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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 07-02-2022 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 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. 

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 

Używane kontenerowce horrendalnie drogie. 
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Domniemana transakcja sprzedaży używanego kontenerowca rozpaliła do czerwoności rynek. 
Żniwa, jakie są udziałem linii kontenerowych w ostatnich czasach, mają swoje konsekwencje. Jedną z nich jest 
olbrzymi wzrost wartości samych kontenerowców, również tych mniejszych i z drugiej ręki. 
Na rynku kontenerowym jak grzyby po deszczu pojawiają się nowi gracze. Wchodząc z niczym nie mają jednak 
szans na rywalizację z gigantami, ale mogą uszczknąć dla siebie wystarczająco dużo w kategorii małych i 
średnich linii – w tę stronę coraz częściej i chętniej patrzą największe światowe firmy zniechęcone 
przedłużającymi się problemami z łańcuchami dostaw, wynikającymi z braku miejsc na kontenerowcach i 
kongestii. Niemniej jednak, aby móc zaoferować jakiekolwiek usługi w zakresie morskiego frachtu 
kontenerowego, trzeba posiadać statek. A o te coraz trudniej. 
Portal branżowy TradeWinds donosi, że grecki armator Dioryx Maritime, jedna z firm plasujących się w kategorii, 
którą można określić mianem „średniej”, był bliski sprzedaży jednego ze swoich statków za rekordową kwotę. 
Zbudowany w 2009 roku kontenerowiec Ionikos o pojemności 4 250 TEU miał zostać zakupiony przez azjatycką 
linię za około 95 milionów dolarów. Nie wiadomo, czy do transakcji finalnie doszło, ale gdyby rzeczywiście została 
ona zakończona, oznaczałoby to absolutny rekord w sprzedaży używanej jednostki. 95 milionów dolarów to około 
32 miliony i 33 proc. więcej, niż można było dostać za porównywalny statek przed nowym rokiem. 
Plotki o transakcji sprawiły, że część branży kontenerowej wpadła w furię widząc, jakie kwoty będzie musiała 
przeznaczyć na inwestycję we flotę. Statki jednakże wciąż zarabiają na siebie, toteż ich ceny w dalszym ciągu 
rosną. Jednocześnie nie ma ich wiele na rynku z tego samego powodu – linie nie chcą się pozbywać kur 
znoszących złote jaja. Dlatego też część z nich wycofała się z wcześniej ogłoszonych planów sprzedaży swoich 
kontenerowców. 
Na kontenerowcach można w tym momencie zarobić na dwa sposoby – korzystając z bardzo wysokich stawek 
czarterowych lub sprzedając statek za rekordową cenę. Chętnych paradoksalnie nie brakuje, bo mniejsze linie 
żeglugowe, które nie mogą sobie pozwolić na złożenie zamówienia w stoczni, również zmagają się z próbami 
obsłużenia rosnącego popytu. Rozglądają się zatem za możliwościami rozbudowania floty. Co więcej, coraz 
mocniej za kontenerowcami rozglądają się także międzynarodowe koncerny handlowe i produkcyjne, które nie 
chcą już czarterować statków – wolą zakupić je na własność i na własne potrzeby. 
TradeWinds podaje, że próbę sprzedaży statku Ionikos można zestawić z niedawną transakcją dotyczącą 
statków Zim Pacific i Zim Atlantic, zbudowanych w tym samym roku i mających tę samą pojemność. W 
październiku 2021 Zim zakupił te jednostki po 63 miliony każda – już wtedy były to rekordowe kwoty. Jak twierdzą 
źródła, na które powołuje się TradeWinds, cena Ionikos nie odstraszyła chętnych – złożonych miało być łącznie 
pięć ofert kupna. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Czy jest jeszcze szansa budowy polskiego jack-upa? 

– Od lat lobbujemy na różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach czy komisjach sejmowych pomysł 
zaprojektowania i zbudowania w Polsce statków instalacyjnych typu jack-up, które są wykorzystywane do budowy 
morskich farm wiatrowych. Do stawiania wiatraków na morzu zostało mało czasu, natomiast nic w sprawie 
polskiego jack-upa się nie dzieje – alarmuje Tomasz Świątkowski, prezes biura projektowego StoGda.   
Wraz z kolejnymi etapami inwestycji w ramach polskiego offshore, na sile przybiera dyskusja wokół udziału 
polskich firm i podwykonawców w tym gigantycznym przedsięwzięciu w polską gospodarkę energetyczną. 
O tym, że polskie biura projektowe mają kompetencje i doświadczenie w projektowaniu statków pracujących przy 
morskich farmach wiatrowych, przypominał już wielokrotnie m.in. Tomasz Świątkowski, prezes zarządu 
wiodącego biura projektowego StoGda.  
W rozmowie z GospodarkąMorską.pl podkreślał nie tak dawno, że jego biuro ma duże doświadczenie i 
specjalizuje się w projektowaniu jednostek samopodnośnych typu jack-up. 
Jack-up dla polskich farm. Będzie ciężko i drogo  
Tomasz Świątkowski przypomina, że branża projektowa od zawsze zwraca uwagę, że dostęp do istniejących 
statków typu jack-up będzie trudny i drogi. 
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–  Z drugiej strony koszt budowy takiej jednostki zwróci się bardzo szybko, ponieważ równie szybko praca takiego 
statku zacznie przynosić duże zyski – przekonuje Tomasz Świątkowski, prezes zarządu StoGda. – Mimo, że 
korzyści są oczywiste, te argumenty nie przekonują jednak decydentów. 
Podając przykład Tomasz Świątkowski zwraca uwagę na fakt, że koszt zaangażowania statku „Seajacks Scylla” 
(rok budowy: 2015), na prace na morskiej farmie wiatrowej w Europie w roku 2023, to 60 milionów dolarów 
amerykańskich. 
Punktuje również, że koszt budowy takiego statku, w zależności od wielkości i wyposażenia, to kwota rzędu 200-
300 milionów euro. 
– Zatem dla tych danych, można powiedzieć, że koszt zakupu statku zwróci się - statek zacznie na siebie 
zarabiać - już w szóstym roku jego pracy – wylicza dodając, że jednostki tego typu są zazwyczaj projektowane na 
minimum 20 lat pracy 
– Czy te dane wciąż nie przemawiają? – pyta retorycznie Świątkowski. 
Polski wkład w spektakularny projekt jack-upa Voltaire 
W ostatnich dniach belgijski armator Jan De Nul Group zwodował w stoczni COSCO Shipping w Nantong w 
Chinach jednostkę Voltaire. Jest to statek instalacyjny typu Next-Gen Offshore Jack-Up, przeznaczony do 
budowy morskich instalacji OZE oraz w późniejszych fazach – do ich demontażu.  
Przypomnijmy, że w powstanie jednostki Voltaire zaangażowani byli projektanci z Gdańska. 
To właśnie wiodące biuro projektowe StoGda było odpowiedzialne za realizację projektu klasyfikacyjnego 
konstrukcji kadłuba, jackhousów, nóg i spudcanów oraz części rurarskich systemów okrętowych. 
Dodajmy, że Voltaire ma zostać ostatecznie oddany armatorowi w drugiej połowie 2022 roku. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Szkoła Morska w Gdyni rozbudowała park symulatorów. 

Szkoła Morska poinformowała o poszerzeniu oferty parku symulatorów. – Tym razem stworzyliśmy nowy punkt 
symulujący transfer pracowników na/z WTG (Wind Tower Generator), wzbogacony dalszymi ćwiczeniami 
ewakuacji zalecanymi przez Global Wind Organisation (GWO) – mówi Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej w 
Gdyni.  
Zgodnie z niezmiennymi zasadami GWO, wszelkie zajęcia praktyczne powinny odbywać się w warunkach 
najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. Chodzi o wiatr, falowanie, zakłócenia akustyczne czy deszcz z 
zachowaniem, przede wszystkim kanonów bezpieczeństwa. 
– Takie właściwości spełnia uruchomione stanowisko. Wykorzystano tu już istniejący symulator łodzi zrzutowej, 
gdzie manewrując na wzburzonym morzu (trzy stany morza) jednostka dopływa do WTG i dokonuje transferu 
załogi. Dodatkowo wachlarz zadań na potrzeby standardów GWO powiększono o ewakuację z WTG na CTV 
(Crew Transfer Vessel) za pomocą żurawika pokładowego – tłumaczy dyrektor Naskręt. 
I jak dodaje, w ten sposób Szkoła Morska jest uniezależniona od istniejącej pogody, stwarza zdolność 
stopniowania trudności oraz daje nieograniczoną w czasie ilość wykonanych prób. 
Po pierwszych szkoleniach urządzenie zdobyło niezwykle pozytywne oceny kursantów i instruktorów. 
O Szkole Morskiej 
Szkoła Morska w Gdyni jest członkiem założycielem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz członkiem 
Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej i Polskiego Forum Przemysłów Morskich. Szkoła działa aktywnie w 
Polskim Klastrze Morskim, będąc w jego władzach. W lipcu 1998 roku szkoła uzyskała międzynarodowy certyfikat 
jakości wg standardów ISO 9001:2000 w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń o profilu morskim, przyznany 
przez Lloyd’s Register Quality Assurance. 
Kadra dydaktyczna składa się ze 130 najlepszych w swojej dziedzinie dydaktyków i praktyków z długoletnim 
doświadczeniem zawodowym w pracy na statkach morskich, w tym instrumentalnych Wyższej Szkoły Morskiej w 
Gdyni, aktualnie Akademii Morskiej, w przedsiębiorstwach żeglugowych i Administracji Morskiej oraz w 
zarządzaniu placówkami w tym SDK (Studium Doskonalenia Kadr). 
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Pozbawiona steru Julietta D uszkodziła fundament farmy wiatrowej. 

Na obszarze budowanej obecnie morskiej farmy wiatrowej Hollandse Kust Zuid doszło do niecodziennego 
zdarzenia. Pozbawiony steru jednostka Juletta D przez kilka godzin dryfował na terenie farmy wiatrowej 
Hollandse Kust Zuid, która ostatecznie zderzyła się z jednym z fundamentów wiatrowych. Eksperci stwierdzili 
znaczne uszkodzenia, których straty będą oszacowana w ramach dalszych badań realizowanych przez 
inwestora. 
W poniedziałek 31 stycznia br. masowiec Julietta D utknął na mieliźnie na kotwicowisku znajdującego się na 
północ od przyszłej farmy wiatrowej Hollandse Kust Zuid. Julietta D doznała pęknięcia kadłuba po zderzeniu z 
innym statkiem, o czym pisaliśmy TUTAJ. Julietta D nabrała wody w maszynowni i podjęto decyzję o ewakuacji 
całej 18-osobowej załogi helikopterem. Załoga została bezpiecznie ewakuowana. Niestety, kilka osób na 
pokładzie holownika i łodzi ratowniczej, które brały udział w operacji, odniosło drobne obrażenia. W momencie 
zdarzenia Vattenfall i jego kontrahenci nie posiadali żadnego personelu ani jednostek pływających w rejonie 
farmy morskiej Hollandse Kust Zuid. 
Po bezpiecznej ewakuacji załogi statek Julietta D przez kilka godzin dryfował bez steru na wodach i jak się 
okazuje, także na terenie farmy wiatrowej. Wstępna inspekcja lotnicza zlecona przez szwedzkiego inwestora 
Vattenfall wykazała, że statek dryfując po farmie wiatrowej uszkodził jeden z trzydziestu czterech już 
zainstalowanych fundamentów monopalowych. Inwestor w komunikacie z 2 lutego br. poinformował, że 
konieczne są dalsze inspekcje, aby ocenić dokładny charakter i zakres uszkodzeń. Kontrole te zostaną 
przeprowadzone, gdy poprawią się warunki pogodowe. 
Co więcej, poza uszkodzeniem jednego z fundamentów Hollandse Kust Zuid, statek Julietta D zderzył się ze 
stacją transformatorową (dokładniej konstrukcją jacket’ową platformy) operatora TenneT. 
Późnym popołudniem statek Julietta D opuścił obszar, na którym budowana jest elektrownia Hollandse Kust Zuid 
i został bezpiecznie odholowany do portu w Rotterdamie. 
Straż przybrzeżna stale informowała Vattenfall o przebiegu operacji, podczas której bezpieczeństwo załogi było 
oczywiście najważniejsze – podkreśla inwestor. 
Hollandse Kust Zuid to farma morska budowana na Morzu Północnym przez szwedzki koncern. Łączna jej moc 
sięgnie 1,5 GW, a pierwsza energia ma popłynąć do sieci holenderskiej sieci w 2023 roku. 
 

Źródło: PAP  

Rosja wyposaży okręty podwodne w nowoczesne torpedy UET-1. 

Rosja będzie wyposażać część swoich atomowych okrętów podwodnych w najnowsze torpedy elektryczne UET-
1; do 2023 roku ministerstwo obrony chce kupić ponad takich 70 torped - podała w niedzielę agencja TASS, 
powołując się na źródło w sektorze obronności. 
Źródło to przekazało, że "niektóre projekty" atomowych okrętów podwodnych zostaną wyposażone w nowe 
torpedy "w najbliższej perspektywie". 
Kontrakt podpisany z przedsiębiorstwem Dagdizel przewiduje dostawy 73 torped dla marynarki wojennej, a teraz 
planowana jest nowa umowa - podała agencja TASS. Źródło cytowane przez agencję oceniło, że "co najmniej 
dwa razy więcej" torped potrzebnych byłoby do wyposażenia w torpedy nowoczesnych okrętów podwodnych 
projektu 636.3 "Warszawianka". 
Torpedy z napędem elektrycznym UET-1 ("Ichtiozaur") mają zastąpić radzieckie torpedy UZET-80. "Ichtiozaur" 
wyróżnia się ulepszonymi w porównaniu z poprzedniczką parametrami bojowymi i technicznymi, w tym większą 
prędkością, lepszą możliwością regulacji i zwiększonym zasięgiem wykrywania celów podwodnych. Torpedy 
UET-1 są w stanie wykrywać kilwater okrętów nawodnych i płynnie zmieniać prędkość. 
Dokładne dane o możliwościach UET-1 nie są podawane do wiadomości publicznej. Przy wersjach eksportowych 
podawano dane o prędkości wynoszącej 50 węzłów i maksymalnym zasięgu 50 km. 
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Pierwsze informacje o UET-1 pojawiły się na międzynarodowej wystawie techniki wojskowej w Petersburgu w 
2017 roku. Rok później zakłady Dagdizel, mieszczące się w Dagestanie na rosyjskim Kaukazie Północnym, 
podpisały kontrakt z ministerstwem obrony Rosji o wartości około 95 mln USD na dostawę 73 torped. Testy 
zakończono w 2020 roku. W styczniu 2021 roku uzbrojenie weszło do służby w siłach zbrojnych. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

 

Japoński rząd protestuje przeciwko rosyjskim manewrom w pobliżu spornych 

wysp. 

Japonia przekazała Rosji formalny protest przeciw zaplanowanym na ten tydzień rosyjskim ćwiczeniom 
wojskowym w pobliżu kontrolowanych przez Moskwę spornych wysp na Oceanie Spokojnym – poinformował w 
poniedziałek główny sekretarz rządu w Tokio Hirokazu Matsuno. 
„Dalsze zbrojenie przez Rosję czterech wysp północnych stoi w sprzeczności ze stanowiskiem Japonii i jest 
niemożliwe do zaakceptowania” – oświadczył Matsuno. Wyjaśnił, że Tokio przekazało Moskwie protest w 
ubiegłym tygodniu, gdy Rosjanie ogłosili alarm związany z ćwiczeniami. 
Zgodnie z zapowiedziami strony rosyjskiej manewry na morzu w pobliżu wyspy Kunaszyr mają się rozpocząć we 
wtorek i trwać z przerwami do 1 marca. To jedna z czterech wysp, o które Tokio i Moskwa spierają się od 
dziesięcioleci. 
Rosjanie nazywają te wyspy Kurylami Południowymi, a Japończycy – Terytoriami Północnymi. Z ich powodu oba 
kraje nie podpisały dotychczas formalnego układu pokojowego po drugiej wojnie światowej. Tokio domaga się od 
Moskwy zwrotu wszystkich czterech wysp, które Armia Czerwona zajęła wraz z całym archipelagiem kurylskim 
latem 1945 roku. 
Premier Japonii Fumio Kishida powtórzył w poniedziałek, że jego kraj chce zakończenia tego sporu. „To 
naprawdę godne ubolewania, że 76 lat po wojnie sprawa Terytoriów Północnych pozostaje nierozwiązana, a 
Japonia i Rosja nie podpisały układu pokojowego” – powiedział w czasie państwowego wydarzenia związanego z 
wyspami. 
Kishida przypomniał o wspólnej rosyjsko-japońskiej deklaracji z 2018 roku, w której powtórzono zapewnienie z 
1956 roku, że dwie z czterech wysp zostaną przekazane Japonii po podpisaniu traktatu pokojowego. 
Rosyjski ambasador w Tokio Michaił Gałuzin wiązał jednak niedawno negocjacje w tej sprawie ze stanowiskiem 
Japonii w kwestii Ukrainy, sugerując, że ewentualne japońskie sankcje przeciwko Rosji mogą utrudnić te 
rozmowy. Kishida zapewnił w styczniu w rozmowie z prezydentem USA Joe Bidenem, że podejmie „silne 
działania w odpowiedzi na jakikolwiek atak” Rosji na Ukrainę. 
 

Źródło: PAP  

Analiza rynku frachtowego, czarterowego, i kontraktowego. 

Początek roku dla wielu z segmentów żeglugi nie był łatwy, jednakże długofalowe perspektywy są znacznie 
bardziej obiecujące niż warunki bieżącego okresu. Wskazywać może na to chociażby prognoza 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który szacuje wzrost światowego PKB na 2022 roku o około 4,4 
proc.  
Ostatnie tygodnie to duże spadki parametrów frachtowych żeglugi masowej, w większości przypadków lepsze 
warunki dla żeglugi wsparcia branży offshore ze względu na wyższe ceny ropy naftowej i planowane zwiększanie 
wydobycia surowca. Wysokie stawki frachtowe i czarterowe oferowane były na rynku spot dla chwytliwych 
obecnie statków do przewozu LNG. Rynek obficie korzystał z niedoboru tego tonażu oraz zwiększonego 
zapotrzebowania na transport gazu. Ale  i tutaj na koniec stycznia doszło do pewnego zachwiania. Ciężkie 
warunki, ale za to nacechowane większym optymizmem, co do przyszłości panowały wśród uczestników rynku 
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zbiornikowców. Długotrwałe niekorzystne warunki frachtowe i czarterowe, wiele złomowań zbiornikowców a także 
nieodległa perspektywa większych ilości transportów oraz powiększonej wartości ładunków mogą wróżyć 
poprawę parametrów sektora zbiornikowców w najbliższych miesiącach. 
W PRZYSZŁOŚĆ Z DUŻO WIĘKSZYM OPTYMIZMEM 
RYNEK PRZEWOZÓW MASOWYCH 
Jak na razie sektor statków klasy Capesize w ostatnich tygodniach uzyskiwał słabe wyniki w zakresie frachtów i 
czarterów. Podobnie sytuacja wyglądała na rynku sektora Panamax. Spora ilość tego rodzaju tonażu 
przekierowuje się w inne potencjalne rejony zatrudnienia pod tzw. balastem. Wiele z jednostek oczekuje na 
propozycje przewozowe oraz czartery.  
Z kolei w sektorze Supramax / Ultramax kondycja rynku określona została przez analityków rynku jako mieszana. 
Są zatem regiony, gdzie ładunków dedykowanych tego typowi tonażu jest więcej. Stąd też oferowane stawki są 
tutaj mocno zróżnicowane. Spadki parametrów frachtowych i czarterowych obserwowano również w sektorze 
Handyzise i to zarówno w basenach Atlantyku jak i Pacyfiku. 
Wykres Baltic Dry Index na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy: 

 
Źródło: The Baltic Exchange 
 
Jednakże w dalszej perspektywie rynek oczekuje odbicia i coraz mocniejszego wzrostu, co ma nastąpić 
stopniowo po zakończeniu obchodów nowego roku w Chinach. Końcówka stycznia według indeksu Baltic Dry 
Index wskazuje, że moment wzrostu może się powoli rozpoczynać. Początek stycznia indeks wskazywał jak na 
razie niewielki, ale w miarę stały poziom około 1,400 punktów. 
RYNEK OFFSHORE ENERGY 
Wydobycie i konsumpcja ropy naftowej 
Ostatnie tygodnie, to wzrastające ceny ropy naftowej na światowych rynkach. Baryłka ropy WTI kosztowała w 
ostatnich dniach stycznia około 88,48 USD, natomiast baryłka ropy Brent około 89,61 USD. Zdaje się, że 
tendencja będzie nadal wzrastająca. Świat wyczekiwał również na decyzję organizacji OPEC +, dotyczącą 
dokładnych informacji, co do wielkości wydobycia i dalszej polityki tej organizacji. Jak wynika z informacji z tego 
spotkania organizacja zamierza utrzymać wzrost wydobycia na poziomie 400 tys. baryłek dla miesiąca marca. W 
wyniku aktualnej sytuacji na początku lutego cena baryłki ropy wzrosła już do powyżej 90 USD. 
W ostatnich 3 miesiącach dzienne stawki kontraktowe dla platform wiertniczych wzrastały średnio o 5% a dla 
pływających jednostek wiertniczych (ang. Mobile Drilling Units) tylko w samym styczniu o około 7%. Według 
analityków rynku wzrosty mogą być kontynuowane w kolejnych tygodniach i miesiącach. 
Rynek transportu gazu 
Ostatnie miesiące potwierdzały, że rynek gazowców jest coraz mocniejszy i taki trend zapowiadany jest w 
dłuższym okresie czasu. Zasługą jest oczywiście wzmożone zapotrzebowanie na transport gazu LNG. Stąd też 
średni poziom dziennych stawek czarterowych dla dużych jednostek do przewozu LNG wynosi obecnie nawet 
około 150 tys. USD. Jednakże na koniec stycznia w okresie tygodnia zaobserwowano spadek oferowanych 
stawek czarterowych dla jednostek o pojemności od około 140 tys. m3 do około 175 tys. m3 i to nawet o około 82 
– 83%, licząc tydzień tydzień do tygodnia. 
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Zwiększoną częstotliwość transportów LNG widać w wielu portach świata, w tym między innymi w naszym 
gazoporcie w Świnoujściu, gdzie w czwartym tygodniu dotarła 150 dostawa tego surowca. 
Rynek statków wsparcia branży offshore (Offshore Support Vessels – OSV / Offshore Construction Vessels - 
OCV) 
Polepszająca się sytuacja na rynku handlu ropą i gazem powoduje mocne wzmocnienie warunków oferowanych 
dla statków offshore. To samo dotyczy innych projektów dedykowanych temu rodzajowi tonażu tj.: wind offshore 
energy, czy konstrukcji offshore, tj. jak na przykład podmorskie gazociągi lub inwestycje hydrotechniczne.  
W ostatnich trzech miesiącach stawki czarterowe dla jednostek PSV na Morzu Północnym wzrosły o około 2 % 
(rynek spot)  do 5% (rynek kontraktów długoterminowych). Jednakże największe wzrosty dla tego typu jednostek i 
kontraktów długoterminowych miały miejsce na offshore Brazylii (+ 35%). Podobne trendy obserwowane są dla 
statków AHTS. Średnie trzymiesięczne wzrosty stawek dla tego typu jednostek w kontraktach długoterminowych 
wahały się od 1% (Azja, Afryka Zachodnia) do około 7%  (Morze Północne), przy czym ogólnie wyższy poziom 
stawek czarterowych na rynku spot panował na offshore Afryki Zachodniej. Dla AHTSów na Morzu Północnym 
trend trzymiesięczny na koniec stycznia wyniósł (- 31%).  
Kolejnymi kontraktami dla swoich jednostek szczycił się między innymi norweski armator Solstad Offshore ASA. 
Jak informował na swojej stronie statek PSV „Normand Sitella” pozyskał kontrakt dla jednego z brytyjskich 
operatorów na Morzu Północnym. Umowa zawarta jest od marca na rok, jednakże z opcją przedłużenia na dwa 
kolejne lata. 
RYNEK PRZEWOZÓW ROPY I JEJ PRODUKTÓW 
Ostatnie tygodnie to kontynuacja ciężkiego okresu dla armatorów i operatorów zbiornikowców. Niepewność 
związana z globalną sytuacją pandemiczną nie wpływa pozytywnie na nastroje armatorów i operatorów flot 
tankowców. Oferowane stawki frachtowe i czarterowe pozostawały na niskim poziomie. Sytuacja ta dotyczyła 
zarówno przewozów „dirty”, a więc surowej ropy naftowej jak i „clean”, a więc produktów pochodnych, tj. na 
przykład paliw. 
Sytuacja zaczęła się nieco stabilizować od połowy stycznia. Z kolei pod koniec tego miesiąca spadki osiąganych 
stawek czarterowych osiągały jedynie największe jednostki VLCC (ang. Very Large Crude Carriers) a także 
jednostki klasy MR IMO 3, co wynikało wprost z nadpodaży dostępnego tonażu szczególnie w rejonach Azji.  
28 stycznia stawki czarterowe na rynku spot dla jednostek VLCC były średnio niższe nawet o 91% w stosunku do 
poprzedniego tygodnia. Dla tej klasy jednostek dostosowanych do wymogów i posiadających  tzw. skrubery, a 
więc płuczki spalin średnie spadki były niższe i wynosiły 24%, licząc tydzień do tygodnia. Ciekawym jest, iż trend 
dla stawek frachtowych VLCC w ostatnich miesiącach jest zupełnie odwrotny do wzrastającej produkcji ropy 
naftowej organizacji OPEC. 
W tym samym czasie lepiej radził sobie sektor Suezmax, odnotowując licząc tydzień do tygodnia nawet wzrosty 
w stawkach czarterowych, ale uzależnionych od rejonu żeglugi. I tak dla przykładu na szlakach z Morza 
Śródziemnego na Daleki Wschód stawki dla jednostki o nośności 130 tys. ton wzrosły średnio o 48%, licząc 
tydzień do tygodnia. Dotychczas te parametry były w większości okresów z pewnymi opóźnieniami czasowymi 
skorelowane. 
Straty w wysokości stawek frachtowych na dzień 28 stycznia, porównując do tygodnia ponosiły również 
zbiornikowce do przewozu produktów z ropy naftowej, a więc w zasadzie wszystkie sektory podsegmentu „clean” 
w pojedynczych podróżach. Spadki sięgały od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. Niewiele było 
natomiast przykładów wzrostów.  
Nieco optymizmu dodają między innymi informacje spływające z branży wydobywczej ropy naftowej, gdzie 
planuje się zwiększenie wydobycia surowca. Zapotrzebowanie szacuje się tutaj na ten rok na poziomie sprzed 
pandemii.  
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Wszystko jest wibracją – skrócona historia Dr Rif’e 
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DR. Raymond Rife genialny amerykański naukowiec i wynalazca, w latach 30-tych XX wieku, wykorzystując 
zbudowane przez siebie coraz doskonalsze mikroskopy i badając bakterie, a potem wirusy postawił tezę, iż każdy 
żywy organizm posiada własną swoistą tylko dla niego częstotliwość na jakiej wibruje. Są to częstotliwości 
fizjologiczne poszczególnych komórek, tkanek, narządów i całych układów. 
W swoich badaniach poszukiwał odwrotności tych częstotliwości tzw. M.O.R (mortal oscilliary rates), które stałyby 
się zabójcą dla występujących w organizmie żywych patogenów 
Dzięki zbudowanemu przez siebie generatorowi, który emitował właśnie takie opisane przez Niego częstotliwości, 
potrafił niszczyć poszczególne wirusy, bakterie czy komórki nowotworowe, którym w szczególności poświęcił 
swój czas. 
20 listopada 1931 roku na konferencji prasowej pod tytułem „Koniec wszystkich chorób”, która odbyła się w 
Northwesten Medical School w Pasadenie, naukowiec zaprezentował przed gronem 44 szanowanych 
autorytetów medycznych i wykładowców swoje urządzenie oraz wpływ działania częstotliwości na tkanki ludzkie z 
widocznymi oznakami przeróżnych chorób. Prezentacja wywołała ogromny aplauz uczestników. Od 1934 roku 
pod okiem zespołu 6 autorytetów medycznych i pod egidą Uniwersytetu Południowej Kalifornii wykonywano testy 
kliniczne u ciężko chorych ochotników (na początek u 16 nieuleczalnie chorych) po 90 dniach zabiegów, 
wykonywanych co 3 dni, komisja doniosła o 14 osobach całkowicie wyleczonych a dwie pozostałe – po korektach 
częstotliwości zaczęły wykazywać pozytywną reakcję. 
W 1937 roku dr Rife założył Ray Beam Corporation, z zamiarem rozpoczęcia masowej produkcji generatorów. Po 
serii udanych terapii częstotliwościami (w tym niszczenie nowotworów złośliwych) otrzymał propozycje od 
wpływowego lekarza i jednocześnie redaktora The Jurnal of American Medicine – Morrisa Fishbeina odkupu w 
całości firmy dr Rifa. 
Rife odrzucił tę propozycję. Odmowa spowodowała lawinę restrykcji, którą rozpoczął Morris Fishbein 
wykorzystując swoje wpływy w AMA Amerykańskim Towarzystwie Medycznym. 
Doprowadził on do procesu przeciwko „znachorowi” dr Rife, dyskredytując wynalazcę. Ostatecznie Morris 
Fischbein proces przegrał, ale w niewyjaśnionych okolicznościach spłonęło warte wiele milionów dolarów 
laboratorium, Burnett Lab w New Jersey, w którym weryfikowano badania dr Rife. Współpracujący lekarze: 
Cooperson i Clayton wkrótce „zmarli” zażywając truciznę, dr Milbank Johnson zmarł także wskutek otrucia, dr 
Nemes zginął nagle w pożarze laboratorium (wraz z nim spłonęła aparatura i dokumentacja). Dr R.Seidel padł 
ofiara nieudanego zamachu i „zamilkł” na zawsze, dr Kendall przyjął niespodziewany grant w wysokości ćwierć 
miliona dolarów i wyjechał na stałe do Meksyku. Dr G.Dock otrzymał ogromna dotację i wyróżnienie od AMA i 
odsunął się od dr Rifa, zaś profesor E.C.Rosenow – wybitny bakteriolog, który w klinice w Mayo używał aparatury 
dr Rifa, został oskarżony o bycie szarlatanem i utracił swoje pozycje ostatecznie wycofujac się z branży 
medycznej. 
Tak zostali potraktowani wszyscy, którzy potwierdzali działanie aparatury dr Rifa. Prawie 30 lekarzy, którzy byli 
obecni na prezentacji w Northwestern Medical School w 1931 roku i zachwycili się skutecznością aparatury, 
zaprzeczyli, że kiedykolwiek w swoim życiu spotkali dr Rifa. 
Takie były następstwa odmowy sprzedaży Firmy. Przez następne 10 lat Rife wraz z inżynierem Johnem Crane 
doskonalili generator częstotliwości. W tym czasie dr Rife otrzymywał telefonicznie i pisemnie groźby. Wreszcie w 
1969 AMA ostatecznie rozprawiło się z niepokonanym i niepokornym naukowcem. Urządzono niespodziewany 
nalot na laboratorium Rifa i bez nakazu rewizji skonfiskowano cały sprzęt warty 50 tysięcy dolarów, wraz z 
danymi technicznymi, rejestrami, raportami, zdjęciami i prywatną korespondencją doktora Rifa. Wynalazca i 
inżynier zostali aresztowani. 
Po opuszczeniu aresztu siedemdziesięciodwuletni dr Rife załamał się psychicznie i zaniechał dalszej walki. 
Wyjechał do Meksyku. Inżynier Crane otrzymał wyrok 10 lat więzieni, pomimo, że na jego korzyść zeznawało 
wielu pacjentów, którzy odzyskali zdrowie korzystając z pozytywnego działania generatora częstotliwości. Po 
długiej batalii Są Najwyższy Kalifornii skrócił wyrok Crane’a do 3 lat. 
Po latach ujawniono, że przewodniczącym ławy przysięgłych był lekarz należący do AMA. 
Osiemdzięsięciotrzyletni dr Rife wrócił do Stanów by raz jeszcze przedstawić swoje metody i oczyścić swoje imię. 
Do spotkania z dziennikarzami jednak nie doszło, gdyż 5 sierpnia 1971 roku nieprzytomny wynalazca trafił do 
miejscowego szpitala, gdzie wkrótce zmarł nie odzyskując przytomności. 
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Genialny konstruktor został zapomniany na kolejne 15 lat, aż do chwili, gdy w 1987 roku na rynku pojawiła się 
książka „The Cancer Cure That Worked” – „Lekarstwo na raka – to działa”, w którą autor Barry Lynes, 
udowadniał skuteczność leczenia nowotworów i niszczenia patogenów częstotliwościami Rifa. Niestety został 
skutecznie zablokowany przez lobby farmaceutyczne i środowisko medyczne. 
 

Źródło: Focus.pl 

Lider gubi punkty w meczu z Cracovią.  

Lider tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasa rozpoczyna wiosnę od remisu. Drużyna Cracovii pokazała wolę walki i 
przegrywając 3:1 z Lechem, doprowadziła do remisu 3:3.  
uż od pierwszych spotkań sporo działo się na murawie w Krakowie. W 8. minucie spotkania po niepewnej 
interwencji Niemczyckiego piłka odbiła się od słupka i Kolejorz mógł błyskawicznie objąć prowadzenie w tym 
spotkaniu. 
W 18. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Michał Rakoczy otrzymał odbitą piłkę zza obrębu pola 
karnego i uderzył ją w kierunku bramki Cracovii. Futbolówka odbiła się jeszcze od innych zawodników i zmieniła 
tor lotu piłki, dzięki czemu zmyliła Bednarka i wpadła do siatki. 
 
 
Stracony gol wyraźnie pobudził zawodników Lecha i zawodnicy lidera ligi zdecydowanie zintensyfikowali swoje 
ataki. Efektem tego już w 30. minucie była bramka Joao Amarala. Portugalczyk otrzymał dograną piłkę 
przez Ishaka i główny motor napędowy Lecha dał wyrównanie w tym spotkaniu. 
Na kolejne trafienia trzeba było poczekać do drugiej odsłony spotkania. Raptem kilka minut po przerwie swojego 
gola dołożył Jakub Kamiński. Amaral świetnie odnalazł młodego zawodnika przed bramką Cracovii i trafił do 
siatki. W 67. minucie Joao Amaral dorzucił kolejną bramkę i Lech Poznań prowadził już 3:1. 
Wydawało się, że już nic nie zatrzyma aktualnego lidera tabeli ligi i Poznaniacy dowiozą zwycięstwo. Cracovia 
jednak podkręciła obroty i w 77. minucie Jakub Myszor wpisał się na listę strzelców, zdobywając trafienie 
kontaktowe. Zdobyty gol podziałał jak woda na młyn piłkarzy gospodarzy i jeszcze mocniej atakowali bramkę 
przyjezdnych. Lech Poznań był w poważnych tarapatach i musiał mocno cofnąć się pod własną bramkę. 
W doliczonym czasie gry Filip Bałaj zanotował istne wejście smoka. Młody zawodnik kilka minut wcześniej 
pojawił się na placu gry i z marszu stał się bohaterem Cracovii. Bałaj wyskoczył najwyżej do dośrodkowanej piłki 
przez Myszora i trafił do bramki, doprowadzając do remisu na ostatnią chwilę. 
Lech Poznań gubi punkty już w pierwszym meczu rundy wiosennej PKO Bank Polski Ekstraklasa. Mając na 
uwadze zwycięstwa Pogoni oraz Rakowa w 20. kolejce ligowej, przewaga "Kolejorza" topnieje i wynosi już tylko 2 
punkty nad Portowcami. 
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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 ( 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 07 lutego - kalendarium.  

07 lutego jest 38. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 327 dni. Dzisiaj obchodzimy w 
Grenadzie Święto Niepodległości. 
Dzisiaj imieniny świętują : 
Alfons, Antoni, Egidia, Egidiusz, Eugenia, Idzi, Jakub, Mojżesz, Partenia, Parteniusz, Romeusz, Romuald, Rozali
a, Ryszard, Sulimir, Sulisław, Teodor i Wilhelm 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1422 r.– Król Władysław II Jagiełło poślubił swą czwartą i ostatnią żonę Zofię Holszańską.  
1454 r.– Wojna trzynastoletnia: kapitulacja załogi krzyżackiego zamku w Papowie Biskupim przed wojskami 
polskimi i czeskimi najemnikami 
1807 r –  IV koalicja antyfrancuska: rozpoczęła się bitwa pod Iławą Pruską. 
1908 r. – W Warszawie uruchomiono Elektrownię Tramwajów Miejskich.  
1915 r. - I wojna światowa: rozpoczęła się bitwa nad jeziorami mazurskimi.  
1935 r.–  Zawarto polsko-brytyjski układ handlowy.  
1939 r.-  Do Gdyni przypłynął zbudowany w holenderskiej stoczni okręt podwodny ORP „Orzeł”.  
1943 r. -  W nocy na 8 lutego, w pierwszej akcji bojowej UPA, oddział Hryhorija 
Perehijniaka zaatakował niemiecki posterunek we Włodzimiercu, po czym udał się do kolonii Parośla I, gdzie 9 
lutego dokonał masowego mordu na Polakach, uznawanego za początek rzezi wołyńskiej. 
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1985 r. –   W Toruniu zakończył się proces zabójców ks. Jerzego Popiełuszki.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-02-04 

1 EUR 4,5469 

1 USD 3,9657 

1 CHF 4,3046 

1 GBP 5,3810 

     

 

    

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

 

https://nasdaqbaltic.com  
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Rozrywka 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

 

H U M O R  

Robotnik wykonuje swoją pracę w 4 dni i 5 godzin. Pijany robotnik tę samą pracę wykonuje w 7 dni i 8 
godzin. Na budowie pracuje 7 robotników i 1 majster nadzorujący. Majster przychodzi trzeźwy na budowę 
co 3 dzień, a do sklepu monopolowego jest 13 minut biegiem. 
Oblicz zysk sklepu monopolowego, gdy budowany jest dom dwukondygnacyjny? 
 

                                Źródło: dowcipy.pl 


