Lwowie. 
1969r. – W klinice w Łodzi prof. Jan Moll podjął pierwszą w Polsce, nieudaną próbę przeszczepienia serca. 
2019r. –   5 nastolatek zginęło w wyniku pożaru w escape roomie w Koszalinie.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 

 

 

https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

 

https://www.bankier.pl/surowce/notowania 
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

● ● ● 

- Dzieci moje, ja umieram! Przynieście mi szklankę wody! 

- Ojciec, jest pierwszy stycznia, wszyscy umierają, idź se sam przynieś! 

Źródło: dowcipy.pl 

 


