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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie po powrocie 

ze statku – stan na dzień 25-01-2021 r. 

Na polskiej granicy obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Ale 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/8884,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Informacja o ograniczeniach i procedurach w podmianach załóg w portach na 

świecie. 

Po rozprzestrzenianiu się COVID-19 w portach na całym świecie, obowiązują ograniczenia, środki 
bezpieczeństwa i procedury które cały czas się zmieniają w związku z dynamiką rozwoju pandemii. 
Na bieżąco aktualizowana mapa z zaznaczeniem części świata, Państwami i ograniczeniami związanymi z 
podmianami załóg znajduje się na stronie: 
 
https://www.itfseafarers.org/en/embed/covid-19-country-information-seafarers 
 

Źródło: www.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. 
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 
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Szczepienia na COVID – 19 dla polskich marynarzy.  

Przypominamy : 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. 
W trosce o uniknięcie przyszłych możliwych komplikacji przy zamustrowaniu na statek, na powyższy wniosek 
OMK Krajowa Sekcja Morska Marynary i Rybaków NSZZ S dwukrotnie wystąpiła o zaliczenie polskich marynarzy 
do "Etapu II" kolejności szczepień w "Projekcie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19". 
Również Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego zwróciła się z 
wnioskiem do Premiera RP z prośbą o wpisanie marynarzy na priorytetową listę zawodów objętych programem 
szczepień przeciw COVID-19.  
Pismo Strony Pracowników ZTdsŻiRM dostępne jest  
https://solidarnosc.nms.org.pl/_DataFiles/news/Pismo_StronyPracownikow_ZTdsZiRM_30.12.2020.pdf 
Do chwili obecnej nie ma w tej sprawie żadnej odpowiedzi, nadal monitorujemy sytuację. 

Źródło 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 

Wniosek OMK w sprawie wznowienia przez CKE możliwości odbycia egzaminów 

kwalifikacyjnych po ukończonych kursach przez marynarzy. 

Przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiesił proces egzaminacyjny w Gdyni i w Szczecinie z 
dniem 30-10-2020 r. 
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/cmke 
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w oparciu o Rozporządzenie z dnia 23-10-2020 r. 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001871 
W związku z otrzymywaniem informacji o zablokowaniu przez CKE możliwości odbycia egzaminów 
kwalifikacyjnych po ukończonych przez marynarzy kursach i tym samym zablokowaniu możliwości awansowania 
marynarzy w tej i tak wystarczająco trudnej dla naszego środowiska sytuacji , zwróciliśmy się z  wnioskiem do 
Krajowej Sekcji Morskiej reprezentującej marynarzy w Zespole Trójstronnym o wznowienie przez CKE w trybie 
pilnym procesu egzaminacyjnego. 19/01/2021 r. Zespól Trójstronny zwrócił się do Ministra Infrastruktury o 
działanie na rzecz wznowienie egzaminów kwalifikacyjnych. Tym samym wsparliśmy inne środowiska 
marynarskie na rzecz odblokowania procesu egzaminacyjnego i powrotu CKE do wykonywania obowiązków do 
których została powołana, oczywiście z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.  
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Kolejny kontenerowiec stracił setki kontenerów w trakcie rejsu. 

Około 750 kontenerów wypadło za burtę z kontenerowca Maersk Essen w czasie burzliwego rejsu po Północnym 
Pacyfiku. Do incydentu doszło 16 stycznia, gdy jednostka o ładowności 13,1 tys. TEU płynęła z chińskiego 
Xiamen do amerykańskiego Los Angeles. 
Kontenerowiec należący do chińskiego Bank of Communications i wyczarterowany duńskiemu Maerskowi 
obsługuje typowo serwis TP6 Asia/US West Coast service. Jednostka natknęła się na sztorm w czasie podróży, 
co spowodowało utratę kontenerów. 
- Wszyscy członkowie załogi są bezpieczni, a szczegółowa ocena ładunku jest w toku, podczas gdy statek 
kontynuuje swoją podróż. O wypadku poinformowaliśmy amerykańską straż przybrzeżną i odpowiednie władze - 
powiedział Maersk w oświadczeniu przesłanym pocztą elektroniczną. 
- Uważamy to za bardzo poważną sytuację, która zostanie zbadana szybko i dokładnie. Bezpieczeństwo operacji 
oraz statków to dla nas najwyższy priorytet i będziemy podejmować wszelkie niezbędne kroki, aby 
zminimalizować ryzyko podobnych incydentów w przyszłości - dodała firma. 
Światowa Rada Żeglugi (WCS) niedawno poinformowała w raporcie, że corocznie na morzu traci się średnio 
1,382 kontenery.  Pomimo tendencji spadkowej w latach 2017-2019, kiedy to 779 kontenerów ginęło każdego 
roku, rok 2020 przyniósł gwałtowny wzrost z powodu jednorazowego katastrofalnego incydentu z udziałem 
kontenerowca ONE Apus i kilku innych, drobnych incydentów. Statek pływający pod japońską banderą stracił 
ponad 1800 kontenerów z powodu trudnych warunków pogodowych podczas tranzytu przez Ocean Spokojny pod 
koniec 2020 roku. 
Według WSC ponad połowę wszystkich kontenerów utraconych na morzu przypisuje się ograniczonej liczbie 
poważnych incydentów, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat. 
- Jednak branża zdaje sobie sprawę, że wszystkie kontenery utracone na morzu stanowią zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i środowiska, niezależnie od tego, jak i kiedy te kontenery zostały utracone. - powiedział WSC w 
aktualizacji 2020. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Nowy rozdział na rynku kontenerów i ro-ro. Raport z rynku żeglugowego. 

Kolejne dwa tygodnie nowego roku, to kontynuacja silnego trendu podaży ładunków w segmencie przewozów 
kontenerowych, wzmacnianie warunków frachtowych dla jednostek wielozadaniowych a także ro-ro. Dalszej 
intensywnej transformacji podlega rynek promowy, który nie dość, że wskutek pandemii został mocno dotknięty, 
jeśli chodzi o zmniejszone ilości przewiezionych pasażerów, to na dodatek wielu z zachodnioeuropejskich 
armatorów musiało dokonać istotnych zmian swoich serwisów w związku z Brexitem.   
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W wyniku światowych dynamicznych zmian społeczno – ekonomicznych, międzynarodowy handel morski nadal 
podlega istotnej transformacji. W tej nowej sytuacji wielu z armatorów i przewoźników próbuje odnaleźć się na 
nowo. Dla wielu jest to moment na przeobrażenie swojej działalności i podejmowanie dalszej ekspansji. Czy 
nadchodzący okres chińskiego nowego roku spowolni tempo zmian?  
W naszej regularnej serii analiz rynków żeglugowych przyglądamy się aktualnej światowej i lokalnej sytuacji w 
branży kontenerowej, ładunków inwestycyjnych i ponadgabarytowych a także rynkowi związanemu z ładunkami 
tocznymi oraz promami pasażerskimi i wycieczkowcami. 
RYNEK STATKÓW WIELOZADANIOWYCH I CIĘŻAROWCÓW 
Rynek frachtowy i czarterowy 
Dla statków wielozadaniowych, uprawiających żeglugę bazującą na ładunkach inwestycyjnych, ale ostatnio 
wspieranych również podażą w kontenerach warunki frachtowe nadal powoli, ale stopniowo poprawiają się. 
Zapewnia to armatorom nieco oddechu, ponieważ zarówno ostatnie miesiące jak i lata nie należały dla tego 
segmentu do najłatwiejszych. Według analityków Drewry stawki czarterowe dla jednostek wielozadaniowych mają 
wzrosnąć w styczniu o więcej niż 1%.  
Drewry Multipurpose Time Charter Index w grudniu osiągnął poziom USD 6,289, natomiast według projekcji 
styczeń ma zakończyć się wzrostem 1,4%, tj. do poziomu USD 6,375. Również inny z indeksów segmentu 
jednostek wielozadaniowych, tj.: Toepfer’s Mulitpurpose Index wykazał wzrost w styczniu i powinien utrzymać 
poziom ponad USD 7,000. 
Rynek tonażowy 
Główna aktywność w zakresie obrotu tonażem dotyczyła transakcji statków z drugiej ręki a także umów 
czarterowych. Jednakże jak informowano w mediach branżowych niemiecki armator United Heavy Lift (UHL) 
odebrał nowy statek m/v „UHL Faith”, który jest pierwszym z serii 8 nowoczesnych jednostek typu F900 Eco-
Lifters. Statek posiada nośność 14,100 ton i został wybudowany przez chińską stocznię CSSC z Hudong. 
RYNEK PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH 
Rynek frachtowy 
Według najnowszych danych nadpodaż ładunków w ostatnich tygodniach nadal zasypuje ograniczoną 
dostępność przestrzeni przewozowych. Według danych statystycznych Ocean Insight nawet około 37% całego 
wolumenu ładunków skonteneryzowanych jest przebukowywana na kolejne okazje załadowcze. Powoduje to 
powstawanie zamieszania, które dodatkowo pogłębia powstałe opóźnienia.  
Stawki frachtowe na trasie Azja – Europa biją kolejne rekordy. Za kontenery 40-to stopowe (FEU) do Wielkiej 
Brytanii osiągnęły poziom nawet do 10,000 USD. Niemniej jednak w ostatnich dniach mówiono też o 
wyhamowywaniu szalonych wzrostów na co z nadzieją spoglądali importerzy towarów. Według analityków rynku 
stawki frachtowe na trasie z Azji do Europy spadły w piątek 22 stycznia o 0,4%. Jednak licząc rok do roku były 
one nadal o 335% większe. 
Rynek tonażowy 
W związku z zwiększającym się wolumenem ładunków dostępnych do przewozów, armatorzy i operatorzy 
jednostek kontenerowych starają się sprostać temu wyzwaniu i dostarczyć jak najwięcej efektywnie dostępnego 
tonażu. Stawki czarterowe dla wszystkich wielkości kontenerowców mocno wzrastają. Zapełnianie luk odbywało 
się poprzez wycofywanie z uwiązania jednostek dotychczas wyłączonych z eksploatacji, czyli tzw. lay up’ów, 
odkładaniem decyzji, co do złomowań jednostek, uzupełnianiem flot czarterowaniem jednostek wielozadaniowych 
(głównie w celu repozycjonowania pustych kontenerów). Przyspieszane są także odbiory zupełnie nowych 
jednostek.  
Na rynku pojawiła się informacja, iż chiński armator statków kontenerowych, firma Zhonggu Logistics złoży w 
krajowej stoczni zamówienie na 12 jednostek 4,600 TEU każda. Dodatkowo kontrakt będzie zawierał opcję na 
budowę kolejnych 6 statków tego samego typu. Całkowita wartość kontraktu wyniesie około 695 mln USD a 
dostawy gotowych jednostek będą miały miejsce w przeciągu 4 lat. Również inny azjatycki armator firma Taicang 
Container Lines złożyła zamówienia na 3 jednostki dowozowe o pojemności 1,091 TEU każda w stoczni 
Tsuneishi Zhoushan z planowaną dostawą w 2022 roku. 
W samym tylko 2 tygodniu nowego roku doszło też do 9 transakcji kupna – sprzedaży statków kontenerowych na 
łączną kwotę 76,4 mln USD. 
RYNEK PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH i RO-RO 
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Rynek morskich podróży turystycznych 
W branży wielkich wycieczkowców nadal panował marazm. 
Jak podała agencja informacyjna Reuters, 11 stycznia Carnival Corporation poinformował, że strata za ostatni 
kwartał 2020 roku była wyższa niż się spodziewano i wyniosła prawie 2 miliardy USD. 
Najwięksi operatorzy statków wycieczkowych przygotowują się na szybki powrót do operacji, jednakże daty te ze 
względu na sytuację pandemiczną cały czas są przesuwane. Po raz kolejny podawane są nowe terminy 
powrotów poszczególnych linii do zwykłych rozkładów. Poniższe przykłady ukazują ogólną tendencję w polityce 
zawieszania i przesuwania aktywizacji rynku: 
- Viking Cruises nadal wstrzymuje wszystkie swoje plany rejsów wycieczkowych do 31 marca; 
 - Cunard Line również zawiesza swoją działalność do maja / czerwca 
 - American Cruise Lines – planowana data powrotu do operacji, to 31 marca br. 
Rynek promowy i ro-ro 
Jak podawała Stena Line, jej najnowszy statek „Stena Embla” rozpoczął swój serwis na trasie Rosslare (Irlandia) 
– Cherbourg (Francja). Pierwotnie statek miał obsługiwać połączenie Irlandii z Wielką Brytanią, ale ze względu na 
Brexit i przetasowań w przepływach ładunków doszło właśnie do takiej zamiany. 
W dniu 18 stycznia również i Brittany Ferries wcześniej niż planowano otworzyło nowe połączenie, łączące 
Cherbourg z Rosslare Europort. Linia obsługiwana jest przez jednostkę ro-pax.  
Jak informował rynek także włoski armator Grimaldi Lines od połowy stycznia rozpoczął eksploatację nowej linii 
pomiędzy Sycylią a Sardynią. 
Na Morzu Śródziemnym dzieje się poza tym dużo więcej. Corsica Ferries również wystartowała z nowym 
serwisem pomiędzy francuskim Tulonem a Kartegeną w Hiszpanii, a Grupa FRS uruchomiło połączenie Algeciras 
– Gibraltar. 
A jacy operatorzy, z jakimi liniami wejdą do nowego terminala promowego w Gdyni? Rozstrzygnięcia już 
niebawem, ale najpierw zaproszenie do składania ofert, negocjacje i ostatni etap. Stena Line, która obecna jest 
już w porcie Gdynia wiele lat ma miejsce zapewnione, natomiast swoje wnioski zainteresowaniem 
wykorzystywania terminala w latach 2021 – 2025 złożyła dodatkowo w konkursie Polska Żegluga Bałtycka oraz 
niemiecki TT-Line. Obie firmy zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu. 
Rynek tonażowy 
Jak można było to sprawdzić na portalu marinetraffic.com kolejny ze znanych statków wycieczkowych, tym razem 
„Magellan” zmierzał w celu zezłomowania na indyjską plażę Alang, gdzie miał dotrzeć w okolicach 22 stycznia. 
Jednak pomimo coraz bardziej intensywnego recyklingu najstarszych i najmniej efektywnych statków 
wycieczkowych nie ma wiadomości o nowych zamówieniach. Są za to informacje na temat dokańczania nowych 
jednostek zamówionych przed kryzysem. I tak o takim wydarzeniu poinformowała ostatnio Costa, której 
najnowszy statek „Costa Toscana” (statek siostrzany do „Costa Smeralda”) o napędzie wykorzystującym LNG 
został zwodowany i rozpoczął się proces jego wyposażania przy nabrzeżu stoczni Meyer w Turku. 
Niestety w większości przypadków budowy statków wycieczkowych i ich dostawy są celowo opóźniane. Jak 
poinformował 11 stycznia Carnival Corporation, armator ten zamierza odebrać w 2021 roku jedynie jedną nową 
jednostkę, zamiast planowanych 5. Przewidziana do dostarczenia w tym roku jednostka będzie przeznaczona dla 
marki Holland America. Jej całkowity koszt szacowany jest na około 520 mln USD. Pojemność GT wyniesie 
99,000, a pojemność pasażerska 2,660 osób. 
Poza tym dość intensywnie wiele z jednostek zmienia swoich właścicieli. Jak informowała o tym 21 stycznia firma 
Princess Cruise sprzedano statek „Pacific Princess” do bliżej nieznanego armatora. Jest to kolejna jednostka, 
która opuszcza w ostatnim czasie flotę Grupy Carnival Corporation.   
Tymczasem DFDS odebrał statek ro-ro „Scandia Seaways”. W Chinach odbyło się również wodowanie nowego 
promu dla Britanny Ferries typu E-Flexer. 
Przetasowania w obrocie tonażem ro-ro następują też na rynku wtórnym. Przykładowo jak informuje branża 
doszło też do transakcji zakupu używanego statku ro-ro „Baltic Bright” wybudowanego w 1996 roku. Jednostka o 
długości linii ładunkowej 1,068 metrów zostanie jednak ze względu na zakontraktowaną pracę przekazana przez 
szwedzką firmę UPM-Kymmene do firmy Godby Shipping dopiero w wakacje. 
W dniu 21 stycznia w polskim Sejmie odbyła się debata na temat kondycji przemysłu stoczniowego i realizacji 
programu „Batory”, w tym budowy promów ro-pax. Opozycja określiła dotychczasowe działania mianem klęski, 
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natomiast Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, twierdzi iż program „nie został zahamowany, został 
wstrzymany (…)”. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Statek rosyjski budujący Nord Stream 2 jest na wodach duńskich. 

Rosyjski statek, który ma dokończyć układanie gazociągu Nord Stream 2 na duńskich wodach Bałtyku, jest już w 
tym sektorze mimo groźby nowych sankcji amerykańskich – poinformowały w niedzielę serwisy monitorujące 
położenie statków na morzach. 
Barka Fortuna pod banderą rosyjską, która wypłynęła w ostatnich dniach z Niemiec, znajduje się około 15 mil 
morskich od duńskiej wyspy Bornholm – wynika z oficjalnych danych. W pobliżu przebywa też kilka statków 
pomocniczych do prac na morzu – podały aplikacje Vesselfinder oraz Maritime Traffic. To właśnie w tych 
okolicach, tuż poza duńskimi wodami terytorialnymi, ale w strefie ekonomicznej tego kraju, biegnie duński 
odcinek NS 2. 
Na początku grudnia 2020 roku prace nad tym projektem o wartości 9,5 mld euro, mającym stworzyć podmorski 
gazociąg z Rosji do Niemiec o długości 1200 km, zostały wznowione na wodach niemieckich po zawieszeniu na 
blisko rok na skutek sankcji amerykańskich. 
Władze duńskie udzieliły zgody na wznowienie prac na swoich wodach od 15 stycznia. Operator wspominał 
jednak o stadium przygotowawczym przed wznowieniem prac w związku z niepewnością związaną z 
przekazaniem władzy w USA administracji Joe Bidena. Tuż przed środowym zaprzysiężeniem Bidena na 
prezydenta USA, rząd Niemiec oświadczył, że został poinformowany przez władze amerykańskie, iż statek 
Fortuna będzie objęty sankcjami. 
Układanie gazociągu Nord Stream 2 jest na ukończeniu i większość prac, które należałoby jeszcze wykonać, 
miałoby zostać zrealizowanych na wodach duńskich. Budowie rosyjsko-niemieckiego gazociągu ostro 
sprzeciwiają się Polska, Ukraina i państwa bałtyckie, a także USA. Krytycy Nord Stream 2 wskazują, że projekt 
ten zwiększyłby zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz rozszerzyłby wpływ Kremla na politykę europejską. 
Realizację projektu popierają Niemcy, Austria i kilka innych państw UE.  

Źródło: PAP.pl 

Mikroorganizmy pomogą lepiej rozkładać leki w środowisku. 

Obecność pozostałości leków w wodach powierzchniowych to już problem całej UE. Niektóre z nich są 
wykrywane nawet w wodzie pitnej. Naukowcy pracują nad zwiększeniem efektywności ich biologicznego rozkładu 
przez konkretne szczepy mikroorganizmów. 
Zajmuje się tym dr Agnieszka Nowak z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, która szczególnie interesuje się niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (takimi jak 
ibuprofen czy diklofenak) oraz jodowymi środkami kontrastowymi. 
„Problem polega na tym, że pewnych leków jest w środowisku coraz więcej. Dobrym przykładem są jodowe 
środki kontrastowe, czyli związki podawane np. przed badaniami z użyciem tomografu komputerowego czy 
rezonansu magnetycznego. Te farmaceutyki dla ludzi są bezpieczne, bo my ich nie metabolizujemy – wydalamy 
je praktycznie w niezmienionej postaci. Ale w momencie, kiedy dostają się one do środowiska, mogą ulegać 
biotransformacji i stać się szkodliwe” – wyjaśniła badaczka. 
Podobnie jest z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. „Te związki o strukturze aromatycznej bardzo często 
są tylko w niewielkim stopniu transformowane; nie są rozkładane do związków dla nas bezpiecznych. A ponieważ 
oczyszczalnie nie mają obowiązku monitorowania tego typu substancji w ściekach (ustawodawstwo nie 
przewiduje tego), to one są wydalane i trafiają dalej do wód gruntowych, powierzchniowych, a nawet do wody 
pitnej” – podkreśliła Nowak. 
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Badaczka zastrzegła jednocześnie, że nie chodzi o kwestionowanie wartości medycznej tych substancji - bo ona 
jest priorytetowa, ale o fakt, że obecność tych związków w środowisku wodnym może wpływać szkodliwie np. na 
zdrowie ryb. 
Rozwiązaniem problemu może być zwiększenie efektywności biologicznego rozkładu tych substancji w 
oczyszczalniach ścieków. Jak powiedziała Nowak, dzieje się to poprzez wprowadzenie tam wyselekcjonowanych 
szczepów mikroorganizmów, które są zdolne do biodegradacji określonych zanieczyszczeń. 
Takich mikroorganizmów – zdolnych do rozkładu konkretnych związków – badacze poszukują m.in. w samych 
oczyszczalniach ścieków, a konkretniej - w osadzie czynnym. „My te mikroorganizmy już mamy. Kłopot polega 
jednak na tym, że nawet jeśli w laboratoriach wszystko świetnie wychodzi: bakterie degradują to, co chcemy, w 
nawet dużo wyższych stężeniach niż środowiskowe - to po wprowadzeniu ich do osadu czynnego w 
oczyszczalniach nie są one w stanie tam przetrwać” – wskazała Nowak. 
Nad stworzeniem szczepionek mikrobiologicznych, dzięki którym te mikroorganizmy o wysokim potencjale 
degradacyjnym wobec farmaceutyków będzie można wprowadzić do osadu czynnego, pracują członkowie 
Zespołu Biochemii i Genetyki Mikroorganizmów z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pod kierownictwem dr hab. Danuty Wojcieszyńskiej. Do grupy tej należy 
również dr Agnieszka Nowak. Prace te prowadzone są w ramach projektów finansowanych przez NCN i NCBR. 
Jak wspomniała Nowak, badania nad toksycznością i biodegradacją farmaceutyków są coraz bardziej popularne 
w świecie. „Te niesteroidowe leki przeciwzapalne są lekami bez recepty, do których dostęp jest w zasadzie 
nieograniczony. Okazuje się jednak, że nie możemy ich używać bez konsekwencji dla środowiska. I abstrahując 
od naszego zdrowia, należy patrzeć dalekosiężnie i monitorować, co się z tymi substancjami dalej dzieje. Bo 
ostatecznie one i tak do nas wrócą, całe środowisko to przecież układ zamknięty” – wskazała Nowak. 
Przypomniała również o istotnych w tym zakresie kwestiach prawnych. Od niemal dwudziestu lat w Unii 
Europejskiej obowiązuje bowiem lista substancji i zanieczyszczeń, których wprowadzanie do środowiska powinno 
być redukowane lub jest nawet całkowicie zakazane. Te są monitorowane w oczyszczalniach ścieków. Istnieje 
również (aktualizowana co dwa lata) tzw. lista obserwacyjna, obejmująca związki, którym należy się przyjrzeć pod 
kątem bezpieczeństwa dla środowiska. „Na takich listach znalazły się już m.in. niektóre antybiotyki, hormony 
steroidowe czy diklofenak. Można przypuszczać, że działania te spowodują w końcu zmiany w ustawodawstwie i 
monitorowanie również takich związków będzie jednak wymagane” – powiedziała badaczka. 
 

Źródło:PAP 

Lotniskowiec USA na Morzu Południowochińskim. 

USA wysłały na morze Południowochińskie grupę statków marynarki wojennej pod wodzą lotniskowca USS 
Theodore Roosevelt. Równocześnie Departament Stanu USA zaapelował do Chin o dialog z Tajwanem i 
zaprzestanie agresywnych działań w regionie Indo-Pacyfiku. 
Jest to pierwsze oficjalne oświadczenie Białego Domu, wspierające Tajwan po objęciu prezydentury przez Joe 
Bidena. 
W sobotę 13 chińskich samolotów wojskowych naruszyło strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ) 
od południowego zachodu. Chociaż w ostatnich miesiącach naruszanie przez chińskie wojsko tajwańskiej strefy 
ADIZ stało się normą, była to największa liczba samolotów, które naruszyły strefę w ciągu jednego dnia. 
Tego samego dnia na morze Południowochińskie marynarka wojenna USA wysłała grupę statków pod wodzą 
lotniskowca USS Theodore Roosevelt. Towarzyszyły mu niszczyciele rakietowe klasy Arleigh Burke USS Russell 
i USS John Finn oraz krążownik rakietowy typu Ticonderoga USS Bunker Hill. Marynarka wojenna USA 
wskazała, że wysłanie lotniskowca ma na celu promowanie "wolności mórz" w regionie. 
"Nasze zaangażowanie na rzecz Tajwanu jest stałe i przyczynia się do utrzymania pokoju i stabilności w całej 
Cieśninie Tajwańskiej oraz w regionie (Indo-Pacyfiku)" - wskazano w oświadczeniu Departamentu Stanu USA. 
Na swoim Twitterze resort spraw zagranicznych Tajwanu, w odpowiedzi na sobotnie oświadczenie, podziękował 
za okazane wsparcie oraz podkreślił gotowość do dalszej współpracy z USA w utrzymaniu pokoju i stabilności w 
regionie Indo-Pacyfiku. 
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"Wzywamy Pekin do zaprzestania wojskowych, dyplomatycznych i ekonomicznych nacisków wobec Tajwanu 
oraz do podjęcia konstruktywnego dialogu z demokratycznie wybranymi przedstawicielami Tajwanu" - zaapelował 
Departament Stanu, wyrażając zaniepokojenie ostatnimi działaniami ChRL w regionie Indo-Pacyfiku. 
"Będziemy stać ramię w ramię z naszymi przyjaciółmi i sojusznikami tak, by wspierać nasz wspólny dobrobyt, 
bezpieczeństwo i wartości w regionie Indo-Pacyfiku, co obejmuje pogłębianie naszych więzi z demokratycznym 
Tajwanem" - stwierdzono w oświadczeniu Departamentu Stanu. Czytamy w nim również: "Stany Zjednoczone 
będą nadal wspierać pokojowe rozwiązanie problemów w Cieśninie (Tajwańskiej), zgodnie z życzeniami i 
najlepiej pojętymi interesami mieszkańców Tajwanu." 
W oświadczeniu wskazano również, że USA nadal będą wspierały Tajwan w utrzymywaniu jego zdolności 
obronnych. W ubiegłym roku administracja Donalda Trumpa zatwierdziła sześciokrotnie sprzedaż broni dla 
Tajwanu. Podczas całej kadencji zaaprobowano 11 takich transz - najwięcej od czasu zerwania oficjalnych 
stosunków dyplomatycznych pomiędzy krajami. 
Jest to pierwsze podczas prezydentury Joe Bidena oficjalne oświadczenie Departamentu Stanu, w którym 
wyrażono wsparcie dla Tajwanu. Wybór Bidena na prezydenta wywołał niepewność wśród Tajwańczyków, którzy 
uważali kadencję Trumpa za najlepszą w historii kontaktów pomiędzy USA i Tajwanem od czasów zerwania 
relacji pomiędzy krajami. 
Nie jest to jednak pierwszy przyjacielski gest, okazany Tajwanowi przez administrację Bidena. Przedstawicielka 
Tajwanu w USA Hsiao Bi-khim została oficjalnie zaproszona na ceremonię inauguracji nowego prezydenta USA 
Joe Bidena. Władze w Tajpej przekazały, że przedstawiciel Tajwanu był na zaprzysiężeniu prezydenta USA po 
raz pierwszy od 1979 r.  

Źródło:PAP.pl 

Nowy Jork planuje pozyskać 70 procent energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł. 

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ogłosił plan zmierzający do zapewnienia, że do 2030 roku w całym 
stanie ze źródeł odnawialnych pochodzić będzie 70 proc. energii elektrycznej. Ma obniżyć m.in. jej koszt oraz 
redukcję zanieczyszczeń. 
Jak poinformowało biuro gubernatora projekt przewiduje wykorzystanie stanowych źródeł hydroelektrycznych 
oraz turbin wiatrowych. Inicjatywa promuje niższe koszty energii, zmniejsza emisję dwutlenku węgla oraz wspiera 
ożywienie gospodarcze Nowego Jorku. 
„Dzisiejsza zapowiedź pokazuje szybki postęp w ramach niedawno rozszerzonych stanowych standardów czystej 
energii i stanowi postęp w realizacji celu gubernatora Cuomo, jakim jest pozyskiwanie 70 procent energii 
elektrycznej w stanie ze źródeł odnawialnych do 2030 roku” – podało biuro gubernatora. 
Według Cuomo Nowy Jork jest wiodącym w całym kraju inicjatorem działań zmierzających do redukcji zużycia 
węgla. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu w większym stopniu energii odnawialnej. 
„Doda to impetu naszym wysiłkom na rzecz odbudowy lepszej i silniejszej gospodarki. Nowy Jork był liderem w 
walce ze zmianami klimatycznymi i wciąż będziemy przykładem tego, jak tę batalię można wygrać" – ocenił 
gubernator. 
Administratorem programu energii odnawialnej tzw. Tier 2 (drugi poziom) jest stanowy Urząd ds. Badań i 
Rozwoju (NYSERDA). Służyć temu będą nowe projekty z wykorzystaniem źródeł lądowych, morskich oraz energii 
wiatru. 
NYSERDA ogłosił przetarg wśród prywatnych elektrowni wodnych i lądowych generatorów turbin wiatrowych w 
stanie Nowy Jork, które rozpoczęły działalność komercyjną przed 1 stycznia 2015 roku. Poszukuje ofert 
gwarantujących osiągnięcie najniższych możliwie kosztów energii odnawialnej dla mieszkańców stanu. 
„Wiodący program gubernatora Cuomo jest najprężniejszą w kraju inicjatywą dotyczącą klimatu i czystej energii, 
dążącą do uporządkowanego i sprawiedliwego przejścia na czystą energię, co stworzy miejsca pracy i wesprze 
zieloną gospodarkę, gdy stan Nowy Jork wychodzi z pandemii COVID-19” – stwierdziło biuro gubernatora 
dodając, że celem do 2040 roku jest energia z zerową emisją zanieczyszczeń i osiągnięcie w gospodarce 
neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. 
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Zgodnie z planem ponad 4 miliardy dolarów zostanie zainwestowanych w 91 projektów energii odnawialnej na 
wielką skalę oraz utworzenie w tym sektorze ponad 150 000 miejsc pracy. Przewiduje się, że do 2035 roku 9 000 
megawatów będzie pochodzić z turbin napędzanych wiatrem morskim i nastąpi 1800-procentowy wzrost w 
sektorze rozproszonej energetyki słonecznej od 2011 roku. 
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Bank światowy - Port musi być smart. 

Rewolucja  informatyczna w portach i biznesie morskim jest jednym z wiodących trendów, który wpłynął na 
logistykę morską - wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Bank Światowy we współpracy z 
International Association of Ports and Harbors (IAPH).  
„Rewolucja cyfrowa stała się w ostatniej dekadzie jednym z głównych czynników stymulujących zmiany w 
sektorze portowym i morskim” – podkreśliła we wstępie do raportu Boutheina Guermazi, dyrektor ds. Rozwoju 
Cyfrowego Banku Światowego.  
Digitalizacja doprowadziła do integracji techniki, operatorów i procesów w globalnych łańcuchach logistycznych. 
Wraz ze zwiększeniem  powiązań między portami i operatorami logistycznymi w transporcie morskim 
powstał  nowy ekosystem. Funkcjonowanie poza tym systemem   „stanowi znaczną niedogodność dla portów i 
krajów” – uważa dyrektor Boutheina Guermazi. 
Raport Accelerating Digitalization: Critical Actions to Strengthen the Resilience of the Maritime Supply 
Chain,   analizuje wszystkie aspekty zastosowania informatyzacji w morskich łańcuchach dostaw. Autorzy 
wskazują na korzyści z wdrożenia  technologii cyfrowych w transporcie morskim. Zwracają uwagę na wnioski 
wyciągnięte z działania portów i żeglugi morskiej w warunkach pandemii Covid-19. Jednym z kluczowych 
problemów  rozwiązanych na początku pandemii było zapewnienie ciągłości globalnych strumieni dostaw. 
Istotnym walorem raportu są studia przypadków.  
Autorzy raportu podkreślają wielokrotnie,  że obecnie transport morski obsługuje 90% globalnego handlu. 
Ostrzegają, że niewykluczone jest ryzyko kolejnych fal pandemii i możliwych zakłóceń w globalnych łańcuchach 
dostaw. Dlatego niezbędna jest dalsza poprawa odporności biznesu morskiego na zawirowania na rynku 
transportu morskiego. Potrzebne jest  więc przyspieszenie procesów digitalizacji  w handlu morskim  i logistyce. 
Szeroko zakrojona cyfryzacja   zautomatyzuje handel transgraniczny i ograniczy udział  ludzi w procesach 
logistycznych  eliminując transakcje w formie papierowej.  
Porty  morskie muszą włączyć się w te procesy jeśli nie chcą wypaść z globalnych łańcuchów 
logistycznych.  „Niezwykle ważne jest, aby porty morskie poprawiły swoją pozycję pod względem innowacji 
technologicznych i integracji [z globalnymi sieciami logistycznymi – MG], zarówno w celu zapewnienia lub 
poprawy konkurencyjności, jak i zmniejszenia kosztów handlu międzynarodowego” – podkreślają autorzy 
Raportu.  
Tegoroczny raport Banku Światowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Portów i Portów (IAPH) wykazuje, że 
konieczne jest usprawnienie  przepływu informacji przy pomocy narzędzi informatycznych między podmiotami 
prywatnymi i publicznymi  w całym morskim łańcuchu dostaw. Zapewni to  znaczny wzrost wydajności, 
bezpieczniejsze i odporne na zakłócenia łańcuchy dostaw oraz przyczyni się do zmniejszenia emisji substancji 
szkodliwych do środowiska.  
Kurs na cyfryzację. „Jeśli chodzi o cyfryzację, to kryzys związany z pandemią COVID-19 boleśnie pokazał bardzo 
zróżnicowany obraz sytuacji w portach na całym świecie” – stwierdził Dr Patrick Verhoeven, dyrektor 
zarządzający, International Association of Ports and Harbors, koordynator, World Ports Sustainability 
Program.  Zauważył on, że tylko niektóre wiodące porty włączyły się do czwartej rewolucji przemysłowej i 
przekształciły się w „inteligentne” porty. Wciąż działa  wiele zarządów portów, które „ledwo zrozumiały podstawy 
cyfryzacji i nadal zmagają się z uzależnieniem od osobistych interakcji, a transakcje w formie papierowej traktują 
jako normę w obsłudze statków oraz klientów dostarczających towary lądem” – twierdzi Verhoeven.  
Autorzy Raportu Accelerating Digitalization… dokonali kompleksowego przeglądu najnowszych technologii 
stosowanych przez wiodące  porty i operatorów. W obszernym opracowaniu czytelnik znajdzie informacje o 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 04-2021 

 

 

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

wykorzystaniu i zarządzaniu big data, zastosowaniu w portach i transporcie morskim internet of things (IoT), 
stosowaniu w globalnych łańcuchach dostaw technologii piątej generacji (5G), wykorzystania w logistyce morskiej 
blockchain, a także zastosowaniu w portach dronów do transportu przesyłek i monitoringu akwenów i nabrzeży. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykorzystania autonomicznych środków transportu na lądzie, wodzie i w 
powietrzu.  
Port przyjazny. Nawiązując do bieżącej sytuacji, autorzy raportu podkreślają, że  w celu wzmocnienia odporności 
na sytuacje kryzysowe biznes morski i logistycy  muszą postawić na kilka kluczowych rozwiązań. Podstawą jest 
ochrona zdrowia załóg statków, pracowników portów i pasażerów.  Niezbędne jest także  opanowanie 
zarządzania w warunkach sytuacji kryzysowych.  Kolejnym krokiem jest zapewnienie wymagań określonych w 
FAL (IMO 1965). Chodzi minimalizację  kontaktów międzyludzkich w obsłudze statków i towarów przez 
ograniczenie do minimum dokumentacji papierowej. W dalszych krokach postuluje się usprawnienie zarządzania 
i obsługi klientów poprzez wdrożenie w portach innowacyjnych  systemów opartych na wykorzystaniu narzędzi 
informatycznych. Wśród najważniejszych wymienia się: Port Community System, Port Management System, 
Maritime Single Window, Port Call Optimization. Jednym z warunków działania tych rozwiązań jest zapewnienie 
cyberbezpieczeństwa. Wdrożenie wymienionych systemów jest warunkiem koniecznym, by port był „inteligentny” 
(smart) oraz przyjazny dla klientów i środowiska.  A przez to konkurencyjny.  

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Koniec ery gotówki. Za kilka lat będziemy płacić odciskiem palca, implantem 

albo…myślą. 

Za kilka lat banknoty, monety, a nawet plastikowe karty płatnicze staną się przeżytkiem. Już 3 tys. Szwedów płaci 
dzięki podskórnemu chipowi. 
Pieniądze w fizycznej postaci to już dziś rzadkość. Pod koniec 2015 roku cała polska gotówka – wszystkie 
banknoty i monety – była warta 162 mld zł, podczas gdy na kontach bankowych znajdowało się aż 993 mld zł – 
podaje Narodowy Bank Polski. W skali świata 90 proc. pieniędzy ma obecnie postać niematerialną. „Dopóki 
ludzie skłonni są wymieniać towary i usługi na dane elektroniczne, taki pieniądz jest lepszy niż brzęcząca moneta 
i szeleszczący banknot – lżejszy, poręczniejszy i łatwiejszy do kontrolowania” – pisze historyk prof. Yuval Noah 
Harari w książce „Sapiens. Od zwierząt do bogów”. Niektóre państwa np. Chiny czy kraje skandynawskie 
zapowiadają, że niedługo w ogóle pozbędą się gotówki. Zastąpią ją nie tylko wszechobecne karty płatnicze, ale i 
nowe rozwiązania. Zdobywają one popularność również w Polsce. – Jesteśmy jednym z największych rynków 
europejskich, który tak szybko i na tak dużą skalę zaakceptował płatności zbliżeniowe. Wynika to m.in. z tego, że 
Polacy chętnie sięgają po nowinki – mówi Jolanta Rycerz, ekspertka od bankowości. – Z drugiej strony Polacy 
mówią też, że lepiej kontrolują swoje wydatki, kiedy mają gotówkę w portfelu: widzą przepływ pieniądza, orientują 
się, na co mogą sobie jeszcze pozwolić. 
DZIŚ: TELEFON I ZEGAREK 
W 2018 r. mieliśmy w portfelach blisko 41 mln kart płatniczych, z czego 32,9 mln to karty zbliżeniowe. 
Wykorzystujemy tę technologię przy 85 proc. wszystkich transakcji, a więc znacznie częściej niż wynosi średnia 
europejska (48 proc.) czy np. dane dla Niemiec (15 proc.) – podaje organizacja Mastercard. Płatności 
zbliżeniowe są możliwe dzięki wbudowanym w kartę układom NFC (Near Field Communication). Gdy zbliżamy je 
do urządzenia takiego jak terminal kart płatniczych, przesyłają do niego niewielką porcję informacji za pomocą fal 
radiowych. Takie chipy są pasywne, co oznacza, że zawierają informacje, które mogą czytać inne urządzenia, ale 
same nie potrafią niczego odczytywać. Z technologii NFC korzysta też większość sprzedawanych dziś telefonów 
komórkowych. Z raportu „Płatności cyfrowe 2018” wynika, że z pomocą komórek płaci 8 proc. Polaków, 
wybierających rozwiązania takie jak Google Pay czy Apple Pay. Co czwarty natomiast wybiera prostszy, ale 
intensywnie promowany system BLIK, w którym płacimy podając kod wyświetlony przez aplikację mobilną. 
Jednak sięganie po telefon też nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem. Często przecież mamy go w kieszeni 
czy w torebce. Natomiast zawsze pod ręką – a konkretniej na nadgarstku – nosimy zegarek albo opaskę 
fitnessową. Nowoczesne urządzenia tego typu też są wyposażone w łączność NFC i umożliwiają płacenie w 
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terminalach zbliżeniowych. Polakom ten pomysł bardzo się spodobał. Z „zegarkowych” rozwiązań takich jak 
Garmin Pay czy Fitbit Pay korzysta już 7 proc. z nas. 
ZA CHWILĘ: TWARZ I IMPLANT 
Kolejny poziom to płacenie bez jakichkolwiek urządzeń czy gadżetów, przynajmniej po stronie użytkownika. 
Ostatecznie każdy z nas jest niepowtarzalny, a komputery coraz lepiej radzą sobie z rozpoznawaniem nas np. po 
wyglądzie. Z takiego założenia wyszli twórcy sklepów Amazon Go, których kilkanaście działa już w USA. Ich 
klienci są śledzeni przez kamery zamontowane na suficie oraz algorytm analizujący każdy ruch. Dzięki temu 
system komputerowy wie, co włożyliśmy do koszyka, a co tylko obejrzeliśmy i odłożyliśmy na półkę. Przy wyjściu 
ze sklepu dostajemy rachunek na smartfon, a płatność jest automatycznie pobierana z naszego konta. Nad 
podobnymi rozwiązaniami pracuje polska sieć Żabka we współpracy z firmą AiFi. 
Chiny idą o krok dalej. W tym kraju powszechne jest już płacenie za pomocą aplikacji mobilnych takich jak Alipay 
i WeChat Pay. Ale już od 2014 r. można to robić za pomocą odcisku palca. Tego typu weryfikacja biometryczna 
jest powszechnie stosowana w Chinach np. przy wchodzeniu do budynków biurowych. Z kolei w 2017 r. 
zadebiutował tam system płatności za pomocą selfie pod hasłem „płać uśmiechem”. Na początku stosowała go 
tylko restauracja KFC w Hangzhou, gdzie siedzibę ma firma Alibaba. Dziś dzięki powszechności systemów 
rozpoznawania twarzy Chińczycy mogą w ten sposób nie tylko płacić, ale np. otworzyć skrytkę w automacie 
wydającym paczki. 
Europejczykom takie rozwiązania kojarzą się z inwigilacją, więc popularność zyskują inne metody. Już ponad 3 
tys. Szwedów ma wszczepione pod skórę mikroczipy pracujące w technologii NFC – tej samej, która 
wykorzystywana jest w kartach zbliżeniowych. Implanty wielkości ziarenka ryżu pozwalają 
na płacenie za zakupy, wchodzenie do budynków czy rezerwowanie biletów kolejowych. Ich wszczepianie 
niektóre szwedzkie firmy oferują swoim pracownikom za darmo. – Z opracowanego przez nas raportu „Przyszłość 
płatności” wynika, że przedstawiciele sektora bankowego uważają takie rozwiązanie za obiecujące i atrakcyjne 
dla klientów – mówi Kacper Nosarzewski z firmy 4CF. 
W PRZYSZŁOŚCI: FALE MÓZGOWE 
Firmy zastanawiają się dziś także nad jeszcze bardziej futurystycznymi rozwiązaniami. Być może kiedyś część 
zakupów będzie robić za nas sztuczna inteligencja kontrolująca np. naszą lodówkę i spiżarnię. Do płatności 
można też wykorzystać gogle do VR, które będą w stanie rozpoznać właściciela i pozwolić mu na kupowanie bez 
wychodzenia z wirtualnych światów. Najbardziej egzotycznym pomysłem są tzw. neuropłatności. Gdy powstaną 
urządzenia pozwalające na precyzyjne „czytanie” naszych myśli i podłączanie mózgu do internetu, w zasadzie 
moglibyśmy tylko po myśleć, że chcemy coś kupić, by transakcja została dokonana. – To jednak budzi 
największy opór wśród ekspertów, bo zakupy staną się wówczas zbyt łatwe. Poza tym zgodnie z obowiązującym 
prawem do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest złożenie oświadczenia woli, czyli zewnętrznej manifestacji 
decyzji danej osoby – podkreśla Kacper Nosarzewski. Jego zdaniem tego typu technologii nie zobaczymy na 
rynku jeszcze przez wiele lat. 

Źródło:Focus.pl 

Kolejny transfer Wisły Kraków. 

Powrót Ekstraklasy coraz bliżej i kluby starają się sfinalizować jeszcze kolejne transfery. Do Wisły Kraków na 
zasadzie wypożyczenia trafił Zan Medved. 
Medved został wypożyczony do Wisły na pół roku ze słowackiego Slovanu Bratysława. 21-latek to reprezentant 
słowackiej młodzieżówki wstępujący na pozycji napastnika, który zagrał w tym sezonie w 18 spotkaniach i strzelił 
cztery gole. 
Medved to drugi zimowy transfer Białej Gwiazdy. Wcześniej do klubu z Krakowa trafił także Luksemburczyk Tim 
Hall. Ponadto do klubu z wypożyczenia wrócili Serafin Szota oraz Przemysław Zdybowicz. 
Wisła pierwszy mecz w nadchodzącej rundzie zagra w przyszłą niedzielę, kiedy to zmierzy się z Piastem Gliwice. 

Źródło:PilkaNozna.pl 
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Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację :  

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

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

 

 

Wydarzyło się 25 stycznia - kalendarium 

25 stycznia jest 25 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 340 dni. Obchodzony jest w 
Polsce jako Dzień Kryptologii. 
Imieniny obchodzą: 
 Ananiasz, Apollon, Artemia, Barcław, Emanuel, Emanuela, Juwentyn, Maksym, Miłobor, Miłosz, Paweł, Pęcisław
a i Projektus. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1491 r. – Zwycięstwo wojsk polsko-rusińskich nad Tatarami w bitwie pod Zasławiem..  
1517 r. - W prezbiterium kościoła Mariackiego w Gdańsku umieszczono Ołtarz Koronacji Najświętszej Marii 
Panny, przypisywany Mistrzowi Michałowi z Augsburga i jego warsztatowi.  
1807 r. - Powstanie listopadowe: Sejm ogłosił detronizację Mikołaja I.  
1915 r.– I wojna światowa: w bitwie pod Lutowiskami Austriacy (w 30-stopniowym mrozie) rozbili rosyjską 
kawalerię. W czasie walk wieś została spalona, a wielu jej mieszkańców zginęło lub zostało przez Rosjan 
wywiezionych na Syberię za sprzyjanie Austriakom.  
1919r.–  Powstały Państwowe Zakłady Graficzne, przekształcone 26 maja 1925 w jednoosobową spółkę Skarbu 
Państwa Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych  
1930 r. – Policja zatrzymała Stanisława Cichockiego ps. „Szpicbródka”. udaremniając jednocześnie 
przygotowywane przez niego włamanie do placówki Banku Polskiego w Częstochowie.  
1935 r. – Kordian Józef Zamorski został komendantem głównym Policji Państwowej.  
1940 r. –  Za zgodą okupacyjnych władz niemieckich w Szczucinie dokonano ekshumacji ciał ofiar zbrodni 
wojennej popełnionej przez żołnierzy Wehrmachtu 12 września 1939 w gmachu tamtejszej szkoły powszechnej, 
gdzie spalono żywcem bądź zastrzelono co najmniej 40 polskich jeńców wojennych oraz około 30 cywilnych 
uchodźców. Później zamordowano tam jeszcze 25 Żydów, sprowadzonych celem pogrzebania zwłok ofiar 
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wcześniejszej masakry. Szczątki pomordowanych zostały następnie pochowane na cmentarzach katolickim i 
żydowskim.  
1945 r. –  Armia Czerwona zajęła miasta: Oborniki, Pniewy, Sztum i Trzebnica. 
We wsi Kuźnica Żelichowska koło Krzyża Wielkopolskiego oddział Waffen-SS dokonał mordu na 6 włoskich 
generałach. 
1945r. –  Armia Czerwona zajęła Działdowo, Gostynin, Koluszki, Kraków, Tomaszów Mazowiecki i Poddębice. 

 We wsi Kuźnica Żelichowska koło Krzyża Wielkopolskiego oddział Waffen-SS dokonał mordu na 6 włoskich 
generałach. 

 
Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 

 

 

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

 

https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/charts 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

● ● ● 

Facet przyszedł do szpitala: 
- Proszę mnie wykastrować. 
- Jest pan zupełnie pewien??? 
- Tak. 
Po operacji budzi się i widzi zgromadzonych wokół lekarzy. Pyta się ich: 
- I jak, operacja się udała? 
- Udała się. Ale czemu pan tak postąpił??? 
- Niedawno ożeniłem się z ortodoksyjną Żydówką i wiecie,... 
- To może chciał się pan obrzezać??? 
- A co ja powiedziałem?! 

Źródło: dowcipy.pl 

 


