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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku – stan na dzień 27-09-2021 r 

Informujemy, iż nadal z obowiązku kwarantanny niezależnie od kierunku podróży 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 przekazujemy link do aktualizowanej mapy z zaznaczeniem części świata, Państwami i ograniczeniami 
związanymi z podmianami załóg. 
Udostępniona jest na stronie UKP&I Club  www.ukpandi.com. 
 
http://geollectcoronavirusdashboard.com.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Portal Pracy dla Marynarzy Sea4You. 

Zapraszamy do rejestracji na portalu pracy dla marynarzy Sea4You.pl Mamy już ponad 100 zarejestrowanych 
firm i 7000 marynarzy. Stworzona i utrzymywana przez OMK bezpłatna platforma wymiany ofert z rynku pracy na 
morzu może być ciekawą alternatywą dla popularnych serwisów internetowych. 
Jej popularność zależy głównie od zarejestrowanych osób. OMK zapewni, iż Sea4You pozostanie bezpłatnym 
narzędziem do poszukiwania pracy natomiast zwracamy się do marynarzy z prośbą o rejestracje i tym samym 
podniesienie atrakcyjności Sea4You u zagranicznych pracodawców https://www.sea4you.pl/  
 

 Źródło: www.omk.org.pl 

Maersk przyspieszy rozwój eFuel dzięki najnowszym inwestycjom w 

amerykański start-up. 

Duński gigant żeglugowy A.P. Moller–Maersk zainwestował w amerykańską firmę startową Prometheus Fuels, 
która koncentruje się na opracowywaniu opłacalnych, neutralnych pod względem emisji e-paliw dla żeglugi. 
Inwestycja ta jest dokonywana przez Maersk Growth, jednostkę korporacyjną A.P. Moller–Maersk. 
Firma spodziewa się, że w przyszłym miksie paliw będzie istniało kilka ich rodzajów i zidentyfikowała 4 
potencjalne ścieżki paliwowe do dekarbonizacji: biodiesel, alkohole, alkohole wzbogacone ligniną i amoniak. 
Inwestycja wspiera jej działania elektropaliwami, w tym alkoholami wytwarzanymi z energii odnawialnej. Według 
giganta żeglugi już dziś, obok biodiesla, alkohole, w tym zielony metanol, są możliwymi technologiami 
paliwowymi. 
– Oczekuje się, że elektropaliwa odegrają kluczową rolę w dekarbonizacji żeglugi, a jeśli zostanie pomyślnie 
skalowana, technologia Prometheus Fuels rozwiąże kluczowe ograniczenie dla elektropaliw węglowych – a 
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mianowicie konkurencyjność kosztową bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza – 
powiedział Morten Bo Christiansen, szef Działu Dekarbonizacji w AP Moller–Maersk. 
Dalsze inwestycje Maerska 
Alkohole syntetyczne i inne elektropaliwa mogą odgrywać dużą rolę w dekarbonizacji żeglugi ze względu na ich 
długofalowe zalety skalowalności w porównaniu z biopaliwami. Wytwarzane z energii odnawialnej oraz wody i 
CO2 z otoczenia, te paliwa mogą oferować nieskończoną dostępność niezależnie od zasięgu geograficznego. 
– Inwestycja w Prometheus Fuels wesprze nasze prace nad realizacją strategii dekarbonizacji operacji morskich 
– podsumował Maersk. 
Na początku tego miesiąca Maersk zainwestował w WasteFuel, kalifornijski startup produkujący zielony 
biometanol z odpadów. WasteFuel będzie rozwijać biorafinerie, które wykorzystują najskuteczniejsze dostępne 
technologie do produkcji zrównoważonych paliw z nieodzyskiwalnych odpadów, które w przeciwnym razie ulegają 
degradacji i uwalniają metan oraz inne szkodliwe emisje do atmosfery. 
Inwestycje w nowe paliwa zostały poczynione po ogłoszeniu przez firmę dodania ośmiu kontenerowców 
napędzanych metanolem, które mają zostać ukończone w pierwszym kwartale 2024 roku. 
 
 

Źródło: gospodarka morska.pl  

Stena Lin: nowe promy na linii Gdynia – Karlskrona. 

Stena Lina zapowiedziała, że w 2022 roku na linii Gdynia-Karlskrona operować będą dwa nowoczesne promy: 
Stena Scandica i Stena Baltica. Oznacza to 30-procentowy wzrost zdolności przewozowej połączenia i wyższy 
komfort dla pasażerów. 
Stena Line obsługuje linię promową między Gdynią a Karlskroną w Szwecji od ponad 26 lat. W tym czasie statki 
z charakterystycznym czerwonym kominem przewiozły ponad 10 milionów pasażerów i blisko 2 miliony 
ciężarówek. Połączenie ma status Autostrady Morskiej i jest dziś ważną częścią europejskiej sieci logistycznej a 
także ma znaczenie dla turystyki w Polsce i Szwecji. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosty przewozów na tej 
linii sięgnęły 60%. Trasa jest dziś jednym z najważniejszych połączeń promowych w sieci Stena Line z prawie 
2000 rejsów między Gdynią a Karlskroną rocznie. 
Inwestycje w portach 
Rozwinięcie zdolności przewozowych połączenia wiąże się również z inwestycjami w infrastrukturę dwóch portów 
w Gdyni i w Karlskronie. W Porcie Gdynia właśnie zakończono budowę nowego terminala promowego, który 
dysponuje nabrzeżem o długości 240 m, dzięki czemu wprowadzenie nowych większych statków stało się 
możliwe. Stena Line planuje pierwsze wypłynięcie z nowego terminala już 1 stycznia 2022. 
Bliskość infrastruktury intermodalnej i dostępność torów w sąsiedztwie nowego terminala w Gdyni pozwoli też w 
przyszłości na rozwinięcie oferty intermodalnej w relacji pociąg-prom. Taką infrastrukturę już w tej chwili ma port 
w Karlskronie, gdzie w najbliższych miesiącach przewidziano inwestycje pod przyszły rozwój, min. modernizację 
rampy załadunkowej. 
– Obecna pojemność frachtowa naszej linii jest niewystarczająca w stosunku do popytu, więc cieszymy się, że 
dzięki zbliżającej się wymianie tonażu będziemy oferować nawet o 30% więcej powierzchni ładunkowej. Nowy 
terminal umożliwia też wdrożenie nowoczesnych pomysłów Stena Line usprawniających operacje portowe, jak na 
przykład bramy inteligentne Smart Gate, czy idee „zielonego portu”, a wśród nich zasilanie z lądu podczas 
postoju statków. Nie zapominajmy także, że nowy terminal jest bliżej centrum miasta. Mamy nadzieję, że to też 
zwiększy zainteresowanie przyszłych pasażerów, po obu stronach morza. – mówi Marek Kiersnowski, dyrektor 
zarządzający Stena Line Polska. 
Ciągły wzrost 
Stena Line wierzy w ciągły wzrost popytu na transport morski, zarówno towarów, jak i pasażerów. Teraz armator 
zapowiada kolejny krok w rozszerzaniu swojej działalności na Bałtyku i w 2022 roku planuje wprowadzić promy 
Stena Scandica i Stena Baltica o długości 222 metrów na linię Gdynia-Karlskrona. Każdy z promów może 
pomieścić 970 pasażerów i dysponuje 2875 metrami ładunkowymi przeznaczonymi na ciężarówki i samochody 
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osobowe, co oznacza wzrost pojemności przewozowej na linii o aż 30% i nowe wrażenia z podróży dla 
pasażerów. 
– Rozwijamy się razem z naszymi klientami i partnerami zarówno w Karlskronie, jak i Gdyni. Wzrasta popyt na 
przewozy towarów i pasażerów, w perspektywie końca pandemii. Nowe promy, które teraz wprowadzamy, są 
ważną częścią ciągłej modernizacji naszej floty i rozwoju w kierunku bardziej zrównoważonego transportu 
morskiego. – mówi Niclas Mårtensson, dyrektor zarządzający koncernu Stena Line. 
Duże i nowoczesne promy 
Stena Line planuje wprowadzić dwa nowe promy Stena Scandica i Stena Baltica na trasę Gdynia- Karlskrona 
latem i późną jesienią 2022 roku. Podczas przebudowy w zeszłym roku oba promy zostały przedłużone o 36-
metrową sekcję środkową, dzięki czemu zyskały 30 procent dodatkowej ładowności i łącznie 88 nowych kabin na 
pokładzie, dzięki czemu jednostki liczą po 202 kabiny, między innymi kabiny rodzinne oraz kabiny dla 
podróżujących ze zwierzętami. Na pokładzie nie brakuje baru z widokiem na morze i kafeterii oraz publicznych 
przestrzeni z fotelami i ekranami TV. We wszystkich tych przestrzeniach na promach dostępne jest połączenie 
Wi-Fi. 
Podczas ostatniej przebudowy statki zostały również zmodyfikowane pod kątem wydajnego załadunku i 
rozładunku, dzięki czemu można skrócić czas ich postojów w porcie. Wnętrze zostało wykończone zgodnie z 
nowoczesnym, jasnym, skandynawskim wzornictwem typowym dla Stena Line, który ma zapewnić pasażerom 
nową jakość podróży. 
Oba promy powstały w 2005 roku we włoskiej stoczni Visentini. Dotychczas obsługiwały linię między Belfastem a 
Liverpoolem (nazywały się wtedy Stena Lagan i Stena Mersey), następnie pływały między szwedzkim 
Nynäshamn, a łotewskim Ventspils. 
Strategia zrównoważonego rozwoju Stena Line jest wyraźnie zaznaczona – oba promy są wyposażone w 
technologie mające na celu zwiększenie wydajności paliwowej oraz w nowe systemy oczyszczania wody 
balastowej. Większy tonaż oznacza również niższe emisje w przeliczeniu na transportowaną jednostkę. 
W ramach rozwoju działalności na Morzu Bałtyckim Stena Line ogłosiła również, że planuje wprowadzić dwa 
nowo wybudowane statki na linię między Nynäshamn i Ventspils w 2022 roku. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl  

Meyer Group wkracza na rynek zielonych megajachtów. 

Niemiecka stocznia Meyer Group postanowiła wejść w nowy segment rynku. Podczas Monaco Yacht Show firma 
po raz pierwszy zaprezentuje koncept megajachtu zasilanego w całości ogniwami paliwowymi i akumulatorami. 
Grupa w ten sposób dalej dywersyfikuje swoje portfolio produktów, które składało się głównie z statków 
wycieczkowych i promów. 
– Od 1795 roku w samym Papenburgu zbudowaliśmy ponad 700 statków. Teraz otwieramy kolejny rozdział w 
naszej historii i wchodzimy na rynek megajachtów. Obecnie widzimy, że popyt na te jednostki rośnie i jest miejsce 
na kolejną stocznię w tym segmencie – powiedział Bernard Meyer, dyrektor generalny Meyer Werft. 
Duże i złożone statki należą do podstawowych kompetencji Meyer Group. W halach stoczniowych, które mogą 
mieć nawet 504 metry długości, od lat budowane są prawie wyłącznie statki o długości prawie 350 metrów. 
– Megajachty to nowy segment rynku, który możemy obsługiwać we wszystkich naszych trzech zakładach – 
wyjaśnił Thomas Weigend, dyrektor zarządzający grupy. 
Ogłoszenie pojawia się po tym, jak Meyer Werft otrzymał zamówienie od Ocean Residences Development na 
budowę luksusowego jachtu mieszkalnego zasilanego LNG. Jednostka będzie napędzana silnikami 
dwupaliwowymi, z możliwością zasilania LNG. 
Zielona koncepcja jachtu 
Jako pierwszy model stworzony przez Meyer Yachts grupa zaprezentowała ONE 50. Przy długości 150 metrów i 
szerokości 20 metrów ONE 50 ma pojemność 15 000 ton brutto i może pomieścić 44 pasażerów. 
Ogniwa paliwowe i akumulatory są zainstalowane w maszynowni, aby ONE 50 był jak najbardziej zrównoważony. 
Zasilany elektrycznie 25 000 kilowatów ONE 50 osiągnie maksymalną prędkość 23 węzłów. 
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– Widzimy w megajachtach duży potencjał dla nowych technologii przyjaznych dla środowiska, które stosujemy 
również bezpośrednio w ONE 50, na przykład ogniwo paliwowe do bezemisyjnej eksploatacji statków – 
skomentował Malte Poelmann, Chief Technology Officer w Meyer. 
Poelmann powiedział ponadto, że grupa wprowadzi do swojego zespołu dodatkowych specjalistów z branży 
budowy jachtów. 

 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Port w Dover zablokowany przez aktywistów klimatycznych . 

Aktywiści grupy Insulate Britain wzywającej do intensyfikacji działań w kwestii zmian klimatu zablokowali dziś 
wjazd i wyjazd z portu Dover w Wielkiej Brytanii – największego portu promowego w Europie. Policja 
poinformowała, że aresztowano 12 osób. 
"Przepraszamy za spowodowane naszymi działaniami niedogodności, ale wydaje się, że to jedyna droga, by 
zwrócić uwagę na problem izolacji domów" – przekazała organizacja, która domaga się od brytyjskiego rządu 
podjęcia wiążącego zobowiązania do zaizolowania wszystkich 29 milionów nieszczelnych domów w Wielkiej 
Brytanii do 2030 roku. Według organizacji w blokadzie portu wzięło udział ponad 40 osób. 
Kierownictwo portu podało, że terminal pozostaje otwarty. Każdego dnia obsługuje on około 6 tys. ciężarówek 
przeprawiających się przez kanał La Manche. 
 

Źródło: PAP 

Światowe niedobory energii powodują wzrost cen węgla, gazu i ropy.  

Rekordowe ceny gazu i energii elektrycznej w Europie, rekordowe ceny węgla w Chinach, wieloletnie wysokie 
ceny gazu w Stanach Zjednoczonych oraz ceny ropy znacznie powyżej ich realnej długoterminowej średniej, to 
przejawy tego samego światowego niedoboru energii. 
W następstwie recesji spowodowanej pandemią koronawirusa produkcja energii nie nadążała za szybkim 
wzrostem zużycia, ponieważ producenci energii mają trudności z podniesieniem produkcji, podczas gdy popyt 
szybko się ożywił. 
Spowolnienie koniunktury i załamanie cen energii wywołane pandemią, a wcześniej konfliktem handlowym 
USA/Chiny, spowodowały spadek inwestycji w całym sektorze energetycznym w latach 2019/2020. 
Zużycie energii z wielkim wzrostem 
Od tego czasu światowa gospodarka doświadczyła wyjątkowo szybkiego, cyklicznego ożywienia, wspomaganego 
przez niskie stopy procentowe, kupowanie obligacji i masowe wydatki rządowe, które koncentrowały się na 
energochłonnych towarach, a nie na usługach, zwiększając zużycie energii w nadzwyczajnym tempie. 
Skutkiem tego jest poważny, cykliczny niedobór energii, widoczny w niższych niż przeciętne zapasach i 
rosnących cenach węgla, gazu i ropy naftowej we wszystkich głównych regionach konsumpcji na świecie. 
W ostatnich miesiącach Chiny odnotowały niskie zapasy węgla w elektrowniach, a rząd wezwał do pilnego 
zwiększenia produkcji. W tym samym czasie ceny kontraktów terminowych na węgiel wzrosły ponad dwukrotnie 
w ciągu roku. 
Na rynku gazu zapasy są o 5 proc. poniżej średniej sezonowej sprzed pandemii w Stanach Zjednoczonych i 15 
proc. poniżej średniej w Europie. 
Ceny kontraktów terminowych na gaz w pierwszym miesiącu wzrosły o 140% w Stanach Zjednoczonych, ponad 
500 proc. w Europie i ponad 600 proc. w Azji Północno-Wschodniej w porównaniu z tym samym okresem w 
zeszłym roku. 
Mocne konsekwencje 
Branże energetyczne zawsze wykazywały silne cykliczne tendencje. Im większe początkowe zaburzenie 
produkcji, konsumpcji, zapasów i cen, tym większa natychmiastowa i późniejsza reakcja. 
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W tym przypadku niskie zapasy i wysokie ceny węgla, gazu i ropy są bezpośrednią konsekwencją wysokich 
zapasów i niskich cen tym razem w ubiegłym roku spowodowanych pierwszą falą pandemii. 
Po wyjątkowo szybkim ożywieniu gospodarczym, globalna produkcja przemysłowa i światowy handel spadły o 
mniej niż 1 proc. w porównaniu z trendami sprzed pandemii i wojny handlowej. 
Wolne moce produkcyjne na świecie są ograniczone, zwłaszcza w branżach produkujących towary, które są 
znacznie bardziej energochłonne niż sektory usługowe. 
W sytuacji, gdy duże części światowej gospodarki działają niemal na pełnych obrotach, system energetyczny ma 
problemy z zaspokojeniem rosnącego popytu, w wyniku czego ceny przyspieszają. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Europa desperacko poszukuje gazu. Dlaczego nie kupuje LNG?  

Rekordowy wzrost cen gazu ziemnego w Europie nie oznacza, że wysyłanie każdej dostępnej molekuły do tego 
regionu stało się lukratywne. 
Mimo że europejskie ceny gazu wzrosły w tym roku ponad trzykrotnie, wciąż nie pokonały stawek za paliwo 
płynne dostarczane do Azji, największego regionu importującego LNG. Dzieje się tak dlatego, że kraje od Japonii 
po Indie panikują przed zimą, zwiększając konkurencję o niewielką część podaży, która nie jest powiązana z 
kontraktami długoterminowymi. 
Rynki gazu w Europie, Azji i USA są połączone poprzez handel LNG, więc ruchy w jednym regionie wpływają 
inne. Ponieważ najwięksi światowi handlowcy i producenci spotykają się w Dubaju na konferencji Gastech – 
pierwszym ważnym wydarzeniu w branży od początku pandemii koronawirusa – zakupy LNG będą kluczowym 
tematem dyskusji. 
Oto pięć przyczyn, dlaczego Europa nie otrzymuje wystarczającej ilości LNG i czego potrzeba, aby to zmienić. 
1. Gdzie jest LNG? 
Europa przeszła od nadwyżki do niedoboru gazu w ciągu zaledwie dwóch lat. Wynika to z rosnącego popytu w 
Azji, wraz z wyjściem Chin z globalnej pandemii. Najgorsza od dekady susza w Brazylii również przyczyniła się 
do tego, że naród zwrócił się do LNG, aby produkować energię elektryczną zwykle generowaną przez tamy 
hydroenergetyczne. Wszystko to pozostawiło bardzo niewiele ładunków do Europy, a import spadł od początku 
czerwca. 
2. Kontrakty długoterminowe 
Większość LNG jest zablokowana w kontraktach długoterminowych i kierowana jest do Azji. Tak więc to, co 
pozostaje handlowcom, to w rzeczywistości mniej niż połowa całkowitej podaży. Kontrakty te są zazwyczaj 
związane z ropą naftową, która jest obecnie tańsza niż ceny gazu w europejskich hubach czy w Azji. Oznacza to, 
że kraje prawdopodobnie będą trzymać się swoich kontraktów. 
3. Uwaga na spread 
Pierwszym krokiem do ustalenia, kto wygra bitwę o ładunki, jest obserwacja różnicy między cenami w Europie i 
Azji. W świecie finansów oznacza to obserwowanie spreadu między kontraktami terminowymi w obrocie w 
Holandii i japońsko-koreańskim markerem, ceną spot w północno-wschodniej Azji. 
– Jeśli masz ładunek spot, dostarczysz go tam, gdzie zobaczysz najlepszy zwrot netto – powiedział Stacey 
Morris, dyrektor ds. badań w firmie Alerian, dostawcy indeksów z siedzibą w Dallas. 
4. Liczy się koszt ładunku 
Ale nie chodzi tylko o spread. To, co naprawdę ma znaczenie, to koszt ładunku, gdy faktycznie ląduje w Europie. 
W tej chwili premia 16 centów nad kontraktami terminowymi sprawia, że zakupy LNG są mało prawdopodobne. 
5. Koszty wysyłki 
O najlepszym rynku LNG decyduje również to, ile kosztuje sprowadzenie ładunku do Europy lub Azji. Na 
przykład, jeśli stawki frachtowe za LNG są wysokie, istnieje większa szansa, że Atlantic LNG pozostanie w 
regionie, zamiast odbywać dłuższe podróże do Azji. 
Aby uniknąć niedoboru statków zeszłej zimy i bezprecedensowych kosztów zabezpieczenia tankowca, handlowcy 
rezerwowali statki na początku tego roku. 
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Źródło: gospodarka morska.pl 

Portugalia: na Maderze zawaliła się skarpa przy popularnej plaży, są 

ranni. 

Na portugalskiej wyspie Madera doszło w niedzielę wieczorem do osunięcia się skarpy przy popularnej plaży 
Formosa, na południowo-zachodnich przedmieściach Funchal, stolicy archipelagu. Co najmniej trzy osoby zostały 
ranne. 
Potężne głazy zasypały m.in. znajdujący się przy plaży deptak. 
Rząd autonomiczny Madery w wieczornym komunikacie ogłosił, że nie ma ofiar śmiertelnych, ale zastrzegł, że 
obecne na miejscu ekipy ratownicze będą prowadziły poszukiwania także w nocy. Na miejscu są już strażacy z 
psami. 
Służby medyczne, cytowane przez telewizję SIC poinformowały, że wskutek zawalenia się skarpy rannych 
zostały trzy osoby, w tym dziecko. Ich życiu, jak twierdzą medycy, nie zagraża niebezpieczeństwo. 
Do osunięcia się skarpy doszło wieczorem w pobliżu usytuowanych przy plaży Formosa hoteli. 
Premier maderskiego rządu Miguel Albuquerque ogłosił w wieczornym komunikacie zamknięcie promenady przy 
plaży Formosa. Poinformował, że trwa badanie przyczyn osunięcia się skał, których stan, jak zaznaczył, był 
sprawdzany w czerwcu br. 

Źródło: PAP 

Gdańsk: Ruszają zapisy do „Akademii Zaruskiego„ 

Wystarczy mieć 15-25 lat, chcieć przeżyć przygodę, być ciekawym świata, nie dawać się nudzie, chcieć poznać 
wartościowych ludzi, by dołączyć do pasjonatów żeglarstwa, którzy pod opieką kadry oficerskiej i programowej 
poznają od podszewki żaglowiec Generał Zaruski i wiele aspektów związanych z samym żeglarstwem. Ruszają 
zapisy na bezpłatne warsztaty „Akademii Zaruskiego”. Poprowadzi je wykwalifikowana i doświadczona kadra 
gdańskiego żaglowca oraz zaproszeni goście specjalni. 
Celem warsztatów jest zwiększenie kompetencji uczestników w sferze fizycznej, psychicznej i emocjonalnej przez 
udział w aktywnościach żeglarskich. Zachęcamy młodzież do poznawania świata, nauki i życia z pasją. W naszej 
działalności stawiamy na rozwój w zakresie samodzielności, pracy w grupie, odpowiedzialności, wytrwałości, 
krytycznego myślenia i właściwej komunikacji. 
– „Akademia Zaruskiego” obejmuje szereg aktywności realizowanych w ramach działalności gdańskiego 
żaglowca „Generał Zaruski” w zakresie wychowania morskiego i edukacji nieformalnej młodzieży. Organizujemy 
rejsy zatokowe i pełnomorskie, spotkania w szkołach, zwiedzanie żaglowca, „Ferie z Zaruskim i NMM”, półkolonie 
żeglarskie, „Gdańską Szkołę pod Żaglami”, a od ubiegłego roku również warsztaty żeglarskie – mówi kpt. Piotr 
Królak, oficer programowy gdańskiego żaglowca szkolnego. 
Zajęcia w ramach "Akademii" będą odbywać się dwa razy w tygodniu - grupa 1 będzie spotykać się we wtorki o, 
grupa 2 we czwartki. Dla każdej grupy przewidziane zostało 30 spotkań. Udział w nich jest obowiązkowy i 
darmowy. 
Spotkania będą miały miejsce na pokładzie STS Generał Zaruski, zacumowanego przy nabrzeżu Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku na Ołowiance, oraz na przystaniach żeglarskich Gdańskiego Ośrodka Sportu – 
Przystani Żeglarskiej “Żabi Kruk” (ul. Żabi Kruk 15 A, 80-822 Gdańsk) oraz Przystani “Nadwiślańskiej” w 
Sobieszewie. 
W warsztatach mogą wziąć udział zarówno uczniowie, jak i studenci. Zaplanowany przedział wiekowy 
uczestników to 15-25 lat. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń, których należy dokonać na stronie, 
oraz wymowa listu motywacyjnego (maks. A4), który należy przesłać na adres piotr.krolak@sportgdansk.pl. 
Finalnie do udziału w warsztatach wybranych będzie 20 osób. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w niedzielę 10 
października. Organizatorzy mają poinformować o wynikach rekrutacji najpóźniej 15 października. 
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W programie zajęć znalazły się różne tematy, od typowo żeglarskich, podczas których uczestnicy poznają 
podstawy nawigacji i budowy jachtu, przez edukację morską, ochronę środowiska i pierwszą pomoc, do 
przedsiębiorczości, nauki gotowania i języków obcych.  
Uczestnicy, którzy będą mieli frekwencję na poziomie minimum 75 proc. i w ramach wolontariatu przepracują na 
rzecz jednostek "Akademii Zaruskiego" minimum 35 godzin będą mogli wziąć udział w bezpłatnym trzydniowym 
rejsie po Zatoce Gdańskiej. Organizatorzy zapowiadają, że uczestnicy będą mieli wpływ na trasę i program rejsu. 
Dodatkowo, uczestnicy warsztatów zainteresowani dalszym rozwojem żeglarskim, będą mieli możliwość udziału 
w rejsach zatokowych w charakterze deckhand’ów i instruktorów. 
 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

 

„ Wyrzućcie chińskie telefony „ namawiają władze Litwy. 

Litewskie ministerstwo obrony narodowej zaleca pozbycie się chińskich telefonów. Nowy raport tamtejszej agencji 
do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzega, że Chiny sprawdzają przesyłane przez użytkowników treści. Ich dane 
trafiają zaś na serwery poza Europą. 
Litewskie ministerstwo obrony zaleciło obywatelom pozbycie się chińskich smartfonów. Zalecenie wydało po tym, 
jak ukazał się raport tamtejszego Centrum do Spraw Cyberbezpieczeństwa (NCSC). Wynika z niego, że telefony 
marki Xiaomi mają wbudowane oprogramowanie do cenzury.  
Chodzi o model Mi 10T 5G. Może on wykrywać różne niepożądane przez chińskie władze frazy, na przykład 
„wolny Tybet”, „niepodległość Tajwanu”, czy „ruchy demokratyczne”. Fabrycznie zainstalowane na nim aplikacje, 
w tym przeglądarka internetowa Mi otrzymują z serwerów firmy listy takich zakazanych słów i fraz – wynika z 
raportu NCSC. Jeśli ktoś szuka takich sformułowań w przeglądarce, nie znajdzie żadnych wyników.  
„Teleofny firmy Xiaomi sprzedawane na Litwie miały wyłączoną funkcję filtrowania wyszukiwań i ich nie 
cenzurowały. Jednak urządzenia regularnie otrzymywały listy takich zakazanych słów”, stwierdził w komunikacie 
Tatuvydas Bakšys z NSCS. Więc choć funkcja cenzurowania jest w telefonach sprzedawanych w Europie 
wyłączona, to – jak twierdzą eksperci – można ją uruchomić bez wiedzy użytkownika. Gdy wyszukiwania zaczną 
być cenzurowane, posiadacz telefonu nie zauważy niczego podejrzanego.  
„Nie kupujcie chińskich telefonów”  
Podczas konferencji prasowej wiceminister obrony narodowej Margiris Abukevičius zalecił, by obywatele Litwy 
nie kupowali chińskich smartfonów, a starych „pozbyli się, jak tylko będą w stanie”.  
Zagrożeniem jest również zbieranie danych przez producentów telefonów. W Europie zbieranie danych 
osobowych reguluje unijne rozporządzenie (w Polsce skracane do RODO, jego angielski skrót to GDPR). 
Przeglądarka instalowana przez Xiaomi na smartfonach zbiera, według litewskich służb do spraw 
cyberbezpieczeństwa, „nadmierną ilość” takich danych. Co gorsza, przesyła je na serwery w Singapurze, gdzie 
europejskie RODO rzecz jasna nie obowiązuje.  
Litwini mają też zastrzeżenia do telefonów Huawei. Internetowy sklep z aplikacjami na smartfony tej firmy, 
AppGallery, kieruje użytkowników do sklepów prowadzonych przez inne firmy. Część z nich znana jest z tego, że 
w ich aplikacjach znajduje się złośliwe oprogramowanie. Ukryte w aplikacji, może zdobyć dostęp do bardzo 
wrażliwych danych, które znajdują się w telefonie. Należą do nich nie tylko nasze dane osobowe, ale na przykład 
dane logowania do banków.  
Litewskie służby nie dopatrzyły się natomiast zagrożeń bezpieczeństwa w telefonach innej chińskiej firmy, 
OnePlus.  
W zasadzie nie wiemy, kto i jak zbiera nasze dane ze smartfonów  
Firma Xiaomi początkowo nie odpowiedziała na prośby o komentarz. Potem oznajmiła, że nie cenzuruje 
wyszukiwanych przez użytkowników jej telefonów treści i nigdy tego nie robiła. Rzecznik firmy Huawei 
skomentował jedynie, że firma nie wysyła danych użytkowników.  
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Tłem raportu litewskiego NSCS są dyplomatyczne tarcia między dwoma krajami. Stosunki litewsko-chińskie 
uległy znacznemu ochłodzeniu, gdy w Wilnie otwarto de facto ambasadę Tajwanu. Chińska Republika Ludowa 
uważa wyspę za swoją zbuntowaną prowincję i odwołała po tym z Wilna swojego ambasadora.  
Niezależnie od tych sporów, raport NSCS powinien nam przypomnieć, że mamy bardzo ograniczoną kontrolę nad 
tym, co dzieje się w naszych telefonach. Teoretycznie, gromadzenie naszych danych reguluje unijne 
rozporządzenie. W praktyce nie mamy jednak wpływu na to, czy takie dane są zbierane i gdzie są przetwarzane.  
eśli ktoś wie, czego szukamy w Internecie, może nam podsunąć dopasowane do nas reklamy. Dane o 
preferencjach użytkowników internetowych przeglądarek (z tak zwanych ciasteczek) są sprzedawane hurtowo. 
Wiele razy wykazywano, że nawet z takich informacji (pozbawionych danych osobowych czyli 
zanonimizowanych) można statystycznymi metodami uzyskać dane pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej 
osoby.   
Dlaczego Amerykanie odkupili gejowską aplikację od Chińczyków?  
Ciekawa w tym kontekście jest też sprawa Grindr – aplikacji randkowej dla gejów. W kwietniu 2018 roku 
norweska organizacja pozarządowa SINTEF odkryła, że firma sprzedaje dane swoich użytkowników. Informacje 
o preferencjach seksualnych, zdrowiu (w tym dacie ostatniego badania na HIV) oraz lokalizacji milionów osób 
kupowały dwa przedsiębiorstwa.   
Firma broniła się tym, a dane były anonimizowane (pozbawione danych osobowych), a ich nabywcy zobowiązani 
do zachowania poufności. Twierdziła też, że to powszechna praktyka w tej branży. Sprawa była o tyle 
kontrowersyjna, że nieco wcześniej aplikację nabyła chińska firma informatyczna Kunlun Group z siedzibą w 
Pekinie. Dwa lata później, w marcu 2020 roku, Chińczycy zgodzili się odsprzedać aplikację Amerykanom. Zrobili 
to na żądanie agencji (CFIUS) badającej strukturę udziałów w amerykańskich spółkach pod kątem 
bezpieczeństwa narodowego. Najwyraźniej Amerykanie uznali, że wrażliwe dane nie powinny trafić w ręce 
chińskiego rządu.  
 

Źródło: Focus.pl 

Trzy punkty jadą do Szczecina. 

Solidność kontra przeciętność. Pogoń kontra Wisła. 1:0. Podopieczni Kosty Runjaicia po czterech meczach bez 
zwycięstwa wreszcie się przełamali i wywieźli z Krakowa trzy punkty w ramach 9. kolejki PKO Bank Polski 
Ekstraklasy. 
Oba zespoły zgodnie przystępowały do bezpośredniej konfrontacji w celu zrehabilitowania się. Z jednej strony 
Wisła miała zamiar zatrzeć złe wrażenie po blamażu w Poznaniu, gdzie przegrała w ostatniej kolejce z 
tamtejszym Lechem aż 0:5. Z drugiej zaś Pogoń chciała odkupić winy za kompromitację w Pucharze Polski, z 
którego odpadła już na pierwszym etapie rozgrywek przeciwko drugoligowemu KKS Kalisz.  
 
Ostatecznie powody do zadowolenia po końcowym gwizdku sędziego mieli wyłącznie szczecinianie. To bowiem 
oni dopięli swego. Podopieczni Kosty Runjaicia po czterech meczach z rzędu bez zwycięstwa wreszcie zaznali 
upragnionego smaku wygranej. Wywiezienie kompletu punktów z grodu Kraka po prostu im się należało. 
 
"Portowcy" bowiem przez zdecydowaną większość czasu gry kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń. "Biała 
Gwiazda" nie miała wiele do powiedzenia i była zmuszona grać pod upokarzające dyktando swoich 
przeciwników. Tylko raz udało się jej poważnie zagrozić bramce strzeżonej przez Dante Stipicę. Bezskutecznie.  
 
W 8. minucie Michal Frydrych posłał prostopadłe podanie z głębi pola do wychodzącego na wolne pole Felicio 
Browna Forbesa, a ten znalazł się w sytuacji sam na sam z golkiperem, czego nie omieszkał się nie 
wykorzystać. Trafienie Kostarykańczyka nie zostało jednak uznane ze względu na ofsajd w jego wykonaniu.  
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Anulowany gol dla Wisły okazał się momentem przełomowym spotkania. Początkowo bowiem krakowianie 
prezentowali się całkiem nieźle, lecz wraz z upływem czasu uchodziła z nich energia i pomysł na grę, a boiskowa 
inicjatywa wpadła w ręce Pogoni, co potwierdziła już w 15. minucie.  
 
Wówczas po akcji - o ironio - dwóch ex-wiślaków "Duma Pomorza" objęła prowadzenie, którego nie oddała do 
samego końca. Jakub Bartkowski dostrzegł wbiegającego w pole karne Jeana Carlosa Silvę, który przez 
nikogo nie niepokojony bezproblemowo zmusił Pawła Kieszka do wyciągnięcia piłki z własnej siatki. 
 
Podopieczni Adriana Guli próbowali odrobić bramkowe straty, lecz finalnie ta sztuka im się nie udała, a wszystko 
za sprawą ich niemocy strzeleckiej. Najbliżej doprowadzenie do wyrównania był w 88. minucie Frydrych, który 
jednak głową uderzył wprost w dobrze ustawionego na linii bramkowej Stipicę.  
 
Gdy mecz dobiegł końca, zespół Pogoni eksplodował z radości. Nic dziwnego. Nie dość, że szczecinianom udało 
się wreszcie przełamać, to dodatkowo awansowali oni na czwarte miejsce w ekstraklasowej tabeli, ze stratą 
raptem dwóch oczek do lidera. 
 
Zupełnie inne nastroje można było zaobserwować w szeregach Wisły, która na ligowe zwycięstwo czeka już 
miesiąc. 
 
 

 
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. 
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• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady współpracującej z nami Kancelarii Prawnej w zakresie prawa cywilnego, 
rodzinnego, karnego. 
• Możesz liczyć na poprowadzenie roszczenia, w razie kłopotów z armatorem ( opóźnienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/przylacz_sie 
Może polubisz nas na FB ? 

www.omk.org.pl 

Wydarzyło się 27 września - kalendarium.  

27 września jest 270. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 95 dni. Dzisiaj obchodzony 
jest Dzień Podziemnego Państwa Polskiego. 
Dzisiaj imieniny świętują :  
 Adolf, Adolfa, Amadeusz, Eleazar, Gaja, Gajusz, Hiltruda, Jan, Mirabella, Mirela, Przedbor, Urban, Wawrzyniec, 
Wincenty, Zybert, Zybracht i Zygbert. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1331 r.– II wojna polsko-krzyżacka: nierozstrzygnięta bitwa pod Płowcami. 
1387 r.–  Hospodar mołdawski Piotr I złożył we Lwowie hołd lenny królowi Władysławowi II Jagielle i jego 
żonie Jadwidze Andegaweńskiej. 
1446 r –  Zwycięstwo wojsk koszalińskich nad kołobrzeskimi w bitwie pod Tatowem o kontrolę nad handlem 
morskim. 
1879 r. – Otwarto Port Drzewny w Bydgoszczy..  
1939 r. - Kampania wrześniowa: 

 W oblężonej Warszawie została powołana tajna organizacja wojskowa Służba Zwycięstwu Polski pod 
dowództwem gen. broni Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego oraz tajna organizacja męskiego 
harcerstwa Szare Szeregi. 

 Zakończyła się II bitwa pod Tomaszowem Lubelskim. 
 Zakończyła się bitwa pod Władypolem. 

1942 r.– Powołano Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom (Żegota). 
1944 r. – 58. dzień powstania warszawskiego: skapitulował Mokotów  
1953 r. – Mieczysław Wilczewski wygrał 10. Tour de Pologne.  
1990 r. –Polska ponownie przystąpiła do Interpolu. 
  

 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2021-09-03 

1 EUR 4,6085 

1 USD 3,9268 

1 CHF 4,2494 

1 GBP 5,3866 
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https://www.nbp.pl/ 

 

 

 
 

 

 

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

  

 

Rozrywka 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 
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H U M O R  

Przychodzi eskimos do baru i mówi: 

- Kelner, whisky! 

- Z lodem? 

- Nawet mnie nie wku...aj! 
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