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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku – stan na dzień 15-02-2021 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://strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Bieżąca 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. 
Poniżej 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 

Pomoc finansowa OMK . 

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 są opłacone składki , rachunek lub paragon, potwierdzenie 
przeprowadzonego badania ( wynik testu – może być nieczytelny ) oraz wskazanie nr konta bankowego. 
 

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 

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. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 07-2021 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 2 
 

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 

 

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego w Szczecinie po remoncie powraca 

do swojej siedziby. Informacja o sposobie przeprowadzania szkoleń 

Od 08/02/2021 r. OSRM po ukończonym remoncie zaprasza do swojej stałej siedziby w Szczecinie na ul. 
Dębogórską 7/8  
Kilka słów o organizacji szkoleń przez OSRM: 
Zajęcia teoretyczne odbywają się on line za pośrednictwem Microsoft Teams. 
W dniu szkolenia (max. 15min przed jego rozpoczęciem) na maila otrzymają Państwo link do szkolenia. 
Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ośrodka. Proszę zabrać odzież zmienną. 
ZAPISY 
Zapisy na szkolenia przyjmujemy mailowo :osrm@am.szczecin.pl 
lub telefonicznie:           
91 424 - 41 - 66 
91 424 - 41 - 67 
91 424 - 41 - 68 
DOKUMENTY: 
Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest ZAPISANIE się na szkolenie oraz przesłanie na adres 
mailowy :dokumentyosrm@am.szczecin.pl 
zdjęcie lub scan wymaganego certyfikatu (w przypadku odnowienia - utracona ważność max do roku czasu), 

 zdjęcie lub scan książeczki żeglarskiej (6m-cy praktyki w ciągu ostatnich 5 lat), 
 dowód opłaty za szkolenie. 

Płatności 
Opłatę za szkolenie należy dokonać tylko przelewem na konto bankowe Akademii Morskiej: 
86 1240 3927 1111 0010 8652 5117 
W tytule przelewu proszę wpisać: Imię i nazwisko oraz datę i nazwę szkolenia (w skrócie) 
Do ceny szkolenia należy doliczyć opłatę za wydanie certyfikatu w UM - 20,00zł 
Nie ma możliwości opłacenia kursu w Ośrodku. 
UWAGA 
Przed przystąpieniem do szkolenia w OSRM, każdy kursant ma obowiązek wypełnić i podpisać poniższe 
oświadczenie w trakcie pobytu w OSRM. 
Treść oświadczenia w linku: 
http://www.osrm.am.szczecin.pl/userfiles/2019/MW/O%C5%9Bwiadczenie_uczestnika_przeszkolenia.pdf 
Prosimy nie drukować oświadczenia, jedynie zapoznać się z jego treścią. 
 

Źródło: osmr.am.szczecin.pl 
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Belgowie chcą być nr 1 w Europie – połączenie portów. 

12 lutego miasto Antwerpia i Miasto Brugia osiągnęły porozumienie w sprawie połączenia swoich portów. 
Oznacza to początek procesu zjednoczenia, którego sfinalizowanie ma potrwać rok. Po ukończeniu porty będą 
działać pod wspólną nazwą „Port Antwerpia-Brugia”. 
Dzięki fuzji pozycja portów w Antwerpii i Zeebrugge w globalnym łańcuchu dostaw zostanie znacząco 
wzmocniona. Połączony port stanie się najważniejszym portem kontenerowym (157 mln ton / rok), jednym z 
największych portów drobnicowych i największym portem przeładunkowym pojazdów w Europie. Ponadto port 
będzie odpowiadał za ponad 15% tranzytu płynnego gazu ziemnego w Europie i oczywiście pozostanie 
najważniejszym ośrodkiem chemicznym Europy. Wreszcie będzie to największy port dla statków wycieczkowych 
w krajach Beneluksu. Z łączną przepustowością 278 mln ton rocznie, zunifikowany port będzie w stanie umocnić 
swoją pozycję na świecie. 
- W wyniku połączenia porty będą mogły umocnić swoją pozycję w globalnym łańcuchu dostaw i kontynuować 
drogę w kierunku zrównoważonego wzrostu. Ponadto zunifikowany port będzie bardziej odporny na wyzwania 
przyszłości i będzie odgrywał wiodącą rolę w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. Naszą ambicją jest, aby 
Port Antwerpia-Brugia stał się pierwszym na świecie portem, który pogodzi gospodarkę, ludzi i klimat - informują 
w komunikacie przedstawiciele portów. 
W ramach wspólnego planu oba porty określiły trzy strategiczne priorytety - zrównoważony wzrost, odporność i 
przywództwo w transformacji energetycznej i cyfrowej. 
Zrównoważony rozwój: „Razem możemy więcej” 
Porty w Antwerpii i Zeebrugge w dużej mierze się uzupełniają. Na przykład Antwerpia specjalizuje się w obsłudze 
i magazynowaniu kontenerów, drobnych towarów masowych i produktów chemicznych, podczas gdy Zeebrugge 
jest głównym portem dla ruchu RoRo, obsługi kontenerów i przeładunku płynnego gazu ziemnego. 
Bliższa współpraca umożliwi utrwalenie trwałego wzrostu nie tylko w odniesieniu do udziału w rynku 
poszczególnych portów, ale także wspólnego udziału w rynku obu portów. 
Aby zmaksymalizować wartość dodaną ze zjednoczenia portów, Port Antwerpia-Brugia będzie dążył do rozwoju i 
optymalnego wykorzystania wzajemnych połączeń między dwoma portami. Transport towarów koleją między 
dwoma lokalizacjami będzie wiązany, ruch na ujściach rzek (statkami śródlądowymi na Morzu Północnym) 
zostanie zoptymalizowany, a na liście priorytetów znajdą się również połączenia rurociągowe. 
Podjęte strategiczne inwestycje, takie jak nowa śluza morska w Zeebrugge i dodatkowa infrastruktura do 
przeładunku kontenerów w Antwerpii, będą kontynuowane. Przyszłe inwestycje będą oceniane z ujednoliconej 
perspektywy operacyjnej. 
Drugi port w Europie 
Największy belgijski port od lat utrzymuje się na drugim miejscu w Europie pod względem przeładunków. Przed 
nim plasuje się port w Rotterdamie, a za nim Port Hamburg. W ogólnej klasyfikacji ten układ pozostanie 
niezmieniony jednak w przypadku, na przykład, kontenerów rywalizacja może wyraźnie wzrosnąć. 
W 2019 roku w Antwerpii przeładowano 238,18 mln ton. w tym 11,86 mln TEU. Jednocześnie port w Zeebrugge 
przeładował 45,8 mln ton, 1,8 mln TEU kontenerów 
Port Rotterdam przeładował 469,4 mln ton, 14.8 mln TEU. 
Port Hamburg przeładował 136,6 mln ton w tym 9,3 mln TEU kontenerów. 

Źródło:gospodarka morska.pl 

Powstanie tunel pod Morzem Islandzkim? 

Tunel, a nie most, jest obecnie preferowaną wersją połączenia między Szkocją a Irlandią Północną - powiedział 
minister ds. Szkocji w brytyjskim rządzie Alister Jack, którego cytuje "The Sunday Telegraph". 
Propozycję budowy połączenia między Szkocją a Irlandią Północną, która w mało konkretnej formie pojawiała się 
od dziesięcioleci, ożywił w 2018 r. ówczesny minister spraw zagranicznych, a obecnie premier Wielkiej Brytanii 
Boris Johnson, z tym, że pierwotnie skłaniał się raczej do mostu. 
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Ale, jak ujawnił Jack, który niedawno rozmawiał o tym z Johnsonem, most jest bardziej skomplikowaną i 
kosztowną opcją, więc obecnie preferowany jest tunel. "Biorąc pod uwagę pogodę na Morzu Irlandzkim, sądzę, 
że most byłby zamknięty prawdopodobnie przez 100 dni w roku. Moim silnym przeświadczeniem jest, że uważa 
on (Johnson), iż powinien to być tunel" - powiedział Jack w rozmowie z jednym z podcastów dziennika "Daily 
Telegraph". 
"The Sunday Telegraph" podaje, że w najbliższych tygodniach, być może już w marcu, opublikowany zostanie 
raport z prowadzonego obecnie przez niezależnych od rządu ekspertów całościowego przeglądu połączeń 
drogowych, kolejowych i lotniczych pomiędzy Anglią, Szkocją, Walią i Irlandią Północną. W ramach tego 
przeglądu sprawdzana jest również wykonalność i opłacalność budowy połączenia między Szkocją a Irlandią 
Północną; według gazety eksperci dadzą zielone światło dla tego projektu. To umożliwi rozpoczęcie przez rząd 
formalnych konsultacji i przygotowań. 
Najbardziej realistyczna z punktu widzenia istniejących dróg po obu stronach trasa tunelu wiodłaby z Portpatrick 
w Szkocji do Larne w Irlandii Północnej. Biorąc pod uwagę, że musiałby on omijać Rów Beauforta, 300-metrowej 
głębokości zagłębienie w dnie morskim, jego minimalna długość to ok. 40 km. To jednak wyraźnie mniej niż 
długość tunelu pod kanałem La Manche (50,5 km). Według wstępnych szacunków koszt takiego połączenia, 
niezależnie od tego, czy miałby to być tunel czy most, to ok. 20 mld funtów. 
Jak zwraca uwagę "The Sunday Telegraph", w ostatnich tygodniach doszedł jeszcze jeden argument na rzecz 
budowy takiego połączenia - mogłoby ono osłabić napięcia w Irlandii Północnej powstałe z powodu zakłóceń w 
handlu z tą prowincją będących efektem tego, że umowa w sprawie brexitu faktycznie stworzyła granicę 
handlową między nią a pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa. 
 

Źródło:PAP.pl 

Ultranowoczesny norweski statek powstanie w chorwackiej stoczni. 

Triumph Subsea Services zawarł niedawno umowę z chorwacką stocznią Brodosplit JSC na budowę 
uniwersalnych statków do obsługi instalacji offshore i innych systemów podwodnych. Jednostki zostaną 
zbudowane i wyposażone w całości w należącym do DIV Shipbuilding Group zakładzie Brodosplit w Splicie w 
Chorwacji. Na razie stoczniowcy z Chorwacji dostali do wykonania jednen statek z serii.  
W planie 3 statki 
Operator przewiduje kontrakt na kolejne 3 statki. Będzie to Field Development Vessel (FDV). W Splicie 
zbudowany zostanie  kadłub o numerze 495. Statek otrzyma nazwę FDV Chronos. Zaplanowano, że pierwsze 
cięcie stali  będzie w marcu lub kwietniu br., a statek powinien znaleźć się we flocie armatora w IV kwartale 2023 
r. Jednostki FDV zamówione przez Triumph Subsea Services (TSS) są tak wyposażone, że będą mogły 
wykonywać   prawie wszystkich zadania realizowane przy  budowlach podmorskich. TSS przewiduje dla nich 
wykonywanie prac  na rynkach offshore ropy naftowej i gazu, telekomunikacji podmorskiej, przy platformach i 
instalacjach wycofywanych z eksploatacji oraz przy budowie morskich farm wiatrowych. Więc może statki tego 
operatora pojawią się i na polskich morskich farmach wiatrowych.  
FDV Chronos to zaawansowana technicznie jednostka, która spełnia wszystkie wyśrubowane normy 
ekologiczne (Net Zero) dla statków zeroemisyjnych.  i przyszłościowe, wielofunkcyjne statki konstrukcyjne 
dostępne obecnie na rynku.  Oprócz wyposażenia standardowego, jednostka wyposażona zostanie w podwodne 
roboty wielofunkcyjne, które mogą działać w różnych konfiguracjach.  Na statku będą modułowe systemy 
układania rur zarówno na wodach  płytkich, jak i głębokich. Rurociągi mogą być instalowane w konfiguracjach S 
Lay (przy użyciu wysięgnika rufowego) lub J Lay (opuszczane pionowo na dno).  
Kurs na „Net Zero” 
„Naszym celem było opracowanie, zbudowanie i eksploatacja prawdziwej floty statków „Net Zero” do 2035 roku 
lub wcześniej” – wyjaśnia armator i podkreślił: „Uważamy, że jesteśmy teraz na dobrej drodze do osiągnięcia tych 
celów Net Zero do 2030 roku dzięki licznym innowacjom i nowościom branżowym zastosowanym w FDV 
Chronos”. Faktycznie, do projektowania i wykonania wyposażenia statku kierownictwo TSS wybrało partnerów z 
najwyższej półki. Projekt jednostki powstał w komputerach Skispteknisk.  Na projektach wnętrz i ich wyposażeniu 
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armator da zarobić Capital C Design oraz ALMACO. Wezmą one udział w produkcji i montażu pomieszczeń 
mieszkalnych statków. Systemy (HVAC + R) związane z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją oraz 
chłodnictwem wykona Novenco. Dźwigi, bębny do układania kabli i urządzenia wspomagające, w tym RDS i VLS 
oraz systemy odzyskiwania energii Powerblade™.  
Kongsberg wyposaży jednostkę w zintegrowane systemy sterowania wszystkimi praktycznie urządzeniami. Na 
mostku będzie więc cały mózg koordynujący działanie pędników, systemów odzyskiwania mocy i energii, 
urządzeń pokładowych oraz innych systemów, w tym  wciągarek. Ponieważ zakłada się, że jednostka może 
działać w rejonach zagrożonych piractwem, jednostka wzmocniona zostanie wyposażeniem zapewniającym 
półaktywną ochronę załogi i statku. Na pokładzie znajdą się systemy: ratowniczy  MOBtronic ™ i NiDAR 
™ pozwalające na wykrywanie zagrożeń, nadzór i zwalczanie piractwa.  MOBtronic jest to automatyczny system 
alarmowania „człowiek za burtą”.  Umożliwia  natychmiastowe wykrywanie, określanie zagrożenia i ratowania 
człowieka, który wypadł  za burtę statku. Pozwala również  na ratowanie konstrukcji która znalazła się za burtą. 
NiDAR jest to system nadzoru dalekiego zasięgu. Wykorzystywany jest na statkach i okrętach NATO do ochrony 
jednostek przed zagrożeniem z powietrza, z powierzchni morza i z podwody. Tak więc na tym innowacyjnym 
projekcie  
Zarobią głównie Norwegowie 
Jak przystało na armatora norweskiego, większość zamówień ulokowana została bowiem w firmach norweskich 
albo skandynawskich. Jednak w przypadku wyposażenia w zaawansowane technologicznie pojazdy podwodne i 
manipulatory Triumph Subsea Services postawił na amerykańską technologię Houston Mechatronics.  Trudno 
dzisiaj porównać cokolwiek do robota Aquanaut, zastępującego pod wodą człowieka.  Również  elektryczne 
manipulatory Olimpic WROV nie mają sobie dzisiaj równych jeśli chodzi o wykonywanie skomplikowanych 
czynności w trudnych lub niedostępnych miejscach. Oczywiście skorzystano również z norweskich pojazdów 
podwodnych produkowanych przez Kystdesign i podwodnych urządzeń inspekcyjnych wytwarzanych przez 
Eelume z Trondheim.  
Triumph Subsea Services to firma technologiczna, działająca od około 500 lat na rynku usług związanych z 
eksploracją i eksploatacją zasobów mórz.  Zatrudnia zespół światowej klasy specjalistów, inżynierów, 
naukowców, ekologów i oceanografów specjalizujących się w działalności związanej z błękitną gospodarką. 
Statek o długości ponad 200 m i szerokości 35 m będzie mógł pomieścić 240 osób personelu. Kadłub będzie 
umożliwiał pływanie w warunkach zalodzenia. Jego autonomiczność określono na 240 dni pracy. W przypadku 
ciągłego ruchu zasoby paliwa ograniczają autonomiczność do 60 dni. W celu wykonywania zadań wynikających z 
przeznaczenia FDV Chronos zostanie wyposażony w 2 teleskopowe dźwigi 600-tonowe oraz 2 dźwigi 200-
tonowe, systemy do układania kabli oraz kable światłowodowe oraz bębny. Wyposażenie dopełniają pojazdy 
podwodne, manipulatory i inne urządzenia pozwalające na wykonywanie zdalnych operacji pod wodą i w 
trudnych warunkach. Szkoda, że zamówienia na tak innowacyjne jednostki nie są lokowane w polskich 
stoczniach? Wszak nasze stocznie mają na rynku skandynawskim silną pozycję w budowaniu kompletnych 
jednostek przyjaznych środowisku. A z Oslo do Gdańska lot samolotem trwa tylko jedną godzinę. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

USA: dwoje senatorów wezwało Bindena , by wdrożył sankcje ws Nord Stream 2. 

Demokratyczna senator Jeanne Shaheen i republikański senator Jim Risch wystosowali do administracji 
prezydenta USA Joe Bidena list, w którym apelują o wdrożenie sankcji, które mają zatrzymać budowę gazociągu 
Nord Stream 2 - podaje Radio Wolna Europa. 
W liście z 12 lutego Shaheen i Risch zwracają się do Departamentu Stanu, by nie zwlekał z przekazaniem 
Kongresowi USA raportu koniecznego, by wprowadzić w życie sankcje na podmioty uczestniczące w budowie 
gazociągu. 
Raport, który ma zostać przedstawiony we wtorek, identyfikuje firmy zaangażowane m.in. w budowę i 
ubezpieczenia Nord Stream 2. 
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Autorzy listu do Departamentu Stanu odnoszą się w nim do informacji, jakie pojawiły się w niemieckich mediach, 
według których niemiecki rząd podjął próby zawarcia porozumienia z administracją byłego prezydenta Donalda 
Trumpa, by skłonić ją do odstąpienia od sankcji. 
Niemiecka organizacja pozarządowa DUH, zajmująca się ochroną klimatu i praw konsumentów, opublikowała 9 
lutego dokument, z którego wynika, że minister finansów Niemiec Olaf Scholz zaproponował w sierpniu 
administracji Trumpa zainwestowanie do 1 mld euro w budowę instalacji umożliwiających import z USA 
skroplonego gazu. 
Waszyngton propagował eksport amerykańskiego gazu jako alternatywę wobec rosyjskiego surowca. 
W zamian za niemiecką inwestycję USA miałyby zezwolić na dokończenie budowy oraz eksploatację Nord 
Stream 2 - poinformowała niemiecka NGO. 
Dyrektor DUH Sascha Mueller-Kraenner nazwał propozycję Berlina "skandalem (...) i brudnym porozumieniem 
zawartym kosztem stron trzecich". 
Departament Stanu ogłosił na początku lutego, że Stany Zjednoczone będą monitorować aktywność, która 
miałaby na celu dokończenie budowy gazociągu, i podejmą decyzję w sprawie sankcji, jeśli prace takie zostaną 
wznowione. Rzecznik resortu Ned Price nazwał wówczas Nord Stream 2 "złym projektem". 
"Będziemy ściśle współpracować z naszymi sojusznikami i partnerami w celu wzmocnienia europejskiego 
bezpieczeństwa energetycznego i ochrony przed agresywnymi zachowaniami, w tym ze strony Rosji, jak jest w 
tym przypadku" - oznajmił. 
Niemiecki dziennik "Handelsblatt" informował wcześniej, że USA są gotowe rozmawiać o zniesieniu sankcji 
wobec prawie ukończonego rurociągu bałtyckiego między Rosją a Niemcami. Według gazety w zamian 
Amerykanie oczekują jednak od strony niemieckiej propozycji uwzględniającej ich obawy. 
Stany Zjednoczone walczą z Nord Stream 2 za pomocą sankcji, ponieważ uważają, że Europa jest zbyt zależna 
od rosyjskich dostaw nośników energii. Również członkowie UE - zwłaszcza kraje bałtyckie i Polska - otwarcie 
odrzucają Nord Stream 2. 
Według rosyjskiego koncernu Gazprom, głównego inwestora Nord Stream 2, rurociąg jest już ukończony w 94 
proc. Składa się on z dwóch nitek, z których każda ma około 1230 km długości; ma transportować 55 mld metrów 
sześciennych gazu ziemnego z Rosji do Niemiec rocznie. 
26 stycznia rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki oświadczyła, że prezydent Joe Biden niezmiennie uważa, że 
bałtycki gazociąg jest złym projektem dla Europy. Jak dodała, nowa administracja dokona przeglądu działań, 
które podjęto w związku z budową rurociągu. 
 

Źródło:PAP 

Pożar na statku DFDS Gallipoli Seaways  

Chwile grozy na pokładzie dużego statku Ro-ro pływającego na linii z tureckiego portu w Stambule do włoskiego 
portu w Trieście. Do pożaru doszło w pobliżu portu Çanakkale w północno-zachodniej Turcji, na wodach cieśniny 
Dardanele. 
Pożar wykryto na pokładzie głównym statku „Gallipoli Seaways” pływającego pod turecką banderą. 
Jednostka  ma 193 metry długości i  masę 26,525 ton brutto. W akcji ratowniczej brały udział 2 holowniki 
„Rescue-10” i „Rescue-4” należące do Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Wybrzeża i 6 łodzi Bezpieczeństwa 
Wybrzeża. 
Około 35 mil od wioski Babakale w Ayvacık, statek przechylony pod kątem 10 stopni został zacumowany w 
prywatnym porcie na wybrzeżu Kumburun, w dzielnicy Ezine w Çanakkale. 
Dzięki sprawnej akcji ratowniczej statek został całkowicie ugaszony. Oczekuje się, że dzisiaj na statku zostaną 
przeprowadzone badania oceny uszkodzeń. Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Wybrzeża oświadczyła w 
swoim poście w mediach społecznościowych, że pożar został całkowicie ugaszony. W złożonym oświadczeniu 
stwierdzono, że „Pożar na statku został całkowicie ugaszony dzięki natychmiastowej reakcji naszych ekip 
ratowniczych". 

Źródło:gospodarkamorska.pl 
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Rosja: Projekt Nord Stream 2 będzie ukończony pomimo działań USA. 

Budowa gazociągu Nord Stream 2 zostanie dokończona mimo działań Stanów Zjednoczonych, które starają się 
w tym przeszkodzić - powiedział minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak w wywiadzie telewizyjnym, 
wyemitowanym w niedzielę w rosyjskiej telewizji państwowej. 
Nowak zarzucił USA, że starają się opóźnić realizację Nord Stream 2. "Jesteśmy przekonani, że mimo tego 
destrukcyjnego podejścia, jakie obserwujemy ze strony Stanów Zjednoczonych (...) zostanie on dokończony" - 
powiedział. 
Ocenił także, że nie ma zagrożenia, że rurociąg po zbudowaniu nie będzie wykorzystywany. "Nie sądzę, by było 
właśnie takie ryzyko, dlatego, że nasi europejscy partnerzy są tym (projektem) zainteresowani" - zapewnił. 
Nowak wyraził przekonanie, że projekt Nord Stream 2 "jest całkowicie zgodny z ustawodawstwem europejskim". 
Podkreślił, że gazociąg do tej pory został zbudowany w ponad 95 procentach. 
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 

Musk inwestuje w bitcoiny. Już wkrótce Tesla za wirtualną walutę. 

Wkrótce będzie można kupić nowe auto Tesli za wirtualną walutę „kopaną” mocą farm procesorów. Cena za 
podstawowy model 3 wynosiłaby po obecnym kursie 0,8 bitcoina (BTC). 
Ukryta w raporcie rocznym producenta elektrycznych aut decyzja właściciela firmy, Elona Muska, o 
zainwestowaniu 1,5 mld dolarów w kryptowalutę przybliżyła moment zaakceptowania Bitcoinów jako 
powszechnego środka płatności. 
Ujawnienie planów Tesli dodało wirtualnej walucie wartości wynoszącej w chwili pisania tych słów 46,8 tys. 
dolarów (5 lutego 1 BTC był wart 37,7 tys. dolarów). Dzięki zainteresowaniu dużych inwestorów, jak Musk teraz 
czy Paypal albo Square Jacka Dorsey’a (szef Twittera) w ubiegłym roku, od marca 2020 roku wartość BTC 
wzrosła 1135 proc. Pojawiły się głosy, że Apple może być kolejny, dopuszczając wymianę BTC w ramach Apple 
Wallet. 
- Decyzja Tesli, by swoje rezerwy trzymać w bitcoinach może być sygnałem od firmy, że spodziewa się uzyskania 
przez BTC statusu podobnego do dolara czy złota. Korporacje są ostrożne w obracaniu własnymi rezerwami. To 
nie wygląda na pośpieszną decyzję. Tu widać nadejście fundamentalnej zmiany - skomentował 
dla Reutersa analityk Graham Tanaka, szef nowojorskiego Tanaka Capital Management. 
Gdy Musk interesuje się czymś co może przynieść mu więcej pieniędzy, zwykle inni podążają jego tropem. 
Dlatego inwestorzy na rynku walut spodziewają się, że lista firm posiadających w swoim portfelu kryptowalutę 
będzie stopniowo się wydłużać. 
- Gdyby jakikolwiek inny śmiertelnik zdecydował się włożyć część zasobów w bitocoina, pewnie nikt by go 
poważnie nie potraktował. Ale jak robi to najbogatszy człowiek świata, wszyscy zaczynają się zastanawiać – 
skomentował dla agencji Reuters Thomas Hayes z Great Hill Capital LLC. 
Zainteresowanie skupem kryptowaluty chwilowo wywołało techniczne problemy u handlujących nią giełdami jak 
Coinbase, Gemini czy Binance. Naturalnie zagotowało się na forach serwisu Reddit, gdzie Musk od dawna jest 
bożyszcze drobnych inwestorów. 
Niedawno wsparcie twórcy Tesli pozwoliło rozkręcić gorączkę wokół handlu papierami dłużnymi sieci sklepów 
GameStop (GME). Teraz Musk swoimi wpisami nakręca handel jedną z kryptowalut, stworzoną w 2013 roku 
DogeCoin żartobliwie noszącą wizerunek psa shiba z meme’a „doge”. 
Gdy do Elona w promocji tej kryptowaluty dołączył muzyk Gene Simmons oraz raper i aktor Snoop Dogg [LINK] 
https://www.coindesk.com/first-mover-tesla-bitcoin-snoop-dogebowl [/link], z 6 lutego na 7 lutego wartość waluty 
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wzrosła 70 proc. Rewelacyjnie radzi sobie też druga najpopularniejsza kryptowaluta po bitcoinie, ether (ETH). Jej 
cena wzrosła do 1700 dolarów po tym jak giełda Chicago Mercantile Exchange (CME) zaczęła notować kontrakty 
terminowe na ether. 
Elon Musk od dawna wspiera kryptowaluty, porównujące je nawet do walut fiat, czyli pieniądza fiducjarnego 
(tradycyjny środek płatniczy bez oparcia w dobrach materialnych, np. złocie). Możliwe, że już wkrótce jego 
publicznymi wypowiedziami wokół kryptowalut czy akcji GME wcześniej zaczną przyglądać się urzędnicy. 
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wielokrotnie ścierała się z miliarderem z powodu jego upodobania do 
dyskutowania spraw dotyczących firmy w popularnych kanałach komunikacji jak Twitter. W konsekwencji Elon 
Musk przestał być przewodniczącym rady nadzorczej własnej firmy. 
Tesla decyzję o włożeniu 8 proc. rezerw w bitcoiny tłumaczy szerszą polityką dywersyfikacji inwestycji, jak np. 
skupywaniem złota. Firma zamknęła rok 2020 z 19,38 mld dolarów w walucie i jej odpowiednikach. 

Źródło:Focus.pl 

Mogę jedynie przeprosić naszych kibiców za tą chałturę. 

- Mogę tylko przeprosić naszych kibiców za tą chałturę, którą tutaj odstawiliśmy, bo trudno tutaj mówić o grze w 
piłkę - powiedział po meczu w Płocku Dariusz Żuraw. 
Prowadzony przez Żurawia Lech Poznań rozegrał bardzo słabe zawody i w starciu z Wisłą nie zrobił niczego, by 
zapracować na chociażby jeden punkt. Nafciarze zdobyli z kolei jednego gola i zgarnęli pełną pulę. 
-  Gdybym miał powiedzieć, który zawodnik zagrał na poziomie, to tylko Mickey van der Hart. Przyczyn takiej 
sytuacji można szukać wiele. Wpadliśmy w dół pod koniec zeszłej rundy i do dzisiaj nie możemy niestety z niego 
wyjść - kontynuował szkoleniowiec Kolejorza. 
- Wydawało się, że okres przygotowawczy to będzie moment, kiedy wszystko ruszy, jednak kontuzje kluczowych 
piłkarzy nie pozwoliły się normalnie przygotować i dzisiaj wygląda to tak, że jesteśmy bardzo chaotyczni w ataku, 
mamy duże problemy w defensywie - wystarczy rzucić jedna dłuższą piłkę i nie trzeba się natrudzić. Jeśli chodzi 
o wyjście z kryzysu, zawsze wychodziłem z niego ciężką pracą i teraz też tak chcę z niego wyjść - zakończył. 
Dla Lecha Poznań był to szósty kolejny mecz w PKO Bank Polski Ekstraklasie bez zwycięstwa, co sprawia, że 
przewaga Kolejorza nad strefą spadkową zmalała do zaledwie pięciu "oczek". 
 
 

 
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 ( 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 ? 
www.omk.org.pl 

 

Wydarzyło się 15 lutego - kalendarium 

15 lutego jest 46 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 319 dni. 15 lutego obchodzony  
jako Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieci. 
Dzisiaj imieniny obchodzą : 
Faust, Faustyn, Galfryd, Gliceriusz, Glicery, Joachim, Jordan, Jordana, Jowita, Józef, Julia, Klaudiusz, Onezym, 
Pakosław, Pakosława, Przybyrad, Saturnin, Sewer, Teogenes, Wirginia, Zygfryd, Zygfryda i Żywila. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1282 r. – Na zjeździe w Kępnie książę pomorski Mściwoj II i książę wielkopolski Przemysł II zawarli porozumienie 
o zjednoczeniu swych ziem.  
1386 r. - Władysław II Jagiełło przyjął chrzest.  
1793 r. - II rozbiór Polski: wojska pruskie zajęły Środę Wielkopolską  
1864 r.– Powstanie styczniowe: klęska powstańców w bitwie pod Głowaczowem.  
1927r.– Radio Kraków jako drugie w kraju rozpoczęło nadawanie programu.   
1941 r. – II wojna światowa: dokonano pierwszego zrzutu cichociemnych.  
1945 r. –  Armia Czerwona zajęła Tucholę i Zieloną Górę. 

 Rozpoczęła się bitwa pancerna o Stargard. 
 W trakcie walk o Poznań, w wyniku ostrzału radzieckiej artylerii spłonęła katedra św. Apostołów Piotra i 

Pawła. 
1951 r. –   Polska zawarła z ZSRR umowę o wymianie obszarów przygranicznych  

1979r. –   W wyniku wybuchu gazu w warszawskiej Rotundzie PKO zginęło 49 osób, a około 100 zostało 
rannych. Budynek uległ zniszczeniu w 70%.  
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Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 

 

 

https://www.nbp.pl/ 

 

 

 

https://stooq.pl/q/?s=cl.f 
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https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/charts 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

 

● ● ● 

Prawnik wraca do swojego zaparkowanego BMW, patrzy, a auto ma zbite reflektory i znacznie wgniecioną 
maskę. Nie ma śladu po samochodzie, który w niego wjechał, ale wyluzowuje, kiedy spostrzega kartkę 
pod wycieraczką: "Przepraszam. Właśnie wjechałem w twoją Beemkę. Świadkowie, którzy to widzieli, 
kiwają głowami i uśmiechają się do mnie, bo myślą, że zostawiam swoje nazwisko, adres i inne 
szczegóły. Ale nie! Pa!" 

Źródło: dowcipy.pl 

 


