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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku. 

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 

Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów. 

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej Marynarze których dyplomy lub 
świadectwa przeszkoleń utraciły ważność lub w najbliższym okresie utracą ważność, a spełniają warunki do 
odnowienia na podstawie przepisów rozporządzenia, mogą składać wnioski 
w  siedzibie urzędów  morskich  lub  w  formie  elektronicznej,  pod  warunkiem  przesłania  skanów  lub  kopi
i wymaganych  dokumentów  wraz  ze  stosownym  oświadczeniem  (potwierdzające  zgodność  dokumentów   
z oryginałami). 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach urzędów morskich. 
 
Ważna informacja dla marynarzy przebywających na statkach: 

 Świadectwa STCW które utraciły ważność dnia 1 lutego 2020 r.i i później, a wyjątkowe okoliczności 
spowodowane konsekwencjami COVID-19 uniemożliwiły przedłużenie ważności tych dokumentów 
pozostają ważne : 
do  dnia  upływu  90  dni  od  dnia  odwołania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo   
stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Przedłużenie nie wymaga osobnego, 
urzędowego potwierdzenia. 

 Dyplomy których ważność ukończyła się dnia 1 marca 2020 r. i później, a wyjątkowe okoliczności 
spowodowane konsekwencjami COVID-19 uniemożliwiły przedłużenie ważności takiego 
dyplomu, pozostają  ważne : 
do  dnia  upływu  90  dni  od  dnia  odwołania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo   
stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Przedłużenie nie wymaga osobnego, 
urzędowego potwierdzenia. 

Powyższe przedłużenie ważności dotyczy w szczególności marynarzy, którzy przebywają obecnie na statkach, a 
z uwagi na wprowadzone ograniczenia mają trudności z powrotem do kraju ii i nie mogą odnowić dyplomu lub 
świadectw przeszkolenia. 
Z uwagi na nadzwyczajne okoliczności takiego przedłużenia, w sytuacji zmniejszenia ryzyka epidemicznego i 
zniesienia stanu epidemii na terenie kraju, marynarze posiadający przedłużone w tym trybie dokumenty powinni 
w miarę możliwości niezwłocznie uzupełnić wszystkie wymagane braki, w celu przedłużenia terminu ważności 
posiadanych dokumentów, zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Marynarze, którzy znajdują się na terenie kraju, a ich dyplomy lub świadectwa utraciły ważność lub w najbliższym 
okresie utracą ważność powinni niezwłocznie odnowić swoje dokumenty, przy najbliższej możliwej okoliczności. 
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Wniosek o priorytetową dostępność szczepień na covid-19 dla polskich 

marynarzy. 

Organizacja Marynarzy Kontraktowych mając na uwadze priorytetową potrzebę ochrony pracowników służb 
medycznych oraz obywateli narażonych na ryzyko powikłań zdrowotnych ze względu na choroby współistniejące 
lub wiek, uważa, iż polscy marynarze jako kluczowi pracownicy transportu powinni, w następnej kolejności, także 
posiadać uprzywilejowany dostęp do szczepień na covid-19. 
Marynarze są mocno narażeni na zachorowania podczas podróży i pracy na statku. Ponadto w przypadku 
wystąpienia choroby, marynarze mają mocno ograniczony dostęp do pomocy szpitalnej ze względu na 
potencjalny, kilkudniowy dystans statku do najbliższego portu. 
Dodatkowo blisko 400 000 marynarzy na całym świecie ma problem z powrotem do domu lub wyjazdem do pracy 
z powodu globalnych obostrzeń związanych z covid-19. Ułatwiony dostęp do szczepień znacznie usprawni 
transport morski, który  w 95% jest częścią łańcucha logistycznego wszelkiego rodzaju towaru jak i także 
wyposażenia medycznego co zostało także zaznaczone w Unijnym dokumencie COM(2020) 680 z dnia 
15.10.2020 roku. 
Komisja OMK NSZZ „Solidarność”  biorąc pod uwagę wysokie ryzyko na zakażenie oraz ryzyko 
poważnego zachorowania i śmierci  z powodu utrudnionego dostępu do opieki medycznej podczas 
pracy na morzu  wnioskuje o zaliczenie grupy zawodowej marynarzy do „Etapu II”  kolejności 
szczepień w „Projekcie Narodowego Programu Szczepień Przeciwko COVID -19”. 
 

 
Źródło:www.omk.org.pl 

Kontakt z 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 

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. 
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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 

Znajdź mobilny punkt pobrań testów na obecność koronawirusa. 

Możesz znaleźć mobilny punkt pobrań korzystając z poniższego linku: 
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran 
 

Źródło omk.org.pl 

Zamówienia na nowe statki spadły o 50 procent. 

Armatorzy mają coraz mniej czasu, aby zastosować w swojej flocie bardziej ekologiczne paliwa. Spowodowało to 
spadek zamówień na nowe jednostki, gdyż firmy nie wiedzą, na jaką technologię spalania się zdecydować. 
Amoniak, wodór, biopaliwa i energia elektryczna to jedne z najpopularniejszych opcji do zasilania przyszłej 
globalnej floty statków. Większość jest wciąż jednak w fazie testów i nie będzie mogła być użyta w pełnej skali 
przez co najmniej kolejną dekadę. 
Amatorom kończy się jednak czas na podjęcie decyzji. W 2018 roku Międzynarodowa Organizacja Morska 
postawiła sobie za cel zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w żegludze o połowę do 2050 roku w 
porównaniu z poziomem z 2008 roku. Ten termin skłonił niektórych armatorów do wstrzymania się z nowymi 
zamówieniami, dopóki nie stanie się jasne, które nowe paliwa byłyby najlepszą opcją. 
Zamówienia spadły o prawie 10% w 2019 roku, a następnie o ponad 50% w zeszłym roku. Był to najniższy 
poziom od co najmniej dwóch dekad, według danych IHS Markit. Jeśli aktywność się nie poprawi, może to 
doprowadzić do niedoboru statków i wzrostu stawek frachtowych w ciągu kilku lat. 
- Ludzie nie zamawiają statków, ponieważ nie wiemy, jakie paliwo do nich dobrać - powiedział Morten Aarup, szef 
badań rynkowych w duńskim armatorze Norden. - Inżynierowie, projektanci statków muszą się jak najszybciej 
znaleźć najlepsze rozwiązanie - powiedział Aarup podczas niedawnej dyskusji panelowej na temat trendów 
żeglugowych. 
Armatorzy, którzy nie przestawią się na czystsze paliwa, mogą znaleźć się w niekorzystnej sytuacji 
konkurencyjnej, ponieważ coraz więcej klientów żąda transportu przyjaznego dla środowiska. Według danych 
Drewry Maritime Services około 12,3% zamówionych statków ma napęd na paliwo alternatywne, w porównaniu z 
zaledwie 0,6% obecnej floty światowej. 
Jednak wykorzystanie paliw alternatywnych w żegludze jest wciąż w powijakach, a wielu dużych armatorów 
poszukuje różnych alternatyw. Grupa Trafigura, jeden z największych na świecie podmiotów zajmujących się 
handlem energią, ma udziały w firmie sprzedającej biopaliwa morskie. Towarzystwo klasyfikacyjne statków 
Lloyd's Register zasadniczo zatwierdziło kilka projektów statków zasilanych amoniakiem, a szwedzka linia 
tankowców Stena Bulk AB planuje napędzić niektóre ze swoich statków zużytym olejem spożywczym. 
LNG jest obecnie wiodącym kandydatem na paliwo przejściowe na drodze do pełnej dekarbonizacji, podobnie jak 
ma to miejsce w przypadku wytwarzania energii elektrycznej. Royal Dutch Shell Plc wyczarteruje 40 barek 
dwupaliwowych, które będą pływać po Renie. Chociaż gaz jest nadal paliwem kopalnym, emituje mniej CO2 niż 
konwencjonalne paliwo żeglugowe i jest łatwo dostępny. Jednostki napędzane LNG już teraz stanowią 8% 
nowych zamówień na statki, powiedział Krispen Atkinson, główny konsultant w IHS Markit. 
Korzystanie z LNG zmniejszyłoby emisje gazów cieplarnianych dla firm żeglugowych o prawie 20% w porównaniu 
z olejem napędowym - powiedział Christos Chryssakis, menedżer ds. rozwoju biznesu w DNV GL, firmie 
zajmującej się doradztwem morskim i weryfikacją. 
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Według Atkinsona z IHS, amoniak i wodór są obecnie prawdopodobnie najpopularniejszymi paliwami czystymi. 
Elektryfikacja statków to kolejna możliwość, chociaż ze względu na stosunek mocy do masy prawdopodobnie 
będzie to praktyczne tylko dla statków pływających po krótszych trasach - powiedział. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Szkoccy nacjonaliści chcą od rządu w Londynie odszkodowania za brexit. 

Szkocka Partia Narodowa (SNP) wezwała w niedzielę brytyjski rząd do wypłacenia Szkocji wielomiliardowych 
odszkodowań za "niszczycielsko wysoką cenę" brexitu, jaką zdaniem tego ugrupowania zapłaci ona za wyjście z 
Unii Europejskiej. 
Przywódca frakcji SNP w brytyjskiej Izbie Gmin, Ian Blackford, powiedział, że wyjście z UE, które ostatecznie 
dokonało się wraz z zakończeniem 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego, było "aktem wandalizmu 
gospodarczego", który zaszkodzi Szkocji. 
Szkocki rząd szacuje, że będące efektem brexitu zmiany celne oraz spadek eksportu mogą kosztować Wielką 
Brytanię 7 mld funtów rocznie, zaś Mike Russell, minister ds. konstytucyjnych i europejskich w szkockim rządzie, 
powiedział, że PKB Szkocji może być mniejsze o 6 proc. w ciągu najbliższej dekady w stosunku do sytuacji, 
gdyby brexitu nie było. 
Blackford powiedział, że brytyjski rząd powinien "pilnie zapewnić wielomiliardowy pakiet kompensacyjny", choć 
nie wskazał, ile konkretnie powinien on wynosić. 
"To całkowicie niewybaczalne, że Szkocja jest zmuszona płacić tak niszczycielsko wysoką cenę za zawartą przez 
torysów Borisa Johnsona radykalną umowę w sprawie brexitu, z rosnącymi kosztami, biurokracją i zakłóceniami. 
Torysi muszą przeprosić szkockie przedsiębiorstwa i wypłacić Szkocji odszkodowanie za długotrwałe szkody, 
jakie wyrządzają naszej gospodarce, pozbawiając nas miliardów utraconych obrotów i wzrostu gospodarczego" - 
mówił Blackford. 
"Ten katastrofalny torysowski brexit był zupełnie niepotrzebnym aktem wandalizmu gospodarczego, którego 
dopuszczono się wbrew woli Szkocji" - dodał, nawiązując do tego, że w referendum z 2016 r. 62 proc. 
mieszkańców Szkocji opowiedziało się przeciwko wyjściu z UE. W skali całego Zjednoczonego Królestwa 
stosunkiem głosów 52:48 przeważyli jednak zwolennicy wystąpienia z UE. 
Blackford podkreślił, że Szkocji należy pozwolić na przeprowadzenie nowego referendum w sprawie 
niepodległości. "Nie ma wątpliwości, że jedynym sposobem na ochronę interesów Szkocji i naszego miejsca w 
Europie jest stanie się niepodległym krajem. Mieszkańcy Szkocji mają prawo decydować o swojej przyszłości, 
chronić swoje interesy i odzyskać pełne korzyści z członkostwa w UE jako niepodległy kraj" - powiedział. 
W pierwszym referendum w tej sprawie, które odbyło się w 2014 r., przeciwko secesji było 55 proc. głosujących, 
jednak jak wskazują sondaże, teraz większość Szkotów jest za niepodległością. Szefowa rządu szkockiego i 
liderka SNP Nicola Sturgeon wielokrotnie powtarzała, że jeśli jej partia wygra majowe wybory do szkockiego 
parlamentu, będzie to równoznaczne z mandatem do przeprowadzenia nowego referendum. Jednak aby było 
ono ważne, zgodę na to musi wyrazić rząd w Londynie, a Boris Johnson argumentuje, że ta kwestia została już 
rozstrzygnięta w 2014 r. 

Źródło:PAP.pl 

Zmiany klimatu znacznie większym wyzwaniem niż koronawirus. 

Żarówki energooszczędne, rezygnacja z plastiku i mniejsze zużycie wody podczas porannej toalety to niektóre z 
popularnych działań na rzecz środowiska, ale w skali globalnej ich efekty będą pomijalne. – Musimy zdać sobie 
sprawę, że chodzi o zmniejszenie konsumpcji i dewastacji przyrody w poszukiwaniu nowych zasobów: energii, 
wody, surowców – mówi dr hab. Mariusz Majdański z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Tym bardziej 
że pandemia i lockdown nie zatrzymały zmian klimatu, a ich konsekwencje będą stawały się coraz bardziej 
dotkliwe. 
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– Lockdown, który był wprowadzony w wielu krajach Europy czy w Chinach, spowodował zamknięcie fabryk, 
zmniejszenie ruchu samochodowego, co w sposób oczywisty zmniejszyło emisję gazów cieplarnianych w 
przyrodzie. Natomiast to był krótki efekt, trwający około dwóch miesięcy, a potem nastąpił powrót do w miarę 
normalnego życia. Myślę, że bilans obiegu węgla w przyrodzie jest porównywalny – mówi agencji Newseria 
Biznes dr hab. Mariusz Majdański, dyrektor naukowy w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. – Pandemia 
jest krótkim epizodem w geologicznej skali czasu, a zmiany klimatu i wpływ człowieka na nie zachodzą od ery 
przemysłowej, czyli ponad 150 lat. 
Autorzy raportu „Ziemianie atakują” przytaczają opinie naukowców skupionych wokół ONZ, którzy oceniają, że 
zarówno w 2019, jak i w 2020 roku stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze stale rosło. Redukcje, które 
towarzyszyły lockdownom, nie są wystarczające, by w jakikolwiek sposób wpłynąć na problem globalnego 
ocieplenia. Pięć ostatnich lat będzie prawdopodobnie najcieplejszym okresem w historii pomiarów, a prognozy na 
okres 2020–2024 szacują, że średnie temperatury będą o co najmniej 1°C wyższe od średnich sprzed epoki 
przemysłowej. 
– Okres pandemii jest wyzwaniem dla całej ludzkości. Natomiast on minie, wprawdzie pojawią się kolejne 
pandemie, inne wirusy, ale zmiany klimatu są problemem w długiej perspektywie czasowej. To jest coś, co będzie 
dotykało naszych dzieci i wnuków – przestrzega dr hab. Mariusz Majdański. – Krótkookresowy skutek to 
anomalie pogodowe. 
Jak wynika z szacunków Swiss Re, klęski żywiołowe w 2020 roku spowodowały straty gospodarcze w wysokości 
187 mld dol. To o 25 proc. wyższa kwota niż w 2019 roku. Z tego 175 mld dol. stanowiły koszty katastrof 
naturalnych. Był to rok bardzo intensywny pod kątem burz, pożarów, powodzi i huraganów. 
W wielu regionach świata efekty zmian klimatycznych towarzyszą kryzysowi wynikającemu z pandemii COVID-
19. Analiza opublikowana przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca pokazuje, że co najmniej 51,6 mln ludzi na całym świecie dotkniętych COVID-19 doświadczyło także 
powodzi, suszy lub burz. Co najmniej kolejne 2,3 mln ludzi ucierpiało z powodu poważnych pożarów, a szacuje 
się, że 437,1 mln osób z grup wrażliwych było narażonych na ekstremalne upały, jednocześnie walcząc z 
pandemią. 
– Czy ograniczenie zmian klimatu jest największym wyzwaniem dla ludzkości? Być może. Być może większym 
wyzwaniem jest globalny pokój, redystrybucja dóbr, zapewnienie praw człowieka. Zmiany klimatu długofalowo 
mogą jednak spowodować ogromne problemy odczuwalne w skali całego świata, m.in. ograniczenie zasobów, 
głównie wody i jedzenia, co doprowadzi do konfliktów oraz ogromnych migracji – ocenia dyrektor naukowy 
Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. – Musimy zmniejszyć konsumpcję globalną, Polska również. 
Ludzkość musi przestać pytać, czy ją na to stać, a zacząć pytać o to, co jest naprawdę potrzebne. 
Jak podkreśla ekspert, w krajach rozwiniętych jest większa świadomość społeczna i akceptacja dla społecznych 
kosztów zmian klimatu. Polacy zdają sobie sprawę z zagrożeń związanych z dewastacją środowiska i 
dostrzegają potrzebę zmian. Według badania „Ziemianie atakują” aż 78 proc. z ponad 4 tys. przebadanych 
Polaków uważa, że stan, w jakim znalazła się Ziemia, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań. Tylko 8 
proc. badanych nie widzi problemu, a 3 proc. nie dostrzega niszczącego wpływu człowieka na środowisko 
naturalne. Chociaż zaniepokojenie stanem Ziemi rośnie, to nie idzie z nim w parze edukacja, przez co maleją 
szanse na zmianę zachowań społecznych i konsumenckich. 
– Tutaj nie chodzi o używanie żarówek energooszczędnych czy plastikowych słomek. Takie małe akcje jak 
zakręcanie kranu przy myciu zębów są oczywiście ważne, natomiast one są pomijalne. Ważna jest redukcja 
konsumpcji, zmniejszenie dewastacji przyrody w poszukiwaniu nowych zasobów: energii, wody, surowców. 
Musimy myśleć o tym, o rzeczach, które są naprawdę potrzebne, i tak je wykorzystywać, żeby starczyło tych 
zasobów dla przyszłości. Oczywiście liczymy również na rozwój technologii, które pozwolą nam w przyszłości 
lepiej adaptować się do zmian klimatu, mieć czystsze i bardziej wydajne źródła energii – wymienia ekspert. 
Badanie „Ziemianie atakują” wskazuje, że tylko jeden na pięciu Polaków jest gotów do takiej zmiany stylu 
konsumpcji, która wymaga większych wyrzeczeń. Większość społeczeństwa jest jednak przekonana, że władze 
polityczne i koncerny mają największy wpływ na przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej. 
– Widzimy programy europejskie i projekty, które będą finansowane po to, żeby zrozumieć procesy zmian 
klimatu, adaptować się do nich i im przeciwdziałać. To m.in. Europejski Zielony Ład. Dodatkowo w wyniku zmiany 
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na stanowisku prezydenta USA wracają do postanowień paryskich, czyli mamy jasny sygnał powrotu do ustaleń 
dążących do zmniejszenia wpływu człowieka na zmiany klimatu – mówi dr hab. Mariusz Majdański. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Nowy prom samochodowy ze stoczni Finomar zwodowany. 

Stocznia w Szczecinie Finomar sp. z.o.o. zwodowała właśnie częciowo wyposażony prom pasażersko-
samochodowy, wykonany na zamówienie duńskiej stoczni. 
Nowoczesny prom, który otrzyma imię "Grotte", będzie posiadać napęd elektryczny. Nowa jednostka pomieści na 
swoim pokładzie 400 pasażerów, 24 samochody osobowe i 4 ciężarowe. 
Wodowanie statku było możliwe dzięki wielofunkcyjnemu pontonowi zatapialnemu, który firma zbudowała przy 
wsparciu 1,8 mln zł z Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 
Dzisiejszego ranka jednostka Dolphin w asyście holownika Serwal rozpoczęły holowanie kadłuba promu w 
kiedunku Hvide Sande w Danii. Statek ma dotrzeć na miejsce w najbliższy wtorek. 
Prom przejmie operator promowy Fanølinjen, który należy do grupy Molslinjen AS. Jego działalność ma 
rozpocząć się latem 2021. 
Finomar od czasu swego powstania w 1994 roku specjalizuje się w produkcji złożonych konstrukcji spawanych 
oraz świadczy usługi na rzecz przemysłu okrętowego i energetycznego. Lokalizacja firmy umożliwia przewóz 
materiałów i gotowych wyrobów transportem samochodowym, a dzięki dostępowi do nabrzeża portowego 
również drogą wodną. 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Ropa w USA zalicza 9. tydzień na plus. 

Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA drożeje i kończący się tydzień zaliczy już jako 9. na plus - informują 
maklerzy. 
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na II na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest 
wyceniana po 51,17 USD, wyżej o 0,65 proc. 
Ropa Brent w dostawach na III na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 54,75 USD za baryłkę, 
wyżej o 0,68 proc. 
Ceny ropy wspiera niedawna decyzja Arabii Saudyjskiej, która zdecydowała, że zmniejszy dostawy swojego 
surowca na rynki w lutym i marcu, o 1 mln baryłek dziennie. 
Inwestorów pozytywnie nastraja też fakt, że amerykański Kongres oficjalnie zatwierdził w czwartek wynik 
ubiegłorocznych listopadowych wyborów prezydenckich i zwycięstwo Demokraty Joe Bidena. 
Doszło do tego mimo wtargnięcia do parlamentu zwolenników Donalda Trumpa domagających się odwrócenia 
wyniku wyborów i chaosu na Kapitolu. 
Do tego Demokraci uzyskali większość w amerykańskim Senacie - po dogrywce wyborczej w Georgii. 
Gracze rynkowi liczą więc na to, że nowa amerykańska administracja wesprze gospodarkę kolejnymi pakietami 
stymulacyjnymi, a to poprawi popyt na surowce. 
"Wygrana Demokratów i możliwe kolejne wsparcie dla gospodarki, o którym mówiono, wzmacnia nie tylko ceny 
ropy, ale także szerszy wachlarz towarów" - wskazuje Warren Patterson, szef strategii towarowej w ING Groep 
NV. 
Jednak z pola widzenia uczestników rynku nie schodzi pandemia koronawirusa - m.in. notowane wzrosty nowych 
zachorowań w Europie i zamknięcie 11-milionowego miasta w Chinach, w pobliżu Pekinu, w celu powstrzymania 
epidemii. 
Od początku tego tygodnia ropa w USA na NYMEX zyskała ok. 5 proc. 
Od końca X 2020 surowiec w USA zyskał ponad 40 proc. 

Źródło:PAP.pl 
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TASS: budowa Nord Stream 2 zostanie wznowiona 15 stycznia. 

15 stycznia wznowione zostanie układanie gazociągu Nord Stream 2 - podała w czwartek rosyjska agencja 
TASS, powołując się na komunikat Duńskiej Agencji Energii. Strona duńska poinformowała, że taki harmonogram 
prac otrzymała od operatora projektu. 
Operator, spółka Nord Stream 2 AG, przekazał Duńskiej Agencji Energii nowy harmonogram prac w wyłącznej 
strefie ekonomicznej Danii. Przedstawienie takiego harmonogramu jest warunkiem kontynuowania projektu - 
podaje TASS. 
"Wczoraj (6 stycznia) Duńska Agencja Energii otrzymała grafik dalszej budowy Nord Stream 2. Planowane jest 
wznowienie 15 stycznia 2021 r. prac w wodach duńskich przy układaniu gazociągu" - głosi komunikat służb 
prasowych duńskiego regulatora. 
Wznowienie prac 15 stycznia 2021 r. zapowiadał wcześniej rosyjski portal gospodarczy RBK. Informował on, że 
tę datę podała Duńska Agencja Morska w komunikacie dla jednostek pływających. Prace przy układaniu dwóch 
nitek brakującego odcinka Nord Stream 2 będzie prowadził rosyjski statek Fortuna. 
Rosyjska agencja RIA Nowosti, powołując się na dane serwisu MarineTraffic, śledzącego ruch jednostek 
morskich, podała w środę, że inny rosyjski statek wymieniany w kontekście dokończenia układania Nord Stream 
2 - Akademik Czerski - powrócił, po postoju w pobliżu Kaliningradu, w rejon budowy gazociągu. Akademik 
Czerski był już w rejonie budowy, czyli niedaleko Bornholmu, przez kilka dni na początku grudnia 2020. Później 
jednak powrócił na wody rosyjskie i zakotwiczył niedaleko Kaliningradu - relacjonowała RIA Nowosti. 
Odcinek Nord Stream 2 przebiegający w wodach Danii na południe od Bornholmu ma zostać połączony z 
krótszym odcinkiem, przebiegającym przez wody Niemiec, który - jak utrzymuje operator magistrali - został 
ukończony w ostatnich dniach grudnia 2020 r. 
Pod koniec 2019 rok, wobec groźby sankcji USA, szwajcarska firma Allseas wycofała z Bałtyku oba swe statki do 
układania rurociągów. Rosja zapowiedziała ukończenie gazociągu własnymi siłami. 
Poza rosyjskim Gazpromem w finansowaniu budowy Nord Stream 2 uczestniczy pięć zachodnich spółek 
energetycznych - niemieckie Uniper i Wintershall DEA, austriacka OMV, francuska Engie i Royal Dutch Shell. 
 

Źródło:PAP.pl 

Bałtycki Index Towarowy z siódmym wzrostem z rzędu. 

Bałtycki Indeks Towarowy zanotował w czwartek siódmy wzrost z rzędu, dzięki wzrostom stawek we wszystkich 
sektorach rynku. 
Indeks bierze pod uwagę średnie, dzienne zarobki masowców typu: Capesize (pow. 80 tys. ton nośności), 
Panamax (60-80 tys. ton), Supramax (35-59 tys. ton) oraz Handysize (10-35 tys. ton). Główny indeks wzrósł o 23 
punkty do 1,448 pkt, najwyższego poziomu od 16 października 2020 roku. 
- Chiny wykuwają więcej stali niż reszta świata razem wzięte, a nawet podczas tej bezprecedensowej pandemii 
mają pobić dziewięcioletni rekord. Import rudy żelaza wzrośnie w tym roku do ponad miliarda ton. - powiedział 
broker statków Intermodal w cotygodniowej notatce. 
- Import rudy żelaza w Chinach odgrywa znaczącą rolę w dynamice handlu morskiego, a w szczególności na 
rynku przewozów ładunków masowych. - poinformował we wtorek Intermodal. 
Indeks Capesize wzrósł na ostatniej sesji o 35 punktów. Oznacza to, że zarobki armatorów tych jednostek 
wzrosły o 288 dolarów, do 17,598 dolarów.  
Indeks Panamax wzrósł o 41 punktów, do 1,504 punktów. Dzienne zarobki armatorów tych jednostek wzrosły o 
367 dolarów, do 13,533 dolarów. Z kolei indeks supramax wzrósł o 1 punkt, do 1,023. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 
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10 najbardziej dziwnych patentów Google . Kto na to wpadł? 

Mikrofon w tatuażu, klawiatura na dłoni, a nawet... popularny gest. 
W 2012 roku szefujący Google Eric Schmidt skrytykował system patentowania pomysłów. Użył sformułowania 
“wojny patentowe”, podczas których wynalazcy tracą bezcenny czas (i spore pieniądze) na udowodnienie, że 
pierwsi wpadli na swój pomysł. Jak przekonywał “chodzi o to by przekonać sędziów do zablokowania danego 
pomysłu w każdym kolejnym kraju, a to złe dla innowacji.” 
Sprawa jest ciekawa, bo internetowy gigant jest jednym z najczęściej zastrzegających patenty podmiotów w USA. 
MIT Technology Review w 2013 roku donosił, że działająca w ramach Google grupa naukowców zastrzegała 10 
patentów dziennie. Autorzy z MIT TR podejrzewali, że firma chce w ten sposób powoli zacząć chronić swoje 
udziały w systemie Android, na wzór Apple podczas przedstawienia iPhone'a w 2007 roku.  
Część z patentów znane jest i używane przez wielu z nas, jak choćby mechanizm słynnej wyszukiwarki 
internetowej. Inne wynalazki dopiero rodzą się w laboratoriach i przechodzą testy, jak choćby automatyczne 
samochody nie wymagające kierowcy.  
Komiksowe statusy w social media 
Opisywanie nastroju za pomocą obrazków komiksowych. Przez pewien czas bardzo podobną usługę proponował 
BitStrips. Patent Google wciąż trzyma, choć patrząc na popularność Google+ raczej prędko nie będzie z niego 
korzystać. Na razie oficjalnej aplikacji Google nie widać.   
Morska serwerownia napędzana falami 
Za każdym razem gdy korzystasz z wyszukiwarki Google by poszukać zdjęć czy artykułów gigantyczny system 
serwerów zużywa ogromne ilości energii elektrycznej by napędzić przetwarzające dane serwery. W 2010 roku dla 
przykładu potrzebowały 2,26 megawatogodzin - to około jednej czwartej mocy standardowej elektrowni jądrowej.  
Trudno się dziwić, że firma szukała sposobów na obniżenie rachunków za prąd. Jednym z takich projektów są 
morskie serwerownie, gdzie prąd potrzebny do ich funkcjonowania ma pochodzić z generatorów napędzanych 
morskimi falami przypływów i odpływów. 
W październiku 2013 media donosiły o tajemniczej, cztero-piętrowej konstrukcji zwodowanej w zatoce San 
Francisco. Jednocześnie podobna powstała w Maine, na pokładzie osadzonej na mieliźnie barki.  
Projektor klawiatury w Google Glass 
Google Glass miał być kolejną rewolucją, gadżetem, który zmieni ludzkość. Nie tylko oferował możliwości 
wgrania aplikacji fotograficznych czy video. Twórcy zapowiadali, że z jego pomocą będzie można diagnozować 
choroby, korzystać z nawigacji, że będzie to nowa rewolucja w komunikacji.  
Tak się nie stało, dość dziwacznie wyglądające urządzenie szybko spotkało się z zakazami w miejscach 
publicznych USA: w kinach, czy restauracjach. Wraz z jego premierą pojawiły się wątpliwości użytkowników i 
potencjalnych kupców co do ochrony prywatności korzystających i znajdujących się w polu widzenia Google 
Glass.  
Jednym z zaskakujących patenów Google jest połączony z Glass projektor wyswietlający klawiaturę do pisania 
na dłoni użytkownika.    
Mikrofon zaszyty w tatuażu na szyi 
Tak, dokładnie to, co przeczytaliście. Google opatentował malutki mikrofon, który mógłby być częścią tatuażu na 
szyi - podłączony de facto do naszego gardła.  
Mikrofon miał być bezprzewodowo połączony z naszym smartfonem, a jakby to było mało - migać kolorowo 
podczas używania. 
Laski z wbudowanymi aparatami 
W sam raz dla seniora na podróż. Pomysł miał współgrać z Google Maps i systemem dzielenia się zdjęciami 360, 
tak by spacerowicze mogli dzielić się swoimi trasami z innymi.   
Reklamy czułe na temperaturę, dźwięk i światło 
Google jest w internecie potentatem jeśli chodzi o nośniki reklamowe. Jednak z pewnością zarządzający firmą nie 
chcą pozostać tylko w sektorze internetu. Dlatego już w 2008 roku Google zgłosił patent reklam, których treść 
będzie zmieniać się wraz z warunkami atmosferycznymi w otoczeniu. Jeśli na przykład jest ciepło - użytkownicy 
zobaczą reklamy klimatyzacji albo orzeźwiających napojów. 
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Oprogramowanie do dzielenia rachunków 
Wspólny wypad do knajpy, a potem problem w dzieleniu rachunków? Często załatwiamy to tak, że jedna osoba 
płaci, a reszta jej oddaje. Co gdy jakiś członek grupy "zapomni" oddać? Zarejestrowany patent na 
oprogramowanie w 2013 przez Google ma być odpowiedzią na ten problem - przelewać odpowiednie środki na 
konto restauracji, podliczając danego klienta i przy okazji ściągać długi od kogoś za kogo zapłacimy. Oczywiście 
wszyscy przy stole musieliby mieć zainstalowaną tą samą aplikację. 
Płatność od pierwszego wejrzenia 
Wykorzystanie systemów rozpoznawania twarzy i ruchów oczu do rozliczania reklam - czyli opłata za każdy raz 
gdy ktoś spojrzy na reklamę. Takie właśnie rozwiązanie opatentował Google w 2013.  
Liczba wyświetleń reklam na stronie nie oddaje z reguły tego ile osób realnie zwróciło na nie uwagę - ten system 
rzekomo może być bardziej miarodajny. 
Wirtualny asystent publikujący w naszym imieniu w mediach społecznościowych 
Znacie to powiedzenie: "nie mogę pracować bo mam tyle roboty na Facebooku"? To oprogramowanie ma w tym 
pomagać. Wirtualny asystent pochwali się za nas zdjęciami z wakacji, złoży życzenia z okazji właśnie 
wypadających urodzin, o których zapomnieliśmy, zasugeruje spersonalizowane odpowiedzi na wiadomości. 
Patent o nazwie "Zautomatyzowane generowanie sugestii dla spersonalizowanych reakcji w sieciach 
społecznościowych" został zastrzeżony w 2013 roku.  

Źródło:Focus.pl 

Aktualności z okołoziemskich regat samotników Vendee Globe. 

Francuzi Charlie Dalin (Apivia) i Thomas Ruyant (LinkedOut) zbliżają się do rodaka Yannicka Bestavena (Maitre 
Coq IV) prowadzącego w okołoziemskich regatach samotników Vendee Globe. 
Dalin i Ruyant płyną, odpowiednio, 191,6 mil morskich (355 km) i 280,1 mil (519 km) za liderem. Na czwartym 
miejscu, z niewielką stratą do "podium", znajduje się kolejny Francuz Damien Seguin (Groupe Apicil). 
Bestaven nie oddał pierwszej lokaty od niemal czterech tygodni, za wyjątkiem krótkiego czasu w święta Bożego 
Narodzenia, kiedy na prowadzenie wysunął się Dalin. Ruyant plasował się wtedy na dalszej pozycji. 
Dotychczas w Vendee Globe wygrywali wyłącznie reprezentanci Francji. Rekord należy do Armela Le Cleac'ha, 
który na przełomie 2016 i 2017 roku opłynął Ziemię w czasie 74 dni 3 godzin i 35 minut. Uczestnicy wyścigu nie 
mogą zawijać do portów ani korzystać z pomocy z zewnątrz. Obecnie rywalizuje 26 żeglarzy. 

Źródło:PAP.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. 
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• 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 11 stycznia - kalendarium 

11 stycznia jest 11 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 354 dni. W Polsce obchodzony 
jest jako Dzień Wegetarian 
Imieniny obchodzą: 
Anastazy, Feliks, Hilary, Honorata, Hortensja, Hortensjusz, Hygin, Krzesimir, Małomir, Matylda, Mechtylda,  
Melchiades, Odon, Palemon, Palemona, Paulin, Salwiusz, Teodozjusz, Teodozy, Tezeusz i Tomasz 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 

1266 r. – Po śmierci księcia gdańskiego Świętopełka II Wielkiego rozpoczęła się walka o sukcesję pomiędzy jego 
synami Mściwojem i Warcisławem.  
1386 r. - Poselstwo polskiej szlachty zawarło na zamku w Wołkowysku umowę z Jagiełłą, na mocy której miał on 
objąć polski tron oraz ożenić się z Jadwigą Andegaweńską.  
1396 r. - Papież Bonifacy IX wydał bullę o utworzeniu wydziału teologicznego przy Akademii Krakowskiej.  
1558 r.– Powódź wywołana przez sztorm na Bałtyku całkowicie zniszczyła Łebę. Miasto odbudowano po drugiej 
stronie rzeki Łeby.   
1789r.–  Kazimierz Nestor Sapieha został wielkim mistrzem loży masońskiej Wielkiego Wschodu Narodowego 
Polski.  
1919 r. – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o obowiązkowym ubezpieczeniu pracowników na 
wypadek choroby.  
1940 r. – W Siedlcach zanotowano najniższą temperaturę w historii Polski (–41 °C). 
1946r. –  Oddział UPA zaatakował Cisną i dokonał masakry mieszkańców. 
1947r. –   Do Polski przybyli małżonkowie Irène i Frédéric Joliot-Curie.  
 
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

 

https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/charts 
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https://www.bankier.pl/surowce/notowania 

Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 
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● ● ● 

Przychodzi pijany małżonek do domu. Żonę to bardzo "ucieszyło", więc wściekła jak 100 choler pyta: 
- Będziesz jeszcze pił ? 
Mąż siedzi cicho, więc żona powtarza: 
- Będziesz jeszcze pił ? 
Mąż dalej nic. 
- Odpowiedziałbyś w końcu, czy będziesz jeszcze pił ??? 
Na co mąż z wysiłkiem: 
- ooooossssssssszzzzzzzzzzz, kurna, doobraaaaaaa, naleej... 

Źródło: dowcipy.pl 

 


