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Po raz kolejny prosimy o dopełnieniu obowiązku zagłosowania. 

Ponieważ przeprowadzenie procesu wyborczego w naszej Organizacji jest bardzo skomplikowane z 
uwagi na specyfikę pracy ludzi morza ( połowa roku poza krajem ) i konieczność uzyskania co najmniej 
połowy głosów ważnych , prosimy WSZYSTKICH MARYNARZY NALEŻĄCYCH DO OMK / ITF o udział w 
wyborach. 
Jeżeli nie uzyskamy wystarczającej frekwencji wyborczej w postaci odesłanych kart do głosowania, 
będziemy musieli powtórzyć wybory, co pociąga za sobą znaczne koszty finansowe, dlatego ponownie 
przypominamy:  
Wybieramy 24 Delegatów OMK z 28 zgłoszonych. Lista wszystkich kandydatów została opublikowana na 
naszej stronie internetowej oraz jest do wglądu w biurze OMK. 
Głosujemy zdalnie: 
https://glosowania.omk.org.pl/ 
lub odsyłamy listownie otrzymaną listem kartę do głosowania. 
Wybrani Delegaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów, na Walnym Zebraniu Delegatów będą decydować 
o wyborze przyszłych władz OMK oraz  nakreślą przyszły kierunek działania naszej Organizacji.  
 
 

Ubezpieczenie medyczne w pakiecie PREMIUM OMK/PZU– informacja o 

konieczności przedłużenia ubezpieczenia. 

Przypominamy wszystkim marynarzom, którzy przystąpili do ubezpieczenia zdrowotnego w pakiecie PREMIUM 
OMK - prosimy o dokonanie wpłaty kolejnej składki za okres 6 miesięcy, tj. od  01 lutego 2023 do 31 lipca 2023 
na konto OMK w wysokości 600 pln .  
Składkę w wysokości 600 pln dot pakietu PREMIUM, który obejmuje składkę członkowską OMK / ITF wraz z 
ubezpieczeniem zdrowotnym proszę wpłacić na podane konto OMK w terminie najpóźniej do 20 stycznia 2023 
r.:  
20 1050 1559 1000 0023 0164 1888 
TYTUŁEM: 
Składka OMK PREMIUM z ubezpieczeniem zdrowotnym PZU za okres 6 m-cy. 
Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać e-mailem na adres: biuro@nms.org.pl 
 
Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do ubezpieczenia, zapraszamy do zapoznania się ofertą. 
Oferta 
Lista placówek medycznych 
Kwestionariusz przystąpienia 
Wszelkie pytania lub wątpliwości: biuro@nms.org.pl 

 

Unijne regulacje w sprawie płacy minimalnej.  

Parlament Europejski zatwierdził ostateczną treść unijnej dyrektywy ws. adekwatnych wynagrodzeń minimalnych 
w UE. Projekt został przyjęty zdecydowaną większością głosów (505 za, 92 przeciw, 44 wstrzymujących się). To 
rozwiązanie, o które od lat na forum międzynarodowym zabiegał związek zawodowy "Solidarność". 
NSZZ „Solidarność” od dawna zabiegał o wprowadzenie europejskich standardów w zakresie płacy minimalnej. 
Od początku prac nad regulacjami w tym obszarze Związek był zaangażowany w przekonywanie do potrzeby 
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takich działań. Na przestrzeni miesięcy udało się przekonać wielu początkowo nieprzychylnych tej inicjatywie, w 
tym członkinie Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Słonecznych z ramienia Zjednoczonej Prawicy. 
- To krok naprzód i nasz wielki sukces. Był i nadal pozostaje to dla nas jeden z priorytetów” – komentuje 
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Na przestrzeni tych dwóch lat gdy trwały prace 
nad Dyrektywą obserwowaliśmy jak ucierają się różne punkty widzenia i rozwiązywane były pojawiające się 
problemy. Braliśmy w tym aktywny udział i cieszę się, że ostatecznie Dyrektywa zyskała szerokie poparcie. Przed 
nami nowy etap – wdrożenie tych przepisów w Polsce. To wielkie wyzwanie ale poradzimy sobie” – dodaje 
Przewodniczący. 
Dyrektywa wprowadza standardy dotyczące wartości płacy minimalnej w odniesieniu do średniej płacy i mediany, 
kształtując te wartości na poziomie odpowiednio 50 i 60%. Ponadto, proponuje się rozwiązania mające na celu 
wzmocnienie w Unii Europejskiej rokowań zbiorowych. 
 - To kluczowe, bo ile płaca minimalna w ostatnich latach znacząco wzrosła w Polsce to problem krytycznie 
niskiej liczby układów zbiorowych pracy pozostaje. Propozycja, by doprowadzić do pokrycia układami zbiorowymi 
na poziomie 80% pracowników jest niezwykle ważna i będziemy dążyli do tego, by jak najszybciej osiągnąć ten 
cel – mówi Przewodniczący Piotr Duda. 
Dyrektywa zawiera również mechanizmy ograniczające możliwość stosowania różnego rodzaju wyłączeń w 
zakresie płacy minimalnej. Ponadto, wyraźnie zaznacza się rolę partnerów społecznych w procesie kształtowania 
płacy minimalnej i wprowadza rozwiązania chroniące te systemy europejskie, które już teraz charakteryzują się 
bardzo wysokim udziałem związków zawodowych w rokowaniach zbiorowych i w ten sposób, w ustalaniu 
poziomu płac w gospodarce. 
- To co również bardzo cieszy to wprowadzenie obowiązku uwzględniania zasad dotyczących płacy minimalnej i 
praw związkowych, w tym prawa do rokowań, w systemie zamówień publicznych. Środki publiczne będą w ten 
sposób przyczyniały się do poprawy sytuacji pracowników – dodaje Przewodniczący. 
Dyrektywa jest wprowadzana w sytuacji, gdy na przestrzeni dekad, w wielu krajach UE wzrost stawki minimalnej 
był znacznie mniejszy niż wzrost pozostałych wynagrodzeń, oraz wolniejszy niż wzrost wydajności pracy. 
Zwłaszcza w czasach kryzysu ekonomicznego spowodowanego wybuchem pandemii Covid-19, a następnie 
wybuchem wojny na Ukrainie, rola stawki minimalnej jest tak ważna. Szereg branż, jak np. gastronomia, 
sprzedaż detaliczna i turystyka, charakteryzuje się szerokim występowaniem wynagrodzeń minimalnych, a są to 
branże szczególnie wrażliwe na ekonomiczne zawirowania. 
Niestety w większości krajów członkowskich ustawowe stawki minimalne są za niskie, aby zapewnić przyzwoitą 
jakość życia. W prawie wszystkich krajach członkowskich stawki minimalne nie spełniają kryteriów określonych w 
dyrektywie. 
Kraje o wysokim poziomie pokrycia układami zbiorowymi mają zazwyczaj niższy odsetek pracowników 
pracujących za niskie, bądź minimalne stawki. Ponadto w krajach tych minimalne wynagrodzenie jest wyższe w 
relacji do mediany wynagrodzeń oraz występuje niższa nierówność płac. Nowa dyrektywa UE przyczyni się do 
poprawy sytuacji 10-20 mln pracowników w UE, w tym przyczyni się do zmniejszenia się ubóstwa pracujących. 

Artykuł ze strony internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
  Komentarz KSMMiR NSZZ „Solidarność”: 
Ostatecznie Parlament Europejski przyjął dyrektywę o minimalnym wynagrodzeniu w Unii Europejskiej. Będzie 
mieć zastosowanie do wszystkich pracowników w UE, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w 
stosunku pracy. 
Dyrektywa o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w Unii Europejskiej została przyjęta dnia 14.09.2022 roku 
stosunkiem głosów 505 do 92 (44 posłów wstrzymało się od głosu).  Ma poprawić warunki pracy i życia 
wszystkich pracowników w Unii, a także wspierać postęp społeczno-gospodarczy. Określono w niej minimalne 
wymogi adekwatności minimalnego wynagrodzenia, które przewiduje prawo krajowe lub które ustalono w drodze 
negocjacji zbiorowych. 
Nasze działania podejmowane w koordynacji z ETF i przy poparciu postulatów KSMMiR NSZZ 
„Solidarność” przez Komisję Krajową NSZZ „SOLIDARNOŚC” przyniosły pozytywny efekt. UE przyjęła 
Dyrektywę, która ostatecznie nie wykluczyła marynarzy. 
 
 

Źródło: Solidarnosc.nms.org.pl 
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Policjanci szukają oszusta sprzedającego kontener morski. 

Oszusta, który sprzedał mieszkańcowi powiatu wolsztyńskiego (Wielkopolskie) kontener morski poszukują 
tamtejsi policjanci. Poszkodowany kupił kontener, wpłacił pieniądze, nigdy nie doczekał dostawy towaru. 
Biuro prasowe wolsztyńskiej policji podało, że ofiarą oszusta padło przynajmniej kilka innych osób. 
W ostatnich dniach mężczyzna na internetowej platformie handlowej trafił na ogłoszenie dotyczące sprzedaży 
kontenera morskiego. Skontaktował się telefonicznie ze sprzedającym uzgadniając warunki transakcji. 
"Zgodnie z umową przesyłka miała trafić do niego 12 stycznia. Mężczyzna przelał tytułem zapłaty 7 tys. złotych, 
pokrywając w tym również koszt transportu. Gdy kontener nie dotarł do kupującego, ten postanowił skontaktować 
się ze sprzedającym i wyjaśnić powód takiego stanu rzeczy. Okazało się, że numer był już niedostępny" – podała 
policja. 
Mężczyzna wyszukał w Internecie firmę, od której - jak myślał - kupił kontener i zadzwonił pod wskazany tam 
numer telefonu. Wtedy okazało się, że padł ofiarą oszusta. Właściciel firmy przyznał, że dzwoniło do niego kilka 
innych osób próbując wyjaśnić sprawę zakupu kontenera. Dodał też, że nigdy nie zajmował się taką sprzedażą. 
Wolsztyńska policja podała, że w sprawie wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze. W przypadku 
ustalenia sprawcy przestępstwa musi liczyć się z odpowiedzialnością karną, której górną granicą jest 8 lat 
więzienia. 
 

Źródło: PAP  

Ruch przez Bosfor wstrzymany przez statek płynący  Ukrainy. 

Statek towarowy MKK 1, płynący z Ukrainy do Turcji, osiadł w poniedziałek rano na mieliźnie w Cieśninie Bosfor, 
ruch przez cieśninę został wstrzymany - poinformował spedytor morski Tribeca. 
Jak przekazała straż przybrzeżna, do pomocy statkowi wysłano kilka holowników. 
W nagraniu telewizyjnym pokazano dziób statku, przewożącego 13 tys. ton grochu, osiadły na mieliźnie blisko 
wybrzeża po azjatyckiej stronie Bosforu - podała agencja Reutera. 
Wedle informacji Wspólnego Centrum Koordynacyjnego (JCC) statek wyruszył z Piwdennego na Ukrainie do 
tureckiego portu Mersin nad Morzem Śródziemnym. Na mocy umów zbożowych, które Rosja i Ukraina 
równolegle zawarły z ONZ i Turcją, JCC koordynuje wywóz produktów rolnych z Ukrainy przez trzy porty na 
południu kraju. 
Tribeca poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uszkodzeń statku, ani wycieków. 
 
 

Źródło: PAP 

Rynki frachtowe w trybie świętowania. Analiza rynku frachtowego, 

czarterowego i kontraktowego. 

Koniec roku to dla wielu rynków frachtowych i czarterowych okres nasilającej się presji cenowej, wynikającej z 
ogólnej sytuacji gospodarczej jak i sezonowego spowolnienia. Wynikały one nie tylko z okresu świątecznego, ale 
spadającej podaży ładunków wynikającej między innymi z zaostrzającej się sytuacji pandemicznej w Chinach, a 
więc ważnym ośrodku generującym w znaczący sposób globalne zapotrzebowanie na surowce i ich transport. 
Według analityków taka sytuacja będzie kontynuowana w kolejnych tygodniach.  
Rynek przewozów masowych 
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Baltic Dry Index na koniec roku spadał, co wynikało głównie z sezonowości rynków i ogólnego spowolnienia 
aktywności gospodarczej na koniec roku. Na początku roku indeks reprezentował niski poziom około 1,100 
punktów.  
Pesymizm na rynkach frachtowych żeglugi masowej wynika przede wszystkim z informacji i danych 
napływających  
z gospodarki chińskiej. Będący motorem napędowym żeglugi masowej przez wiele lat rynek chiński mocno 
zwalnia, co jest widoczne coraz bardziej zarówno w eksporcie jak i imporcie.  
Tydzień 48 to przede wszystkim informacje o spadających parametrach rynków w sektorze Capesize. Średnie 
odnotowane spadki wynosiły około 5,8%. Inaczej w tym tygodniu zachowywały się parametry rynku Panamaxów. 
Szczególnie dotyczylo to przewozów realizowanych na Atlantyku. Działo się to głównie dzięki dużym 
zafrachtowaniom minerałów i zbóż. Stagnacja sytuacji frachtowej i czarterowej odnotowywana była w sektorze 
Supramax. Negatywne trendy obserwowano w sektorze Handysize.  
W tygodniu 49 w sektorze Capesize obserwowano wzrosty, które na niektórych trasach wynosiły w relacji tydzień 
do tygodnia nawet około ponad 10%. Szczególnie było to widoczne w basenie Oceanu Spokojnego. Pozytywne 
trendy obserwowano również w sektorach Panamax i Kamsarmax. Wzrosty tydzień do tygodnia oscylowały na 
poziomie 2,5%. Nieznaczne spadki parametrów rynku były obserwowane w sektorze Supramax. Zmienna i 
różnorodna sytuacja panowała w sektorze Handysize. 
Tydzień 50 to nieznaczna poprawa rynków frachtowych i czarterowych sektora Capesize. Licząc tydzień do 
tygodnia były to wzrosty na poziomie około 12,5%. Spadki na średnim poziomie ponad 5% notował sektor 
jednostek Panamax. Na większości tras stagnacja panowała w sektorze Supramax. Minimalne zmiany 
obserwowano w sektorze Handysize.  
W tygodniu 51 w sektorze Capesize na rynku atlantyckim obserwowano wzrosty frachtów na poziomie około 7%, 
licząc tydzień do tygodnia. Słabo spisywał się sektor Panamaxów. Podobnie było w sektorze Supramax, gdzie 
stawki frachtowe  
i czarterowe spadały. W niektórych relacjach tydzień do tygodnia były to spadki na poziomie około 12%. 
Podobnie zachowywał się sektor Handysize, gdzie spadki oscylowały wokół około 10%.  
Rynek przewozów ropy i jej produktów 
Podobnie jak w segmencie masowców, również i w segmencie zbiornikowców było niewiele aktywności w okresie 
świąteczno –noworocznym. Towarzyszyła temu prersja obniżek stawek frachtowych i czarterowych. Szczególne 
niskie poziomy wartości indeksów obserwowane były w przewozach na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. 
Analitycy rynku przewozów ropy naftowej i jej pochodnych przewidują, że podobne wartości będą towarzyszyły 
poziomom frachtów i czarterów w początkowym okresie nowego roku. Przewiduje się również, że drastycznie 
zmniejszać się będą transporty realizowane z Rosji ze względu na nałożone sankcje i ograniczenia.  
Tygodnie 48 i 49 to dla żeglugi zbiornikowcowej słaby okres, gdzie trendy parametrów rynku były spadkowe.  
Tydzień 50 to zagmatwana sytuacja na większości rynków zbiornikowców. Coraz bardziej zauważalna stawała 
się nadpodaż tonażu, który do tej pory był zaangażowany w transporty ropy naftowej z Rosji. Stąd też, licząc 
tydzień do tygodnia wiele z raportowanych przewozów traciła na wartości nawet od około 20 do 50%. 
W tygodniu 51 spadki były widoczne we wszystkich sektorach segmentu tankowców „dirty” i „clean”.  
UE dąży do poważnego ograniczenia więzi handlowych z Rosją po inwazji tego kraju na Ukrainę, a przede 
wszystkim chce uniezależnić się od dostaw rosyjskich nośników energii, co nie jest łatwe - ocenia w niedzielę 
hiszpański portal 20minutos.es. Zgodnie z danymi Eurostatu między lutym a sierpniem 2022 roku tylko siedem z 
27 państw unijnych zmniejszyło import z Rosji. Są to Finlandia, Litwa, Łotwa, Dania, Estonia, Szwecja i Irlandia. 
„Pomimo zatwierdzenia dziewięciu pakietów sankcji, UE nadal finansuje machinę Putina” - skomentował portal. 
Ogólna wielkość unijnego importu z Rosji spadła jednak z ponad 20 mln ton w styczniu 2022 roku do 13 mln ton 
w październiku, co oznacza zmniejszenie wartości z 22 mld euro do 12,8 mld - wynika z obliczeń brukselskiego 
think tanku Bruegel. 
Aż 20 państw UE zwiększyło import z Rosji. W przypadku Hiszpanii nastąpił wzrost o 51 proc. To niewiele w 
porównaniu ze Słowenią - wzrost o 346 proc., Luksemburgiem - 262 proc., Austrią - 139 proc. Na czołowych 
miejsca listy znajdują się także Węgry i Grecja. Do sierpnia 2022 roku wyrost importu Francji z Rosji wyniósł 84 
proc., a Włoch - 100 proc. 
Według 20minutos.es Polska, pomimo bezwarunkowego poparcia dla Ukrainy, zwiększyła import z Rosji o 24 
procent, Niemcy o 33, a Czechy o 31 proc. 
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„Sankcje są instrumentem pomyślanym na średni i długi termin, więc ich skutki wciąż są dalekie od oczekiwanych 
- powiedziała ekspertka Maria Valdes. - Te sankcje na razie dotyczą głównie sprzętu wojskowego, dronów, 
produktów chemicznych, półprzewodników, technologii, ale nie w wystarczającym stopniu energii”. „Eksperci 
oczekują, że częściowe zablokowanie rosyjskiego węgla i ropy pozwoli na dalsze ograniczenie importu w 2023 
roku. Z gazem sprawa jest bardziej skomplikowana i ten temat nawet nie jest poważnie omawiany przez państwa 
członkowskie” - dodała. 
Krzywa uzależnienia UE od Rosji idzie do dołu, ale nie w takim tempie, jakiego oczekiwano. Dodatkowo Rosja 
ma możliwość znalezienia nowych partnerów handlowych, np. chce wzmocnić związki z Chinami w 2023 roku, a 
także z Indiami, a nawet z Izraelem. Według Banku Światowego, sankcje będą odczuwalne przez Rosję z 
czasem, więc „należy uzbroić się w cierpliwość”. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Możliwe zawirowania na rynku na skutek embarga na paliwa z Rosji. 

Wprowadzenie 5 lutego unijnego embarga na paliwa gotowe z Rosji może wywołać przejściowe zawirowania na 
rynku - oceniają przedstawiciele branży paliwowej. Wskazują, że skutkiem embarga będzie przede wszystkim 
nowa światowa architektura dostaw paliw. 
O pakiecie sankcji związanym z zakazem importu rosyjskich produktów ropopochodnych, który wejdzie w życie 5 
lutego, wiemy od czerwca 2022 r., i wszystko wskazuje na to, że jako kraj jesteśmy na to przygotowani - 
powiedział PAP wiceprezes ds. handlowych Unimotu Robert Brzozowski. 
"Nie spodziewamy się większych zawirowań na rynku, ale nie można ich również zupełnie wykluczyć" - dodał 
Brzozowski. Przypomniał, że do tej pory z portów w Primorsku wypływało około 1,2-1,5 mln ton oleju 
napędowego miesięcznie, który trafiał głównie na europejski rynek. 
Jak zaznaczył główny ekonomista PKN Orlen Adam B. Czyżewski, Europa importuje już zdecydowanie mniej 
diesla z Rosji, niż jeszcze rok temu, a embargo spowoduje przede wszystkim zmianę kierunku przepływów oleju 
napędowego na świecie. 
"Jakieś zawirowania na rynku będą, ale sytuacja powinna się ustabilizować. I w Europie, i na świecie są 
możliwości dostosowania się do unijnego embarga na paliwa gotowe, w tym diesla" - powiedział PAP Czyżewski. 
W ocenie ekonomisty jeżeli Rosja nie będzie mogła go sprzedawać w Europie, to będzie go sprzedawać do Chin, 
Indii, do Afryki czy Ameryki Łacińskiej, w związku z tym tamte kraje będą kupować mniej diesla gdzie indziej. Z 
czasem nastąpi przekierowanie globalnych przepływów tego paliwa, ale to musi potrwać - podkreślił. Embargo na 
rosyjską ropę, przewożoną tankowcami nie wywołało niczego gwałtownego na rynku - przypomniał. 
Wiceprezes Unimotu ocenił, że produkt globalnie jest dostępny, m.in. na Bliskim Wschodzie, w Stanach 
Zjednoczonych czy Chinach, które przez sytuację pandemiczną mają cały czas ograniczony wewnętrzny popyt. 
Jednak dostarczenie go do Polski po pierwsze trwa dłużej, a po drugie jest droższe. 
"Wyzwaniem będzie wydłużony łańcuch logistyczny – statek z Primorska płynie do Gdyni 2 dni, z rejonu Morza 
Czerwonego – 30 dni, a z Indii około 40 dni. Ze względu na odległość produkt dostarczany jest też większymi 
statkami, które nie mogą bezpośrednio zawijać do portów w Gdyni i Świnoujściu z uwagi na zbyt małą głębokość" 
- powiedział Brzozowski. 
Jak wyjaśnił, polskie porty przystosowane są do obsługiwania tankowców, których pojemność wynosi około 35 
tys. ton i takie statki płynęły bezpośrednio z portu w Primorsku. Tymczasem diesel z dalszych kierunków 
transportowany jest dużymi tankowcami o pojemności około 100 tys. ton, więc musi być przeładowywany na 
mniejsze tankowce w portach ARA lub w cieśninach duńskich, żeby móc dotrzeć do portów na Morzu Bałtyckim. 
Jak przypomniał Brzozowski, na początku kwietnia 2022 r. Unimot wynajął terminal w duńskim Gulfhavn, który 
umożliwia przeładunek oleju napędowego z największych tankowców przypływających do Europy z innych 
kierunków niż Rosja oraz dalszy transport paliwa do Polski, a także – w razie potrzeby – do wszystkich innych 
portów w basenie Morza Bałtyckiego. 
"Dzięki niemu do tej pory zrealizowaliśmy trzy dostawy oleju napędowego – dwie z Arabii Saudyjskiej i jedną z 
Indii. Umowa dotycząca wynajęcia terminala została zawarta na rok z możliwością jej przedłużenia, z czego już 
skorzystaliśmy i przedłużyliśmy ją o kolejny rok" - zaznaczył wiceprezes Unimotu. 
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Adam B. Czyżewski zwrócił z kolei uwagę, że trudno w tej chwili powiedzieć, jak na embargo zareaguje Rosja, 
dla której to ostatnia okazja tej zimy, żeby zakłócić rynki. Kolejnej zimy już tej możliwości nie będzie, bo ruszy 
produkcja w nowych rafineriach i podaż paliw się poprawi. 
"Po I kwartale 2023 r., z końcem zimy spadnie popyt na diesla ze strony energetyki i ciepłownictwa. Uwolni się 
więc część podaży. Spowolnienie wzrostu gospodarczego także przełoży się na niższy popyt, więc w II kwartale 
efekty poprawy sytuacji powinny być już widoczne. W III i IV kwartale zaczną być oddawane do użytku nowe 
rafinerie, np. zakład ExxonMobil w USA, w Nigerii, w Indiach i w Korei Płd." - wskazał Czyżewski. 
Wiceprezes Unimotu ocenił z kolei, że w najbliższej przyszłości ceny importowanego diesla z pewnością wzrosną 
ze względu na wyższe koszty logistyczne. 
"Nie można jednak stwierdzić wprost, że przełoży się to na wzrost ceny paliw dla odbiorców detalicznych, 
ponieważ na cenę paliw na stacjach wpływa bardzo wiele zmiennych, a koszt sprowadzenia ich do Polski jest 
tylko jedną z nich" - zaznaczył Brzozowski. 
Podkreślił, że Unimot - największy niezależny importer paliw w Polsce, a także operator sieci ponad 100 stacji 
paliw pod marką AVIA - przygotowuje się do wprowadzenia embarga, tak by klienci hurtowi i detaliczni jak 
najmniej odczuli jego skutki. 
 
 

Źródło: PAP  

Czy zaniedbania oficera doprowadziły do katastrofy norweskiego okrętu?. 

Oficer norweskiej marynarki wojennej stanie dziś, w poniedziałek 16 stycznia, przed sądem w związku z 
oskarżeniem o zaniedbania, które doprowadziły do kolizji dowodzonego przez niego okrętu z tankowcem. Do 
incydentu, w którym zatonęła jedna z najlepszych norweskich fregat, doszło w listopadzie 2018 roku.  
Wczesnym rankiem 8 listopada 2018 r. w pobliżu terminalu w Oygarden doszło do kolizji między wracającym z 
manewrów okrętem a w pełni załadowanym tankowcem Sola TS . Tankowiec został tylko lekko uszkodzony. Nie 
stwierdzono wycieku. Nikt z 23-osobowej załogi Sola TS nie odniósł obrażeń. 
Członków 137-osobowej załogi Helge Ingstad przebudziła zaś woda wlewająca się do ich kabin i dźwięk alarmów 
wzywających do ewakuacji. Próbowali uratować okręt przed zatonięciem – bezskutecznie. Na szczęście nikt z 
załogi fregaty poważnie nie ucierpiał. 8 marynarzy zostało jedynie lekko rannych. 
Podczas natowskich ćwiczeń Helge Ingstad zajmował się ściganiem okrętów podwodnych i nie miał na pokładzie 
ostrej amunicji. Operację podnoszenia wraku rozpoczęto w lutym 2019 r. Na początku większość prac 
wykonywana była pod wodą. Następnie fregatę podniosły dwa statki dźwigowe. Okręt został następnie 
umieszczony na pokładzie specjalistycznego barkopontonu Boabarge 33, który przetransportował go do 
Haakonsvern. 
Oskarżony w startującym dziś procesie był wówczas oficerem odpowiedzialnym za mostek Helge Ingstad. 
„Nie zachował ostrożności i nie podjął środków ostrożności wymaganych przez bezpieczną nawigację” – 
powiedział prokurator Magne Kvamme Sylta, cytowany przez Reuters. 
Oskarżony uważa, że zarzuty są niesprawiedliwe i nie zamierza przyznawać się do winy, jak przekazał 
norweskim mediom jego prawnik, Christian Lundin. 
Dowody w postaci nagrań pokazują, że wolno poruszający się tankowiec kilka razy prosił szybszą fregatę o 
zmianę kursu. Okręt odmówił z uwagi na obawę o zbytnie zbliżenie się do brzegu. Komisja badająca kolizję 
stwierdziła, że jasno oświetlony Sola TS mógł być trudny do odróżnienia od pobliskiego terminalu, z którego 
wyruszył, co z kolei mogło zdezorientować załogę Helge Ingstad. 
Zderzenie ujawniło luki bezpieczeństwa w norweskiej marynarce wojennej, w tym nieodpowiednie szkolenia oraz 
nieefektywne systemy oceny ryzyka. Ministerstwo Obrony zapłaciło grzywnę w wysokości 10 milionów koron. 
W opublikowanym w 2019 roku raporcie siły zbrojne oszacowały, że budowa zamiennika Helge Ingstad 
kosztowałaby ok 13 miliardów koron (1,3 miliarda dolarów amerykańskich). 
 

 Źródło: gospodarkamorska.pl 
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Urząd Morski Szczecin – informacja. 

Informujemy o aktualnie obowiązujących zasadach obsługi spraw, załatwianych przez Wydział Dokumentów 
Marynarzy: 
osobistego stawiennictwa w Urzędzie wymagają jedynie poniższe sprawy: 
- odbiór książeczki żeglarskiej, 
- potwierdzenie wyciągu pływania za zgodność z zapisami w książeczce żeglarskiej dla potrzeb zewnętrznych 
instytucji (np. UKE - GMDSS). 
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące złożenia wniosku o książeczkę żeglarską, jej odbiór, albo chcesz uzyskać 
informacje na temat potwierdzenia wyciągu pływania dla potrzeb zewnętrznych instytucji (np. UKE - GMDSS) – 
zadzwoń: 
tel. 91 44 03 412 - Wydział Dokumentów Marynarzy w Szczecinie, 
tel. 59 84 74 225 - Wydział Dokumentów Marynarzy w Słupsku. 
W przypadku pozostałych spraw wizyta w Urzędzie nie jest konieczna. 
Wnioski o wydanie lub odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych (dyplomów, świadectw, świadectw przeszkoleń) 
można składać również drogą pocztową (listownie) albo poprzez platformę ePUAP (nie wysyłaj wniosku e-
mailem!). Wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej można złożyć przez platformę ePUAP (w przypadku 
książeczki wniosku nie można złożyć listownie). 
Gotowe dokumenty kwalifikacyjne (dyplomy, świadectwa) mogą być odbierane przez marynarzy osobiście (lub 
przez upoważnioną osobę) albo przesłane na wskazany przez interesanta adres, w następującej formie: 
- listem poleconym – na koszt Urzędu, 
- pocztą kurierską (Pocztex) - na koszt marynarza, na jego wniosek. Opłata wynosi 17,95 zł. 
Nie ma możliwości odesłania książeczki żeglarskiej - ten dokument należy odebrać osobiście. 
Biura przyjęć interesantów w Szczecinie są czynne w godzinach od 8.00 do 14.00, w Słupsku od 8.00 do 13.00. 
Kasa w budynku Kapitanatu Portu Szczecin jest czynna w godzinach od 8.00 do 13.00, płatności w kasie można 
dokonywać w formie gotówkowej i bezgotówkowej przez terminal płatniczy. 
Osoby składające wnioski w Słupsku mogą dokonać płatności bezgotówkowej na miejscu - stanowisko obsługi 
jest wyposażone w terminal płatniczy. 
 

Źródło:ums.gov.pl 

 

UOKIK ostrzega konsumentów przed utratą pieniędzy. 

To niebywałe, jak łatwo i szybko można dziś stracić pieniądze. Wystarczy jeden niewinny SMS o konieczności 
dopłaty za przesyłkę albo alert o zaległej płatności za gaz, prąd czy telewizję. Niestety nadal często dajemy się 
nabrać na takie sztuczki, podając poufne dane na fałszywych stronach i tracąc swoje ciężko zarobione pieniądze. 
O tym, jak nie dać się oszustom w sieci, edukuje UOKiK w ramach kampanii “Stracisz dane, stracisz pieniądze!” 
Nie zawsze musi chodzić o przesyłkę lub rzekomo niezapłacony rachunek za prąd, gaz czy telewizję. Zachętę do 
działania z naszej strony może już stanowić czekająca na nas wiadomość głosowa lub MMS, których odczytanie 
będzie możliwe po kliknięciu na link w treści SMS-a. To przede wszystkim jego obecność powinna budzić nasze 
uzasadnione podejrzenia. 
Kliknięcie linka przenosi bowiem na stronę internetową, do złudzenia przypominającą prawdziwą bramkę do 
płatności. Wystarczy wprowadzić niezbędne dane lub pobrać umieszczoną tam aplikację, która miałaby pozwolić 
odsłuchać wiadomość głosową lub odczytać MMS-a. Infekcja telefonu złośliwym oprogramowaniem to prosta 
droga do katastrofy. Dokładnie tak niewiele dzieli nas, aby dać się złowić na tzw. phishing.  
Powyższy scenariusz to tylko jeden z kilku sposobów działania cyberprzestępców. Za każdym razem chodzi o 
wywołanie presji i poczucia zagrożenia utratą dostępu do kluczowych mediów lub cennej paczki, na którą być 
może czekamy. W takiej atmosferze pośpiechu działamy bez głębszego namysłu, a o to właśnie chodzi 
oszustom. Kluczowe jest dla nich pozyskanie od nas poufnych danych np. logowania do konta bankowego. 
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Może się też zdarzyć, że cyberprzestępcy do nas zadzwonią. Będą podawać się za pracownika banku lub innej 
instytucji finansowej, a nawet przedstawiciela organów ścigania. Tu znów pojawi się konieczność szybkiego 
działania pod presją czasu, żeby przykładowo ocalić swoje pieniądze przed kradzieżą lub dodatkowo zarobić na 
atrakcyjnej promocji. Niezależnie od powodu, motyw działania będzie ten sam: zachęcić nas do podania danych 
lub instalacji dodatkowego oprogramowania.  
Co zrobić jeśli dostaniemy podejrzaną wiadomość? W ramach kampanii “Stracisz dane, stracisz 
pieniądze!” Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca przede wszystkim nie klikać na linki w takich 
wiadomościach i najlepiej od razu je usuwać. Można też przedtem przesłać SMS-a dalej do CERT Polska na 
numer 799 448 084, przez co dołożymy swoją cegiełkę do walki z cyberprzestępcami. 
eśli przypuszczamy, że ktoś jednak wyłudził wasze dane lub pieniądze, trzeba natychmiast skontaktować się ze 
swoim bankiem, korzystając ze zweryfikowanego kanału, a następnie zmienić dane logowania do bankowości 
internetowej. O sprawie należy też powiadomić policję. Jeśli dojdzie do infekcji telefonu złośliwym 
oprogramowaniem, warto niezwłocznie odłączyć taki aparat od świata zewnętrznego (najlepiej uruchamiając tryb 
samolotowy), a następnie sprawdzić stan konta bankowego z innego urządzenia i pozmieniać dane logowania.  
Być może trzeba będzie też wykonać kopię zapasową kluczowych danych, a następnie przywrócić zainfekowane 
urządzenie do ustawień fabrycznych. To już ostateczność, której nie życzę nikomu. Jak mówi stare powiedzenie: 
“lepiej zapobiegać, niż leczyć”. 
 

Źródło:Focus.pl 

 

Górnik ma następcę dla Włodarczyka?. 

Szymon Włodarczyk w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze na boiskach Ekstraklasy w barwach Górnika 
Zabrze. Nic więc dziwnego, że coraz częściej mówi się o tym, że Polak opuści latem zabrzański klub. Według 
doniesień medialnych klub ma już wybranego następcę 20-latka.  
O zainteresowaniu Włodarczykiem na rynku transferowym mówił chociażby w czwartkowym "Oknie 
Transferowym" na Meczykach sam Fabrizio Romano. Według włoskiego dziennikarza sytuację 20-latka ma 
monitorować m.in. niemiecki SC Freiburg, szkocki Celtic Glasgow czy klub z włoskiej Serie A. W tym samym 
programie Tomasz Włodarczyk dodał również, że napastnikiem Górnika interesują się również kluby z 
amerykańskiej MLS.  
Sam Włodarczyk w tym sezonie jest jednym z najskuteczniejszych zawodników Górnika i polskich piłkarzy w całej 
Ekstraklasie. 20-latek w rundzie jesiennej zdobył siedem bramek w piętnastu spotkaniach i cieszył się sporym 
zaufaniem ze strony trenera Bartosha Gaula. Warto również wspomnieć, że Włodarczyk trafił do Górnika 
ubiegłego lata w ramach wolnego transferu z Legii Warszawa. Warszawski klub zagwarantował sobie 
automatyczne przedłużenie umowy po osiągnięciu odpowiedniej liczby minut dla zawodnika, której ostatecznie 
nie udało się wypełnić.  
Tym samym Włodarczyk trafił do Górnika, który ma świadomość tego, jakie zainteresowanie jest na rynku 
transferowym napastnikiem i szuka już potencjalnego następcy dla 20-latka. Według informacji dziennikarza "WP 
Sportowe Fakty" Piotra Koźmińskiego w miejsce Włodarczyka do Zabrza miałby trafić 17-letni Krystian 
Okoniewski.  
Okoniewski to młody i utalentowany napastnik, który aktualnie jest zawodnikiem Lechii Gdańsk i reprezentacji 
Polski U-17. Gdański klub jednak nie porozumiał się z nim w kwestii przedłużenia kontraktu i tym samym po tym 
sezonie Okoniewski stanie się wolnym zawodnikiem, a jedyną opłatą za tego gracza będzie ekwiwalent za 
wyszkolenie gracza. Taki sam przypadek tyczy się 20-letniego pomocnika Jakuba Kałuzińskiego. Obaj zawodnicy 
nie polecieli z Lechią na obóz do Turcji i dostali wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.  
Ściągnięcie Okoniewskiego do Górnika mogłoby być kontynuacją strategii przyjętej przez włodarzy Górnika 
polegającej na ściąganiu do klubu młodych i utalentowanych graczy, którzy w dostaliby w Zabrzu możliwość 
rozwoju i sporych minut, a następnie dochodziłoby do transferu zagranicznego.  

Źródło:PiłkaNożna 
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Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów? 

Zapraszamy do OMK / ITF. 

Przynależność do Związku zawodowego wielu z nas uważa za zbyteczną i niepotrzebną będąc w dużym błędzie. 
Przedstawiamy tutaj kilka powodów, wymiernych korzyści, dla których warto należeć do Organizacji Marynarzy 
Kontraktowych. 
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas 
pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet 
najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może się wiązać z przykrymi sytuacjami. 
ETF wykorzystuje każdą szansę jak i kreuje  nowe w celu zabezpieczenia miejsc i warunków pracy europejskich 
marynarzy, utrzymania poziomu szkoleń i morskiego know-how. Wypełniając deklarację do OMK wstępujesz 
także do ETF i tym samym wspierasz działania na rzecz lepszych miejsc pracy dla marynarzy z UE. 
Nasze cele: 

 Polscy marynarze powinni mieć równoważne warunki zatrudnienia jaki ich koledzy w innych krajach UE. 
 Zakończenia dyskryminacji płacowej i socjalnej oraz segregacji marynarzy ze względu na kraj 

pochodzenia. 
 Każdy marynarz zatrudniony na statku pod banderą UE powinien korzystać z ubezpieczenia 

społecznego przewidzianego w prawie wspólnotowym. 
 Dbanie o wizerunek marynarza w Polsce jak i na świecie poprzez rzetelne informowanie o trudach jego 

pracy. 
 Stworzenie, wdrożenie i egzekwowanie w Polsce przepisów umożliwiających i gwarantujących godziwe 

warunki pracy marynarzom na statkach polskiej bandery. 
 Powszechne stosowania systemu zatrudnienia na czas nieokreślony (zatrudnienie na stałe). 
 Zagwarantowanie miejsc pracy dla marynarzy wspólnotowych na statkach uprawiających żeglugę na 

wodach europejskich oraz międzynarodowych, z należących do armatorów z UE. 
 Ustawiczne staranie o obejmowanie marynarzy takimi samymi warunkami i zasadami zabezpieczeń 

społecznych z jakich korzystają pracownicy lądowi. 
 Aktywnego udziału w budowaniu i utrzymywaniu światowej sieci ośrodków dla marynarzy, na miarę 

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

Może polubisz nas na FB ? 
https://www.facebook.com/Organizacja-Marynarzy-Kontraktowych-NSZZ-Solidarno%C5%9B%C4%87-
117864694936213/ 
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Wydarzyło się 16 stycznia - kalendarium. 

16 stycznia jest 16 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 349dni. Dzisiaj imieniny 
świętują: 
Furzeusz, Gonsalwy, Hilary, Honorat, Marceli, Otto, 
Otton, Piotr, Treweriusz, Trzebowit, Tycjan, Tycjana, Waleriusz, Włodzimierz, Włodzimir i Włodzimira 
Dzisiaj świętujemy w Tajlandii Dzień Nauczyciela. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1593 r. – Król Zygmunt III Waza zwołał pospolite ruszenie szlachty ze wschodnich województw w celu 
zdławienia kozackiego powstania hetmana Krzysztofa Kosińskiego. 
1796 r.–  W Raciborzu otwarto Most Zamkowy nad Odrą. 
1816 r.– Dekretem namiestnika gen. Józefa Zajączka został wprowadzony nowy podział administracyjny 
Królestwa Polskiego. .  
1945 r.–  Armia Czerwona zajęła miasta: Częstochowa, Żyrardów, Radom, Radomsko, Końskie, Iłża i Szydłowiec 

 W Ostrowcu Świętokrzyskim komunista, oficer AL i nowo mianowany wojewoda kielecki Jan 
Foremniak wraz z kilkoma wspólnikami dokonał napadu rabunkowego na prywatne mieszkanie, podczas 
którego został zastrzelony przez żołnierza AK Stanisława Kosickiego. Wydarzenie to, po spreparowaniu 
przez propagandę komunistyczną, stało się kanwą powieści Jerzego Andrzejewskiego Popiół i diament. 

 Zlikwidowano obóz koncentracyjny w Płaszowie. Ostatni więźniowie zostali wywiezieni do 
obozu Auschwitz-Birkenau. 

1957 r.–  Zrzeszenie Sportowe Kolejarzy Poznań przemianowano na Klub Sportowy Lech Poznań. 
1961 r – Na Wawel powróciły z Kanady skarby królewskie, wśród których znajdowały się wawelskie arrasy.. 
1968 r.– Władze państwowe podjęły decyzję o zawieszeniu przedstawień Dziadów Adama Mickiewicza w 
reżyserii Kazimierza Dejmka.  
1992 r.– W Warszawie odbyła się uroczystość wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu o dobrym 
sąsiedztwie między Polską a Niemcami.  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2023-01-13 

1 EUR 4,6915 
1 USD 4,3272 
1 CHF 4,6600 
1 GBP 5,2910 
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https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

 

https://nasdaqbaltic.com  
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https://www.bankier.pl/surowce/notowania 

Rozrywka 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

H U M O R  

Apteka: 

- Ma pan jakiś dobry środek na porost włosów? 

- Mam. 

- Naprawdę dobry? 

- Proszę Pana, rewelacyjny! Widzi Pan wąsacza przy tamtej kasie? 

- Tak...? 

- To moja żona, próbowała tubkę odkręcić zębami. 


