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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku ze strefy Schengen, poza Schengen – obowiązkowy test– 

stan na dzień 17-01-2022 r 

Informujemy, że z obowiązku kwarantanny w ramach wykonywania czynności zawodowych są zwolnnieni 
marynarze powracający ze strefy Schengen. Dz.U.2021.861 
Uwaga: osoby wymienione w katalogu wyłączeń z obowiązku odbywania 14.dniowej kwarantanny po wjeździe do 
RP z poza strefy Schengen(vide odpowiednio katalog wskazany w par. 3.2 i 3.3 rozporządzenia), aby móc 
skorzystać z wcześniej już przysługujących im zwolnień, w aktualnym stanie prawnym i faktycznym 
dodatkowo winny także posiadać i okazać  funkcjonariuszowi SG[3] ww. negatywny test diagnostyczny w 
kierunku SARS-CoV-2, który może być wykonany w trzech wariantach: 

 przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego 
testu. 

 przed odprawą graniczną - po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska, 
 na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy. 

Ważne - w wariancie nr 3. zwolnienie z kwarantanny obejmie także tych podróżnych, którzy nie mieli 
możliwości wykonania testu ani przed przylotem do Polski ani na lotnisku przed odprawą graniczną, 
gdzie nie stworzono takiej infrastruktury. W tym przypadku procedura zwalniania podróżnego od 
obowiązku kwarantanny będzie spoczywała już tylko i wyłącznie po stronie inspekcji sanitarnej, zatem 
podróżny korzystając z tej opcji - nie musi powracać do strefy odpraw granicznych prowadzonych przez 
funkcjonariuszy SG. 
Zmiany obowiązują od dnia: 15 grudnia 2021 r. do dnia 31-01-2022 r. 

Szczegóły znajdują się na stronie Straży Granicznej RP, w dziale informacje dla podróżnych 

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html 

Na powyższej stronie, prosimy o zwrócenie uwagi na anglojęzyczną treść informacji w sprawie PCR… 

Poniżej link do informacji, która została umieszczona  na stronie internetowej lotniska w Gdańsku 

https://www.airport.gdansk.pl/lotnisko/aktualnosci/od-15-grudnia-obowiazkowe-testy-dla-podrozujacych-spoza-
schengen-i-ue-n2119.html 

Źródło: www.omk.org.pl 

 

Ograniczenia i procedury w podmianach załóg w portach na świecie. 

W portach na całym świecie, obowiązują ograniczenia, środki bezpieczeństwa i procedury które cały czas się 
zmieniają w związku z dynamiką rozwoju pandemii. 
Poniżej przekazujemy link do aktualizowanej mapy z zaznaczeniem części świata, Państwami i ograniczeniami 
związanymi z podmianami załóg. 
Udostępniona jest na stronie UKP&I Club  www.ukpandi.com. 
http://geollectcoronavirusdashboard.com.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 
 

Źródło: www.omk.org.pl 
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29. lat temu zatonął Jan Heweliusz. 

W dniu rocznicy katastrofy promu Heweliusz, w imieniu członków OMK złożyliśmy kwiaty na pomniku ofiar m/f 
Jan Heweliusz. 

Była to największa katastrofa morska w powojennej historii polskiej marynarki handlowej. 
W związku z obecną sytuacją epidemiczną nie odbył się uroczysty apel pamięci Ofiar katastrofy promu na 
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 
"Niemniej jednak, jak co roku, chcielibyśmy uczcić pamięć tych, którzy zginęli w tej katastrofie, dlatego 
zachęcamy wszystkich do składania wieńców i zapalania zniczy pod pomnikiem Jan Heweliusz – pamiętamy" – 
poinformowała dyrektorka Fundacji "Ludziom Morza" Małgorzata Denkiewicz. 
Zwyczajem lat ubiegłych, załogi promów pływających do Szwecji zrzuciły w miejscu katastrofy okolicznościowe 
wieńce. 
Prom Jan Heweliusz zatonął przed świtem 14 stycznia 1993 r. w pobliżu niemieckiej wyspy Rugia. Była to 
najbardziej tragiczna katastrofa w historii polskiej żeglugi – zginęło 55 osób – obywateli Polski, Austrii, Węgier, 
Czech, Szwecji i Norwegii. 
Heweliusz wypłynął w nocy z 13 na 14 stycznia 1993 ze Świnoujścia do szwedzkiego Ystad. Rejs rozpoczął się z 
opóźnieniem, bo wcześniej naprawiano furtę rufową, czyli klapę zamykającą wnętrze pokładu kolejowo-
samochodowego. Na pokładzie znajdowały się 64 osoby: pasażerowie i członkowie załogi, 28 tirów i 10 wagonów 
kolejowych. 
Rejs przebiegał normalnie do ok. godz. 3.30, kiedy na morzu zaczął się sztorm. Prom płynął wówczas wzdłuż 
wybrzeży Rugii. Ok. godz. 4.00, gdy Jan Heweliusz minął północno-zachodni cypel wyspy, huragan uderzył w 
jego burtę z siłą 12 stopni w skali Beauforta. Kapitan Andrzej Ułasiewicz próbował ratować jednostkę poprzez 
ustawienie jej dziobem w kierunku fal, jednak bezskutecznie. O 4.30 kapitan – wobec coraz większego przechyłu 
jednostki – nakazał jej opuszczenie. 
Wysłano sygnał SOS. Rosnący przechył i ciężkie warunki pogodowe uniemożliwiły załodze spuszczenie szalup, 
mimo to prowadzono akcję ratunkową, w której uczestniczyły niemieckie, duńskie i szwedzkie śmigłowce, a także 
promy Nieborów i Kopernik, niemiecki holownik ratowniczy Arkona i polski statek Huragan. Na wodę spuszczono 
siedem tratw. Ok. godz. 11.00 prom zatonął. Kapitan, pierwszy oficer Roger Janicki i trzeci oficer Janusz 
Lewandowski do końca pozostali na mostku kapitańskim. 
Zginęło 55 osób: 35 pasażerów (w tym dwoje dzieci) i 20 członków załogi. Odnaleziono 39 ciał. Uratowano 
dziewięciu członków załogi. 
Prom kolejowo-samochodowy Jan Heweliusz został zbudowany w 1977 r. w stoczni Trosvik w Norwegii. Prom 
przed zatonięciem miał blisko 30 wypadków, a w 1986 r. na jego pokładzie wybuchł pożar. W czasie katastrofy 
armatorem jednostki była Euroafrica, spółka-córka Polskich Linii Oceanicznych. Zatonięcie Heweliusza było 
największą katastrofą w historii polskiej żeglugi, która wydarzyła się w czasie pokoju. 
Wrak spoczywa na głębokości około 25 metrów. 
 

Źródło: www.omk.org.pl; PAP 

Greccy marynarze z promów mają nowy układ zbiorowy po 48 h strajku. 

Greckie Związki Zawodowe ITF podpisały nowy układ zbiorowy gwarantujący podwyżkę wynagrodzeń dla 
marynarzy promowych. Droga do porozumienia była ciężka i opatrzona 48 godzinnym strajkiem podczas którego 
greckie promy objęte układem zbiorowym nie wypłynęły z portu. 
Kolejnym krokiem greckich Związków Zawodowych (PNO) jest wystąpienie do właściwego Ministerstwa o 
uregulowanie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym marynarzy pracujących na promach oraz obsadą 
załogi. 
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Maersk wyznacza cel neutralności klimatycznej. 

Jeden z liderów żeglugi kontenerowej A.P. Moller-Maersk, główny konsument produktów naftowych, zobowiązał 
się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całej swojej działalności do 2040 roku, czyli 
dekadę wcześniej niż zakładał pierwotnie.    
Bardziej ambitne założenie ma na celu dostosowanie Maersk do założeń Porozumienia Paryskiego, w 
szczególności zatrzymania globalnego ocieplenia i wzrostu temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. 
Spółka chce spełnić kryteria zerowej emisji netto w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi). 
 
Maersk będzie w coraz większym stopniu korzystać z ekologicznych paliw morskich i lotniczych, aby osiągnąć cel 
zerowej emisji netto. 
Jak poinformował armator, łącznie 25 proc. wszystkich realizowanych ładunków będzie transportowanych przy 
wykorzystaniu ekologicznych paliw dodając, że nadal widzi możliwości rozwoju ekologicznych paliw morskich.   
W ubiegłym tygodniu Maersk przedstawił plan zaprojektowania ośmiu kontenerowców o pojemności 16.000 
jednostek TEU, napędzanych metanolem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla (CO2), co pozwala 
na 20 proc. poprawę wydajności energetycznej w przeliczeniu na przewożony kontener w porównaniu ze średnią 
dla statków tej wielkości w branży. Nowa flota statków ma zaoferować klientom Maerska ,,neutralny pod 
względem emisji dwutlenku węgla transport na skalę handlu oceanicznego".  
Maersk zamierza wprowadzić statki napędzane metanolem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla w 
latach 2023-2025. 
W ubiegłym roku, Maersk wybrał REintegrate i European Energy jako partnera przy produkcji ekologicznego 
paliwa dla swojego pierwszego statku, który ma być napędzany „zielonym” metanolem. Wspólnie mają zbudować 
zakład, który będzie produkował około 10 000 ton e-metanolu.    
Henriette Hallberg Thygesen, dyrektor generalny Fleet & Strategic Brands, A.P. Moller-Maersk, powiedziała w 
sierpniu, że pozyskiwanie paliw przyszłości jest poważnym wyzwaniem, a spółka  musi być w stanie na czas 
zwiększyć skalę produkcji, aby zrealizować cele zrównoważonego rozwoju.  
                                

Źródło: gospodsrkamorska.pl 

Felixstowe się pośpieszyło. Rekordowe cargo należy do Antwerpii. 

Rekordowy dla Europy ładunek został przeładowany w Antwerpii, nie – jak podano wcześniej – w Felixstowe. 
W zeszłym tygodniu port w brytyjskim Felixstowe opublikował informację o tym, że dzięki 23 733 TEU, jakie 
przeładowane zostały ze statku MSC Diletta 12 stycznia, pobity został rekord Europy pod względem największej 
liczby kontenerów, jaka kiedykolwiek przypłynęła na kontynent na jednym statku. Okazuje się jednak, że trzy 
tygodnie wcześniej większy ładunek przypłynął do Antwerpii. 
21 grudnia do MSC PSA European Terminal (MPET) przybił kontenerowiec MSC Allegra z ładunkiem sięgającym 
24 422 TEU. Oznacza to, że to do belgijskiego portu należy europejski rekord największego ładunku na jednym 
statku. 
Należy się jednak spodziewać, że wyniki te będą w najbliższym czasie poprawiane, choć zapewne różnice będą 
nieduże. Budowane obecnie przez linie Evergreen kontenerowce Ever Apex, Ever Atop i Ever Alot mają nieco 
większe pojemności niż wspomniane MSC Diletta i MSC Allegra, należące do jednych z największych w swojej 
kategorii. 

Źródło: gospodaramorska.pl  
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Na terenie portu w Rotterdam będzie produkowany wodór. 

Shell podpisał z thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers umowę na dostawę elektrolizerów na potrzeby realizacji 
projektu Hydrogen Holland I w holenderskim porcie w Rotterdamie. 
Zgodnie z kontraktem spółka thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers zaprojektuje i zbuduje elektrolizer o mocy 
200 MW w oparciu o swój moduł elektrolizy wody alkalicznej o mocy 20 MW. Pierwsze prace konstrukcyjne 
związane z elektrolizerem rozpoczną się prawdopodobnie wiosną 2022 roku. Ostateczna decyzja inwestycyjna 
Shella o realizacji projektu Holland Hydrogen I spodziewana jest w 2022 roku. Produkcja zielonego wodoru 
miałaby ruszyć w 2024 roku. 
– Cieszymy się, że możemy wspierać budowę głównego hubu wodorowego w Europie Środkowej i przyczynić się 
do przejścia Europy na zieloną energię – powiedział dr Christoph Noeres, szef działu Green Hydrogen w 
thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers. 
– Dzięki naszym rozwiązaniom wpisujemy się w realizację strategii wodorowej Shell. Nasze partnerstwo 
doskonale łączy naszą doskonałość inżynieryjną z kompetencjami Shell jako dużego globalnego gracza 
energetycznego – dodał.  
Hub wodorowy Hydrogen Holland I będzie zajmował powierzchnię ponad dwóch hektarów – odpowiada to 
powierzchni trzech boisk piłkarskich. Zielony wodór będzie produkowany na potrzeby przemysłu i sektora 
transportowego. Do produkcji paliwa zostanie wykorzystana energia elektryczna, ktra będzie pochodzić z 
morskiej farmy wiatrowej Hollandse Kust Noord. Wodór może być transportowany rurociągiem o długości około 
40 kilometrów, który połączy hub wodorowy z parkiem energetyczno-chemicznego Shell w Rotterdamie. 
Farma wiatrowa Hollandse Kust Noord o mocy 759 MW będzie wyposażona w 69 turbin Siemens Gamesa o 
mocy 11 MW, które mają zostać w pełni uruchomione w 2023 roku. Inwestycja jest realizowana bez dotacji 
rządowych przez konsorcjum CrossWind, w skład którego wchodzą Shell i Eneco. Farma wiatrowa powstanie w 
odległości 18,5 kilometra od zachodniego wybrzeża Holandii w pobliżu wsi Egmond aan Zee. 
 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Japoński kontenerowiec pogubił kontenery na Atlantyku. 

One Network Express podało, że jeden z zarejestrowanych w Japonii statków linii zgubił kontenery podczas 
rejsu. Na jednostce Madrid Bridge doszło do zawalenia się stosu kontenerów podczas przeprawy przez Atlantyk. 
Madrid Bridge wyruszył z Azji w grudniu, by przez Kanał Sueski i Morze Śródziemne przedostać się na Atlantyk i 
popłynąć do Nowego Jorku. 7 stycznia doszło jednak do wypadku – na statku zawalił się stos kontenerów, w 
wyniku czego nieznana ich ilość wypadła za burtę. Obsługująca One Network Express firma WK Webster podała, 
że jednostka zgubiła przynajmniej 30 kontenerów, późniejsze doniesienia mediów mówią jednak, że może być ich 
znacznie więcej. Analitycy WK Webster starają się ustalić wielkość strat. 
Nie podano dokładnej lokalizacji, w której doszło do wypadku, ale informacje z systemu AIS pokazują, że Madrid 
Bridge płynął w południowej części Oceanu Atlantyckiego kursem zachodnim, po czym zwolnił i zwrócił się na 
południe, co pozwala sądzić, że natknął się na sztorm. Jednocześnie statek miał płynąć powoli, żeby w miarę 
możliwości ominąć kongestie w Nowym Jorku i New Jersey. Obecnie wejście statku do portu zostało przesunięte 
o trzy dni na 20 stycznia. 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Holendrzy chcą instalować magazyny energii na dnie oceanów. 

Odnawialne źródła energii ze względu na specyfikę pracy i zależność od pogody muszą być wspierane przez 
systemy magazynowania energii. Ocean Battery to nowy projekt systemu magazynowania energii, który działa 
jak zapora hydroelektryczna na dnie morza. 
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Opracowany przez holenderski startup Ocean Grazer, system Ocean Battery jest przeznaczony do instalacji na 
dnie morza w pobliżu morskich generatorów energii odnawialnej, takich jak turbiny wiatrowe, pływające farmy 
fotowoltaiczne, systemy energii pływów i fal. Składa się on z trzech komponentów, które działają razem podobnie 
jak zapora wodna.  
W dnie morskim zakopany jest betonowy zbiornik, który mieści do 20 milionów litrów słodkiej wody, 
przechowywanej pod niskim ciśnieniem. System pomp i turbin łączy ten zbiornik z elastycznym zbiornikiem 
znajdującym się na dnie morskim. Nadmiar energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych może być wykorzystany 
do pompowania wody ze zbiornika do elastycznego magazynu. W sytuacji gdy będzie potrzebna energia, 
zostanie uwolniona dzięki ciśnieniu wody morskiej, która dosłownie przeciśnie wodę z powrotem do betonowego 
zbiornika, napędzając turbiny w celu wygenerowania energii, która ostatecznie trafi do sieci elektrycznej. 
Zespół Ocean Grazer przekonuje, że system osiąga wydajność na poziomie 70-80 proc., a jego zaletą jest 
limitowana liczba cykli ładowania i rozładowania w trakcie przewidzianych 20 lat działania Ocean Battery. Jak 
zaznacza firma, rozwiązanie jest łatwo skalowane, ponieważ każdy betonowy zbiornik ma pojemność 10 MWh, 
więc dodanie kolejnych pozwala w łatwy sposób zwiększyć całkowitą pojemność. Można też dodać dodatkowy 
zestaw pomp i turbin, w celu zwiększenia mocy wyjściowej.  
Koncepcja Ocean Battery jest intrygująca, ale nie jest to jedyny projekt baterii oceanicznej, nad którym trwają 
prace – wskazuje portal Newsatlas.com. Firma Subhydro przedstawiła podobny pomysł na wypompowywanie 
wody morskiej ze zbiorników umieszczonych na dnie morza, a następnie, gdy potrzebna jest energia elektryczna, 
woda jest wpuszczana z powrotem do dugiego zbiornik, przy jednoczesnym wprowadzaniu w ruch turbin. 
MIT również opisał podobną koncepcję z wykorzystaniem wydrążonych betonowych kul. Inny najnowszy projekt 
wykorzystuje energię elektryczną do zasysania i utrzymywania pod wodą pojemników przypominających balony, 
a następnie wypuszczania jej w celu wytworzenia energii elektrycznej. 
Pomimo postępującej transformacji energetycznej ma jednego rozwiązania, które pasowałoby do każdej sytuacji i 
każdego systemu elektroenergetycznego. Rozwiązanie globalnego problemu, jakim jest magazynowanie energii 
odnawialnej, prawdopodobnie będzie wymagało szerokiego wachlarza technologii oraz kreatywnych rozwiązań.  
 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Belgijskie farmy wiatrowe wykręciły rekordowy wolumen energii w 2021 

r. 

2021 rok był szczególnie przełomowy dla morskiej energetyki wiatrowej w Belgii. Farmy wiatrowe zainstalowane 
na belgijskiej części Morza Północnego dostarczyły bezemisyjną energię dla prawie 2 milionów gospodarstw 
domowych w ubiegłym roku – informuje Belgian Offshore Platform (BOP). Niestety, w tym roku nie pojawiają się 
kolejne turbiny na wodach tego kraju. Rząd pracuje nad usprawnieniem regulacji. 
2021 jest pierwszym rokiem, w którym strefa morskiej energetyki wiatrowej, znajdująca się w odległości od 23 do 
54 km od wybrzeża, stała się w pełni operacyjna. Na koniec 2020 roku moc operacyjna elektrowni wiatrowych na 
belgijskim Morzu Północnym wynosiła 2 262 MW, co jest porównywalne z mocą dwóch największych reaktorów 
jądrowych (Doel 4 i Tihange 3) razem wziętych. W 2021 roku 399 turbin wiatrowych, rozmieszczonych w 9 
strefach, wyprodukowało około 6,77 TWh. Odpowiada to rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 
prawie 2 milionów gospodarstw domowych, czyli 8 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w 
Belgii, które w 2021 roku wyniosło 84,4 TWh. Po spadku zużycia prądu w 2020 roku, ponownie zbliżyło się do 
poziomu z 2019 roku (84,9 TWh). 
Morskie farmy wiatrowe przyczyniają się do znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) w Belgii. 
Przykładowo, szacuje się, że przy obecnym udziale morskiej energetyki wiatrowej w miksie energetycznym, co 
roku w tym kraju unika się emisji o wolumenie 3 milionów ton CO2. Dla porównania, w naszym klimacie 
odpowiada to rocznej absorpcji CO2  przez las o powierzchni 3 000 km2. Obszar tak duży jak Flandria 
Wschodnia musiałby zostać zalesiony całkowicie, aby osiągnąć ten sam efekt. 
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Według danych BOP, morska farma wiatrowa emituje 175 razy mniej CO2 niż najnowocześniejsze elektrownie 
gazowe. Po upływie 6 miesięcy do roku przeciętna farma wiatrowa (około 300 MW) całkowicie neutralizuje emisję 
CO2 spowodowaną jej budową i eksploatacją. Po tym czasie turbiny wiatrowe nadal produkują energię 
elektryczną przez co najmniej 20 lat w sposób przyjazny dla środowiska i klimatu, nie emitując CO2 ani 
szkodliwych substancji i nie wytwarzając szkodliwych odpadów. 
W zimie produkcja energii w offshore wind jest największa 
Miesiące zimowe są zazwyczaj tymi, w których produkowany jest największy wolumen energii w segmencie 
morskiej energetyki wiatrowej. W Belgii zaobserwowano wysoki poziom produkcji energii elektrycznej w lutym, 
marcu i kwietniu, a także w październiku 2021 roku. Ten sezonowy szczyt generacyjny często zbiega się ze 
zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w miesiącach jesiennych i zimowych, co zwiększa 
bezpieczeństwo energetyczne kraju. 
W miesiącach letnich 2021 roku produkcja energii elektrycznej na Morzu Północnym była, jak zwykle, mniejsza. 
Okres letni jest również związany z niższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i wyższą produkcją 
energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne. 
Współczynnik mocy, czyli współczynnik produkcji, który określa produktywność elektrowni, wyniósł w 2021 roku 
34,4 proc. Jest to wartość niższa od średniego współczynnika mocy dla morskiej energetyki wiatrowej na 
belgijskim Morzu Północnym, który wynosi około 38 proc. – informuje Belgian Offshore Platform (BOP). Niższy 
współczynnik mocy dla morskiej energetyki wiatrowej w 2021 roku można wytłumaczyć mniejszą podażą 
(prędkością) wiatru. Jednak w opisywanym roku turbiny wiatrowe na morzu pracowały, a więc generowały 
energię elektryczną przez około 90 proc. czasu. W czerwcu, najspokojniejszym miesiącu na morzu, wskaźnik ten 
wynosił 79 proc., natomiast w listopadzie turbiny pracowały przez 96 proc. czasu. 
Pomimo spadku prędkości wiatru, w 2021 roku morskie farmy wiatrowe w Belgii ustanowiły rekord produkcji z 
2020 roku (6,73 TWh), ponieważ nowe turbiny wiatrowe zainstalowane wiosną i jesienią 2020 roku po raz 
pierwszy pracowały przez cały ubiegły rok. 
Belgia należy do czołówki europejskiej 
Morska energetyka wiatrowa pokryła 8 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej w Belgii w 2021 roku. 
Jedynie Dania (18 proc.) i Wielka Brytania (14 proc,) mają wyższy udział morskiej energii wiatrowej w swoim 
miksie energetycznym. Belgia znajduje się zatem w pierwszej trójce w Europie pod względem udziału morskiej 
energetyki wiatrowej w krajowym miksie energetycznym. 
W 2022 roku Belgia bez nowych farm morskich 
Niestety, w 2022 roku na belgijskim Morzu Północnym nie powstaną żadne nowe farmy wiatrowe. BOP wskazuje, 
że rząd federalny pracuje nad zmianą ram prawnych dla przetargu na dodatkowe moce do 3,5 GW w nowej 
strefie morskiej energetyki wiatrowej, w obszarze Księżnej Elżbiety. To, kiedy te nowe farmy wiatrowe będą 
mogły rozpocząć pełną działalność, zależy od rządu w zakresie ustawodawstwa dotyczącego procedury 
przetargowej oraz od operatora sieci, który musi być w stanie zagwarantować podłączenie do sieci lądowej. 
Dzięki nowemu Planowi Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich (2020-2026), moc morskiej 
energetyki wiatrowej może się podwoić do 4,5 GW w najbliższych latach, dzięki czemu morska energetyka 
wiatrowa może zaspokoić 20 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną. Sektor robi wszystko, co w jego 
mocy, aby zrealizować ten cel jak najszybciej. 
Zgodnie z obecnymi planami, ogłoszenie zwycięzców przetargu spodziewane jest w latach 2024 i 2026. Pierwsza 
farma wiatrowa o mocy 700 MW mogłaby zostać przyłączona do końca 2026 roku. Kolejne farmy mogłyby być 
przyłączane do sieci na początku 2028 roku – wskazuje BOP. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Ziemskie bakterie latają w kosmosie? Może je tam unosić wiatr, twierdzą 

naukowcy. 

Obliczenia wskazują, że wiatry mogą unosić bakterie bardzo wysoko. Nawet do granic przestrzeni kosmicznej i 
wyżej. Czy mogą tam przeżyć? 
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Dwaj fizycy z brytyjskiego Centrum Fizyki Teoretycznej im. Higgsa przekonują, że bakterie mogą podróżować 
w kosmos. W opublikowanej niedawno pracy naukowej wyliczają, że silne wiatry pionowe wiejące w 
górnych warstwach atmosfery mogą unosić mikroorganizmy nawet na wysokości dużo wyższe niż 
umowna granica przestrzeni kosmicznej. 
Granica między atmosferą a przestrzenią kosmiczną jest na wysokości 100 km 
Ziemska atmosfera rozrzedza się stopniowo i trudno jest określić dokładnie, gdzie się kończy. Umowną 
granicą jest linia Kármána, która przebiega na wysokości 100 kilometrów licząc od poziomu morza. 
Nieco poniżej tej wysokości siła nośna przestaje być wystarczająca do utrzymania samolotów w locie. Wyżej 
można poruszać się tylko znacznie szybciej, czyli w praktyce już tylko dzięki rakietom. Dlatego wysokość 
stu kilometrów uznano za umowną granicę przestrzeni kosmicznej. 
Przez wiele lat zakładano, że wiatr nie zdoła unieść bakterii wyżej niż na 75 kilometrów w atmosferę. 
Jednak mikroorganizmy odnaleziono nawet na zewnętrznych ścianach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), 
krążącej 400 km nad Ziemią. Zagadką pozostawało, jak się tam dostały. 
Bakterie mogą trafić w kosmos dzięki silnym wiatrom 
Teraz fizycy twierdzą, że bakterie krążące w atmosferze mogą unosić silne pionowe wiatry. Ich prędkość 
dochodzi nawet do 100 metrów na sekundę – czyli ponad 360 km na godzinę. Prędkość ta, jak wyliczają, z 
łatwością może unieść bakterie nawet i na 120 km nad powierzchnię Ziemi. 
Na tej wysokości opór powietrza prawie nie istnieje, a przyciąganie ziemskie jest już bardzo słabe. Bakterie 
uniesione tak wysoko nie spadną. Siła rozpędu uniesie je jeszcze dalej od powierzchni Ziemi. Teoretycznie 
mogą trafić w przestrzeń kosmiczną, a nawet na inne planety – sugerują badacze. 
Jeśli wyliczenia fizyków są prawidłowe, oznacza to, że życie mogło podróżować np. z Ziemi na Marsa i odwrotnie. 
Ale czy bakterie mogłyby w kosmosie przetrwać? Jak najbardziej. 
Kosmiczny autostop. Czy bakterie przeżyją podróż na Marsa? 
W 2018 r. japońscy naukowcy wykryli bakterie Deinococcus w atmosferze 12 km nad powierzchnią 
Ziemi. By sprawdzić, czy przeżyją w kosmosie, przeprowadzili eksperyment na Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. Umieścili bakterie w pojemnikach na zewnątrz stacji. Następnie co roku sprawdzali, czy bakterie 
nadal są żywe. 
Po trzech latach okazało się, że bakterie na zewnątrz kolonii obumarły, ale dzięki temu stworzyły warstwę 
chroniącą mikroorganizmy znajdujące się w głębi. Na tej podstawie badacze szacowali, że kolonie bakterii o 
grubości większej niż 1 mm mogłyby podróżować w przestrzeni kosmicznej nawet przez 8 lat. Tyle czasu 
w zupełności wystarczyłoby, by dotrzeć z Ziemi na Marsa lub na Wenus. 
 

Źródło: Focus.pl 

 

Adam Nawałka coraz bliżej reprezentacji. 

Adam Nawałka niemal na pewno zostanie selekcjonerem polskiej kadry. Wciąż jednak trwają negocjacje na linii 
trener - PZPN, tak jednak nic nie wskazuje na wysypanie się rozmów. Nieoficjalnie wiadomo też, kto będzie 
wchodził w skład nowego sztabu szkoleniowego. 
Z PZPN dochodzą jasne sygnały, że biały dym powinien się pojawić już w nadchodzących dniach. Kandydatów 
jest trzech, jednak żelaznym pretendentem do ponownego objęcia kadry jest Adam Nawałka. Jeszcze wciąż nic 
nie jest pewne na 100%, aczkolwiek wybór innego kandydata mógłby zostać skategoryzowany jako duża 
niespodzianka. 
 
Cezary Kulesza wciąż czeka. Prezes PZPN daje sobie jeszcze kilka dni na dokładne przemyślenie sprawy i 
skrupulatną analizę kandydatów. Rozmowy z Adamem Nawałką przebiegły pomyślnie i do ustalenia jest wciąż 
kilka warunków, między innymi długość kontraktu, pod którym swój podpis mają złożyć obie strony. Niemniej 
rozmowy z ex-selekcjonerem są na bardzo zaawansowanym poziomie. 
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Co więcej, Adam Nawałka nie zamierza tracić czasu i już teraz przygotowuje się do ponownej pracy z 
kadrą. Sebastian Staszewski z Interii poinformował nawet, że Nawałka ma już wybrany swój sztab i bez 
zaskoczenia, postawi na sprawdzonych współpracowników.  
 
Dobrze znani Bogdan Zając, Jarosław Tkocz, Bartek Spałek oraz Remigiusz Rzepka mają tworzyć zespół 
Adama Nawałki. Zatrudnione zostaną również inne osoby i co ciekawe, niewykluczony jest angaż Łukasza 
Piszczka, który również miałby pełnić funkcję jednego z asystentów. Rozważane ma być również 
zatrudnienie Marcina Brosza, który w poprzednim sezonie pełnił funkcję trenera Górnika Zabrze. 
 

Źródło: PiłkaNozna.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 ( opóźnienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/przylacz_sie 

Może polubisz nas na FB ? 
https://www.facebook.com/Organizacja-Marynarzy-Kontraktowych-NSZZ-Solidarno%C5%9B%C4%87-
117864694936213/ 

www.omk.org.pl 

Wydarzyło się 17 stycznia - kalendarium.  

10 stycznia jest 17. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 348 dni. Dzisiaj obchodzimy w 
Polskie katolickie święto – Dzień Judaizmu. 
Dzisiaj imieniny świętują : 
Alba, Antoni, Jan, Julian, Merul, Przemił, Rosław, Rosława, Rościsław, Rozalinda, Sulpicja, Sulpicjusz, Teodor 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1614 r.–  Jan Ámos Komenský kupił od wdowy po poprzednim właścicielu rękopis dzieła Mikołaja Kopernika De 

revolutionibus orbium coelestium (pol. O obrotach sfer niebieskich).  
1626 r.– IV wojna polsko-szwedzka: zwycięstwo wojsk szwedzkich w bitwie pod Walmojzą (pierwsze w dziejach 
nad wojskami Rzeczypospolitej). 
1649 r –  Jan II Kazimierz Waza został koronowany w katedrze wawelskiej na króla Polski.  
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1734 r. – August III Sas i Maria Józefa zostali koronowani w katedrze wawelskiej na króla i królową Polski.  
1784 r. - W krakowskiej dzielnicy Wesoła rozpoczęły się eksperymenty z balonem na ogrzane powietrze, których 
inicjatorami byli krakowscy uczeni: Jan Śniadecki, Jan Dominik Jaśkiewicz, Franciszek Scheidt i Jan Szaster. W 
ich efekcie 1 kwietnia tego roku balon wzniósł się na wysokość około 4700 m i utrzymywał się w powietrzu przez 
33 minuty.  
1864 r.–  Powstanie styczniowe: zwycięstwo powstańców w bitwie pod Iłżą.  
1920r.- Wojsko Polskie rozpoczęło przejmowanie Pomorza Gdańskiego oraz wkroczyło 
do Leszna, Kępna, Rawicza i Zbąszynia, przyznanych Polsce na mocy traktatu wersalskiego..  
1975 r. – Utworzono przedsiębiorstwa: Elektrownia Bełchatów i Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 
Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-01-14 

1 EUR 4,5372 

1 USD 3,9597 

1 CHF 4,3466 

1 GBP 5,4387 

     

 

    

https://www.nbp.pl/ 

 

 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 03-2022 

 

 

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

 

 

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

 

 

https://nasdaqbaltic.com  
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Rozrywka 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

 

H U M O R  

Babcia wypełnia papierki w urzędzie skarbowym. Wypełnia, wypełnia... Wreszcie wypełniła i oddaje 
urzędnikowi, a urzędnik: 
- Ale jeszcze musi się pani podpisać. 
- A jak się mam podpisać? 
- No, normalnie. Tak, jak się pani podpisuje w liście. 
Wiec babcia napisała: 
"Całuję Was mocno! Babcia Alina" 
 

                                Źródło: dowcipy.pl 


