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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 

Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku – stan na dzień 22-03-2021 r. (z wyłączeniem Czech i 

Słowacji ) 

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, z 
wyłączeniem powrotu z Czech i Słowacji, ( za okazaniem  negatywnego wyniku testu, wjazd z tych krajów do 
Polski jest możliwy ) 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej 
www.strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8953,Obostrzenia-na-polskiej-granicy.html 

 

Źródło: www.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 
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Przypominamy o pomocy finansowej dla marynarzy, 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 wynik wraz z podaniem nr konta 
bankowego. 
 

Źródło:omk.org.pl 

 

Wspólny Komunikat prasowy ICS ( Międzynarodowej Izby Żeglugowej ) oraz ITF. 

Obawy związane ze wzrostem liczby marynarzy dotkniętych kryzysem, związanym ze zmianami załogi, 
spowodowanym nowymi wariantami COVID. 
Przemysł żeglugowy obawia się, że znacznie wzrośnie liczba marynarzy dotkniętych kryzysem związanym ze 
zmianami załogi z powodu ograniczeń w podróżowaniu nałożonych przez rządy w odpowiedzi na nowe warianty 
wirusa. 
Najnowsza zbiorowa analiza branżowa pokazuje, że obecnie kryzys związany za zmianą załogi dotyka 200 000 
marynarzy, co oznacza wyraźne zmniejszenie w porównaniu z kumulacją kryzysu, kiedy to musiało być 
repatriowanych 400 000 marynarzy. 
Jednakże ze względu na nowe warianty COVID-19 rządy przywracają surowsze kontrole graniczne i ograniczenia 
w podróżowaniu, co utrudnia załogom przemieszczanie się na statki i ze statków. 
Do tej pory tylko 55 krajów i dwóch członków stowarzyszonych w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) 
uznało marynarzy za kluczowych pracowników i należy dołożyć wszelkich starań aby ponownie załogi nie stały 
się ubocznymi ofiarami pandemii. W swym przełomowym orzeczeniu w grudniu 2020 roku Międzynarodowa 
Organizacja Pracy (MOP) stwierdziła, że rządy nie zapewniły ochrony praw marynarzy zgodnie z prawem 
międzynarodowym na mocy Konwencji o Pracy na Morzu z 2006 roku. Agencja ONZ wezwała do 
„bezzwłocznego” uznania marynarzy za pracowników kluczowych. 
 Obawy także budzi ustalenie priorytetów szczepień dla marynarzy. Niektóre państwa uważają, że paszporty 
szczepień stanowią potencjalną przeszkodę dla zmian załogi ponieważ marynarze z krajów rozwijających się 
prawdopodobnie nie będą mieli możliwości otrzymania szczepionek do lipca. 
„Kryzys związany ze zmianami załogi nie został rozwiązany ale osiągnął poziom,  na którym było łatwiej nim 
zarządzać. Pojawia się jednak duże zaniepokojenie zwiększonymi ograniczeniami w podróżowaniu nakładanymi 
przez rządy w odpowiedzi na nowe warianty wirusa. Marynarze muszą zostać wyznaczeni jako pracownicy 
kluczowi. Kryzys wciąż trwa i nie zaprzestaniemy naszych starań. Rządy nie będą w stanie zaszczepić swoich 
obywateli bez przemysłu żeglugowego lub, co najważniejsze, bez naszych marynarzy” – powiedział Guy Platten, 
Sekretarz Generalny Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) 
  
„Brutalna rzeczywistość jest taka, że tylko garstka państw potraktowała marynarzy z szacunkiem na jaki 
zasługują, przyznając im status prawdziwego pracownika kluczowego. Dopóki rządy nie odejdą od 
protekcjonistycznych stanowisk, które zajmują od ponad 12 miesięcy i nie pozwolą marynarzom na prawdziwy 
swobodny przepływ oraz nie ustalą priorytetów szczepień to, niestety, sytuacja może łatwo wymknąć się spod 
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kontroli” – powiedział Stephen Cotton, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Pracowników 
transportu (ITF). 
  

Źródło Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków 

Uniewinnienie Kpt. Lasoty . 

Cypryjska Organizacja Transportu Morskiego jako jedna z pierwszych odnotowała uniewinnienie kpt. Lasoty. 
Decyzję meksykańskiego sądu nazwała w swoim komunikacie “długo oczekiwaną”. Podkreśliła, że Polak został 
osadzony w meksykańskim więzieniu na podstawie niepotwierdzonych oskarżeń o przemyt kokainy. 
Z kolei międzynarodowa organizacja transportowa ISMA wskazała, że cypryjski statek, którym dowodził kpt. 
Lasota, wciąż jest zarekwirowany przez władze Meksyku w porcie Altamira, gdzie w lipcu 2019 r. załoga znalazła 
w ładowni podejrzane paczki. Po zawiadomieniu przez kapitana meksykańskich służb funkcjonariusze przybyli na 
miejsce znaleźli w nich kokainę. 
“Choć to właśnie kapitan Lasota zawiadomił policję (...), ale to jego władze meksykańskie pozbawiły wolności na 
ponad 20 miesięcy” - przypomniały władze ISMA. 
Meksykański dziennik “Reforma”, podejmujący od kilku tygodni temat statku UBC Savannah, odnotowuje, że 
podobnych przypadków jest już w tym kraju co najmniej sześć. Wszystkie zarekwirowane przez meksykańskie 
organy ścigania jednostki należą do zagranicznych armatorów. 
Portal EN24News wskazuje w sobotę na zaangażowanie w uwolnienie Lasoty polskich służb dyplomatycznych, 
ale też na naciski, które w ostatnich miesiącach wywierały na władze Meksyku organizacje międzynarodowe 
związane z transportem morskim, takie jak BIMCO, IMO oraz ISMA. 
W lipcu 2019 r. na płynącej pod cypryjską banderą jednostce UBC Savannah wykryto podczas rozładunku statku 
w porcie Altamira około 250 kg kokainy. W konsekwencji po kilkudziesięciu godzinach lokalna policja aresztowała 
całą załogę statku, na którym znajdowało się trzech obywateli Polski oraz 19 Filipińczyków. 
Wszyscy współzałoganci Lasoty podczas śledztwa utrzymywali, że narkotyki znalazły się w jednym z 
pomieszczeń ładowni bez ich wiedzy. Twierdzili, że przypuszczalnie kokaina mogła zostać im podłożona podczas 
trwającego kilka dni załadunku koksu metalurgicznego w kolumbijskim porcie Barranquilla. 
Po kilku tygodniach dochodzenia wszyscy członkowie załogi UBC Savannah, z wyjątkiem kapitana statku, zostali 
zwolnieni z aresztu i deportowani do swoich krajów z powodu braku ważnych wiz. Kapitan Lasota został zaś 
przeniesiony do więzienia o zaostrzonym rygorze w mieście Tepic, w stanie Nayarit, na zachodzie Meksyku. 
 

Źródło:PAP 

Organizacja Marynarzy Kontraktowych czynnie włączyła się w akcję, między innymi prosząc wielokrotnie 
marynarzy o podpisanie petycji w tej sprawie:   

https://www.omk.org.pl/article/766 

oraz podjęła działania wraz z Krajową Sekcją Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ S 

https://solidarnosc.nms.org.pl/article/183 

Amerykańskie sankcje nie zatrzymały budowy Nord Stream 2. 

Po ponad rocznej przerwie spowodowanej nałożeniem amerykańskich sankcji budowa Nord Stream 2 została 
wznowiona i jest realizowana przez Rosjan własnym sumptem. – Na tę chwilę trwające spory i obowiązujące 
sankcje ze strony USA nie są wystarczające, żeby ją zatrzymać – mówi ekspert ds. rynków energetycznych 
Mateusz Kubiak. Jak wskazuje, większym problemem niż dokończenie układania rur na dnie Bałtyku może się 
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okazać kwestia certyfikacji nowego gazociągu, która warunkuje oddanie go do użytku, oraz zgodność Nord 
Stream 2 z unijnymi regulacjami i znowelizowaną dyrektywą gazową. 
– Europejskie koncerny, które są zaangażowane finansowo w Nord Stream 2, czyli pięć dużych spółek, które w 
formie bardzo korzystnie oprocentowanych kredytów zapewniły połowę wyjściowego finansowania dla tego 
projektu, teraz zdecydowały się przerwać to finansowanie. One co prawda przelały już większość środków, ale 
ostatnie transze zostały wstrzymane – mówi Mateusz Kubiak, ekspert ds. rynków energetycznych w Esperis 
Consulting. 
Na początku marca o wstrzymaniu finansowania dla Nord Stream 2 poinformował niemiecki koncern Uniper, 
którego wkład w inwestycję miał sięgać ok. 700 mln euro. Wcześniej o podjęciu podobnej decyzji poinformowały 
także OMV, Shell i Wintershall. 
– Nie wydaje się jednak, żeby Nord Stream 2 miało zostać bez pieniędzy. Ten projekt jest traktowany absolutnie 
priorytetowo przez stronę rosyjską i to ona wypełnia wszelkie luki, jakie pojawiają się w budżecie. Opóźnienia i 
konieczność obejścia amerykańskich sankcji generują dodatkowe koszty, ale nie wpływają na przyszłość Nord 
Stream 2. Ten projekt będzie dalej realizowany na tyle, na ile będzie to tylko możliwe – podkreśla ekspert. 
Po ponad rocznej przerwie, spowodowanej nałożeniem amerykańskich sankcji, budowa Nord Stream 2 została 
wznowiona w lutym. W tej chwili jest realizowana przez rosyjską barkę Fortuna tylko na jednej z dwóch nitek 
gazociągu (linia B). Do ułożenia został jeszcze odcinek o długości ok. 150 km, ale Rosjanie muszą kończyć 
inwestycję własnymi siłami, ponieważ – pod wpływem nacisków i sankcji ze strony USA – nie mają możliwości 
współpracy z zagranicznymi wykonawcami i spółkami inżynieryjnymi. To sprawia, że budowa posuwa się w 
wolniejszym tempie. 
– To ma się jednak zmienić, bo drugi rosyjski statek Akademik Czerski przechodzi ostatnie próby morskie i 
wszystko wskazuje na to, że na przestrzeni kolejnych tygodni ma dołączyć do budowy Nord Stream 2 i pracować 
na drugiej, również niedokończonej nitce gazociągu. O ile nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to pozwalałoby 
Rosjanom dokończyć budowę w okolicach wakacji tego roku. Oczywiście mowa o samym ułożeniu rurociągu na 
dnie Morza Bałtyckiego, nie uwzględniając koniecznej certyfikacji tej infrastruktury i oddania jej do użytku – mówi 
Mateusz Kubiak. 
Duńska Agencja Energii (DEA) poinformowała niedawno, że układarka Akademik Czerski ma dołączyć do 
budowy Nord Stream 2 pod koniec marca (na linii A). Zgodnie z harmonogramem budowa dwóch nitek gazociągu 
w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii ma potrwać do końca III kwartału br., a więc magistrala powinna być 
gotowa pod koniec września. 
Dwunitkowy rurociąg Nord Stream 2, o łącznej przepustowości 55 mld m3 rocznie, ma transportować rosyjski gaz 
do Niemiec przez Morze Bałtyckie, przebiegając przez terytorialne lub wyłączne strefy ekonomiczne Finlandii, 
Szwecji i Danii. Rosja jest zdeterminowana, żeby zakończyć inwestycję wartą ponad 10 mld euro. Sprzeciwiają 
się jej z kolei Stany Zjednoczone, których sankcje międzynarodowe wstrzymały budowę na ponad rok, oraz 
Polska, Ukraina, Łotwa i Litwa, według których inwestycja ma charakter polityczny i zagrozi bezpieczeństwu 
energetycznemu całej Europy. 
Co istotne, oficjalnie wciąż nie wiadomo, jak do budowy Nord Stream 2 odniesie się nowa administracja 
prezydenta USA Joe Bidena, choć – według przytaczanej przez media analizy brukselskiej wywiadowni 
gospodarczej Eurointelligence – Amerykanie mieli skapitulować w sprawie kolejnych sankcji. 
Ekspert Esperis Consulting ocenia, że spory wokół kontrowersyjnego projektu raczej nie zatrzymają inwestycji, 
podobnie jak nie zrobiły tego dotychczasowe sankcje. Nawet jeśli Rosjanom uda się dokończyć budowę 
gazociągu, problematyczna wciąż pozostaje kwestia jego certyfikacji i dopuszczenia do użytku. 
– Trzeba pamiętać o dwóch obszarach, w których przyszłość Nord Stream 2 pozostaje niepewna. Pierwsza to 
kwestia certyfikacji gazociągu i oddania go do użytku, zatwierdzenia jego zgodności z projektem technicznym. 
Takie usługi obecnie podpadają pod amerykańskie sankcje, więc dziś nie wiemy, czy ani jak Rosjanie mieliby 
spróbować sami sobie zapewnić te certyfikacje. To pozostaje pod dużym znakiem zapytania – tłumaczy Mateusz 
Kubiak. 
Druga wątpliwa i wciąż nierozstrzygnięta kwestia to zgodność Nord Stream 2 z unijnymi regulacjami i 
znowelizowaną dyrektywą gazową. Zgodnie z nią część przepustowości gazociągu musi zostać udostępniona 
podmiotom trzecim z terenu UE, a rosyjski koncern energetyczny Gazprom nie będzie mógł m.in. sam zarządzać 
gazociągiem, który jednocześnie zaopatruje w surowiec. 
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– W świetle obowiązujących przepisów Nord Stream 2 będzie musiał spełniać wymogi dotyczące dostępu 
trzecich stron do przepustowości gazociągu, przejrzystego sposobu kształtowania taryf czy rozdziału 
własnościowego między właścicielem gazociągu i właścicielem gazu, który jest nim przesyłany – mówi Mateusz 
Kubiak. – Potrzeba kompromisu, który pozwoliłby wyjść z tej patowej sytuacji, ale ja jestem sceptyczny. Wydaje 
się, że trudno będzie o porozumienie, które satysfakcjonowałoby zarówno polityków, jak i spółki, a także 
przeciwników inwestycji. 

Źródło: gospodarkamorska 

Czas na skrubery. Nie dać się wypłukać z rynku. 5200 statków z płuczkami w 2024 

r. to szansa dla polskich stoczni.  

Rynek transportu morskiego przechodzi rewolucję w napędach. Armatorzy ograniczają emisję szkodliwych 
substancji do powietrza na coraz większej ilości statków. Utrzymuje się popyt na instalację płuczek. To szansa 
dla polskich stoczni remontowych. 
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy liczba statków wyposażonych w skrubery prawie się 
podwoiła.  Od  stycznia 2020 r. do  marca 2021 r.  ich liczba wzrosła z 2011 do 3 935 jednostek - ustalili eksperci 
BIMCO. Analitycy Clarksona doliczyli się  3 947 statków z płuczkami. To wciąż niewiele, jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że po oceanach pływa około 95 tys. statków handlowych. Nie potwierdziły się prognozy EGCSA (Exhaust 
Gas Cleaning Systems Association) z 2018 r. Organizacja ta na podstawie wyników badań ankietowych swoich 
członków zapowiadała, że  już na początku 2020 r. po oceanach pływać będzie 4 tys. statków z 
zamontowanymi  skruberami (systemy, płuczki do oczyszczania spalin).  Niskie ceny ropy naftowej i bunkru oraz 
spowolnienie gospodarcze w I połowie 2020 r. z powodu pandemii Covid-19 mocno zweryfikowały plany 
inwestycyjne  armatorów. 
Rok zawirowań 
W połowie 2020 r.  Clarkson Research Services alarmował, że armatorzy rezygnują z instalowania płuczek lub 
odraczają te inwestycje. Liczbę takich redukcji oceniono na około 700 kontraktów. Eksperci tej firmy ustalili, 
że  na początku roku decyzje o zmianach planów inwestycyjnych podejmowano z powodu pandemii 
koronawirusa w Chinach. Tam bowiem ulokowano najwięcej zamówień na przebudowy siłowni statków.  Kolejne 
opóźnienie w realizacji kontraktów wywołane zostało niewielkimi różnicami między olejem opałowym o wysokiej i 
niskiej zawartości siarki.  Za wartość graniczną nożyc między cenami paliw uznano  około 150 USD. Przy takich 
różnicach cenowych  HSFO-380 oraz VLSFO opłacało się montować na statkach systemy oczyszczania spalin. 
Na decyzje armatorów wpływ miały również skorygowane prognozy gospodarcze, w których 
zakładano  spowolnienie gospodarcze lub recesję na wszystkich wiodących rynkach. Tak więc w pierwszej 
połowie ubr. skrubery montowano tylko na około 100 statkach, zamiast planowanych 700. Ale rzeczywistość 
okazała się bardziej optymistyczna niż w I połowie 2020 r. Mimo mody na siłownie statków zasilane gazem, 
metanolem, działające w układzie hybrydowym,  armatorzy wciąż instalują skrubery, które zaczynają na 
rynku  dominować. 
Płuczki dla dużych 
Według danych Clarkson Research Services (CRS) w marcu br. w płuczki wyposażono 3,9% floty pod względem 
liczby statków. Ale ponieważ płuczki montowane są głównie w siłowniach statków dużych, to ich zdaniem 20,8% 
floty handlowej (pod względem tonażu brutto) jest wyposażona w skrubery. 
Analizując aktywność  armatorów z różnych sektorów transportu morskiego, eksperci BIMCO obliczyli, że płuczki 
ma już 15,9% wszystkich kontenerowców (28,7% analizując TEU), 11,4% masowców (22,7% dwt), 24,5% 
zbiornikowców (29,9% dwt) oraz 4,2% produktowców (13,4% dwt). Analitycy znanej firmy brokerskiej Gibson 
przyjrzeli się dokładniej rynkowi zbiornikowców. Stwierdzili, że szczególnie szybki postęp w montażu skruberów 
nastąpił w segmencie VLCC, a więc jednostek największych, o nośności od 250 tys. t do 550 tys. t. Mogą one 
jednorazowo przetransportować od 2 mln do ponad 4 mln baryłek ropy naftowej. 
Montaż skruberów jest wiec popularny w segmencie supertankowców. Gibson szacuje, że aktualnie około 31% 
floty zbiornikowców jest już wyposażonych w systemy płuczące spaliny wylotowe statków. Analizując aktualne 
portfele zamówień przewiduje się, że do końca 2021 r. udział ten wzrośnie do około 40%. Montaż płuczek ma 
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uzasadnienie finansowe w przypadku większych statków, które zużywają duże ilości paliwa. Na tych statkach, 
stopa zwrotu ze środków zainwestowanych w modernizację siłowni na przyjazną dla środowiska jest większa niż 
w przypadku montażu płuczek na statkach małych. Faktycznie 2020 r. nie przyniósł armatorom oczekiwanych 
oszczędności, ponieważ różnica między paliwami o wysokiej i niskiej zawartości siarki była niewielka. To efekt 
długotrwałego utrzymywania się nadpodaży ropy naftowej i względnie niskich cen bunkru. 
Rynek na płuczki 
Regulacje Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) zmuszające do stosowania paliwa o niskiej zawartości 
siarki (LSFO - low sulphur fuel oil) od 2020 r. oraz rozszerzanie stref ekologicznych (SECA) w najbardziej 
zagrożonych regionach  (w tym na Morzu Północnym i Bałtyku) narzuciły armatorom konieczność poszukiwania 
rozwiązań mobilizujących do zmniejszania emisji siarki i innych substancji szkodliwych. Z badań 
przeprowadzonych na początku 2018 r. przez Drewry wynikało, że   66% respondentów postawi na LSFO, mimo 
że jest ono droższe niż dotychczas używane paliwa. Tylko 13% deklarowało zamiar wprowadzenia na swoich 
statkach skrubery, a jedynie 8% rozważało siłownie zasilane LNG. W połowie 2019 roku sytuacja już się 
radykalnie zmieniła i armatorzy zakontraktowali ponad 1,8 tys. instalacji, by w połowie 2020 r. dokonać weryfikacji 
kontraktów.   
Jak widać z przytoczonych analiz, decydowały głównie ceny płuczek i paliwa do napędu statków. „Szacujemy, że 
do końca 2021 roku liczba płuczek wzrośnie do 4450” - stwierdził Alex Yap, starszy analityk ds. Ropy w Platts 
Analytics w informacji na stronie S&P Global Platts.  Przewiduje on, że liczba instalowanych płuczek zmaleje do 
„około 600 w 2021 r”. Ta prognoza opiera się głównie na analizie zmian cen bunkru w 2020 r. Statista przewiduje, 
że statków z płuczkami będzie w 2024 r. około 5200.  S&P Global Platts zauważa, że różnica między paliwem o 
niskiej zawartości siarki  (0,5%S) z Singapuru i paliwem 380 CST HSFO wynosiła średnio 97 USD/t w 2020 r. W 
pierwszej połowie roku zmniejszyła się z 123,72 USD/t do średnio 71,1 USD/t w drugiej połowie. 
Zmienne ceny  MGO i LSFO 
Już pod koniec 2019 r. przewidywano, że popyt na  HSFO z wysoką zawartością siarki będzie spadał. Deloitte w 
analizie dla IMO założył dwa scenariusze rozwoju sytuacji. Eksperci tej firmy zakładają, że zapotrzebowanie na 
paliwo bunkrowe będzie utrzymywało się na poziomie około 3,6 mln baryłek. Natomiast podział na popyt MGO i 
LSFO może przyjąć różny rozkład. W jednym ze scenariuszy popyt wyniesie  60% MGO, a w drugim 40% MGO. 
W pierwszym przypadku, jeśli 60% popytu bunkru będzie stanowiło MGO, to  będzie oznaczać zapotrzebowanie 
na 2,16 mln b/d (baryłek  dziennie), przy około 0,9 mln b/d. Jeśli popyt wyniesie 40% MGO, to  będzie 
odpowiadać zapotrzebowaniu na poziomie 1,44 mln baryłek dziennie. Wtedy  popyt na VLSFO wyniesie około 
2,16 mln b/d. Wydaje się, że przy zmniejszonych zamówieniach na nowe instalacje oraz w wyniku względnie 
małej różnicy cen różnych rodzajów bunkru drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny. 
Od października ubr. średnia cena bunkru rośnie. Między październikiem ubr. a marcem br. średnia cena VLSFO 
z 20 portów z 325 do 535 USD/t, a IFO 380  z 275 do 420 USD/t – informuje Ship&Bunker.  Według najnowszych 
danych w Rotterdamie ceny bunkru za MTD 19 marca br. wynosiły: MGO – 500 USD, HSFO-380 – 370 USD, 
VLSFO 0.5% - 470 USD,  ULSFO 0.1% - 475 USD. W St. Petersburgu firmy bunkrowe oferowały odpowiednio (w 
USD):   505; 350;  453;  485 – podaje serwis  Petrol Bunkering. 
Dzisiaj widać, że  różnice w cenach paliw z wysoką i niską zawartością siarki wynoszą około 100 USD. Wydaje 
się, że wraz z dynamicznym wzrostem popytu na ULSFO, jego cena nie wzrośnie tak drastycznie jak zakładano 
jeszcze dwa lata temu. Wtedy szacowano, że przekroczy znacznie 150 USD. W 2018 r. armatorzy twierdzili, że 
koszty zainstalowania skruberów na ich statkach własnych oraz jednostkach czarterowanych można odzyskać w 
czasie krótszym niż rok. Wówczas czołowi operatorzy kontenerowców, masowców i zbiornikowców nastawiali się 
na masową instalację płuczek. Dziś to takich inwestycji podchodzi się znacznie ostrożniej. 
Czas dla polskich stoczni 
Z rynku japońskiego docierają informacje, że główni japońscy armatorzy zdecydowali się nie anulować swoich 
zamówień na skrubery pomimo tego, że różnica między cenami HSFO i VLSFO znacznie spadła. Jeśli postąpią 
tak inni operatorzy statków,  to popyt na montaż płuczek nie spadnie tak drastycznie jak prognozują Clarkson i 
Platts Analytics. 
Do niedawna scrubbery montowano do czyszczenia spalin silników o mocy od 25 do 30MW. Rozwój technologii 
sprawił, że skonstruowano zmodernizowany system hybrydowy dla silnika o mocy 72MW. Te informacje sprawiły, 
że armatorzy przychylnym okiem zaczęli spoglądać na skrubery. Instalacja systemu to dla armatora jednostkowy 
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koszt od 2 do 4 mln USD.  Niestety  prawie 60% wszystkich modernizacji i montaż nowych instalacji 
wykonywanych jest i będzie  w stoczniach azjatyckich. Popyt na montaż nowych systemów wzrósł w latach 2018-
2020 o prawie 100%. Dziś wiadomo, że w 2021 r. zamówień na nowe instalacje będzie mniej niż przed rokiem. 
Stocznie specjalizujące się w montażu skruberów będą musiały o kontrakty walczyć. 
I tutaj pojawia się szansa dla polskich stoczni w Gdańsku i  Gdyni. Po pierwsze nasze stocznie są elastyczne, a 
po drugie mają doświadczenie. Na przykład Nauta montowała skrubery na serii statków Transfennica i TT Line. 
Można ostrożnie oszacować, że z około 40% rynku usytuowanego poza Azją, nawet jedną trzecią zamówień 
można pozyskać dla stoczni polskich. Duże doświadczenie w instalacji płuczek mają stocznie Nauta i 
Remontowa. Jeśli by stworzyć silny zespół projektowy i produkcyjny, stocznie mogą skorzystać z innowacyjnych 
rozwiązań i transferu wiedzy w ramach morskich inteligentnych specjalizacji. Jeśli stocznie podejmą aktywny 
marketing i zjednoczą siły, to mają szansę na pozyskanie w najbliższym czasie co najmniej kilkadziesiąt zleceń 
rocznie.. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Trafiające do Bałtyku zanieczyszczenia zostają w nim nawet 20 lat. 

Morze Bałtyckie jest wyjątkowe w skali całego świata, ponieważ jest dość słodkie, a wymiana wody trwa w nim 
nawet 30 lat. To oznacza, że zanieczyszczenia, które trafiają do niego z niemal całego obszaru Polski, pozostają 
w nim na długo i wpływają na populację ryb bałtyckich. Z okazji obchodzonego 22 marca Światowego Dnia 
Ochrony Morza Bałtyckiego organizacje ekologiczne i rybacy apelują do konsumentów o pomoc w ochronie 
zasobów. 
– Nawet najmniejsza zmiana naszych codziennych przyzwyczajeń może wpłynąć na to, jak wygląda Bałtyk i na 
jak długo wystarczą nam jego zasoby – podkreśla Marcin Radkowski, prezes zarządu Kołobrzeskiej Grupy 
Producentów Ryb. 
– Bałtyk jest bardzo specyficznym morzem, nawet w skali całego świata. Jest zbiornikiem wód brachicznych, 
dodatkowo jest dość słodkim morzem, a wymiana wody – przez to, że jest na wpół zamknięty – zajmuje mu około 
30 lat. Dlatego wszystkie zanieczyszczenia i wszystko, co przedostanie się do Bałtyku, zostanie w nim minimum 
przez tyle czasu. Stąd tak ważne jest, żebyśmy zajęli się Bałtykiem i jego ochroną – podkreśla Olga Sarna, 
prezes zarządu Fundacji MARE. 
22 marca w krajach położonych nad Bałtykiem co roku obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Morza 
Bałtyckiego, ustanowiony przez Komisję Helsińską w 1997 roku. Ma on zwrócić uwagę na konieczność podjęcia 
działań w celu ochrony wód tego morza i jego zasobów. 
– Do najważniejszych problemów, z jakimi boryka się Bałtyk, należą odpady morskie: wszelkiego rodzaju plastik, 
zagubione, stare sieci rybackie czy np. niedopałki papierosów. Widzimy też bardzo postępujące zmiany 
klimatyczne, a konkretnie zmiany temperatury wody, które mają bardzo duży wpływ na organizmy żyjące w 
morzu. Ten akwen jest też mocno zanieczyszczony – spływają do niego zanieczyszczenia z przemysłu i 
rolnictwa, a pod wodą znajdują się wraki z paliwem i broń chemiczna z czasów I i II wojny światowej, które także 
zagrażają Bałtykowi. Tym tematem trzeba się zająć, zanim w nadchodzących latach to wszystko zacznie 
przedostawać się do wody – podkreśla Olga Sarna. 
Jedną z najskuteczniejszych metod ochrony środowiska Morza Bałtyckiego jest zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń oraz eksploatacji jego zasobów, np. poprzez ograniczenie zużycia sztucznych nawozów w 
rolnictwie oraz skuteczniejsze oczyszczanie ścieków. Niemal cały obszar Polski (99,7 proc.) znajduje się w zlewni 
Bałtyku, więc każdy konsument ma wpływ na to, co ostatecznie trafia do morza. 
– Tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy: w Gdańsku, w Warszawie, Krakowie czy we Wrocławiu – i tak 
mamy wpływ na Bałtyk. Wszystko to, co wylejemy czy wyrzucimy na ziemię, docelowo może spłynąć do Bałtyku i 
go zanieczyścić – wskazuje prezes zarządu Fundacji MARE.– W naszym najnowszym programie edukacyjnym 
Naturalnie Bałtyckie chcemy pokazać Polakom, że nawet najmniejsza zmiana naszych codziennych 
przyzwyczajeń może wpłynąć na to, jak wygląda Bałtyk i na jak długo starczą nam jego zasoby – podkreśla 
Marcin Radkowski, prezes zarządu Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb. 
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Marka Naturalnie Bałtyckie informuje konsumenta, że ma on do czynienia z rybą bałtycką najwyższej jakości. 
Program ma na celu promowanie racjonalnego wykorzystywania zasobów morza i świadomej konsumpcji 
lokalnych ryb, których połów generuje najmniejszy ślad węglowy. Znakiem Naturalnie Bałtyckie oznaczane są 
produkty rybne wytwarzane z ryb pozyskanych z Bałtyku, zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi, a 
także bez szkody dla środowiska. Takim standardem jest też certyfikat MSC, który aktualnie polskie organizacje 
połowowe starają się uzyskać. 
– Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC to trzon naszego programu i wyznacza zasady, jakimi powinny 
kierować się rybołówstwa, które chcą poławiać w sposób zrównoważony, czyli taki, żeby nie zagrażać 
ekosystemom morskim, żeby chronić zwierzęta, które żyją w morzach i oceanach, a przy okazji eksploatować 
stada i gatunki ryb, które konsumują ludzie na całym świecie – mówi dr Marta Potocka, menedżer ds. kontaktów z 
klientami biznesowymi i rybakami w MSC Polska i Europa Centralna. 
Polskie organizacje rybackie, które prowadzą połowy na Północnym Atlantyku czy Południowym Pacyfiku, są 
członkami  programu MSC już od ponad 10 lat. Od ubiegłego roku w procesie certyfikacji MCS uczestniczą też 
organizacje rybaków, którzy poławiają na rodzimym Bałtyku. 
– Wyniki audytów, którym poddawani są polscy rybacy na Bałtyku, poznamy za kilka miesięcy – wskazuje dr 
Marta Potocka. – Przystąpienie polskich rybaków do programu MSC będzie dowodem, że faktycznie wszyscy 
poławiający ryby na Bałtyku robią to w sposób zrównoważony, bezpieczny dla naszego akwenu. 
– Od jakiegoś czasu polscy rybacy są właściwie największą organizacją ekologiczną, której najbardziej zależy na 
tym, żeby dbać o zasoby Bałtyku. Realizowaliśmy projekty z wieloma organizacjami ekologicznymi, dotyczące np. 
usuwania z dna Bałtyku utraconych narzędzi połowowych, czyli tzw. sieci widm. Teraz jesteśmy w trakcie 
projektu, który ma ograniczyć emisję spalin emitowanych przez kutry rybackie. Staramy się też o certyfikat 
zrównoważonego rybołówstwa MSC dla naszych ryb bałtyckich – podkreśla Marcin Radkowski. 
Według danych Europejskiego Obserwatorium Rynku w zakresie Rybołówstwa (EUMOFA) statystyczny Polak 
zjada rocznie ok. 14,5 kg ryb, czyli nawet trzykrotnie mniej niż mieszkańcy krajów śródziemnomorskich. Co 
istotne, rzadko też sięgamy po ryby z Bałtyku. Rodzime gatunki, takie jak śledź, szprot, flądra, łosoś, turbot czy 
sandacz, częściej trafiają na stoły w Skandynawii czy Europie Zachodniej, gdzie są cenione przez konsumentów 
ze względu na swoje prozdrowotne właściwości. Badania jednoznacznie udowadniają, że ryby i przetwory rybne 
z Bałtyku zawierają śladowe zawartości zanieczyszczeń i nie zagrażają konsumentom. 
– Badania Morskiego Instytutu Rybackiego wskazują, że poziom zanieczyszczeń w rybach bałtyckich jest 
zdecydowanie niższy niż jeszcze 20–30 lat temu. Zresztą ryby bałtyckie nigdy nie przekraczały jakichkolwiek 
norm, nawet się do nich nie zbliżamy. Ryby bałtyckie są pełne wielonasyconych kwasów omega-3, mają łatwo 
przyswajalne białko, mikroelementy i witaminy, dlatego gorąco je polecam. Powinniśmy wszyscy dbać o Bałtyk i o 
rzeki, które do niego wpadają, żeby tych zasobów starczyło nam na jak najdłużej – podsumowuje prezes zarządu 
Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb. 

 
Źródło:gospodarkamorska.pl 

 

Smartfony przejdą do przeszłości? „Przejdziemy do życia w sieci”. 

Prognostycy spodziewają się, że rozwój takich technologii jak wirtualna (VR), wzbogacona rzeczywistość (AR), 
sztuczne inteligencje oraz urządzenia zintegrowane z naszymi ubraniami (lub na przykład biżuterią) ukształtuje 
nowe rozwiązanie. 
Tylko w USA około 80% ludzi posiada smartfony. Korzystamy z nich już praktycznie przy każdej okazji: 
komunikujemy się, płacimy, używamy jako kalendarzy, korzystając z aplikacji radzimy się ich, są naszymi 
trenerami, dietetykami, przewodnikami, bywają latarkami, zegarkami. Trudno sobie wyobrazić powrót do 
rzeczywistości sprzed smartfonów (a spróbujecie wyobrazić sobie powrót do czasów bez internetu?), tym 
ciekawsze jest pytanie - co jest następnym etapem, co zastąpi to urządzenie, które przyrosło do nas jak drugi 
organizm w symbiozie? 
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Graniczna data dla tego urządzenia to czas wypuszczenia na rynek pierwszego iPhone'a - dotykowy ekran i 
aplikacje, które możemy sobie na niego wgrywać wyznaczyły nowy standard, do którego wszyscy zaczęli równać. 
Było to 10 lat temu, w tym czasie tak przyzwyczailiśmy się do "czarnych lusterek" (antyutopijny serial "Black 
Mirror" swoją nazwę zawdzięcza właśnie refleksji nad smartfonem), że przeciętny użytkownik spędza z nim około 
5 godzin dziennie.  
Jeśli nie smartfon to co? 
Prognostycy spodziewają się, że rozwój takich technologii jak wirtualna (VR), wzbogacona rzeczywistość (AR), 
sztuczne inteligencje oraz urządzenia zintegrowane z naszymi ubraniami (lub na przykład biżuterią) ukształtuje 
nowe rozwiązanie. Jak się będzie nazywać? Tego jeszcze nie wiemy. 
- To, czego doświadczymy to przede wszystkim przejście pewnego granicy, z okazjonalnego wchodzenia do sieci 
do właściwie życia w sieci - mówi Jack Uldrich, autor książek i doradca inwestorów. 
Brad Berens, szef działu tworzenia strategii w Centrum Cyfrowej Przyszłości University of Southern California's 
Annenberg School for Communication and Journalism zakłada, że smartfony ustąpią miejsca znacznie 
mniejszym i dyskretniejszym urządzeniom - za to silnie spersonalizowanym: ukrytym w kolczykach, okularach, 
szkłach kontaktowych czy ubraniu.  
Urządzenia będą korzystały z technologii VR i AR transmitując dane i zdjęcia bezpośrednio w nasze pole 
widzenia, zatem nie będzie potrzeba wyposażać je w ekrany. Podczas gdy dziś kontrolujemy smartfony palcami, 
w przyszłości najprawdopodobniej twórcy urządzeń postawią na interfejs oparty na gestach. Wykonywanie 
gestów w powietrzu będzie zapewne przypominać osobom postronnym rzucanie czarów. Pisanie na klawiaturze 
może w związku z tym stać się rzadką umiejętnością tak jak dziś coraz rzadziej widzimy ludzi piszących ręcznie 
wiecznymi piórami.  
Cyfrowe anioły stróże 
Rozwój cyfrowych asystentów osobistych (bardzo popularne w USA Siri, Alexa i Cortana) pokazuje, że nasze 
interakcje z maszynami będą się ograniczać do wydawania prostych poleceń. Już teraz dysponujemy 
technologiami rozpoznawania twarzy, a kolejnym etapem będzie czytanie z ruchu gałek ocznych. Jak to może 
działać? 
 Jeśli będziesz patrzył na coś wystarczająco długo, twoje urządzenie wyczuje to i prześle ci związane z tym 
informacje - mówi Uldrich. 
Berens dodaje, że wirtualni asystenci będą szeptać tylko do naszych uszu komunikaty zarezerwowane tylko dla 
nas, na przykład gdy kogoś spotkamy, kogo nie zapamiętaliśmy, system szepnie nam jego imię i przypomni skąd 
możemy go znać. Dziwne? De facto Facebook czy aplikacje randkowe jak Tinder już wykorzystują takie 
mechanizmy analizując połączenia między znajomymi, wspólne zainteresowania, czy oznaczanie na zdjęciach. 
To z jednej strony ciekawe, z drugiej dość niepokojące, jak głęboko wpuścimy technologię do naszych żyć i głów. 
Na szczęście wybór wciąż jest po stronie ludzi. 
Istnieje badanie użytkowników smartfonów z 2015 gdzie co drugi mówił, że do 2020 roku takie urządzenie 
odejdzie do przeszłości. Ciekawe czy rzeczywiście już za trzy lata pożegnamy się z nimi na dobre. 
 

Źródło:Focus.pl 

Legia w kapitalnej formie. Koncert gry Pekharta. 

W spotkaniu Ekstraklasy Zagłębie Lubin podejmowało Legię Warszawa. Goście odnieśli pewne zwycięstwo. 
Do niedzielnego starcia Legia przystępowała w roli lidera. Zagłębie z kolei plasowało się na dziewiątej pozycji, ale 
nadal z realną szansą na zakończenie sezonu nawet w pierwszej trójce. 
Miedziowi grali na własnym terenie, ale to Legia była faworytem tej rywalizacji. Boisko szybko potwierdziło 
przedmeczowe przewidywania. 
Legia wyszła na prowadzenie już w 6. minucie meczu. Tomas Pekhart wykorzystał rzut karny uderzając w sam 
środek bramki Miedziowych. 
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Zaledwie kilka minut później ten sam zawodnik wpisał się na listę strzelców. Pekhart bardzo dobrze zachował się 
w polu karnym rywali zdobywając bramkę na 2:0. 
Minęło kolejnych sześć minut meczu i... czeski snajper zdobył trzecie trafienie! Dosyć przypadkowy gol, ale 
trafienie to trafienie. 
Prawdziwy nokaut. Legia po pierwszej połowie dzięki świetnej skuteczności Pekharta prowadziła 3:0. Wydawało 
się, że druga część meczu będzie formalnością. 
Druga część meczu była formalnością. W 63. minucie Pekhart kapitalnym uderzeniem pod samą poprzeczkę 
ustalił wynik spotkania na 4:0. Miedziowi bez szans. 
 

 

 

 
Źródło:PilkaNozna.pl 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację :  

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

Może polubisz nas na FB ? 
www.omk.org.pl 
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Wydarzyło się 22 marca - kalendarium 

22 marca jest 81 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 284 dni. 22 marca obchodzony 
jest jako Światowy Dzień Wody. 
Dzisiaj imieniny obchodzą : 
August, Baldwin, Baldwina, Bazyli, Benwenut, Boguchwał, Bogusław, Bogusława, Godzisław, Katarzyna, Kazimie
rz, Lea, Oktawian, Paweł, Zachariasz i Zachary 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1623 r. – Zygmunt III Waza nadał Siebieżowi prawo magdeburskie wraz z herbem.  
1841 r. -  Na pola koło dzisiejszej wsi Wilkanowo (województwo lubuskie) spadł meteoryt  
1887 r. - Józef Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na życie cesarza Aleksandra III 
Romanowa, którego autorami byli członkowie Frakcji Terrorystycznej Narodnej Woli.  
1915 r.– I wojna światowa: wysadzono forty Twierdzy Przemyśl oraz zniszczono sprzęt i uzbrojenie przed 
poddaniem jej Rosjanom.  
1928 r.– Powstało przedsiębiorstwo państwowe Polska Poczta, Telegraf i Telefon.  
1936 r. – Początek strajku okupacyjnego 1100 górników w KWK „Śląsk” w Chropaczowie przeciwko planom 
zwolnień pracowników. 
1943 r. –  Niemiecka policja rozstrzelała w Bodzechowie na Kielecczyźnie 130 Żydów. 
1987 r. –  Trener kolarski Andrzej Imosa, podczas przejazdu treningowego wraz z grupą podopiecznych przez 
miejscowość Rudka Bałtowska koło Ostrowca Świętokrzyskiego, został zaatakowany przez pijanego napastnika, 
wskutek czego przewrócił się z rowerem i odniósł śmiertelne obrażenia głowy (zmarł 6 kwietnia).  
1989 r. –   Rada Ministrów podjęła decyzję o wysłaniu kontyngentu wojskowego do Namibii.  
1999 r. –   Założono Fundację ITAKA  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 
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● ● ● 

Pacjentowi zdawało się, że pod jego łóżkiem siedzą potwory. Po wielu seansach niezadowolony z braku 
poprawy zrezygnował ze swojego terapeuty. 
Po pewnym czasie spotykają się na ulicy: 
- Nawet pan nie wie, jak świetnie się czuję. Poszedłem do innego lekarza i on mnie wyleczył w ciągu 
jednej sesji. 
- A jak on to zrobił? 
- Kazał mi obciąć nogi od łóżka. 

Źródło: dowcipy.pl 


