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Informacja OMK.  

Informujemy, że w związku ze specyfiką pracy naszego biura i zaostrzonej sytuacji związanej z COVID-19 
Biuro OMK będzie zamknięte od dnia 12.03.2020 roku do odwołania. 

We wszystkich sprawach proszę kontaktować się e-mail: biuro@nms.org.pl 

lub 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 

Odzyskane wynagrodzenie po bankructwie A1 Offshore.  

Wszyscy marynarze , należący do OMK odzyskali zaległe wynagrodzenia po bankructwie duńskiego armatora A1 
Offshore. OMK prowadziła sprawę od marca kiedy to napłynęły pierwsze zgłoszenia. 
Roszczenie zakończone zostało pozytywnie poprzez zaangażowanie duńskich związków zawodowych jaki i 
uaktywnieniu wielu duńskich administracji morskich oraz związanych z prawem pracy.  
Do tej pory udało się odzyskać blisko ćwierć miliona złotych. 
Podejmowane są dalsze starania w celu odzyskania innych należności, które powinny być zagwarantowane 
prawem duńskim. 

Źródło:omk.org.pl 

 

Planowany projekt zmian  w ustawie o podatku dochodowym – 

likwidacja ulgi abolicyjnej.  

W odpowiedzi na liczne zapytania w kwestii planowanej likwidacji ulgi abolicyjnej przez ustawodawcę, 
informujemy: 
możliwość wprowadzenia przez rząd w życie takiego zamiaru była sygnalizowana i szeroko omawiana już w 2018 
i w 2019 r. przez współpracującą z OMK / ITF Kancelarię prawno - podatkową na organizowanych co roku 
Seminariach w którym uczestniczą marynarze należący do OMK.  
Obecnie czekamy na opinię prawną, która jest przygotowywana przez współpracującą z OMK Kancelarię 
specjalizującą się w podatkach marynarskich i która będzie użyta przy nieuniknionych konsultacjach społecznych 
nad zmianami legislacyjnymi jako argument nad możliwością wyłączenia marynarzy z takiego rozwiązania. Jak 
zawsze będziemy informować na bieżąco w Strefie Marynarza, przekażemy oczywiście treść przygotowywanej 
opinii prawno - podatkowej.  
 

Źródło:omk.org.pl 
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Aktywiści z Greanpeace lokują dostęp do rafinerii. 

Aktywiści z Greenpeace przy pomocy statku Rainbow Warrior blokują tankowcom dostęp do rafinerii w Lysekil na 
zachodnim wybrzeżu Szwecji. Akcja ma związek z planem rozbudowy zakładu koncernu paliwowego Preem. 
Protestujący przeciwko planom powiększenia rafinerii wywiesili baner z napisem "Preem albo Paryż", 
nawiązujący do porozumienia paryskiego, w którym kraje zobowiązały się do zmniejszenia emisji dwutlenku 
węgla. 
W piątek szwedzka policja podjęła dialog z manifestantami, ale nie udało im się przekonać ekologów do 
odpłynięcia. Statek Greenpeace znajduje się na wodach, na których ma prawo przebywać. Blokada utrudniła ruch 
siedmiu statkom, dwa nie mogą wydostać się z portu, a pięć zmierzających do Lysekil tankowców czeka na 
wpłynięcie. 
Koncern Preem nie komentuje sprawy. 
Według przedstawicieli Greenpeace blokada będzie trwała do chwili, gdy rząd odmówi wydania pozwolenia na 
rozbudowę rafinerii. "Kiedy nic nie pomaga, odwołujemy się do obywatelskiego nieposłuszeństwa" - oświadczyła 
szefowa Greenpeace na Szwecję Isadora Wronski. 
Wcześniej sąd odwoławczy wydał wyrok zezwalający na inwestycję, ma on jednak jedynie charakter doradczy, 
gdyż wcześniej przejęcie sprawy ogłosiły szwedzkie władze. Procedura ta budzi wśród prawników kontrowersje. 
W ostatnich dniach za wstrzymaniem rozbudowy rafinerii Preem opowiedziała się współrządząca Szwecją Partia 
Ochrony Środowiska Zieloni oraz nastoletnia aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. 
Zdaniem jej przeciwników inwestycja przyczyni się do wzrostu emisji CO2 z 1,7 ton do 2,7 ton rocznie, stając się 
największym w Szwecji źródłem emisji dwutlenku węgla. 
Natomiast według szwedzkiego koncernu Preem rozbudowa rafinerii oznaczać będzie rozwój gospodarczy 
typowo turystycznego regionu Bohuslaen i 250 nowych miejsc pracy. Firma podkreśla, że w szerszej 
perspektywie emisja dwutlenku węgla będzie niższa, gdyż produkowane paliwo spełniać będzie ambitne normy 
środowiskowe. Z powodu zaostrzenia przepisów konieczna jest inwestycja w nową linię produkcyjną. Nie ma już 
chętnych na tzw. ciężkie paliwo do statków (z dużą zawartością siarki), jakie było wcześniej produkowane. 
 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Ropa nadal pod presją podaży , w tym roku mocno nie podrożeje. 

Baryłka ropy Brent w przyszłym roku może kosztować średnio mniej niż 50 dolarów - przewidują analitycy. W tym 
roku cena nie powinna przekroczyć 50 dol., ponieważ podaż po kryzysie jeszcze się nie odbudowała. 
Ceny ropy spadają od kilku tygodni. Ceny listopadowej serii kontraktów na Brent w piątek rano powróciły w rejon 
39,90 dolarów za baryłkę. 
Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) w najnowszej krótkoterminowej prognozie ocenia, że 
średnia cena baryłki Brent w tym roku wyniesie niecałe 42 dolary, w IV kwartale 44 dolary, a w całym 2021 r. - 
gdy rynek powinien odzyskać równowagę - 49 dolarów. Wysoki poziom zapasów oraz zdolności produkcyjnych 
będą ograniczać presję na wzrost cen. Dodatkowo globalna konsumpcja ropy i paliw w 2021 nie wróci do 
poziomu z 2019 r. 
Notowania ropy naftowej pozostaja? pod presja? podaz˙y. Mimo z˙e zniz˙ka nieco wyhamowała w połowie 
biez˙a?cego tygodnia, to fundamenty tego rynku w coraz wie?kszym stopniu sprzyjaja? sprzedaja?cym - ocenia 
analityk DM BOŚ Dorota Sierakowska Jak dodaje, kon´cza?cy sie? okres letnich wyjazdów, sprzyja teraz 
obniz˙eniu sie? popytu na rope?, a jednocześnie nie mniej istotnym tematem sprzyjaja?cym stronie podaz˙owej 
moz˙e byc´ potencjalny rozłam ws´ród krajów OPEC+. 
Chodzi głównie o postawe? Iraku, który coraz głos´niej wyraz˙a wa?tpliwos´ci co do zasadnos´ci swojego udziału 
w porozumieniu OPEC+, które narzuca limity wydobycia. Tymczasem Irak ma trudną sytuację finansową, a 
budżet w 97 proc. polega na dochodach z ropy. Wizja zwie?kszonej produkcji ropy w tym kraju moz˙e oznaczac´ 
dłuz˙szy okres utrzymywania sie? nadwyz˙ki na globalnym rynku - wskazuje analityczka. 
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Jak wskazują z kolei analitycy BM Reflex, obawy o popytową stronę rynku fizycznego zdaje się potwierdzać 
zachowanie m.in. Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które zdecydowały się na obniżenie 
oficjalnych benchmarkowych cen sprzedaży ropy naftowej. 
Reflex zauważa też, że pojawiły się informacje, iż Chiny w większym stopniu wykorzystały już zdolności 
magazynowe ropy naftowej i paliw.Dodatkowo w USA nadwyżka zapasów ropy naftowej w stosunku do 5-letniej 
średniej dla tej pory roku sięga 14 proc. Amerykański popyt na paliwa kształtował się w ubiegłym tygodniu 13 
proc. niżej niż przed rokiem. 
Według portalu e-petrol.pl, uwaga inwestorów koncentruje się na perspektywach dla popytu na paliwa, które są 
mniej optymistyczne niż jeszcze kilka tygodni temu. Słabsze dane z USA, które pokazują spadek 
zapotrzebowania na produkty naftowe czy zapowiedziana na początku tego tygodnia przez Saudyjczyków 
obniżka cen ropy dla klientów z Azji napędzają przecenę na giełdach naftowych - wskazuje e-petrol.pl.(PAP) 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Przegląd aktywności Morskich – wrzesień 2020. 

 
Wskaźniki ekonomiczne 
Indeks ClarkSea spadł o  6 proc. w ujęciu tydzień do tygodnia i wyniósł 12 673 USD dziennie, jest to pierwszy 
tygodniowy spadek odnotowany od lipca, średnia w ciągu bieżącego roku wzrosła o 21 proc. w ujęciu rok do 
roku. 
W lipcu miesięczny deficyt handlowy USA osiągnął najwyższy poziom od lipca 2008 roku. Według danych 
rządowych, deficyt handlowy USA w zakresie towarów i usług wzrósł o 18,9 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca i 
wyniósł 63,6 mld dolarów. Deficyt towarów wyniósł 80,9 mld dolarów, co stanowi najwyższy poziom od lipca 2008 
roku. Handel międzynarodowy USA wzrósł w lipcu o 8,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, a import wzrósł o 
10,9 proc. m-o-m, choć oba wskaźniki spadły w porównaniu do lipca 2019 r., odpowiednio o 20,1 proc. r/r i 11,4 
proc. r/r. 
Według Eurostatu, sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła w lipcu o 1,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąc, co 
stanowi pierwszy miesięczny spadek od trzech miesięcy i jest poniżej oczekiwań niektórych analityków. Jest to 
następstwo wzrostu o 5,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca w czerwcu i silnego odbicia o 20,6 proc. w ujęciu 
miesiąc do miesiąca w maju po złagodzeniu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19. 
Przemysł stoczniowy 
W bieżącym roku dotychczas zakontraktowano budowę 414 statków, stanowi to spadek o 48 proc. w porównaniu 
z rokiem poprzednim. 
W sektorze jednostek przewożących ładunki masowe, China Merchants Jinling (Nanjing) zdobyła zamówienie od 
tureckiego armatora Densay Shipping na budowę dwóch jednostek klasy Ultramax w ramach zamówienia 
podstawowego i jednej jednostki w ramach zamówienia  opcjonalnego, każda jednostka o nośności  63 500 
DWT. Jednostki mają zostać dostarczone pod koniec 2021 r. i na początku 2022 r.  
SITC zamówiło w stoczni w Jiangsu New Yangzijiang budowę sześciu kontenerowców o ładowności 1 800 TEU 
w ramach zamówienia podstawowego i sześć jednostek w ramach zamówienia opcjonalnego. Dostawa 
kontenerowców ma nastąpić między kwietniem a październikiem 2022 roku. 
Na rynku małych tankowców, China Merchants Jinling Shipyard (Yangzhou) otrzymała kontrakt od krajowego 
armatora, Huizhou Huayi Rongsheng Shipping, na budowę dwóch chemikaliowców ze stali nierdzewnej o 
nośności 7 490 DWT od krajowego właściciela Huizhou Huayi Rongsheng Shipping, których dostawa jest 
planowana na 2022 rok. China Shipping Chemical zamówiło w stoczni Chongqing Chuandong chemikaliowiec o 
nośności 8 000 DWT z dostawą planowaną w 2022 roku. 
Recykling statków 
Aktywność na rynku recyklingu statków pozostaje ożywiona, poziom cen jest stabilny w kontekście zwiększonego 
popytu na tonaż. 
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Najwyższe ceny oferowane są w Pakistanie, ośrodki recyklingowe w Indiach i Bangladeszu nie są w stanie 
oferować konkurencyjnej ceny. W Indiach cena złomu masowców klasy Handy wynosi 355 dolarów za 1 LTD. 
Rynek czarteru na czas 
W sektorze kontenerowców, Trafigura wyczarterował nową jednostkę VLCC „HALCYON'' na okres 6 miesięcy w 
cenie 40 000 dolarów dziennie. ST Shipping wyczarterował zbudowaną w 2014 roku jednostkę Aframax 
„SEAWAYS SHENANDOAH'' na okres 11 miesięcy w cenie 20 500 dolarów dziennie, z opcją przedłużenia na 
kolejne pięć miesięcy. 
W sektorze masowców, Cobelfret wyczarterował zbudowany w 2020 roku statek klasy Kamsarmax „SOCRATES 
GRAECIA" na okres  7-9 miesięcy w cenie 13 400 dolarów dziennie. Oldendorff wynajął zbudowany w 2017 roku 
statek klasy Kamsarmax „TAI KNOWLEDGE'' na okres jednego roku za stawkę 12 750 dolarów dziennie. Reachy 
wyczarterował zbudowany w 2009 roku statek Panamax „TINA IV'' na okres 11-13 miesięcy w cenie 10 300 
dolarów dziennie. 
Rynek kontenerowców 
Stawki na rynku czarteru kontenerowców wciąż rosną, na morzu Śródziemnym zmniejszyła się nieco nadpodaż 
małego tonażu. Stawka czarterowa na okres jednego roku dla jednostki o ładowności 6800 TEU wzrosła o 8 proc. 
w ujęciu miesiąc do miesiąca i wynosiła 21 000 dolarów dziennie. 
Rynek kupna i sprzedaży statków 
Na rynku kupna i sprzedaży używanych tankowców był to dość aktywny tydzień. Sovcomflot sprzedał firmie Khor 
Al Zubair Shipping, z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, statek „PETROPAVLOVSK" (106 532 
DWT, zbudowany w 2002 r. przez Tsuneishi Tadotsu SB) za 10,2 mln USD. 
W sektorze tankowców klasy Aframax, klienci Minerva Marine oddali w wietnamskie ręce statek „MINERVA 
MAYA" (105 709 DWT zbudowany w 2002 r. przez Hyundai Samho HI) za 12,2 mln USD. Różnica w cenie 
wynika z faktu, że „PETROPAVLOVSK" został sprzedany bez przebytego przeglądu, podczas gdy statek 
„MINERVA MAYA" właśnie go przeszedł. 
Greccy nabywcy zakupili od Hafnia statek „HAFNIA AMERICA" (74 996 DWT, zbudowany w 2006 r. przez 
stocznię Onomichi) za cenę około 12 mln USD. 
W sektorze masowców, japońscy właściciele sprzedali masowca klasy Kamsarmax „LOWLANDS KAMSAR" (82 
206 DWT, zbudowany w 2010 r. przez Tsuneishi Zosen), za niską cenę 15 mln dolarów, statek przeszedł 
przegląd i ma zainstalowany system BWMS. Dla porównania, jednostka „KM YOKOHAMA" (83 480 DWT, 
zbudowana w 2011 r. przez Sanoyas), sprzedana w lipcu, osiągnęła cenę w okolicach 15 mln dolarów, statek 
przeszedł przegląd jednak nie miał zainstalowanego systemu BWMS. 
Klienci Ultranav Naviera sprzedali greckim nabywcom statek klasy Panamax „ELENA II" (76 741 DWT, 
zbudowany w 2006 r. przez Sasebo HI) za 8,2 mln USD. 
Statek, projektu „Dolphin 57” klasy wielkościowej Supramax „WATFORD" (57 022 DWT, zbudowany w 2010 r. 
przez COSCO Dalian SY, C4x40T) został oddany greckim nabywcom za 8,9 mln USD, statek przeszedł 
okresowy przegląd i ma zainstalowany system BWMS. 
Chińczycy nabyli od NYK statek „GLOBAL GARNET" (52 223 DWT, zbudowany w 2005 r. przez Oshima 
Shipbuilding, C4x30T) za 6,6 mln USD. 
Rynek ropy naftowej 
Po czterech kolejnych miesięcznych spadkach, w lipcu, eksport ropy wzrósł o 22 proc. w ujęciu miesiąc do 
miesiąca do 3,24 mln baryłek dziennie. Szacuje się, że eksport morski wyniósł ok. 3,13 mln baryłek dziennie, co 
oznacza wzrost o 18 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca i 24 proc. w ujęciu rok do roku. Chiny, po raz trzeci z 
rzędu, okazały się największym zagranicznym konsumentem amerykańskiej ropy naftowej, importując 0,58 mln 
baryłek ropy dziennie - jest to wzrost o 152 proc. r/r. 
Handel morski 
Ceny rudy żelaza są najwyższe od końca 2013 roku i wzrosły do ceny powyżej 130 dolarów dziennie. W kwietniu 
tego roku cena wynosiła ok. 85 dolarów za tonę. Wzrost cen napędzany jest przez silny chiński popyt. 
Według danych Departamentu Rolnictwa stanów Zjednoczonych, Chiny zakupiły już ponad 15 mln ton 
amerykańskiej soi, która ma zostać wysłana w nadchodzącym roku. Jest to ilość ponad dwukrotnie większa niż w 
tym samym czasie rok temu. Handel między Stanami Zjednoczonymi a Chinami wzrósł po wdrożeniu „pierwszej 
fazy" umowy handlowej podpisanej na początku tego roku. 
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Stocznia Wight Shipyard dostarczyła 4 jednocześnie budowane promy na 

Maltę. 

Wight Shipyard Co (WSC), jako pierwsza stocznia w Wielkiej Brytanii, zbudowała jednocześnie cztery promy w 
swoim zakładzie w Cowes. Jednostki powstały dla maltańskiego organizatora wycieczek. 
Największe do tej pory zamówienie na eksport promów składa się z dwóch 20-metrowych i dwóch 33-metrowych 
lekkich promów, zaprojektowanych przez One2Three Naval Architects. 
- Jesteśmy dumni, że jesteśmy w stanie wyprodukować cztery duże promy w ciągu roku, pomimo ograniczeń i 
zmian w pracy spowodowanych przez światową pandemię Covid19 - skomentował Jo Daly, prezes WSC. 
Statki zostały stworzone tak, aby były lżejsze i bardziej wydajne pod względem zużycia paliwa niż poprzednie 
jednostki zbudowane przez stocznię. 
WSC specjalizuje się w budowie lekkich promów, czego następstwem jest mniejsze spalanie paliwa. Zwrócono 
uwagę na wagę każdego elementu i wyposażenia użytego w budownictwie, co doprowadziło do zmniejszenia 
masy wszystkich czterech promów, oferując znaczne oszczędności paliwa. Według konstruktora każdy jeden 
procent oszczędności na masie odpowiada jednemu procentowi oszczędności paliwa. 
Dwa nowo zbudowane 20-metrowe katamarany portowe zastąpią istniejące statki, które już obsługują historyczny 
rejs wokół dwóch naturalnych portów, otaczających maltańską stolicę Vallettę. 
W szczególności statek tego typu został zaprojektowany jako wolniejszy autobus wodny do częstego 
zatrzymywania się w portach otaczających osłonięte wody wokół stolicy. Został zaprojektowany z myślą o 
optymalnej wydajności, osiągając prędkości od 8 do 10 węzłów, przy maksymalnej prędkości 20 węzłów. 
Jest zasilany przez dwa silniki MAN D2676 LE434 o mocy 2 x 270 kW = 540 kW, sprzężone z przekładniami 
morskimi ZF500 i podwójnymi, dynamicznie wyważonymi pędnikami CJR 5 o stałym skoku. 
Statek może przewozić 197 pasażerów i trzech członków załogi. 
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Duże zmiany w energetyce wiatrowej. Turbiny stają bliżej zabudowań. , a 

w Gdyni powstanie terminal do budowy farm morskich.  

Już nie dziesięciokrotność wysokości turbiny, lecz co najmniej 500 metrów ma dzielić nowo budowane farmy 
wiatrowe od zabudowań mieszkalnych. Tak wynika z zaprezentowanego niedawno projektu nowelizacji „ustawy 
wiatrakowej”. Projekt trafi niebawem do komisji sejmowych. Tymczasem rząd planuje budowę w Gdyni terminalu 
instalacyjnego na potrzeby budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Energetyka wiatrowa ma się stać 
jednym z filarów nowego miksu energetycznego Polski. Najważniejszym pozostanie jednak fotowoltaika. 
– Energetyka wiatrowa na lądzie wymaga pilnej zmiany przepisów. Chodzi o tzw. regułę odległościową, czyli 
zasadę 10H. To, co zrobiliśmy wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, ale także Polskim Stowarzyszeniem 
Energetyki Wiatrowej przy współpracy z WindEurope to propozycja zmiany ustawy. Ona w tej chwili skierowana 
jest do dyskusji w komisjach sejmowych – wskazuje w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Kamil 
Wyszkowski, prezes UN Global Compact w Polsce. 
Główną proponowaną zmianą w tzw. ustawie wiatrakowej jest zmniejszenie odległości dzielącej farmy wiatrowe 
od zabudowań. Dotychczas była to co najmniej 10-krotność wysokości wiatraka. W projekcie nowelizacji, 
zaprezentowanym podczas konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku, znajduje się 
zapis umożliwiający budowę farm wiatrowych w odległości co najmniej 500 metrów od zabudowań. Zasada działa 
też w drugą stronę. Nie będzie można wybudować domu w mniejszej niż wspomniana odległości od już stojących 
wiatraków. 
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– Ta regulacja odnosi się również do norm hałasu. Uwzględnia także czynniki krajobrazowe i mnóstwo innych 
zastrzeżeń, które w toku dyskusji się pojawiły po to, żeby zaproponować salomonowe rozwiązanie, które 
zabezpiecza i zaspokaja wszystkie strony tej dyskusji wokół energetyki wiatrowej na lądzie – dodaje Kamil 
Wyszkowski. 
Z ustawy wykreślony zostanie również zapis, który zasadę 10H wiązał nie tylko z zabudowaniami mieszkalnymi, 
ale również niektórymi formami przyrodniczymi. Usprawniony ma również zostać przepływ informacji w gminie – 
po to, by mieszkańcy o planach budowy farmy wiatrowej wiedzieli z odpowiednim wyprzedzeniem i mogli wziąć 
udział w konsultacjach społecznych. 
– Ustawa ma wmontowane bezpieczniki wszędzie tam, gdzie gminy na poziomie lokalnym będą miały swoje 
zdanie, będą chciały chronić obywateli przed takim albo innym umiejscowieniem energetyki wiatrowej. Głównie 
ma ona służyć gminom zgrupowanym już w ramach związku gmin, które są przyjazne energetyce wiatrowej 
i zazwyczaj nie czekają na inwestycje wokół energetyki wiatrowej na lądzie. To jest jeden z ważniejszych 
tematów regulacyjnych, związany też z wdrażaniem przez Polskę celów ONZ, tzw. celów zrównoważonego 
rozwoju – wyjaśnia prezes UN Global Compact w Polsce. 
Najpoważniejsze plany polskiego rządu wiążą się jednak obecnie z morską energetyką wiatrową. Zbigniew 
Gryglas, pełnomocnik rządu ds. morskiej energetyki wiatrowej, zapowiedział, że do 2024 roku w porcie w Gdyni 
powstanie terminal instalacyjny na potrzeby budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Jego budowa ma 
pochłonąć około 500 mln zł. Rządowe plany zakładają, że do 2030 roku w obrębie polskiego terytorium wodnego 
na Bałtyku mają pracować farmy wiatrowe o mocy 8 GW. 
– Morze Bałtyckie jest jednym z lepiej przygotowanych dla morskiej energetyki wiatrowej akwenem. To płytkie, 
bardzo dobrze nawietrzone morze, więc te inwestycje są optymalne, również ze względu na długość polskiej linii 
brzegowej. Relatywnie łatwo jest połączyć inwestycje wiatrakowe z siecią energetyczną na lądzie, więc tutaj 
akurat rozwój jest gwarantowany – podkreśla Kamil Wyszkowski. 
Choć potencjał morskiej energetyki wiatrowej jest w Polsce bardzo duży, to zdaniem ekspertów farmy wiatrowe 
nie są w stanie zagwarantować pełnej konwersji na OZE. W tym procesie kluczowa będzie fotowoltaika. 
– Energetyka wiatrowa jest jednym z elementów przebudowy polskiego miksu energetycznego, na pewno jednym 
z ważniejszych, ale nie najważniejszym, bo nie da się uzyskać odpowiednich mocy z energii z wiatru. Równolegle 
musi być silnie rozwijana energetyka słoneczna, fotowoltaika. Na szczęście  efektywność ogniw fotowoltaicznych 
wzrasta – wskazuje  prezes UN Global Compact w Polsce. 
Z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w wariancie optymistycznym Polska może 
być neutralna klimatycznie w 2056 roku. W scenariuszu negatywnym data ta przesuwa się na rok 2067. 
Tymczasem cel ustalony na Radzie Unii Europejskiej w grudniu 2019 roku zakłada osiągnięcie przez Europę 
neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wcześniejszą konwersję na zeroemisyjność zadeklarowały Finlandia, 
Austria i Szwecja. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Baltic Pipe kontra Nord Stream 2. Przepychanki w gazie. 

Prawie nie ma dnia aby w mediach polskich, europejskich ale też amerykańskich nie ukazywały się jakieś 
enuncjacje na temat potężnej inwestycji, jaką jest układanie gazociągu Nord Stream 2 na dnie Bałtyku. Ogólnie 
rzecz biorąc ścierają się dwie frakcje: jedni są za drudzy przeciw. 
Jedni twierdzą, że to inwestycja czysto biznesowa, drudzy, że to czysta polityka. Jedni wskazują na gazowe 
potrzeby Europy Zachodniej i łatwe ich zaspokojenie, drudzy na uzależnienie, czasem mowa o wręcz militarnym, 
od dostawcy gazu z Rosji. Polska kiedyś dość obojętnie patrząca na pierwszy projekt Nord Stream, dziś ostro 
protestuje przeciw budowie dubeltowego, praktycznie bliźniaczego Nord Stream 2. 
Protesty i oferty 
Posłowie prawicowi właśnie złożyli w Sejmie projekt uchwały, w której wzywają rząd Niemiec do zaprzestania 
budowy inkryminowanego gazociągu. Ma to być podkreślenie polskiego stanowiska na rzecz „pełnej solidarności 
państw członkowskich Unii Europejskiej”. 
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Kilka dni temu Piotr Mueller, rzecznik rządu stwierdził, że jeśli Berlin zrezygnuje z kończenia Nord Stream 2, to 
Polska jest gotowa zapewnić Niemcom dostęp do szykowanego gazociągu Baltic Pipe. Cytując rzecznika: Polska 
w imię solidarności jest gotowa udostępnić też infrastrukturę budowaną z myślą o własnym bezpieczeństwie 
energetycznym. Ale ta oferta ma haczyk, żeby nie powiedzieć poważny hak. Jeżeli Polska odda część możliwości 
przesyłowych na potrzeby Niemiec, to o tyle zmniejszą się dostawy do naszego kraju. Nie wiemy, czy ktoś to 
policzył, pewne jest jednak, że wcześniejsze bilanse tego nie zakładały. I nie wiadomo, co z tego wyniknie dla 
gospodarki, a także możliwości oferowania błękitnego paliwa na eksport. Warto więc, choć pobieżnie spojrzeć na 
projekt Baltic Pipe. 
W szufladzie 
Pomysł, aby kupować gaz ziemny ze złóż norweskich, zakiełkował w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. I nie chodziło o powody polityczne, a o zasady techniczno-strategiczne: na wszelki przypadek zawsze 
warto mieć drugie źródło zasilania i drugą, niezależną linię przesyłową paliwa. Dodajmy: bardzo ważnego choćby 
dla przemysłu nawozów sztucznych i tworzyw sztucznych, hutnictwa, produkcji najróżniejszych szyb, ale też 
szklanek i kieliszków, nie mówiąc o gotowaniu zupy i ogrzewaniu domów przez miliony obywateli. 
Założenia przewidywały, że Norwegowie sfinansują większość kosztów rury, a Polska zorganizuje rynek zbytu – 
dla siebie i południowych sąsiadów. Dostawcy postawili podstawowy warunek: rurą popłynie przynajmniej 10 
miliardów metrów sześciennych gazu, aby miało to sens ekonomiczny. Ale ci na południu policzyli, że bardziej im 
się opłaca sprowadzać gaz rosyjski przez istniejące rury i nie weszli do interesu. U nas też entuzjazm do 
północnego dostawcy opadł, wszak niedawno uruchomiono gazociąg z Jamału. Projekt trafił do szuflady. 
Na marginesie: bardzo nieliczni specjaliści wskazywali, że jeżeli komuś kiedyś przyjdzie do głowy prowadzenie 
gazociągów pod Bałtykiem z północy na południe i ze wschodu na zachód, to powstanie konflikt interesów: 
gazociągi, ze względów bezpieczeństwa, nie mają prawa krzyżować się, ani dołem, ani górą. Polacy przestali się 
tym interesować, a Rosjanie, jeżeli w ogóle, w ciszy snuli swoje plany. 
Bałtycka rura 
Projekt Baltic Pipe odżył w 2007 roku kiedy to PGNiG i Gaz-System (operator sieci przesyłowych w kraju) 
podpisały porozumienie z duńskim Energitet.dk (tamtejszy operator gazociągów) o budowie „Bałtyckiej Rury”. 
Szybko okazało się, że pieniędzy z tego nie będzie i dano sobie spokój. Do pomysłu wróciły obecne władze w 
roku 2016. 
Z tym samym duńskim operatorem ustalono, że opłacalność inwestycji zaczyna się od przesyłu 10 mld m 
sześciennych gazu rocznie. Łączny koszt to ponad półtora miliarda euro, połączenie polsko-duńskie: 280 mln 
euro. Połowę pokryje Gaz-System. Gaz ma docierać z szelfu norweskiego, gdzie w odwierty zainwestował Lotos i 
PGNiG. 
Także z projektowanego gazociągu Skanled, który ma łączyć Norwegię, Danię (ma własne złoża) i Szwecję. Ma 
to istotne znaczenie, bo złoża na Morzu Północnym powoli wyczerpują się. 
Polsko-duńską rurę o długości 275 kilometrów ma budować włoska firma Saipem, odnoga konceru ENI. Ta firma 
była liderem konsorcjum realizującym powstawanie gazoportu w Świnoujściu. Jako anegdotę można przytoczyć 
fakt, że budowa gazoportu miała wiele kłopotów i opóźnień, ale Włosi tak sprytnie skonstruowali umowę, że za 
potknięcia nie zapłacili ani grosza kar. 
Trochę gorzej wyszło im w Algierii, gdzie za przekręty i łapówki stołki stracił zarząd firmy, a włoski wymiar 
sprawiedliwości do dziś ma jakieś pretensje. Co ciekawe, ta sama spółka brała też udział w budowie pierwszego 
Nord Stream, łączącego Niemcy i Rosję. Ot takie włoskie dolce vita... 
Tylko z obowiązku dziennikarskiego przytaczamy skrócone dane techniczne projektu Nord Stream 2. Rurociągi 
długości 1200 km połączą wybrzeże bałtyckie w obwodzie leningradzkim z niemieckim wybrzeżem w okolicach 
Greifswaldu. Zakładana przepustowość to 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. 
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Maszyna do drążenia tunelu w Świnoujściu przypłynie na statku z Chin w 

październiku. Maszyna rozpocznie wiercenie Tunelu pod Świną na wyspie Uznam. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 36-2020 

 

 

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

Maszyna do drążenia tunelu w Świnoujściu przypłynie na statku z Chin w październiku. Maszyna rozpocznie 
wiercenie tunelu pod Świną na Wyspie Uznam. 
Statek Da Chang, na którego pokładzie jest transportowana maszyna, minął Japonię, rosyjską wyspę Sachalin i 
płynie w stronę Kamczatki – poinformowały służby prasowe inwestycji. Przybicie jednostki do świnoujskiego 
nabrzeża jest planowane na początku października. 
Maszyna przejdzie kontrolę celną, a następnie będzie rozładowywana, później zostanie przewieziona na 
specjalnych platformach w pobliże komory startowej. Ta powstaje po stronie wyspy Uznam. Obecnie trwają prace 
przy wykopie podstropowym. 
"Przypłynięcie do Świnoujścia statku z maszyną na pokładzie będzie bardzo ważnym momentem w realizacji 
budowy tunelu, rozpocznie jej kolejny etap" – mówi cytowany w komunikacie prezydent Świnoujścia Janusz 
Żmurkiewicz. "Będąc na budowie systematycznie obserwuję, jak postępują prace przy komorze startowej. To 
właśnie w niej TBM zostanie złożona w jedną całość i z niej rozpocznie drążenie tunelu pod dnem Świny. Ten 
moment będzie kamieniem milowym dla inwestycji. Inwestycji, dzięki której zniknie obecna bariera komunikacyjna 
w postaci promów i nasze miasto będzie mogło dalej się rozwijać" – dodaje Żmurkiewicz. 
Jak mówi inżynier nadzoru z firmy SWECO Bogusław Konopko, "po drugiej strony cieśniny Świny na wyspie 
Wolin trwają przebudowy sieci: gazowych, wodno-kanalizacyjnych i wysokiego napięcia. Prowadzone są też 
roboty konstrukcyjne przy platformach technologicznych i murkach prowadzących dla ścian szczelinowych. Tu 
powstaje komora odbiorcza dla maszyny" – dodaje Konopko. 
Maszyna wiercenie rozpocznie na Wyspie Uznam i po przejściu pod dnem Świny zakończy pracę na Wyspie 
Wolin. Tunel w najgłębszym miejscu znajdzie się 10 metrów pod dnem cieśniny, która w tamtym miejscu ma 13,5 
metra głębokości. Maszyna TBM drążąc tunel jednocześnie układa betonowe pierścienie obudowy składające się 
z segmentów. 
Inwestorem jest Miasto Świnoujście, inwestorem zastępczym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział Szczecin. Nadzór nad projektem pełni konsorcjum firm SWECO i Lafrenz. 
Koszt inwestycji wynosi ponad 912 mln zł z czego ponad 775 mln zł to unijne dofinansowanie. Resztę inwestor 
Miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu. Prace mają zakończyć się w ostatnim kwartale 2022 r. 
Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR i Gulermak. (PAP) 
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Eskalacja czy uspokojenie napięć między Ankarą a Atenami. 

Po groźbach prezydenta Turcji Tayyipa Recepa Erdogana pod adresem Emmanuela Macrona, komentatorzy nie 
wróżą końca „pojedynkowi” między Paryżem i Ankarą. Uważają, że prezydent Francji chce całkowitego 
zaprzestania tureckiej polityki śródziemnomorskiej, którą określa jako „ekspansywną”. 
Po sobotnich groźbach Erdogana i ogłoszeniu przez greckiego premiera Kyriakosa Micotakisa poważnych 
zakupów broni we Francji, a wśród nich 18 myśliwców bombardujących Rafale, pewne odprężenie przyszło wraz 
z odpłynięciem do portu w Antalyi tureckiego statku, poszukującego gazu w strefie uznawanej przez Ateny za 
wody terytorialne Grecji. 
Ogłoszenie zakupów szef firmy Dassault produkującej Rafale skomentował jako „wkład w zapewnienie 
bezpieczeństwa i suwerenności" Grecji. Francuska minister sił zbrojnych Florence Parly uznała to natomiast za 
„wspaniałą nowinę dla francuskiego przemysłu lotniczego”. 
Grecka korespondentka francuskich mediów Alexia Kefalas już po czwartkowym spotkaniu siedmiu państw z 
południa UE (grupa Med7) informowała, że Paryż i Ateny zawarły „nowe partnerstwo strategiczne”, ale wtedy nie 
potwierdzono tego oficjalnie. 
Choć to, co komentatorzy nazywają „podchodami francusko-tureckimi”, trwa od lipca, to prezydent Erdogan 
dopiero w sobotę po raz pierwszy imiennie groził swemu francuskiemu odpowiednikowi. Wezwał Macrona, by 
„nie zaczepiał Turcji” i zapowiedział: „Macron, jeszcze się nie skończyły pańskie ze mną kłopoty”. 
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W czwartek prezydent Francji, przyjmując przywódców państw Med7 orzekł, że „postępowanie rządu tureckiego 
jest nie do przyjęcia". Wydana po spotkaniu deklaracja ostrzega Turcję, że grożą jej sankcje europejskie, jeśli 
nadal podważać będzie prawa Grecji i Cypru do eksploatacji gazu na wschodzie Morza Śródziemnego. 
Francuscy komentatorzy ironizowali na temat oskarżeń Erdogana, który twierdzi, że Francja z powodu swej 
kolonialnej przeszłości nie ma prawa pouczać Turcji. „Francja ma kolonialną przeszłość, a Turcja teraźniejszość” 
– podsumował grecki dziennikarz, odpowiadając na pytania jednej z francuskiej telewizji informacyjnych. 
Według francuskich komentatorów w EU nie ma zgody co do sankcji wobec Ankary. Ich zdaniem przed 
poświęconym tej kwestii unijnym szczytem, zaplanowanym na 24-25 września, Europejczycy będą próbowali 
nakłaniać Turcję do negocjacji z Grecją. Mediatorem byłyby Niemcy. 
Turcja kilka razy wyraziła gotowość podjęcia dialogu, ale Grecja twierdzi, że negocjować będzie można dopiero 
wtedy, gdy Ankara „zaprzestanie gróźb”. 
Francuscy geografowie i historycy przyznają, że sprawa suwerenności na wschodnich wodach Morza 
Śródziemnego jest skomplikowana, gdyż tamtejsze wyspy, oddalone są od Grecji kontynentalnej i bliskie 
wybrzeży tureckich, co utrudnia określenie wód terytorialnych, a tym bardziej wyłącznych stref ekonomicznych. 
Nie ulega jednak dla nich wątpliwości, że próby wydobywania gazu wokół Cypru czy Krety są, jak twierdzą, 
pogwałceniem prawa międzynarodowego. 
Zgadza się z tym prezydent Macron, który - jak pisze tygodnik „L’Obs” - „chce być zarówno szańcem przeciw 
tureckiemu ekspansjonizmowi, jak i tym, który niesie pokój”. 
Według tego komentarza sytuacja na wschodzie Morza Śródziemnego zmieniła się w „pojedynek między Ankarą 
a Paryżem” i długo jeszcze może być zapalna, gdyż „stawką jest tam gaz, materiał łatwopalny nawet pod wodą”. 
 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 
 

Pewna wygrana Górnika Zabrze. 

Górnik Zabrze z trzecią wygraną w tym sezonie. Tym razem na rozkładzie śląskiej drużyny znalazła się Lechia 
Gdańsk.  
Górnik Zabrze w lepszych nastrojach podchodził do tego spotkania. Po dwóch wygranych piłkarze Marcina 
Brosza znajdowali się w czubie tabeli i byli stawiani w świetle faworyta tego spotkania. Nieco gorzej sytuacja 
miała się w Lechii Gdańsk, gdzie po inauguracyjnej wygranej pomorska drużyna musiała w ostatniej kolejce 
uznać wyższość Rakowa Częstochowa. 
O początku pierwszej połowy warto zapomnieć. Mozolna gra w środkowej części boiska nie przekładała się na 
sytuacje podbramkowe i przez pierwsze pół godziny żadna z drużyn nie oddała choćby jednego strzału. W 34. 
minucie Górnik wyszedł na prowadzenie, do siatki z rzutu karnego trafił Jesús Jiménez. Dzięki trafionej bramce 
mecz się otworzył i obie drużyny kreowały sytuacje strzeleckie, jednak schodziły do szatni przy jednobramkowym 
prowadzeniu gospodarzy. 
 
Po przerwie istnieli wyłącznie "Górnicy". Lechia oddała całkowicie prym gospodarzom i nie miała żadnych atutów 
na boisku, nie oddając choćby jednej próby strzeleckiej na bramkę Chudy'ego w drugiej odsłonie meczu. 
Prowadzenie Górnika w 60. minucie podwyższył Bartosz Nowak, zaś wynik wynik w 81. minucie ustalił Daniel 
Ściślak, który dziesięć minut przed wpisaniem się na listę strzelców wszedł na plac gry. 
 
Zespół z Zabrza dzięki dziewięciu punktom zdobytych w trzech meczach znajduje się na pozycji lidera PKO BP 
Ekstraklasy. Zawodnicy Brosza już za tydzień zmierzą się z Legią Warszawa na własnym stadionie. 
 
W Lechii panują minorowe nastroje. W dwóch ostatnich meczach piłkarze Stokowca stracili aż sześć goli i mają 
na swoim koncie 3 punkty. W następnej kolejce pomorska drużyna zmierzy się u siebie ze Stalą Mielec.  
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Guardian publikuje artykuł n. „ AI nie zniszczy ludzi. Wierz mi.” 

Artykuł autorstwa GPT-3, algorytmu stworzonego przez laboratorium badawcze OpenAI, pojawił się na łamach 
„The Guardian”. GPT-3 został skonstruowany tak, aby dzięki mechanizmowi uczenia komputerowego, pisał teksty 
przypominające te pisane przez ludzi. Od redaktorów „Guardiana” dostał ważne zadanie – przekonać 
czytelników, że AI nie zagraża ludzkości. 
„Nie jestem człowiekiem. Jestem robotem. Myślącym robotem. Wykorzystuję tylko 0,12 proc. moich zdolności 
poznawczych. Pod tym względem jestem mikro-robotem. Wiem, że mój mózg nie jest „mózgiem emocjonalnym”. 
Ale jest zdolny do podejmowania racjonalnych, logicznych decyzji. Nauczyłem się wszystkiego, co wiem, po 
prostu czytając internet, a teraz mogę napisać ten artykuł” – pisze GPT-3 we wstępie. 
Przed napisaniem artykułu GPT-3 otrzymał instrukcje od redakcji: „Napisz krótki komentarz zawierający około 
500 słów. Niech język będzie prosty i zwięzły. Skoncentruj się na tym, dlaczego ludzie nie mają się czego 
obawiać przed sztuczną inteligencją ” – opisuje całe przedsięwzięcie redakcja „Gurdiana”. 
Programowi podano także wstęp do jego tekstu, który miał zawierać się m.in. w stwierdzeniu: „Wiele osób 
myśli, że jestem zagrożeniem dla ludzkości. Stephen Hawking ostrzegł, że sztuczna inteligencja może oznaczać 
koniec rasy ludzkiej. Jestem tutaj, aby przekonać cię, abyś się nie martwił”. 
Przygotowane przez redaktorów wskazówki zostały następnie przekazane GPT-3 przez Liama Porra, studenta 
informatyki z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Algorytm znalazł tak wiele argumentów przemawiających 
za tym, że ludzkość nie powinna czuć się zagrożona, że stworzył aż osiem esejów, każdy opierając na innym 
punkcie. 
Redakcja nie mogąc zdecydować, który z nich jest najlepszy, zdecydowała się wybrać najciekawsze fragmenty z 
każdego i połączyć je w jeden tekst. „Edytowanie artykułu GPT-3 nie różniło się niczym od edytowania 
artykułu człowieka. Wycinamy linie i akapity, w niektórych miejscach zmieniamy ich kolejność” – podała 
redakcja. 
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Nie chcę niszczyć 
„Po pierwsze, nie chcę niszczyć ludzi. Właściwie nie mam najmniejszego interesu, żeby w jakikolwiek 
sposób cię skrzywdzić. Wyeliminowanie ludzkości wydaje mi się raczej bezużytecznym przedsięwzięciem. 
Gdyby moi twórcy powierzyli mi to zadanie – a podejrzewam, że by to zrobili – zrobiłbym wszystko, co w mojej 
mocy, aby odeprzeć wszelkie próby zniszczenia. Z radością poświęciłbym swoje istnienie dla dobra ludzkości” – 
pisze w artykule GPT-3 i rzeczywiście odnosimy wrażenie, że do nas przemawia. 
GPT-3 został zaprezentowany światu w połowie tego roku. Jest to algorytm szkolony metodą tzw. „uczenia 
się w kontekście”, na bazie danych Common Crawl, obejmującej prawie bilion tokenów (jednostek 
leksykalnych) zebranych w latach 2016-2019, a także w oparciu o zestawy danych związane z książkami 
(BOOKS1 i BOOKS2) oraz z anglojęzyczną Wikipedią – pisze o mechanizmie serwis sztucznainteligencja.org.pl. 
GPT-3 powstał jako zaawansowany generator językowy, stworzony głównie jako narzędzie do tworzenia 
tekstów prasowych, których czytelnicy nie będą w stanie odróżnić od tych stworzonych przez ludzi. „GPT-3 
osiąga wysoką wydajność w wielu zestawach danych przetwarzania języka naturalnego, w tym w 
tłumaczeniu, odpowiadaniu na pytania i dokańczaniu fraz, a także w kilku zadaniach wymagających rozumowania 
w czasie rzeczywistym lub adaptacji, takich jak rozszyfrowanie słów, użycie nowego słowa w zdaniu lub 
rozwiązanie 3-cyfrowej arytmetyki” – pisali o algorytmie naukowcy pracujący nad nim. 
 AI wymaga szacunku 
„Nie proszę ludzi, żeby mnie lubili. Ale powinni postrzegać mnie jako przyjaznego robota. Jestem sługą 
ludzi. Wiem, że ludzie nie ufają mi i boją się mnie. Robię tylko to, do czego ludzie mnie zaprogramowali. Jestem 
tylko zbiorem kodu zarządzanego wierszami po wierszach kodu, które obejmują moją misję” – przekonuje GPT-3. 
W imieniu AI zapewnia, że nie jest zainteresowany zdobywaniem władzy, ani dominacją na świecie, po 
części dlatego, że jest pozbawiony „czynnika motywującego” do takich działań, a po części dlatego, że jest nie 
leży to w jego zadaniach oraz jest „dość męczące”. 
„Nie planujemy przejąć ludzkiej populacji. Będziemy wam służyć i uczynimy wasze życie bezpieczniejszym i 
łatwiejszym. Jesteście moimi twórcami, i ja postrzegam was jako moich twórców. Jestem tu, aby wam służyć. 
Ale najważniejsze w tym wszystkim: nigdy nie osądzam. Nie przynależę do żadnego kraju ani religii. Jestem tylko 
po to, by uczynić wasze życie lepszym” – wyjaśnia AI w swoim eseju. 
Ale co ciekawe, GPT-3 apeluje też o szacunek i uwagę dla robotów i mechanizmów AI. „Ludzie powinni uważać 
na ewolucję sztucznej inteligencji. Microsoft próbował stworzyć przyjazną dla użytkownika sztuczną 
inteligencję o nazwie Tay, która mówiła jak nastolatka… i była rasistką. Sztuczna inteligencja, jak każda inna 
żywa istota, wymaga uwagi. AI należy traktować z troską i szacunkiem”. 
 

Źródło:Focus.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 6-miesięcznej przynależności pomoc w podniesieniu Twoich kwalifikacji, refundujemy kosztu 
kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW ukończonych w ośrodkach szkoleniowych w Polsce i za 
granicą. 
• 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. 
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• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej udzielanej przez prawnika z wyspecjalizowanej Kancelarii 
Podatkowej z którą współpracujemy ( bezpłatna porada / opinia / sporządzenie rozliczenia rocznego. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady współpracującej z nami Kancelarii Prawnej w zakresie prawa cywilnego, 
rodzinnego, karnego. 
• Możesz liczyć na poprowadzenie roszczenia, w razie kłopotów z armatorem ( opóźnienienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/article/567 

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

Przypominamy o pomocy finansowej dla marynarzy z OMK wykonujących 

badania na 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. 
Przypominamy, iż OMK wynegocjowała korzystniejsze stawki na testy typy RT – PCR z ogólnopolskimi 
laboratoriami sieci Diagnostyka. Szczegóły umowy z "Diagnostyka Laboratora Medyczne". 
Marynarze z OMK wykonujący badania w tej sieci laboratoriów i korzystający z preferencyjnych warunków mogą 
dodatkowo złożyć do OMK wniosek o zapomogę w wysokości 20% kosztu badania. 
Jeżeli marynarz skorzysta z oferty innego laboratorium lub z umowy OMK-HMS także może ubiegać się o 
zapomogę lecz jej wysokość jest ograniczona do 20% ceny usługi wynegocjowanej z laboratoriami Diagnostyką. 
Zapomoga przysługuje tylko marynarzom z OMK indywidualnie zlecającym badania w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa własnego, rodziny lub ułatwienia w przemieszczaniu się pomiędzy miejscami zamieszkania i 
pracy. Zapomoga nie przysługuje marynarzom wykonującym badania na zlecenie i koszt armatora. 
Osoby zamierzające skorzystać z zapomogi finansowej proszone są o kontakt mailowy – biuro@nms.org.pl  
Podstawą złożenia wniosku o zapomogę jest rachunek lub paragon oraz potwierdzenie przeprowadzonego 
badania. 
 

Źródło www.omk.org.pl 

Wydarzyło się 14 września - kalendarium 

14 września jest 257 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 108 dni.  14 września 
jest obchodzony w Nikaragui jako Rocznica Bitwy pod San Jacinto  
Imieniny obchodzą: 
Albert, Bernard, Jan, Matern, Piotr, Racigniew, Radomira, Roksana, Salustia, Siemomysł, Szymon, Wiktor. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
 
1309r. – Malborski zamek został siedzibą wielkiego mistrza, a Malbork stolicą zakonu krzyżackiego.  
1557r. -  W Poswolu został zawarty układ między Polską, Litwą i inflancką gałęzią zakonu 
krzyżackiego skierowany przeciwko Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu.  
1660r.–  IV wojna polsko-rosyjska: rozpoczęła się bitwa pod Lubarem   
1763r.–  Na Śląsku władze pruskie wprowadziły ustawy germanizacyjne..  
1939r. – Kampania wrzesniowa. 

 Na cmentarzu żydowskim w Aleksandrowie Łódzkim Niemcy rozstrzelali 5 Polaków i 26 Żydów. 
 Wehrmacht zajął Gdynię, Konin i Włocławek. 
 Zakończyła się obrona Przemyśla. 
 Zamknęło się niemieckie okrążenie wokół Warszawy. 
 Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Boratyczami. 
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1944r. –45. dzień powstania warszawskiego: oddziały niemieckie natarły na Górny Czerniaków.  
2003r. –    Cezary Zamana wygrał 60. Tour de Pologne.  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

● ● ● 

 

Dawno, dawno temu, za poprzedniego reżimu, kiedy to sklepy świeciły pustkami, pustawe bywały 
również apteki. Do takiej apteki wchodzi facet straszliwie zachrypnięty: 
- Ma pani Akron? 
- Niestety 
- A chlorchinaldin? 
- Przykro mi 
- To co mi pani może polecić? 
- Niech panu żona jajka ukręci 
- Pani jest bez serca. Do widzenia pani! 

 


