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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku – stan na dzień 28-06-2021 r 

Informujemy, iż nadal  z obowiązku kwarantanny niezależnie od kierunku podróży ( także po zmianach 
wprowadzonych 24-06-2021 r. ) 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. 

 

Źródło: www.omk.org.pl 

 

Informacja o ograniczeniach i procedurach 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 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/ 
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Ponownie przypominamy o kończącym się terminie dobrowolnego –

dodatkowego ubezpieczenia PZU wynegocjowanego dla marynarzy. 

W związku dobiegającą rocznicą polisy (30.06.2021 roku) ubezpieczenia grupowego osoby chcące przedłużyć 
ochronę ubezpieczeniową na kolejny rok (warunki, zakres ubezpieczenia oraz składka nie ulegają zmianie) 
proszone są o dokonanie płatności analogicznie jak do roku poprzedniego. 
Po dokonaniu płatności – najpóźniej do 10.07.2021 osoby te proszone są o przesłanie potwierdzenia dokonania 
płatności na adres @: lkrol@pzu.pl 
 
Przesłanie potwierdzenia płatności będzie obligowało do dalszego przedłużenia ubezpieczenia, w przypadku 
braku opłaty i przesłania potwierdzenia osoba zostanie wykreślona z ubezpieczenia z dniem 30.06.2021 
roku. Przypominamy: marynarze którzy mają nieopłacone składki członkowskie nie będą mogli skorzystać 
z kontynuacji ubezpieczenia. 
Składka płatna jest za cały rok polisowy, mianowicie za okres od 01.07.2021 do 30.06.2022 i wynosi 360 zł (w 
przypadku gdy ubezpieczamy współmałżonka, partnera czy dzieci pełnoletnie proszę tą składkę pomnożyć razy 
ilość osób objętych ubezpieczeniem w danej polisie) 
Dane do płatności: 
PZU Życie SA 
45 1030 1928 4100 1271 3854 3450 
tytułem: 713854345 
kwota: 360 zł (składka za jedną osobę) 
W przypadku gdy ktoś z Państwa nie posiada jeszcze elektronicznego dostępu do platformy moje PZU, a 
chciałby mieć wgląd w polisę, zakres, zweryfikować swoje dane lub osoby uposażonej proszę skierować prośbę o 
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taką informację na adres: @: lkrol@pzu.pl– zostanie przesłany link aktywacyjny na wskazany adres @ osoby 
ubezpieczonej. 
W przypadku chęci przystąpienia nowych osób poniżej do pobrania kwestionariusz do wypełnienia. 
Kwestionariusz wraz opłatą należy wysłać do dnia 27.06.2021 roku. 
Wszelkie zapytania prosimy kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela: 
Łukasz Król 
Dyrektor Oddziału Grupy PZU 
Oddział PZU 
PZU SA/PZU ŻYCIE SA 
Ul: Bankowa 16G, 72-009 Police 
k: +48 509 331 325 
lkrol@pzu.p 
Pliki do pobrania: 
Oferta 
https://www.omk.org.pl/_DataFiles/PZU%20OMK%20-%20oferta.pdf 
Kwestionariusz dla przystępujących  
https://www.omk.org.pl/_DataFiles/PZU%20Kwestionariusz%20OMK.pdf 
OWU 
https://www.omk.org.pl/_DataFiles/PZU%20Karta%20produktu%20P%20Plus%20z%20owu.pdf 
 

Źródło omk.org.pl 

Kampania 2021 - Sprawiedliwa Przyszłość dla Marynarzy. 

W następstwie pandemii COVID-19 marynarze byli i wciąż są narażeni na trudne warunki pracy związane z 
niepewnością i trudnościami związanymi z dostępem do portów, ponownym zaopatrzeniem, zmianą załogi, 
repatriacją itp. 
Kampania Dnia Marynarza 2020 koncentrowała swoje przesłanie wokół wezwania rządów do uznania 
marynarzy za kluczowych pracowników i złagodzenia dla nich ograniczeń w podróżowaniu, aby ułatwić zmianę 
załogi. 
Kampania Dnia Marynarza 2021 będzie nadal zachęcać rządy do wspierania marynarzy podczas pandemii, ale 
rozszerzy swoje przesłanie, wzywając do sprawiedliwej przyszłości dla marynarzy. 
W ramach kampanii zostaną omówione kwestie, które nadal będą istotne dla marynarzy po pandemii, takie jak 
sprawiedliwe traktowanie marynarzy, uczciwe warunki pracy (zgodnie z Konwencją MOP o pracy na morzu), 
uczciwe szkolenia, uczciwe bezpieczeństwo itp. 
#FairFuture4Seafers 
Ustanowiono oficjalny hasztag kampanii - #FairFuture4Seafers. Marynarze mogą używać hasztagu na mediach 
społecznościowych do wyrażania swojego stanowiska na temat tego, co obejmuje i jak wygląda sprawiedliwsza 
przyszłość marynarzy. 
Do akcji mogą dołączyć także różnego rodzaju organizacje wspierające, firmy żeglugowe oraz organizacje 
portowe. Chodzi o to aby zademonstrować, w jaki sposób wspierają marynarzy i jakie mają nadzieję na 
sprawiedliwszą przyszłość. 
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Gaz System rozpoczął układanie gazociągu Baltic Pipe na Morzu 

Bałtyckim. 

W dniu 27 czerwca Castorone – jeden ze statków morskich odpowiedzialnych za ułożenie gazociągu 
podmorskiego między Polską, a Danią, rozpoczął układanie Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim. 
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Układanie rozpoczęło się w miejscu znajdującym się niedaleko połowy trasy całego gazociągu podmorskiego, tj. 
na wodach duńskich, w pobliżu wyspy Bornholm. Castorone sukcesywnie będzie przesuwał się wzdłuż trasy 
gazociągu, w kierunku północno-zachodnim. 
- Baltic Pipe jest inwestycją realizowaną krok za krokiem i w założonych terminach. Pogody i inne okoliczności, 
na które nie mamy wpływu, bywają zmienne, ale my nie zwalniamy tempa i robimy swoje. Dziś Gaz-System 
rozpoczyna układanie podmorskiego odcinka, by cały projekt mógł być ukończony i uruchomiony z pełną 
przepustowością w 2022 roku. Baltic Pipe będzie wówczas jednym z głównych elementów, gwarantujących 
bezpieczeństwo energetyczne Polski – powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej. 
- Gaz-System osiągnął kolejny ważny etap w realizacji Baltic Pipe. Po 5-letnim okresie prowadzenia uzgodnień, 
projektowania i wyboru wykonawców rozpoczęło się układanie pierwszego w historii polskiego gazownictwa 
przesyłowego gazociągu podmorskiego. Do końca tego roku planujemy zespawać i ułożyć na dnie Bałtyku 275 
km gazociągu, który połączy wybrzeża Polski i Danii. Na najgłębszych wodach prace będą wykonywane przez 
Castorone - jeden z największych specjalistycznych statków tego typu na świecie – powiedział Tomasz Stępień, 
Prezes Gaz-System. 
Gazociąg podmorski Baltic Pipe będzie układany przez trzy pływające jednostki montażowe: Castorone, Castoro 
Sei oraz Castoro 10. Castorone jest największym statkiem zaangażowanym w budowę gazociągu podmorskiego 
na Morzu Bałtyckim. Korzysta z systemu dynamicznego pozycjonowania, dzięki czemu możliwe jest 
manewrowanie nim z dużą dokładnością. Ma ponad 300 metrów długości i prawie 40 metrów szerokości, a na 
pokład może zabrać nawet 700 osób. Dysponuje też lądowiskiem dla śmigłowców oraz kilkoma stanowiskami do 
spawania poszczególnych odcinków rur i łączenia ich w docelowy gazociąg. Zespawany gazociąg opuszczany 
jest z użyciem specjalnej rampy znajdującej się na rufie statku. Składa się ona z trzech części, które poprzez 
regulację nachylenia pozwalają na instalację rurociągu na różnych głębokościach. 
Kolejne dwa statki Castoro Sei oraz Castoro 10 stacjonują obecnie w Rotterdamie i są przygotowywane do 
włączenia się w układanie gazociągu Baltic Pipe. 
Poza Castorone, na Morzu Bałtyckim znajdują się też inne statki zaangażowane w prace podmorskie w ramach 
projektu Baltic Pipe. Zajmują się one m.in. dostawami rur, pomiarami, pogłębianiem dna, tworzeniem usypów 
skalnych czy też przygotowywaniem miejsc skrzyżowań z infrastrukturą stron trzecich znajdującą się na trasie 
gazociągu. 
Układanie prawie 275-kilometrowego gazociągu podmorskiego będzie trwało kilka najbliższych miesięcy. Jeśli 
pozwolą na to warunki pogodowe cały proces zakończy się jeszcze w tym roku.  
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Orlen i Lotos czekają na decyzję KE odnośnie fuzji. 

14 lipca mija termin wykonania zobowiązań nałożonych w ubiegłym roku przez Komisję Europejską na Orlen i 
Lotos, by mogło dojść do fuzji obu koncernów. Obecnie widać, że jest to termin niemożliwy do dotrzymania i firmy 
zawnioskowały do Brukseli o jego wydłużenie. 
Zdaniem Pawła Rymarza, doradzającego przy tym procesie prawnika, Komisja Europejska powinna przystać na 
tę prośbę, w przeciwnym razie całą procedurę trzeba by zaczynać od nowa. 
– Kluczowa decyzja w sprawie fuzji Orlen–Lotos, jaką wydała Komisja Europejska, zapadła rok temu. Nie należy 
oczekiwać żadnych istotnych zmian do tej decyzji, nikt zresztą o takie zmiany dziś nie wnosi. Jedyna kwestia, 
która jest przedmiotem postępowania przed Komisją Europejską, to przedłużenie terminu na wykonanie 
zobowiązań, jakie Komisja Europejska nałożyła na Lotos i Orlen – mówi agencji Newseria Biznes Paweł Rymarz, 
doradca prawny Lotosu w procesie fuzji Orlenu i Lotosu. 
W lipcu 2020 roku Komisja Europejska zgodziła się na planowaną fuzję Orlenu z Lotosem, jednak pod pewnymi 
warunkami. Jednym z nich była sprzedaż 80 proc. stacji paliw Lotosu podmiotowi zewnętrznemu działającemu na 
polskim rynku sprzedaży detalicznej oraz 30 proc. udziałów w rafinerii na rzecz niezależnego podmiotu. Jak 
podkreślał niedawno prezes Orlenu Daniel Obajtek, obie spółki przeszły już ok. 70 proc. drogi do realizacji fuzji. 
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Po wakacjach ma się rozpocząć wydzielenie aktywów rafineryjnych gdańskiej spółki, a rafineria w Gdańsku ma 
zostać przekształcona w spółkę typu joint venture z jednym z konkurentów. Do finalizacji transakcji, pieczętującej 
fuzję Grupy Lotos z PKN Orlen, ma dojść na przełomie I i II kwartału 2022 roku. 
– Dziś mamy do czynienia wyłącznie z kwestią proceduralną, czy warunki nałożone rok temu mają być spełnione 
do 14 lipca tego roku, co wydaje się niemożliwe, czy też Komisja udzieli racjonalnego, uzasadnionego 
przedłużenia tego terminu, na co zarówno Orlen, jak i Lotos bardzo liczą – podkreśla Paweł Rymarz. – Jeśli 
Komisja odmówi, wówczas tej transakcji nie będzie w przewidywalnym terminie. Trzeba by składać nowy wniosek 
i zaczynać proces od nowa. Jeśli udzieli racjonalnego, uzasadnionego przedłużenia czasu na realizację środków 
zaradczych, wówczas fuzja Orlen–Lotos miałaby szansę dojść do skutku. 
Planowane połączenie dwóch największych rafinerii ma umożliwić osiągnięcie synergii po stronie kosztów i 
przychodów, zwiększyć potencjał innowacyjności i inwestycji, a co za tym idzie – zwiększyć również potencjał 
paliwowy i przewagę konkurencyjną nowego podmiotu. Obie strony zapewniają, że fuzja zaszkodzi interesom 
Gdańska i Pomorza. Pomorzanie obawiają się marginalizacji kluczowej dla regionu firmy, a także wpuszczenia na 
polski rynek konkurencji, która przejmie część majątku Lotosu. Zwolennicy fuzji podkreślają, że pozwoli ona na 
powstanie liczącego się gracza na rynku paliw, i to nie tylko w regionie Europy Środkowo Wschodniej. 
– Polska jest za dużym krajem, aby pozwolić sobie na to, że żaden z naszych koncernów energetycznych nie 
odgrywa dużej roli na rynku międzynarodowym. Orlen jest potężną firmą, Lotos jest firmą mniejszą, ale 
nowoczesną, natomiast żadna z nich nie może dziś stanowić realnej konkurencji dla firm z Europy Zachodniej – 
uzasadnia konieczność fuzji doradca prawny Lotosu. – Orlen jest często porównywany nawet do MOL-a czy do 
OMV, czyli firm paliwowych działających na rynkach znacząco mniejszych. Więc jedyną szansą, żeby polski 
przemysł paliwowy mógł zaistnieć na rynkach międzynarodowych, jest jego konsolidacja. Samodzielnie Orlen i 
Lotos są na to za małe. 
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Mazury: 5.letnie dziecko holowane za żaglówką zranione śrubą. 

Na jez. Bełdany 5-latka, która była ciągnięta na materacu za żaglówką została zraniona śrubą silnika. Sternikiem 
jachtu był jej ojciec, mieszkaniec woj. mazowieckiego. Dziewczynka ma złamaną nogę - podała PAP w niedzielę 
piska policja. 
Asp. sztab. Piotr Jabłoński z Komendy Powiatowej Policji w Piszu poinformował, że do wypadku doszło w 
niedzielę w okolicach miejscowości Piaski na jeziorze Bełdany. 
45-latek płynąc jachtem żaglowym wyposażonym w silnik zaburtowy o mocy 9,9 KM holował 5-letnią córkę, która 
była na materacu. Łódka płynęła na biegu jałowym. Dziewczynka miała na sobie kamizelkę ratunkową. W 
pewnym momencie 5-latka zsunęła się z materaca do wody. Mężczyzna będącą w wodzie córkę przyciągnął do 
łodzi, gdy znalazła się ona w pobliżu śruby, mężczyzna niefortunnie złapał za manetkę, zwiększając obroty 
silnika. Śruba zraniła dziecko. 
Mężczyzna wciągnął córkę do łodzi, powiadomił służby ratunkowe i spłynął do portu. Tam ratownicy MOPR 
udzielili pierwszej pomocy a następnie 5-latkę do szpitala w Olsztynie zabrał śmigłowiec LPR. Dziewczynka 
doznała otwartego złamania nogi. 
Według policji, która wyjaśnia okoliczności wypadku, ojciec dziecka był trzeźwy. Na pokładzie żaglówki była także 
babcia 5-latki. Także była trzeźwa. 
"Apelujemy do wszystkich wypoczywających na wodzie, by kierowali się rozwagą i odpowiedzialnością. Niewinna 
zabawa może skończyć się źle" - powiedział asp. sztab. Piotr Jabłoński. 
 

Źródło: PAP 

Zbudować szczęście na cudzym nieszczęściu. Czy Chiny skorzystały na pandemii.  
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Pandemia COVID-19 stanowi bezprecedensowe wydarzenie skutkujące światowym kryzysem społeczno-
gospodarczym. W kontekście imponującego wzrostu potęgi Chin w trudnym czasie, zasadnym jest zastanowienie 
się, czy pandemia miała korzystny wpływ na sytuację Chin na morzu. 
Żegluga istotnie odczuła zawirowania spowodowane pandemią, co odcisnęło swe piętno na wymianie handlowej. 
Stabilne funkcjonowanie żeglugi oraz portów odgrywa fundamentalne znaczenie dla zapewnienia ciągłości 
globalnego łańcucha dostaw, jak również funkcjonowania gospodarek narodowych. 
Chiny w czasie pandemii nie tylko utrzymały pozycję światowego lidera handlu, lecz również ją umocniły. 
Wymownym przykładem jest fakt uzyskania po raz pierwszy miana największego partnera handlowego Unii 
Europejskiej w 2020 r., czy też najważniejszego partnera handlowego państw Azji Południowo-Wschodniej 
zrzeszonych w ASEAN. 
Równie ważkim zagadnieniem są liczne działania chińskiej marynarki wojennej, które z nie przykuły szerokiej 
uwagi światowej opinii publicznej z racji zaangażowania w walce z pandemią COVID-19.  
W Europie handel na plusie 
Rok po wybuchu pandemii koronawirusa, która spowodowała niemal powszechne spowolnienie gospodarki na 
całym świecie, Chiny odnotowały najwyższy wzrost eksportu od ponad dwóch dekad. 
W okresie styczeń-luty br., eksport wzrósł o 60,6 procent w ujęciu rocznym. Tegoroczny wzrost przekroczył 
prognozy analityków ankietowanych przez Reutersa, przewidujące wzrost o prawie 39 procent. Za rekordowym 
wzrostem eksportu stoi eksport elektroniki, który wzrósł o 54 procent. Równie imponująco prezentuje się eksport 
tekstyliów – w tym maseczek na twarz – który wzrósł o połowę. Zarówno w przypadku elektroniki, jak również 
tekstyliów, tak znaczące wzrosty były spowodowane popytem na artykuły do pracy zdalnej w domu i ochronnego 
sprzętu medycznego w czasie pandemii. 
Do wzrostu eksportu przyczyniła się również poprawa sytuacji w przemyśle wytwórczym w Unii Europejskiej i 
Stanach Zjednoczonych, który został zatrzymany na początku pandemii. 
Mimo, że na skutek pandemii obroty handlowe UE z resztą świata uległy zmniejszeniu, to zgoła odmiennie 
prezentuje się sytuacja w odniesieniu do Chin. Dotychczasowy największy partner handlowy UE, czyli Stany 
Zjednoczone, utraciły pozycję lidera na rzecz Państwa Środka. Eksport UE do USA spadł o 8,2 procent, zaś 
import o 13,2 procent. W 2020 r. eksport towarów z UE do Chin zwiększył się o 2,2 procent (do 202,5 mld EUR z 
198,2 mld EUR w 2019 roku), zaś import o 5,6 procent (do 383,5 mld EUR z 363 mld EUR w 2019 roku).  
W Azji biznes też dobrze się kręci 
Kraje Azji Południowo-Wschodniej zrzeszone w ASEAN stały się największym partnerem handlowym Państwa 
Środka, gdyż wymiana handlowa wzrosła po obu stronach mimo pandemii.    
Według państwowej agencji prasowej Xinhua, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2020 roku, handel między 
ASEAN a Pekinem osiągnął 240 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 4,2 procenta w porównaniu z tym 
samym okresem 2019 roku.  W odniesieniu do całego 2020 roku, możemy mówić o 7 procentowym wzroście. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy było skuteczne uporanie się z pandemią koronawirusa w porównaniu z innymi 
krajami, co zaawocowało wcześniejszym otwarciem fabryk.  
Marynarka wojenna na covidowym dopingu 
Chińscy przywódcy świadomi tego, że wewnętrzne zamieszanie spowodowane pandemią zwiększa podatność na 
ataki wrogów zewnętrznych, obawiali się, że wrogowie Państwa Środka będą myśleć, iż mogą osiągnąć korzyści 
kosztem zaabsorbowanych walką z koronawirusem Chin. Szereg działań chińskiej marynarki wojennej oraz floty 
rybackiej na Morzu Południowochińskim odbywało się w cieniu światowej walki z pandemią, podobnie jak działań 
względem Tajwanu, które miały charakter pokazu siły.  
Chiny rozpoczęły wysyłanie wrogich sygnałów wojskowych do Tajwanu, już w 2016 roku, kiedy Tsai Ing-wen z 
antyunifikacyjnej Demokratycznej Partii Postępowej została wybrana na prezydenta. Tsai wygrała reelekcję w 
styczniu i odbyła swoją drugą inaugurację w maju ubiegłego roku, pobudzając zjednoczeniowe resentymenty w 
Chinach, powodując presję na rząd w Pekinie, by dokonać pokazu siły, co też nastąpiło. 
Chiny, Brunei, Japonia, Wietnam, Filipiny, Malezja i Tajwan mają wzajemne roszczenia do regionu Morza 
Południowochińskiego, zaś Chińczycy wiodą prym w konfliktach. 
Amerykański lotniskowiec o napędzie atomowym USS Theodore Roosevelt z powodu pandemii został zmuszony 
do opuszczenia Morza Południowochińskiego w marcu ubiegłego roku i zadokowania w Guam. Korzystając z 
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nadarzającej się okazji, Chińczycy wzmocnili swą obecność na akwenie, zarówno poprzez wysyłanie okrętów 
marynarki wojennej, jak i floty rybackiej, która pod rzekomym rybołówstwem, w istocie realizowała cele militarne. 
Konkluzje 
Chiny skutecznie wykorzystały pozycję wiodącej potęgi gospodarczej świata, wychodząc zwycięsko z 
koronawirusowej batalii. Podczas gdy wiele państw do tej pory zmaga się z negatywnymi konsekwencjami 
pandemii, to Chiny wyszły na prowadzenie, zarówno w handlu, jak również gospodarce morskiej. 
Trudno nie odnieść wrażenia, że sytuacja wywołana pandemią nie zostanie należycie wykorzystana przez Pekin 
do wzmocnienia krajowej gospodarki. Państwo Środka jest doświadczonym szulerem, który nie tylko gra, ale i 
rozdaje karty w grze o prymat w globalnym handlu i polityce.  
Wiele państw nadal zmaga się z przerwami w łańcuchu dostaw, zaś fakt, że znaczna ilość światowej produkcji 
ma miejsce w Chinach sprawia, że Pekin może dokonywać opóźnień w dostawie towarów pod sloganem nowych 
ognisk pandemii, działając na osłabienie zagranicznej konkurencji. Takie działanie z pewnością byłoby korzystne 
dla Chińczykom, którym trudno odmówić rozsądku w podejmowanych decyzjach. Największy rywal Chin, Stany 
Zjednoczone, również prowadzi rozliczne działania o wątpliwie etycznym charakterze, mające na celu utrzymanie 
dotychczasowej pozycji mocarstwa, które zaczyna jawić się jako kolos na glinianych nogach stopniowo 
podgryzanych przez Chińczyków. Potencjalne sterowanie łańcuchem dostaw przez Pekin wydaje się racjonalnym 
działaniem, którego prawdziwość jest niemożliwa do weryfikacji dla zewnętrznych obserwatorów. 
 

Źródło:gospodarkamorska 

Seaspan z nowymi umowami na budowę kontenerowców.  

Seaspan Corporation zawarła umowy na budowę dwóch nowych kontenerowców o pojemności 12 000 TEU, 
dzięki czemu ich portfel zamówień na nowe konstrukcje obejmuje 39 statków. 
Seaspan oczekuje, że statki zostaną dostarczone w czwartym kwartale 2022 roku i wejdą na czartery 
długoterminowe z nieujawnionym globalnym liniowcem. Czartery zawierają również opcje zakupu jednostek. 
– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy nadal ułatwiać transport naszym klientom – powiedział Bing Chen, 
prezes, prezes i dyrektor generalny Seaspan – Po raz kolejny pokazujemy, że nasz klient może zawsze polegać 
na naszym doświadczonym zespole i zintegrowanej platformie, aby dostarczyć odpowiednie rozwiązania. 
Seaspan, jako spółka zależna należąca w całości do notowanej na giełdzie Atlas Corp, jest niezależnym 
właścicielem i operatorem statków kontenerowych na długoterminowych czarterach. Flota firmy składa się 
obecnie ze 129 statków o łącznej pojemności około 1 090 200 TEU. 
Po fali dostaw na rynku używanych statków, która zwiększyła ładowność floty powyżej 1 miliona TEU, od końca 
zeszłego roku Seaspan powiększył swój portfel zamówień do 39 statków, co daje łączną pojemność 1 694 200 
TEU przy pełnej dostawie. 
Seaspan nie ujawnił stoczni, która otrzyma najnowsze zamówienie. 
 

Źródło:gospodarkamorska 

Hapag Lloyd składa nowe zamówienia na bardzo duże kontenerowce. 

Hapag-Lloyd zamówił kolejne sześć bardzo dużych kontenerowców w Korei Południowej. Zamówione w Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) statki będą miały pojemność ponad 23 500 TEU z silnikami 
dwupaliwowymi, które mogą pracować na paliwie LNG. Dostawy mają rozpocząć się w 2024 roku. 
Statki zostały sfinansowane poprzez konsorcjalną, ekologiczną pożyczkę w wysokości 852 mln USD z terminem 
zapadalności 12 lat od daty dostawy. Firma podała, że średnioterminowym celem jest, aby statki działały na 
„neutralnym dla klimatu” syntetycznym gazie ziemnym (SNG). 
Firma złożyła w grudniu 2020 roku podobne zamówienie o wartości około 1 miliarda dolarów przy 
zabezpieczonym finansowaniu. Dostawy tych jednostek odbędą się w 2023 roku. Wszystkie 12 statków będzie 
operować na trasach Europa-Daleki Wschód. 
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– Dzięki tej inwestycji w nowe jednostki chcemy zrobić kolejny krok w ciągłej modernizacji naszej floty – zarówno 
pod względem wielkości, jak i zrównoważonego rozwoju – powiedział Rolf Habben Jansen, dyrektor generalny 
Hapag-Lloyd – Jednocześnie chcemy sprostać utrzymującemu się wysokiemu popytowi. 
Mocny początek roku dla Hapag-Lloyd 
Hapag-Lloyd jest piątym co do wielkości operatorem kontenerowym na świecie z około 7,2% udziałem w rynku. 
Od pierwszego zamówienia firma odnotowała mocny początek roku z zyskiem netto w wysokości 1,45 miliarda 
dolarów w pierwszym kwartale 2021 roku. 
– W związku z dużym popytem na transport kontenerowy, skorzystaliśmy z lepszych stawek frachtowych, 
zwłaszcza na rynku spot. Co więcej, ceny bunkrów były niższe niż w 2020 roku – powiedział Jansen po 
opublikowaniu danych finansowych firmy za I kwartał. 
– Jednakże ze względu na związane z popytem zatłoczenie infrastruktury portowej i zaplecza w wielu miejscach 
oraz wynikający z tego niedobór swobodnie dostępnych statków i kontenerów, wielkość przewozów była nieco 
poniżej poziomu z tego samego kwartału ubiegłego roku, na poziomie około 3,0 mln TEU, czyli minus 2,6 procent 
– powiedział Jansen. 
W ostatnich miesiącach Hapag-Lloyd złożył również zamówienia na kontenery o łącznej ładowności 210 tys. 
TEU, by złagodzić niedobór kontenerów w Azji i na całym świecie. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Turcja: Prezydent Erdogan zaingurował budowę Kanału Stambulskiego. 

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zrobił pierwszy krok w realizacji projektu kontrowersyjnego kanału na 
zachodnim krańcu Stambułu, uczestnicząc w ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod most Sazlidere. 
Krytycy budowy mówią o jej zgubnych skutkach środowiskowych i gospodarczych. 
"Dzisiaj otwieramy nową kartę w historii rozwoju Turcji" – powiedział Erdogan podczas ceremonii. "Postrzegamy 
Kanał Stambulski jako projekt mający na celu uratowanie przyszłości Stambułu… aby zapewnić bezpieczeństwo 
życia i mienia Bosforu w Stambule i tutejszych obywateli" – dodał. 
"To nie jest ceremonia otwarcia fontanny – podkreślał turecki prezydent - Dzisiaj kładziemy podwaliny pod jeden 
z wzorcowych kanałów na świecie". 
Mustafa Ilicali, profesor w dziedzinie transportu i były członek tureckiego parlamentu powiedział, że ruch morski w 
Bosforze od 2005 roku wzrósł o 72 procent. "Tankowce powodują wypadki w wąskiej cieśninie. Oczekujące statki 
zanieczyszczają morze i powodują szkodliwe emisje" – ocenił i zaznaczył, że nie bez znaczenia pozostaje aspekt 
finansowy projektu; przepływające tamtędy statki będą musiały wnosić opłaty, zasilające budżet państwa. 
Według rządu Erdogana Kanał Stambulski ułatwi ruch statków i zmniejszy ryzyko wypadków w Cieśninie Bosfor – 
jednym z najbardziej ruchliwych szlaków żeglugowych na świecie. Pomysł jego zbudowania turecki prezydent po 
raz pierwszy wysunął w 2011 roku. 
Nowa trasa wodna ma mieć długość 45 km i ma łączyć Morze Marmara i Morze Czarne na zachód od Bosforu. W 
projekcie przewidziano budowę nowych portów, mostów, przedsiębiorstw, osiedli mieszkaniowych i sztucznego 
jeziora. Według Erdogana koszt projektu szacowany jest na 15 miliardów dolarów, a jego realizacja ma trwać 
sześć lat. 
Przeciwnicy pomysłu uważają jednak, że kanał wywoła poważne szkody ekologiczne w Stambule, zwiększy 
niebezpieczeństwa, związane z trzęsieniami ziemi i narazi i tak już osłabioną turecką gospodarkę na jeszcze 
większe zadłużenie. 
"Przez nowy kanał wody Morza Czarnego i Marmara zostaną zmieszane. Będzie to miało konsekwencje 
ekologiczne i zagrozi już i tak słabemu zaopatrzeniu miasta w wodę i życiu morskiemu" – powiedział Pinar 
Giritlioglu, wiceprezes miejscowej Izby Urbanistycznej. 
Pierwsza konstrukcja projektu, ośmiopasmowy, 840-metrowy most drogowy ma połączyć się z autostradą 
Northern Marmara, która łączy również inne niedawne projekty infrastrukturalne – nowe lotnisko i trzeci most na 
Bosforze. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 25-2021 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 8 
 

Samuel Ramani, analityk ds. Bliskiego Wschodu, powiedział telewizji Al-Dżazira, że chociaż 15-krotny wzrost 
ruchu w Bosforze w ciągu ostatniego półwiecza jest poważnym problemem, należy go wyważyć z obawami 
środowiskowymi i geopolitycznymi, w tym z doniesieniami, że znaczna część projektu będzie finansowana przez 
kapitał chiński. 
"Ominięcie zatorów w Bosforze jest słusznym argumentem – ocenił - Ale są też inne pytania – czy to waży koszty 
środowiskowe i czy potencjalnie zagraża suwerenności Turcji, jeśli projekt jest finansowany przez Chiny?".  
 

Źródło: PAP 

Dokumenty rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających o długości do 

24 m.  

Uwaga! 
Zbliża się termin utraty ważności dokumentów rejestracyjnych wydanych przed 1 stycznia 2000 r. 
Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych 
jednostek pływających o długości do 24m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500) (URJ). Ważność dokumentów 
rejestracyjnych wydanych przed datą wejścia w życie przepisów URJ została czasowo utrzymana na 
odpowiednio 12, 18 lub 30 miesięcy Z dniem 31 lipca 2021 r. kończy się I etap wymiany dokumentów. 
Wniosek o rejestrację możesz złożyć w wybranym organie rejestrującym, spośród 382 na terenie kraju. Są nimi 
starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu oraz PZŻ i PZMWiNW. Wniosek można złożyć drogą 
elektroniczną, ale po odbiór dokumentu należy udać się do siedziby organu – wybierz taki, do którego łatwo Ci 
będzie dotrzeć. Jeśli nie złożysz wniosku o rejestrację w terminie, stracisz prawo do ulgowej opłaty za rejestrację 
oraz możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego. 
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź strony: reja24.gov.pl 
System REJA24: 

 e-usługi związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – wnioski 
można kierować drogą elektroniczną do dowolnie wybranego przez siebie organu rejestrującego, 
wykorzystując elektroniczną skrzynkę podawczą; 

 na Portalu Publicznym znajdują się materiały informacyjne o obowiązujących przepisach 
i procedurach; 

 na Platformie Szkoleniowej udostępniono instrukcje obsługi oraz filmy instruktażowe prezentujące 
sposób posługiwania się aplikacjami Systemu REJA24 w zakresie obowiązków rejestracji jednostek 
pływających, aktualizacji danych, a także innych usług realizowanych za pomocą systemu. 

 
Źródło:UrządMorski 

Jak uzyskać wodę z powietrza, nie zużywając energii? 

Nie ma wody na pustyni? Nieprawda. Para wodna jest nawet w pustynnym powietrzu. A inżynierowie Politechniki 
Federalnej w Zurychu znaleźli sposób, jak ją zbierać, nie zużywając w tym celu prądu czy paliwa. 
Tam, gdzie nie ma źródeł słodkiej wody, można odsalać wodę morską. Jest to jednak kosztowne, wymaga 
specjalnych instalacji i sporych nakładów energii. W głębi lądu pozostaje tylko para wodna zawarta w powietrzu. 
Gdy temperatura spadnie poniżej pewnej wartości (zwanej punktem rosy), para ulega kondensacji i powstają 
krople wody. 
W gorący dzień także można by parę wodną z powietrza zbierać. Jednak powierzchnię, na której ma zebrać się 
woda, trzeba by nieustannie schładzać. A to wymaga zużycia energii. 
Chłodzenie bez zasilania pozwala uzyskać wodę z powietrza 
Inżynierom z Politechniki Federalnej w Zurychu (ETH) udało się to osiągnąć w inny sposób. Opracowana przez 
nich powłoka jednocześnie odbija promieniowanie słoneczne (więc się nie nagrzewa) i oddaje ciepło w takim 
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zakresie podczerwieni, którego nie zatrzymuje powietrze. Innymi słowy, wypromieniowuje ciepło prosto w 
kosmos. 
W ten sposób udało się osiągnąć temperaturę nawet o 15 stopni niższą, niż temperatura otoczenia. A to sprawia, 
że para wodna może się skraplać nawet w gorący dzień. 
Testy nowego urządzenia wykazały, że może ono dawać nawet dwa razy więcej wody, niż inne podobne sposoby 
(wykorzystujące chłodzenie pasywne, czyli bez dostarczania energii). Pilotażowy system zbierał nieco ponad 50 
mililitrów wody na godzinę (w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni), co jest bliskie teoretycznej granicy 
60 mililitrów. 
I choć z pozoru to niewiele, w ciągu doby pozwoliłoby zebrać ponad litr (a dokładnie 1200 ml) wody na metrze 
kwadratowym. A urządzenie dziesięć razy większe – rzecz jasna, dziesięć litrów. 
Urządzenie ma jeszcze jedną zaletę. Druga strona szyby, którą pokryto chłodzącą powłoką, pokryta została z 
kolei powłoką superhydrofobową, czyli silnie odpychającą wodę. Nie trzeba więc z niej wody zbierać (co 
wymagałoby energii), ponieważ krople same spadają do pojemnika. 
– W porównaniu do innych urządzeń, nasze działa bez zasilania, co jest jego kluczową zaletą – mówi Iwan 
Hächler, doktorant termodynamiki na ETH. 
Problemy z brakiem wody będą dotykać połowę mieszkańców świata 
Póki mamy wodę w kranie, specjalnie się nią nie przejmujemy. Ale tego luksusu nie ma wielu ludzi na świecie. 
Już teraz 3,6 mld ludzi na świecie ma trudności z dostępem do wody pitnej przynajmniej przez miesiąc w roku. W 
połowie stulecia będzie to już 5 mld, czyli połowa ówczesnej liczby ludzi na Ziemi. 
Celem projektu było opracowanie technologii, którą można stosować będzie właśnie tam, gdzie wody brakuje. 
Zwykle są to też kraje mniej zamożne, więc budowa instalacji odsalających wodę lub nawet wodociągów 
dostarczających wodę z odległych zbiorników jest poza ich zasięgiem. 
bieranie wody z powietrza bez konieczności żadnego zasilania jest doskonałym rozwiązaniem. Badacze dodają 
też, że produkcja takich urządzeń jest stosunkowo prosta, a system można powiększać, dokładając kolejne 
moduły. W ten sposób można będzie budować większe instalacje dostarczające cenną wodę. 
 

Źródło: Focus 
 

Trener Taylor wybrał 12. Graczy na kwalifikacje olimpijskie. 

Trener reprezentacji Polski Mike Taylor wybrał 12 zawodników, którzy zagrają w turnieju kwalifikacyjnym do 
Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w Kownie. Pierwszy mecz z Angolą już we wtorek o godz. 15:30. Transmisja w 
TVP Sport. 
Trener Taylor na tym etapie podziękował za współpracę Andrzejowi Mazurczakowi. Według przepisów FIBA w 
kwalifikacjach olimpijskich może wziąć udział 12 zawodników. W niedzielę do drużyny dołączyli Jarosław 
Zyskowski (powrót do składu po narodzinach dziecka) oraz A.J. Slaughter (zakończył rozgrywki w Kuwejcie). 
Polacy w Kownie przebywają od piątku i mają za sobą już kilka treningów w Žalgirio Arena, gdzie we wtorek 
rozpocznie się rywalizacja o miejsce na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020. Rywalami Biało-Czerwonych w 
grupie B turnieju kwalifikacyjnego będą reprezentacje Słowenii oraz Angoli. Dwie najlepsze drużyny grupy 
zagrają następnie w półfinale z Litwą, Koreą lub Wenezuelą. Tylko zwycięzca całego turnieju zagra w Tokio. 
W przypadku awansu na Igrzyska Olimpijskie Biało-Czerwoni zagrają w grupie C z Argentyną, Japonią i 
Hiszpanią. Koszykarski turniej w Tokio zostanie rozegrany od 25 lipca do 7 sierpnia 2021 r. 
Terminarz turnieju kwalifikacyjnego w Kownie (transmisje w TVP Sport): 
29 czerwca, godz. 15:30: Polska - Angola 
1 lipca, godz. 15:30: Słowenia - Polska 
3 lipca: półfinały 
4 lipca: finał 
Skład reprezentacji Polski: 
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Aleksander Balcerowski, silny skrzydłowy/środkowy, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania) 
Aaron Cel, silny skrzydłowy, Polski Cukier Toruń 
Jakub Garbacz, rzucający/niski skrzydłowy, Syntainics MBC Weissenfels (Niemcy) 
Adam Hrycaniuk, środkowy, Asseco Arka Gdynia 
Łukasz Kolenda, rozgrywający, Trefl Sopot 
Łukasz Koszarek, rozgrywający, Legia Warszawa 
Damian Kulig, środkowy, Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 
Michał Michalak, rzucający, EWE Baskets Oldenburg (Niemcy) 
Mateusz Ponitka, rzucający/niski skrzydłowy, Zenit St. Petersburg (Rosja) 
A.J. Slaughter, rozgrywający, Al Kuwait SC (Kuwejt) 
Michał Sokołowski, niski skrzydłowy, De Longhi Treviso (Włochy) 
Jarosław Zyskowski, niski skrzydłowy/silny skrzydłowy, RETAbet Bilbao Basket (Hiszpania) 
Sztab szkoleniowy: 
Mike Taylor - trener główny 
Arkadiusz Miłoszewski - trener asystent 
Marcin Woźniak - trener asystent 
Artur Gronek - trener asystent 
Marek Popiołek - manager reprezentacji 
Dominik Narojczyk - trener przygotowania fizycznego 
Jakub Majewski - fizjoterapeuta 
Marcin Błoński - lekarz reprezentacji 
Maciej Krupiński - kierownik reprezentacji 
Paweł Łakomski - oficer prasowy 

Źródło:koszkadra.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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Kontakt z OMK.  

Informujemy, że w związku ze specyfiką pracy naszego biura biuro OMK będzie zamknięte do odwołania. 
We wszystkich sprawach proszę kontaktować się drogą e-mail: biuro@nms.org.pl 

W pozostałych pilnych sprawach pod nr 91 422 02 02  

W pilnych sprawach dot. spraw roszczeń prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 

516 516 900. 

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 

 

Wydarzyło się 28 czerwca - kalendarium 

28 czerwca 179 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 186 dni.  
Dzisiaj imieniny obchodzą : 
Argymir, Ekard, Ekhard, Heraklides, Heron, Ireneusz, Jakert, Józef, Leon, Leona, Lubomir, Marcela, Paweł,  
Plutarch, Seren, Serena, Wincencja, Wincenta, Wincentyna i Zbrosław. 
Dzisiaj w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1569 r. Zakończyły się negocjacje w sprawie Unii lubelskiej – porozumienia pomiędzy stanami Korony Królestwa 
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego (podpisana została 1 lipca, a  
ostatecznie ratyfikowana przez króla Zygmunta II Augusta 4 lipca tego roku).  
1651 r. Powstanie Chmielnickiego: rozpoczęła się bitwa pod Beresteczkiem, jedna z największych bitew 
lądowych XVII wieku.  
1656 r.  Potop szwedzki: królowa Ludwika Maria Gonzaga opuściła pół roku po swoim mężu Janie 
Kazimierzu zamek w Głogówku, gdzie od października poprzedniego roku przebywali wraz ze swym dworem na 
wygnaniu. 
1657 r. Potop szwedzki: wojska szwedzkie po krótkotrwałym oblężeniu zdobyły zamek w Złotowie oraz spaliły 
miasto.  
1660 r. IV wojna polsko-rosyjska: zwycięstwo wojsk polsko-litewskich w bitwie pod Połonką, które 
uratowało oblężone od trzech miesięcy Lachowicze.  
1924r. Rozporządzeniem prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego zostało powołane 
przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe.  
1927r. Prochy Juliusza Słowackiego po przewiezieniu do Polski złożono w Krypcie Wieszczów w katedrze 
wawelskiej. 
1940 r.  W lesie pod wsią Olsztyn koło Częstochowy Niemcy rozstrzelali 14 polskich więźniów politycznych.. 
1956 r.  W Poznaniu doszło do protestów robotniczych znanych jako „Poznański Czerwiec”, krwawo stłumionych 
przez wojsko i milicję.  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2021-05-21 

1 EUR 4,5085 

1 USD 3,7749 

1 CHF 4,1175 
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1 GBP 5,2516 

 

 

 

 

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

 

● ● ● 

Na budowie słychać okrzyk: 
- Franek, podaj kur.. tą cegłę! 
Przechodzący ksiądz zwraca uwagę: 
- Może tak delikatniej... 
- Dobra - Franek, podaj kur.. cegiełkę! 
 

Źródło: dowcipy.pl 


