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Ocean Infinity uruchomił nową firmę skupioną na bezzałgowej załodze. 

Amerykańska podmorska firma badawcza, Ocean Infinity, uruchomiła nową firmę, która będzie obsługiwać flotę 
bezzałogowych statków. Ma to przetrzeć nowe szlaki w dziedzinie pozyskiwania danych na morzu. 
Nowa firma, o nazwie Armada, jest reklamowana jako nowa pionierska firma zajmująca się technologią morską i 
danymi, która koncentruje się na łączeniu technologii i zrównoważonego rozwoju. 
Firma będzie początkowo obsługiwać flotę piętnastu specjalnie zaprojektowanych „bezzałogowych robotów 
powierzchniowych” w celu uzupełnienia obecnej floty autonomicznych podwodnych pojazdów Ocean Infinity. 
- Każdy bezzałogowy robot powierzchniowy będzie obsługiwał szeroki zakres branż dzięki pełnemu wyposażeniu 
do wykonywania wielu operacji akwizycji danych na morzu i operacji interwencyjnych na głębokości 6000 metrów 
- poinformowało Ocean Infinity w komunikacie prasowym. - Te roboty będą mogły zdalnie wdrażać szeroką gamę 
najnowszych czujników, a także AUV i ROV do akwizycji danych wizualnych i akustycznych. 
Każdy z bezzałogowych statków będzie kontrolowany i obsługiwany drogą satelitarną przez osobę na lądzie w 
obiektach w Austin w Teksasie i Southampton w Wielkiej Brytanii. 
- Przy zerowej liczbie osób potrzebnych na morzu operacje Armady będą najbezpieczniejsze w branży. Oznacza 
to także o 90% mniejszą emisję CO2 - powiedziało Ocean Infinity. – 
Flota statków jest obecnie w budowie i oczekuje się, że zostanie wdrożona do końca 2020 roku. 
Flota statków jest obecnie w budowie i oczekuje się, że zostanie wdrożona do końca 2020 roku. 
Ocean Infinity z siedzibą w Houston dokonał wielu z najbardziej znanych znalezisk głębinowych w ostatnich 
latach. Jego historia obejmuje lokalizację zaginionej argentyńskiej łodzi podwodnej ARA San Juan w 2018 roku, a 
także zatopionego nośnika rudy Stellar Daisy w 2019 roku. Firma prowadziła również prywatne poszukiwania 
samolotu MH370 na Oceanie Indyjskim, które ostatecznie okazały się nieskuteczne. 
Dan Hook będzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Armada. 
- Jesteśmy bardzo podekscytowani wprowadzeniem Armady, która doskonale uzupełnia inne oferty usługowe w 
Ocean Infinity Group - powiedział Dan Hook, dyrektor zarządzający Armada. - Bez wymogu posiadania statku-
gospodarza, wkraczamy na nowy grunt w dziedzinie technologii i danych podmorskich. Z niecierpliwością 
czekamy na zapewnienie naszym obecnym i nowym klientom najlepszego w swojej klasie rozwiązania, które 
będzie rewolucyjne dla branży – dodał. 
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Gaz system zyska nowe pojemności do magazynowania gazu. 

Gaz-System zyska w Damasławku przestrzeń do magazynowania gazu ziemnego, weźmie też udział w budowie 
kopalni soli. W piątek Gaz-System i Ciech podpisały umowy precyzujące warunki współpracy m.in. przy realizacji 
tego przedsięwzięcia. 

Magazyn gazu powstanie w miejscu tzw. wysadu solnego, po wypłukaniu z niego soli za pomocą wody, która 
będzie odpompowywana w postaci solanki. 
"Zwiększy to znacząco elastyczność sterowania przesyłem gazu oraz zapewni ciągłość jego dostaw na terenie 
kraju" - napisał Gaz-System w piątkowym komunikacie. 
Jak informuje gazowa spółka, podpisano dwie umowy precyzujące warunki współpracy przy realizacji 
przedsięwzięcia, polegającego na budowie przez Gaz-System kopalni soli i magazynu gazu na wysadzie solnym 
Damasławek. 
"Jest to kolejny istotny krok Gaz-System w zakresie realizacji +Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w 
sektorze naftowym+" - napisano w komunikacie. 
Dwie podpisane w piątek umowy to tzw. Term Sheet oraz porozumienie dotyczące opracowania dokumentacji 
projektowej. Term Sheet jest dokumentem precyzującym harmonogram i zasady finansowania poszczególnych 
etapów inwestycji. Definiuje także kluczowe założenia dotyczące współpracy handlowej po zrealizowaniu i 
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uruchomieniu kopalni soli i magazynu gazu. Drugi z podpisanych dokumentów to porozumienie dotyczące 
przygotowania dokumentacji projektowej dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia. 
W komunikacie spółki Ciech napisano, że dla tej spółki uczestnictwo w projekcie oznacza dywersyfikację źródeł 
dostaw solanki do zakładów grupy. 
Dodano, że zgodnie z obecnymi założeniami Ciech będzie współfinansował budowę infrastruktury przesyłowej z 
kopalni i podziemnych magazynów gazu, umożliwiającą transport solanki do zakładów produkcyjnych. 
"Według wstępnych założeń szacunkowa wartość inwestycji w tę infrastrukturę może wynieść ok. 450 mln zł, a 
proporcje udziału obu stron we współfinansowaniu będą ustalone w drodze negocjacji i określone w umowie 
inwestycyjnej" - napisano. 
Zgodnie z zapisami w dokumencie Term Sheet obie strony zamierzają zawrzeć umowę na dostawy solanki do 
zakładów Ciech na 20 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 15 lat. 
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Wartsilla dostarczy hybrydowy system dla promów Finnlines. 

Fińska grupa technologiczna Wärtsilä dostarczy hybrydowy system konwersji mocy dla trzech nowych promów 
RoRo budowanych w chińskiej stoczni Nanjing Jinling dla Finnlines, części włoskiej grupy Grimaldi. 
Rozwiązanie hybrydowe, które obejmuje system magazynowania energii 5000 kWh, pozwoli tym statkom na 
zerową emisję podczas pobytu w porcie i spełni notację Green Plus Registro Italiano Navale (RINA). Jednostki 
będą miały również klasę lodową 1A Super. 
- Inteligentne podejście firmy Wärtsilä do rozwoju technologii ma na celu dostarczanie wysoce wydajnych 
rozwiązań przy minimalnym wpływie na środowisko. To kolejny przykład tego, jak przekształcamy to podejście w 
praktyczną i niezawodną rzeczywistość - mówi Mikael Lindholm, dyrektor działu budownictwa w Finnlines. 
- Te nowe promy będą jednymi z najbardziej ekologicznych statków tego typu. Jesteśmy liderem w rozwoju 
hybrydowych statków energetycznych, morskich akumulatorów i systemów zarządzania energią - powiedział 
Emanuele Grimaldi, dyrektor generalny Finnlines. 
Urządzenia Wärtsilä, w tym również wbudowane generatory wałków, przystawki odbioru mocy / przystawki w 
przetwornicach i transformatory, zostaną dostarczone dos toczni w drugiej połowie 2020 roku. 
Liczba zamówień Wärtsilä w czwartym kwartale 2019 roku spadła o 17% do 1,55 mld euro rok do roku. Sprzedaż 
netto firmy wzrosła o 10% do 1,6 mld euro r / r. Sprzedaż netto była stabilna i wyniosła 5,1 mld EUR. 
Firma spodziewa się, że popyt na jej usługi i rozwiązania w 2020 roku będzie niższy niż w poprzednim. Głównie z 
powodu złych warunków rynkowych. Aktualny portfel zamówień Wärtsilä na dostawy do 2020 roku wynosi 3,57 
mld euro, na co składają się głównie dostawy sprzętu. 
- Rok 2019 charakteryzował się trudnymi warunkami rynku i słabymi wynikami finansowymi. Chociaż wzrost 
zarówno dostaw sprzętu morskiego, jak i wolumenów usług spowodował stabilną sprzedaż netto grupy, nasz 
wynik operacyjny był znacznie poniżej poprzedniego roku - powiedział Jaako Eskola, prezes i dyrektor generalny 
giganta technologicznego. 
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Sztorm Ciara i orkan Sabrine uderzył w północną Europę. 
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Sztorm Ciara, nazywany w Niemczech orkanem Sabine, uderzył w Wielką Brytanię i północną Europę; odwołano 
wiele lotów, w Niemczech zawieszono też część długodystansowych połączeń kolejowych. W wielu miejscach 
odwołano imprezy i zawody sportowe. 
W Irlandii wiatr pozbawił prądu około 10 tys. gospodarstw, trakcje elektryczne zostały też zerwane w północnej 
Francji, nie ma jednak informacji, o tym jak wiele domów pozbawionych jest energii. Zamknięto dwa wielkie porty 
po obu stronach kanału La Manche: Dover w Wielkiej Brytanii i Calais we Francji. 
Francuskie służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 42 departamentów, a dla 
regionów nadmorskich również przed wysokimi falami i podtopieniami. 
We Francji Ciara, nazywana burzą, nawiedziła całą północ kraju; wiatr osiąga miejscami szybkość od 100 do 130 
km na godzinę. Wysokość fal u wybrzeży Bretanii sięgnęła 6,6 metrów. Wydano też ostrzeżenia przed 
powodziami w dolinie Sekwany w pobliżu kanału La Manche. 
W Luksemburgu w poniedziałek zamknięte będą szkoły. Utrudnienia w ruchu dotknęły też lotnisko w Brukseli, 
odwołano wiele lotów. 
W Niemczech, gdzie orkan nazwano Sabine, państwowe koleje Deutsche Bahn zawiesiły połączenia 
długodystansowe, zwłaszcza do miast i miejscowości, w których istnieje ryzyko silnego sztormu, jak Emden i 
Norddeich na północnym zachodzie oraz do Kilonii na północy i na wyspę Sylt. 
Około 150 spośród 1,2 tys. zaplanowanych lotów do i z Frankfurtu, zostało odwołanych w niedzielę, w 
poniedziałek zawieszono kolejnych 130 połączeń. 
Lufthansa poinformowała, że odwołuje loty krótko- i długodystansowe do poniedziałku odpowiednio do godz. 13 i 
14. 
W Wielkiej Brytanii odwołano dziesiątki lotów, ograniczono ruch pociągów, wydano ostrzeżenia przed 
podtopieniami i przełożono imprezy sportowe. Wydane przez meteorologów alerty pogodowe będą obowiązywać 
co najmniej do północny w niedzielę. 
Ostrzeżenia drugiego stopnia związane z silnymi wiatrami wprowadzono na większości obszaru Anglii i w całej 
Walii, na pozostałych częściach Anglii oraz w całej Szkocji obowiązują alerty pierwszego stopnia. Meteorolodzy 
wydali także ok. 250 ostrzeżeń powodziowych, w tym jedno trzeciego, najwyższego stopnia, które oznacza 
bezpośrednie zagrożenie dla życia. 
Wiatry na terenie całego kraju przekraczają prędkość 100 km/godz., a rekordowo silny, w miejscowości 
Aberdaron w północno-zachodniej Walii, osiągnął nawet 149 km/godz. W niektórych miejscach w północnej Anglii 
i północnej Walii poziom opadów przekroczył już 100 mm. 
Informacje o szkodach wyrządzonych przez sztorm napływają niemal z każdej części Wielkiej Brytanii. W 
środkowej Szkocji trzy osoby zostały lekko ranne, gdy zawalił się kawałek dachu w pubie. Na niektórych 
obszarach Szkocji sztorm spowodował wstrzymanie dostaw energii elektrycznej. 
Przewoźnicy kolejowi informują o powalonych drzewach na torach oraz o ograniczeniu liczby i prędkości 
pociągów, przy czym na niektórych trasach w ogóle wstrzymano ruch. Londyński dworzec Euston oraz dworzec 
Waverley w Edynburgu otwarte są tylko dla pasażerów wysiadających. 
Linie lotnicze British Airways oraz Virgin Atlantic odwołały łącznie kilkadziesiąt lotów z londyńskich lotnisk 
Heathrow, Gatwick i London City. Wstrzymane lub bardzo ograniczone jest także kursowanie promów, zarówno 
tych przez Morze Irlandzkie, jak i przez kanał La Manche. Zaledwie drugi raz w historii zamknięto ruch na 
Humber Bridge w pobliżu Kingston upon Hull we wschodniej Anglii, który jest jednym z najdłuższych na świecie 
mostów wiszących. 
Ze względu na bezpieczeństwo publiczne królowa Elżbieta II, przebywająca w rezydencji Sandringham w 
hrabstwie Norfolk, nie wzięła udziału w niedzielnej mszy w miejscowym kościele. 
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Sześć nowych zakaźeń koronawirusem na wycieczkowcu Diamond Princess. 
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Sześć nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono na japońskim statku wycieczkowym Diamond 
Princess, który cumuje na redzie portu w Jokohamie - poinformowała w niedzielę japońska agencja Kyodo, 
powołując się na źródła rządowe. Liczba osób zakażonych na statku wynosi obecnie 70. 

Na pokładzie wycieczkowca jest ponad 2600 pasażerów i 1045 członków załogi. Jest tam też trzech Polaków - 
jedna osoba z załogi i dwóch turystów. 

Wycieczkowiec Diamond Princess, należący do korporacji Carnival Japan, japońskiej filii amerykańsko-
brytyjskiego operatora wycieczkowców, wypłynął z Jokohamy 20 stycznia z 2666 pasażerami z ponad 50 krajów 
świata na pokładzie i wrócił z rejsu 3 lutego. 

Pierwszą osobą na statku, u której wykryto koronawirusa, jest 80-letni obywatel Chin. Został on 25 stycznia 
wysadzony na ląd w Hongkongu i przekazany służbom medycznym. W Hongkongu armator postanowił skierować 
statek do portu w Jokohamie i zorganizował badania lekarskie pasażerów oraz załogi. 

Statek objęty został kwarantanną i po przetestowaniu do soboty 300 osób koronawirusa stwierdzono u 64 z nich. 
Jednak ok. 100 kolejnych osób miało objawy, mogące świadczyć o zainfekowaniu, m.in. gorączkę i problemy z 
oddychaniem, w związku z tym zarządzono przeprowadzenie kolejnych badań. 

W piątek polski MSZ informował, że u trzech Polaków na pokładzie Diamond Princess nie stwierdzono 
koronawirusa. "Nie zgłaszają oni obecnie żadnych potrzeb naszym służbom konsularnym, wszyscy są pod opieką 
japońskich służb" - podało biuro rzecznika resortu. 
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TUI sprzedało połowę udziałów w Happag Lloyd Cruises armtorowi Royal 
Carraibeaan. 

Niemieckie TUI Group podpisało umowę sprzedaży 50 procentów akcji w linii wycieczkowej Hapag-Lloyd 
amerykańskiemu armatorowi Royal Caribbean. 
7 lutego strony podpisały w Hamburgu umowę o podziale zysków wspólnego przedsięwzięcia. Transakcja, która 
ma zostać sfinalizowana tego lata, opiewa na kwotę 1,2 miliona euro. 
Jak informowano, dawna spółka zależna Grupy TUI zostanie zintegrowana ze wspólnym przedsięwzięciem TUI 
Cruises, ustanowionym przez TUI i Royal Caribbean w 2008 roku. 
- Integracja Hapag-Lloyd Cruises we wspólnym przedsięwzięciu pozwoli TUI uczestniczyć w rozwoju globalnego 
przemysłu rejsowego przy niskim poziomie nakładów inwestycyjnych - powiedziało TUI w oświadczeniu. 
Grupa TUI dodała, że wykorzysta wpływy z transakcji do wzmocnienia bilansu grupy i do przekształcenia jej w 
organizację cyfrową. 
Połączenie TUI Cruises i Hapag-Lloyd Cruises pod parasolem spółki joint venture ma stworzyć wiodącą 
europejską firmę wycieczkową z flotą 12 statków. TUI Cruises będzie nadal obsługiwać segment 
niemieckojęzyczny premium, a Hapag-Lloyd Cruises będzie nadal miał wyłączną obecność w segmencie statków 
luksusowych i ekspedycyjnych. 
- Tożsamość statków, obsługa, jakość i wrażenia klientów pozostaną tak samo indywidualne i niepowtarzalne. 
Zapewni to znaczące korzyści naszej ekspansji i naszym inwestycjom - powiedział Fritz Joussen, dyrektor 
generalny TUI. 
Hapag-Lloyd Cruises zapewnia luksusowe rejsy wycieczkowe na rynkach niemieckojęzycznych. Jego flota składa 
się obecnie z dwóch luksusowych statków i trzech ekspedycyjnych statków wycieczkowych. Kolejny statek 
wycieczkowy został zamówiony i zostanie dodany do floty Hapag-Lloyd Cruises w 2021 roku, aby zastąpić MS 
Bremen. W świetle transakcji możliwe jest, że flota luksusowa i ekspedycyjna wzrośnie w nadchodzących latach. 
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Rosja zatwierdziła projekt nowego terminalu do przeładunku gazu 
skroplonego. 

Rosyjski instytucja federalna, Glavgosexpertiza, dokonał przeglądu i zatwierdził dokumentację projektową oraz 
wyniki badań inżynieryjnych dotyczących budowy terminalu przeładunkowego LNG w Kraju Kamczackim. 
W październiku 2017 roku federalny rząd Kamczatki i PJSC Novatek podpisały umowę mającą na celu budowę 
terminalu morskiego na południowo-wschodnim wybrzeżu półwyspu Kamczatka. 
Terminal jest przeznaczony do przeładunku skroplonego gazu ziemnego dostarczanego z Półwyspu Jamałskiego 
przez gazowce klasy lodowej i dalej załadowanie go na zwykłe jednostki w celu dalszego transportu do Azji i 
Pacyfiku. 
 
Według Glavgosexpertiza, projekt zoptymalizuje dostawy LNG z Arktyki, tym samym pobudzając rozwój Szlaku 
Morza Północnego oraz więzi handlowe i gospodarcze w Kraju Kamczackim. 
Nowy obiekt przeładunkowy ma zostać zbudowany w pięciu etapach. Po zakończeniu pierwszych czterech 
etapów terminal osiągałby roczny obrót towarowy w wysokości około 11 milionów ton LNG. Po zakończeniu piątej 
fazy terminal zwiększyłby ponad dwukrotnie swoją pojemność do około 22 milionów ton LNG. 
Infrastruktura portowa będzie obejmować pływające magazyny gazu, punkty przybrzeżne do przeładunku LNG 
między statkami (STS), kanał dostępu o długości 6580 metrów oraz system zapewniający bezpieczeństwo 
morskie. 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Ważne dla portów w Szczecinie i Świnoujściu : Czesi deklarują przyspieszenie 
budowy autostrady do granicy z Polską. 

Jak informuje Polska Agencja Prasowa - Po rozmowach z wicepremierem, ministrem transportu Karlem 
Havliczkiem w Pradze minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział w czwartek, że strona czeska 
deklaruje przyspieszenie inwestycji na autostradzie D11 mającej połączyć się na granicy z Polską z drogą S3.  
Adamczyk zwrócił uwagę, że droga ekspresowa S3, która łączy zespół portów Szczecin-Świnoujście z 
południową granicą Polski, ma zostać ukończona w 2023 r. „Mamy pewne obawy, że po stronie czeskiej termin 
realizacji inwestycji autostradowej może się wydłużyć. Pan wicepremier, minister transportu potwierdził, że strona 
czeska będzie robić wszystko, żeby przyspieszyć tę inwestycję”. 
Według polskiego ministra Czesi są szczególnie zainteresowani polskim rozwiązaniem prawnym, tzw. 
specustawą drogową, która pozwala na szybką realizację inwestycji drogowych i kolejowych. „Czesi nie mają 
takiej ustawy i od dawna posługują się procedurami, które kiedyś były stosowane w Polsce, czyli procedurami 
wywłaszczania. Te procedury, jak wiemy, są często nieskuteczne, trwają całymi latami, strony są niezadowolone” 
– mówił Adamczyk. 
Czeskie media zwracały uwagę, że pesymistyczne przewidywania w kwestii doprowadzeniu D11 do granicy z 
Polską zakładają zakończenie inwestycji w 2028 r. Po uzyskaniu w grudniu 2019 r. potrzebnych zezwoleń 
budowlanych, środowiskowych i uzgodnieniach dotyczących własności gruntów, przedstawiciele czeskiego 
ministerstwa transportu zaczęli mówić o zakończeniu inwestycji w 2025 r. 
Podczas spotkania w Pradze ministrowie poruszyli także kwestie projektu kolei dużych prędkości. „Na etapie 
uzgodnień międzynarodowych jest linia kolejowa zaproponowana przez Węgrów: Budapeszt-Bratysława-Brno-
Ostrawa-Katowice-Warszawa. Specjalne zespoły robocze powołane już rok temu, pracują nad tym projektem i 
dzisiaj potwierdziliśmy w sposób jednoznaczny, że te prace przyniosą efekt w postaci konkretnej inwestycji” – 
powiedział Adamczyk. 
Zwrócił także uwagę, że eksperci nie ograniczają się tylko do kierunku Budapeszt–Warszawa. Szczegółowo 
omawiany jest także projekt połączenia Pragi z Wrocławiem. „Jest zainteresowanie po stronie czeskiej, jesteśmy 
z tego zadowoleni” – powiedział Adamczyk. 
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Grecja zamierza oddać w dzierżawę 10 regionalnych portów morskich. 

Prawicowy rząd Grecji zamierza oddać prywatnym inwestorom w dzierżawę 10 regionalnych portów morskich, w 
tym porty na wyspie Mykonos, w Heraklionie na Krecie i na wyspie Korfu - poinformowało w piątek greckie 
ministerstwo finansów. 

Według resortu państwowemu funduszowi prywatyzacji TAIPED zlecono podjęcie procedury przetargowej w tej 
sprawie. 
Wydzierżawienie portów regionalnych zapowiadano już kilkakrotnie, ale konkretne działania czasowo zawieszono 
w związku z wyborami parlamentarnymi, które odbyły się w lipcu ubiegłego roku. W ich wyniku lewicowy premier 
Aleksis Cipras utracił władzę, a jego następcą został przywódca konserwatystów i zdecydowany zwolennik 
kontynuowania prywatyzacji Kyriakos Micotakis. 
Grecja wydzierżawiła już swój najważniejszy port Pireus wielkiemu chińskiemu koncernowi żeglugowemu 
COSCO, w obce ręce przeszedł także port w Salonikach. Obok portów wykorzystywanych głównie przez turystów 
w dzierżawę mają zostać oddane porty towarowe - w tym położony na północ od Dardaneli port Aleksanolis, 
gdzie amerykańskie firmy planują umieścić pływający zbiornik skroplonego gazu ziemnego dla zaopatrywania 
europejskiej sieci rurociągowej. 
W rządowej ofercie znajdą się też położone nad Morzem Jońskim i uważane za okno Grecji na zachód porty 
Patras i Igumenitsa, skupiające żeglugę promową z Włoch. 
 

Źródło: pap.pl 

PRS o nowych regulacjach dotyczących złomowania staków. 

PRS przypomina, iż zbliża się termin ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i 
ekologicznym recyklingu statków. Głównym celem wspomnianego porozumienia jest zapobieganie, redukowanie, 
a miarę możliwości również eliminowanie zdarzeń spowodowanych przez recykling statków, mogących 
negatywnie wpływać na ludzkie zdrowie i środowisko.  
Na kanwie Konwencji wprowadzono odpowiedni mechanizm egzekwowania prawa w zakresie recyklingu statków. 
Od 31 grudnia 2020 r. zweryfikowany Wykaz Materiałów Niebezpiecznych (IHM) wraz ze Świadectwem 
Inwentaryzacji lub Zaświadczenie o zgodności z upoważnienia flagi będą obowiązkowe dla statków w 
eksploatacji, podnoszących banderę państwa unijnego lub państwa trzeciego, wpływających do portu lub na 
kotwicowisko państwa członkowskiego UE. 
Dotychczas (od 31 grudnia 2018 r.) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1257/2013 statki o pojemności brutto 
większej lub równej 500 GT, podnoszące banderę państwa członkowskiego UE, mogą być poddane recyklingowi 
jedynie w zakładach, które będą się znajdować w europejskim wykazie zakładów recyklingu statków. 
Konwencja z Hongkongu wejdzie w życie po 24 miesiącach od momentu jej ratyfikacji przez minimum 15 państw 
reprezentujących nie mniej niż 40% tonażu światowej floty i łączną maksymalną roczną wielkość recyklingu 
statków nie mniejszą niż 3% ich łącznego tonażu. 
Obecnie Konwencję ratyfikowały: Belgia, Republika Kongo, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Ghana, Indie, 
Japonia, Wyspy Marshalla, Niderlandy, Norwegia, Panama, Serbia, Turcja. Wskazane państwa wspólnie operują 
30,21% pojemności brutto światowej floty handlowej. 
PRS przypomina o obowiązku opracowania Części I Wykazu Materiałów Niebezpiecznych, ciążącym na 
stoczniach w przypadku nowych statków, natomiast w przypadku statków w eksploatacji, obowiązek ten 
spoczywa na armatorach/właścicielach jednostek. 
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PRS prowadzi weryfikację dostarczonych Wykazów oraz wystawia Świadectwa Inwentaryzacji, Świadectwa 
gotowości do recyklingu i Zaświadczenia o zgodności. Ze względu na bieżące zgłoszenia, czas opracowania i 
inspekcji na statku zalecamy zgłaszać IHM do weryfikacji najpóźniej do końca września 2020 r. 
 
 

Źródło:MozreiOceany.pl 
 

Opieka zdrowotna nowej generacji . Ta aplikacja pomoże zadbać o Twoje 
zdrowie. 

Nowe technologie obecne są prawie w każdej dziedzinie naszego życia. W końcu przyszedł czas, żeby pomogły 
nam też zadbać o zdrowie. W tym celu powstała aplikacja Comarch HealthNote, czyli internetowa książeczka 
zdrowia. 
Niełatwo odnaleźć się w gąszczu medycznej dokumentacji. Zalecenia od lekarzy z różnych placówek – 
publicznych i prywatnych, recepty, wypisy z przychodni czy szpitala. Daty ostatnich szczepień dziecka, pomiary 
ciśnienia tętniczego, czy ostatnio przyjmowane leki. Stos dokumentów rośnie, a ludzka pamięć jest – niestety –
zawodna. 
Z pomocą przychodzi innowacyjna i darmowa aplikacja Comarch HealthNote. Dzięki niej wszystkie te informacje 
możesz mieć w jednym miejscu, w dodatku zawsze pod ręką. A dzięki temu, że dane przechowywane są w 
bezpiecznej chmurze Comarch EHR, nie ma ryzyka, że je stracisz. Nie musisz też martwić się, że zgubisz 
dokumenty w czasie przeprowadzki czy porządków, bo ich skany będą cały czas bezpieczne w aplikacji. 
Internetowa książeczka zdrowia pozwala na gromadzenie kompletnej i aktualnej dokumentacji medycznej. 
Możesz łatwo i w każdej chwili przejrzeć ją bezpośrednio w aplikacji mobilnej lub webowej (czyli poprzez stronę 
internetową HealthNote.pl). 
To tylko ułamek możliwości, jakie daje aplikacja. Comarch HealthNote umożliwia wprowadzanie pomiarów i 
wyników badań, monitorowanie dolegliwości, skanowanie i podglądanie dokumentów medycznych 
oraz udostępnianie tych danych lekarzom. Wystarczy, że udostępnisz lekarzowi odpowiednie dane, a on od 
razu zobaczy je na stronie. Co ważne, lekarz nie musi mieć specjalnego programu. Wystarczy, że otworzy 
stronę healthnote.pl/dla-lekarza, a pacjent zeskanuje widoczny kod QR. 
Aplikację możesz też połączyć z innymi narzędziami takimi jak Google Fit czy Apple Health i w prosty sposób 
monitorować swoją aktywność fizyczną. 
Co ważne, wszystkie informacje są całkowicie bezpieczne, bo dostęp do aplikacji możesz zabezpieczyć hasłem, 
kodem PIN, odciskiem palca lub face ID. Nikt oprócz ciebie – i lekarza, któremu udostępnisz wybrane informacje 
– nie będzie miał wglądu do twojej historii zdrowia. Comarch HealthNote wykorzystuje system szyfrowania 
danych oraz zabezpieczenia podobne do tych, które wykorzystywane są w bankowości mobilnej. 
  
Comarch HealtNote – opieka zdrowotna nowej generacji 
Comarch HealthNote to nie tylko internetowa książeczka zdrowia, ale prawdziwe centrum zarządzania zdrowiem. 
Co ważne, aplikacja jest ciągle rozwijana, a użytkowników już wkrótce czekają nowe funkcje. Dziękikolejnym 
integracjom i współpracy z partnerami biznesowymi dbanie o zdrowie będzie jeszcze prostsze i sprawniejsze. 
Dzięki aplikacji ochrona zdrowia wchodzi na nowy poziom. Po pierwsze – pozwala oszczędzić czas zarówno 
pacjentów, jak i lekarzy. Po drugie – ułatwia diagnostykę, bo wszystkie informacje dotyczące przebytych chorób 
są w jednym miejscu. A nie jest tajemnicą, że w leczeniu często najważniejsze jest całościowe spojrzenie na 
pacjenta i jego problemy zdrowotne. 
 
 

Źródło:Focus.pl 
 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 05-2020 

 
 

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

Pogoń z prawdziwego zdarzenia. 

Radosław Sobolewski przed meczem zapowiedział niespodziankę dla zawodników Pogoni. Ale, jak się okazało, 
to właśnie szczecinianie zgotowali Sobolewskiemu niespodziankę. Wisła Płock w zaledwie pięć minut roztrwoniła 
dwubramkowe prowadzenie, tracąc trzy gole, i tym samym ponosząc porażkę na inaugurację 21. kolejki PKO BP 
Ekstraklasy.  
Piłkarze prowadzeni przez Radosława Sobolewskiego w trakcie rundy jesiennej aż dwunastokrotnie pakowali 
piłkę do bramki rywali po akcjach ze stałych fragmentów gry. Żaden inny zespół spośród całej stawki nie może 
szczycić się podobnym osiągnięciem. I raczej nikt prędko nikt ich nie dogoni, bowiem płocczanie w starciu z 
Pogonią dołożył kolejne dwa trafienia do swojego imponującego dorobku. 
 
9. minuta meczu. Dominik Furman dośrodkował z rzutu rożnego, futbolówkę na skraju pola karnego 
przejął Giorgi Merebaszwili. Gruziński skrzydłowy najpierw z łatwością zwiódł Srdjana Spiridonovicia, a 
następnie oddał strzał, który po drodze odbił się od Konstantinosa Trantafyllopoulosa, co zupełnie 
zaskoczyło Dante Stipicę, nie mając żadnych szans na skuteczną interwencję.  
 
72. minuta meczu. Bliźniaczo podobna sytuacja. Furman centruje, Merebaszwili zgrania przed linią wyznaczającą 
szesnasty metr boiska, jednak tym razem Gruzin nie zdecydował się na strzał, a na posłanie prostopadłego 
podania. Obrońcy "Dumy Pomorza" wyraźnie przysnęli, bowiem żaden z nich nie przejął zagrania, co 
poskutkowało tym, że Jakub Rzeźniczak po uderzeniu z ostrego kąta wpisał się na listę strzelców. 
"Nafciarze" długimi fragmentami gry prezentowali się zdecydowanie lepiej niż faworyzowani szczecinianie, lecz 
poza akcjami bramkowymi nie wykreowali sobie ani jednej sytuacji mogącej zagrozić Stipicy. Jeszcze gorzej 
wyglądali podopieczni Kosty Runjaicia, bowiem aż do ostatniego kwadransa gry w niczym nie przypominali 
drużyny na poważnie walczącej o mistrzostwo Polski. 
 
Ale gdy na stadionowym zegarze wybiła 75. minuta meczu "Portowcy" przypomnieli sobie, jak powinno grać się w 
piłkę. Srdjan Spiridonović wykorzystał jedenastkę podyktowaną wskutek zagrania ręką w polu karnym 
przez Cezarego Stefańczyka, trzy minuty później Marcin Listkowski skutecznie uderzył z dystansu, a w 82. 
minucie, nowy nabytek Pogoni, Paweł Cibicki, precyzyjnym strzałem z powietrza umieścił piłkę w siatce. 
 
W taki oto sposób Wisła Płock przegrała mecz, którego z pozoru przegrać nie miała prawa, a Pogoń, choć przez 
znakomitą część czasu gry - poza spektakularnym strzałem w poprzeczkę w wykonaniu Damiana 
Dąbrowskiego na początku spotkania - nie zaprezentowała absolutnie nic, wywozi z Płocka komplet punktów.  
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Info OMK. 

Najnowsze doniesienia dotyczące koronawirusa 

ITF ściśle przestrzega wszystkich rad światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących epidemii, która 
pojawiła się w mieście Wuhan, głównym krajowym i międzynarodowym węźle transportowym 

Linie lotnicze, lotniska, operatorzy linii wycieczkowych, przedsiębiorstwa żeglugowe i operatorzy portów, muszą 
przekazywać pracownikom najnowsze informacje dotyczące wybuchu choroby i postępować zgodnie z 
najlepszymi praktykami w zakresie protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnić dostawy sprzętu 
ochrony osobistej, wprowadzić procedury dla pasażerów, załogi i pracowników z objawami infekcji oraz ustalić 
szczegółowe wytyczne dla tych pracowników, którzy zajmują się przypadkami podejrzeń o zarażenie. 

Aby zapewnić załogom odpowiedni odpoczynek, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, należy zastosować 
bezpieczne poziomy obsady załogowej. 

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe porady dla marynarzy, dokerów i pracowników przemysłu morskiego. 
Wszystkie one dotyczą wszystkich pracowników i form we wszystkich sektorach transportu. 

  

Porady dla przemysłu morskiego, Marynarzy i dokerów 

Wiele porad dla pracowników lotnictwa dotyczy także pracowników na statkach wycieczkowych oraz w całym 
przemyśle morskim i transporcie. 
  
Poniższe rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Zdrowia Morskiego odnoszą się bardziej do przemysłu 
morskiego, marynarzy i dokerów: 
·         Nie ograniczaj mustrowania/zmustrowywania marynarzy w portach, których nie dotyczy infekcja. 
·         Nie ograniczaj koniecznych wizyt na statkach agentów porowych, personelu serwisowego, kapelanów i 
innych pracowników. 
·         Nie odwiedzaj rynków żywności w Chinach i unikaj zaopatrywania się w ryby i drób w Chinach. 
·         Nie spożywaj surowych jajek, mleka i mięsa. 
·         Przestrzegaj ścisłej higieny żywności uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. 
·         Zapewnij ochronę twarzy całej załodze (5 sztyk na osobę). 
·         Zapewnij szczepienia przeciwko grypie, środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu oraz ochronę twarzy 
dla inspektorów statków i innych członków załogi, którzy podróżują do Chin. 
·         Jeżeli członek załogi zachoruje, a podróżował do obszarów objętych epidemią na 2 – do 12 dni przed 
zamustrowaniem,  to musi pozostać w swojej kabinie. 
·         Jeżeli na statku jest chory członek załogi to należy wypełnić morską deklarację stanu zdrowia i powiadomić 
odpowiednie władze portowe oraz skonsultować się ze służbami medycznymi w następnym porcie. 
 Sposoby ochrony siebie i innych przed korona wirusem 

Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej zakażeniu wirusem Corona a najlepszym sposobem ochrony przed 
infekcją jest unikanie narażania się na tego wirusa. 
Zgodnie z radami ONZ wymieniono codzienne nawyki, które mogą pomóc zapobiec rozprzestrzenianiu się 
wirusa: 
·         Często myj ręce ciepłą wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund lub używaj środków do dezynfekcji 
rąk na bazie lakolu. 
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·         Zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania lub kaszlu. 
·         Unikaj dotykania oczu, nosa i ust niemytymi rękami. 
·         Unikaj bliskiego kontaktu z każdym, kto ma gorączkę lub kaszel. 
·         Zostań w domu, jeśli jesteś chory. 
·         Jak najszybciej uzyskaj pomoc medyczną, jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu i 
poinformuj służby medyczne o swoich podróżach. 
·         Unikaj bezpośredniego, niezabezpieczonego,  kontaktu z żywymi zwierzętami oraz powierzchni mających 
kontakt ze zwierzętami podczas odwiedzania rynków żywności w zagrożonych obszarach. 
·         Unikaj jedzenia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i zachowuj 
ostrożność podczas obchodzenia się z surowym mięsem, mlekiem lub jajami aby uniknąć zanieczyszczenia 
krzyżowego. 
  
W miarę rozwoju sytuacji ITF będzie dostarczać dalszych aktualnych informacji. Bądź na bieżąco z poradami 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na ich stronie internetowej. 
 

PRZECZYTAJ, ZANIM ZAMUSTRUJESZ-PORADY OMK / ITF. 

• Nie rozpoczynaj pracy na statku bez posiadania pisemnej umowy. 
• Nigdy nie podpisuj umowy in blanco lub umowy, która wiąże się z dowolnymi warunkami, które nie zostały 
określone lub których nie znasz. 
• Sprawdź, czy umowa, którą podpisujesz odnosi się do układu zbiorowego pracy (CBA). Jeśli tak, upewnij się, że 
jesteś w pełni świadomy warunków tego CBA i zachowaj kopię tego dokumentu wraz z umową. 
• Upewnij się, że czas trwania umowy jest wyraźnie określony. 
• Nie podpisuj umowy, która umożliwia dokonanie zmiany okresu obowiązywania umowy wyłącznie według 
własnego uznania armatora. Każda zmiana uzgodnionego okresu obowiązywania umowy powinna być za 
obopólną zgodą. 
• Zawsze upewnij się, że umowa wyraźnie określa wysokość płacy podstawowej i upewnij się, że podstawowe 
godziny pracy są jasno określone (na przykład 40, 44 lub 48 tygodniowo). Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(ILO) stwierdza, że podstawowe godziny pracy powinny wynosić maksymalnie 48 tygodniowo (208 miesięcznie). 
• Upewnij się, że umowa wyraźnie określa, jak nadgodziny zostaną wypłacone i w jakiej wysokości. Może być 
wypłacana jednakowa stawka godzinowa za wszystkie przepracowane godziny powyżej kwoty podstawowej. Lub 
może być miesięczna ustalona kwota za gwarantowaną liczbę nadgodzin, w takim przypadku należy wyraźnie 
podać stawkę za każdą przepracowaną godzinę, ponad gwarantowaną nadgodzinę. ILO stwierdza, że wszystkie 
godziny nadliczbowe należy płacić co najmniej w wysokości 1,25 x normalnej stawki godzinowej. 
• Upewnij się, że umowa wyraźnie określa liczbę dni płatnego urlopu miesięcznie. ILO stwierdza, że urlop płatny 
nie powinien wynosić mniej niż 30 dni w roku (2,5 dnia w miesiącu kalendarzowym). 
• Upewnij się, że wypłaty płacy zasadniczej, nadgodzin i urlopu są jasno i oddzielnie wyszczególnione w umowie. 
• Nie podpisuj umowy, która pozwala armatorowi na wstrzymanie lub zatrzymanie jakiejkolwiek części 
wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy. Powinieneś mieć prawo do pełnej zapłaty 
zarobionegowynagrodzenia na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 
• Nigdy nie podpisuj umowy, która zawiera jakąkolwiek klauzulę stwierdzającą, że jesteś odpowiedzialny za 
zapłatę jakiejkolwiek części kosztów związanych z przybyciem na statek lub repatriacją.  
• Nie podpisuj umowy, która zawiera klauzulę, która ogranicza Twoje prawo do wstąpienia, kontaktu, konsultacji 
lub bycia reprezentowanym przez związek zawodowy wybrany przez Ciebie. 
• Należy pamiętać, że indywidualna umowa o pracę nie zawsze będzie zawierać szczegóły dodatkowych 
świadczeń. W związku z tym należy starać się, aby uzyskać potwierdzenie (najlepiej w formie pisemnego 
porozumienia lub zobowiązania w kontrakcie) jaka rekompensata zostanie wypłacona w przypadku: 
Choroby lub urazu w okresie obowiązywania umowy 
Śmierci (kwota należna upoważnionemu krewnemu) 
Utraty statku 
Utraty rzeczy osobistych w wyniku utraty statku 
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Przedterminowego wypowiedzenia umowy. 
• Upewnij się, że otrzymałeś i zachowałeś kopię umowy, którą podpisałeś i zachowujesz. 

PAMIĘTAJ ... niezależnie od warunków, każda umowa, którą zawarłeś dobrowolnie, w większości jurysdykcji, 
będzie uznana za prawnie wiążącą. 

 
Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF 

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

 
Wydarzyło się 10 lutego - kalendarium 

10 lutego jest 41 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 34 dni.  10 lutego jest obchodzony 
w Rosji jako Dzień Dyplomaty. 
Imieniny obchodzą: 
Apollon, Elwira, Gabriel, Haralampia, Haralampiusz, Jacek, Jacenty, Michał, Scholastyka, Sotera, Tomił, Tomisła
wa, Trojan i Wilhelm. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1326r. – Król Władysław I Łokietek wraz z posiłkami litewskimi najechał Brandenburgię.    
1439r. –W Namysłowie został zawarty rozejm między Albrechtem II Habsburgiem a Władysławem II 
Warneńczykiem, który zakończył konflikt o tron czeski powstały po śmierci Zygmunta Luksemburskiego.  
1648r.– Król Władysław IV Waza nadał prawa miejskie Pradze leżącej na prawym brzegu Wisły.  
1775r.– powstaje w Warszawie Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, pierwsze polskie towarzystwo naukowe 
zajmujące się opracowaniem i wydawaniem podręczników oraz programów szkolnych, instytucja utworzona 
przez Komisję Edukacji Narodowej.  
1864r. – Powstanie styczniowe: Konstanty Kalinowski, dowodzący faktycznie siłami powstańczymi na Litwie, 
został schwytany przez Rosjan po zdradzie jednego ze swych żołnierzy. Stracono go w Wilnie 22 marca tego 
roku.  
1945r. –Armia Czerwona zajęła miasta: Biała, Bielsko, Chojnów, Elbląg, Mirosławiec i Pszczyna. 
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 Ewakuujący niemiecką ludność cywilną i rannych żołnierzy z terenu Prus 
Wschodnich do Świnoujścia niemiecki transportowiec MS „Steuben” został zatopiony na północ 
od Ławicy Słupskiej przez radziecki okręt podwodny S-13. Zginęło 3600 osób, uratowano 300. 

 
.  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

● ● ● 

Siedzi sobie sroka na brzozie, a tu nagle do brzozy podchodzi krowa i zaczyna się wspinać. Sroka w 
szoku obserwuje jak krowa spokojnie sadowi się koło niej na gałęzi. Wreszcie pyta krowę: 
- Krowa, co ty robisz? 
- No przyszłam sobie wisienek pojeść - mówi krowa. 
- Ty Krowa... ale to jest brzoza, a nie wiśnia... 
- Spoko... Wisienki mam w słoiczku! 


