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Kwarantanna dla ponad 270 migrantów i  załogi statku organizacji 

pozarządowej. 

274 migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym przez załogę statku organizacji pozarządowej Ocean Viking 
i członkowie jego załogi zostaną poddani kwarantannie - postanowiło MSW Włoch. Krok ten podjęto w ramach 
prewencji w związku z szerzeniem się koronawirusa.  
14-dniową kwarantannę wszyscy odbędą w Pozzallo na Sycylii, gdzie zawinęła w niedzielę jednostka pływająca 
pod banderą Norwegii i z pochodzącym z tego kraju kapitanem. Decyzję tę podjęto zgodnie z procedurami 
sanitarnymi, obowiązującymi we Włoszech.  
W minionych dniach statek z wolontariuszami z organizacji pomocowych Sos Mediterranee i Lekarze Bez Granic 
przeprowadził trzy operacje ratunkowe na wodach w pobliżu brzegów Libii. 
Wśród migrantów jest 195 mężczyzn, 14 kobiet i 65 nieletnich. Kilka osób od razu przewieziono do szpitala, m.in. 
z powodu problemów z układem oddechowym.  
"Na pokładzie Ocean Viking nie ma żadnego przypadku podejrzenia koronawirusa" - zapewnił burmistrz Pozzallo 
Roberto Ammatuna, chcąc zapobiec ewentualnej psychozie wśród ludności. Wyjaśnił, że wszystkie kroki podjęto 
w ramach wymaganej prewencji. Jednocześnie poinformował, że wzmocniono policyjną ochronę ośrodka dla 
migrantów, by nie dopuścić do tego, by ktoś opuścił go bez zezwolenia. 
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Koronawirus przyczyną śmierci dwóch pasażerów wycieczkowca Diamond 

Princess. 

Zmarło dwóch pasażerów statku wycieczkowego Diamond Princess, którzy zostali zarażeni koronawirusem - 
poinformowało japońskie Ministerstwo Zdrowia w czwartek, 20 lutego. 
Według ministerstwa obie osoby, mężczyzna i kobieta były po 80. roku życia. 
- Nasze myśli są z rodzinami, przyjaciółmi i wszystkimi, których dotknęła ta tragedia. Wszyscy w Princess Cruises 
składamy nasze szczere kondolencje – czytamy w oświadczeniu Princess Cruises. 
Wiadomość pojawiła się po 14-dniowej kwarantannie statku wycieczkowego w Jokohamie w Japonii, który 
oficjalnie zakończyła się, umożliwiając pasażerom zejście na ląd. 
Około 2666 gościom i 1045 członkom załogi na pokładzie statku polecono pozostać w kabinach od 5 lutego, aby 
zapobiec rozprzestrzenianiu się śmiertelnego wirusa. Blisko połowa tych osób była narodowości japońskiej. 
Około sześciuset gości na pokładzie Diamentowej Księżniczki zostało po raz pierwszy zwolnionych przez 
japońskie Ministerstwo Zdrowia i wypuszczonych na statek w środę. USA, Kanada, Wielka Brytania i Australia 
wysłały czarterowane samoloty w celu ewakuacji swoich obywateli. 
Dane ministerstwa pokazują, że łącznie 634 osób z 3063 osób ze statku wycieczkowego uzyskało wynik 
pozytywny na obecność wirusa. 
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MOL, DSME połączyło siły, by zmniejszyć wpływ FSRU na środowisko. 

Japoński gigant - Mitsui O.S.K. Lines zawarło umowę z koreańską stocznią Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering w celu wspólnego opracowania nowej technologii majacej zmniejszyć wpływ na środowisko przez 
pływające jednostki magazynowe i regazyfikacyjne (FSRU). 
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Ta nowa technologia ma na celu umożliwienie wykorzystania zimnej energii LNG, która była niegdyś utylizowana, 
do dalszego wytwarzania energii poprzez przyjęcie cyklu organicznego Rankine'a w procesie regazyfikacji FSRU. 
Oczekuje się, że technologia znacznie zmniejszy zużycie paliwa i emisję CO2 przez te jednostki. 
MOL i DSME planują przetestować technologię na niewielkim obiekcie pilotażowym w 2020 roku, przed 
udostępnieniem jej na rynku. 
Dwaj azjatyccy giganci już wcześniej współpracowali przy projektach FSRU. W 2017 roku DSME dostarczyło 
jednostkę FSRU Challenger dla MOL. Statek został wykorzystany w projekcie terminalu LNG w Hongkongu. 
Jednostka przyjmuje, magazynuje i regazyfikuje LNG na potrzeb firm Castle Peak Power Company Ltd (CAPCO) 
i The Hongkong Electric. FSRU ma rozpocząć działalność na terminalu pod koniec 2020 roku. 
Ten projekt jest tak ważny, gdyż FSRU nadal stanowi rozwiązanie zapewniające elastyczność i mobilność 
zarówno w łańcuchu dostaw LNG, jak i energii elektrycznej. 
FSRU są wykorzystywane do przechowywania i regazyfikacji LNG, który jest następnie poddawany ciśnieniu i 
wyrzucany na brzeg. Pływający terminal LNG to dobry sposób na obniżenie kosztów budowy i czasu realizacji w 
porównaniu do budowy lądowego terminalu od zera. 
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Stocznia Gdańsk zbudowała nadbudówkę na wycieczkowiec Discovery. 

Stocznia Gdańska zrealizowała ważny projekt na zlecenie stoczni Ulstein Verft na nadbudówkę dla 
wycieczkowca mającego pływać pod szyldem Discovery. Częściowo wyposażony kadłub jednostki powstaje w 
stoczni Crist w Gdyni.  
21 lutego przeprowadzono w stoczni skomplikowany załadunek konstrukcji na ponton w celu przetransportowania 
go do Gdyni.  
"Nadbudówka waży 320 ton wraz z wyposażeniem stalowym, rurami, torami kablowymi i barierkami. Parametry 
konstrukcji to: szerokość 21 metrów, długość 28 metrów" - mówi kierownik budowy, Mateusz Kuciński 
Dwa zestawy samojezdne podniosły ciężką konstrukcję stalową, następnie przejechały ok. 5 metrów w lewo i 
wjechały na podstawiony ponton. Nadbudówka jest jedną z 5 części, przeznaczonych na nowoczesny cruiser, 
który będzie pływał po wodach północnych. 
W stoczni Crist powstaje już drugi kadłub wycieczkowca National Geographic. Pierwszy kadłub jednostki 
Endurance opuścił gdyńską stocznię w kwietniu 2019 roku. Armator Lindblad Expeditions zamówił w stoczni 
Ulstein jego siostrzaną jednostkę National Geographic Resolution. Kolejny statek National Geographic ma być 
gotowy w trzecim kwartale 2021. 18 września 2019 w Gdyni położono stępkę pod jego budowę.  
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Remontowa Shipbuilding zwodowała drugi prom dla Kanadyjczyków. 

20 lutego 2020 roku w stoczni Remontowa Shipbuilding SA zwodowany został drugi z serii promów pasażersko-
samochodowych z hybrydowym napędem elektrycznym zasilanym akumulatorami. Promy trafią do jednego z 
największych przewoźników promowych w Norwegii – Norled. 
Prom jest budowany w ramach kontraktu podpisanego w 2018 roku. Remontowa  Shipbuilding buduje cztery w 
pełni wyposażone statki tego typu (numer budowy B619/1-4). 
Są to nowoczesne promy dwustronne zasilane bateryjnie, zaprojektowane tak, aby zminimalizować zużycie 
energii, na co składają się takie rozwiązania jak: 
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 Oświetlenie typu LED, 
 systemy zasilania urządzeń opartych na przetwornicach częstotliwości, 
 energooszczędne systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne, 
 farba w podwodnej części kadłuba minimalizująca tarcie, 
 lekka konstrukcja statku i specjalnie opracowany kształt kadłuba, który zmniejsza opór w wodzie. 
 Każdy z promów będzie wyposażony w dwa pędniki azymutalne oraz dwa zespoły prądotwórcze. W 

standardowym trybie pracy cała moc będzie pobierana z akumulatorów, które będą ładowane podczas 
postoju statku w czasie zaledwie 11 minut. 

 
Pędniki typu „ciągnącego” (pul ling type) mają wbudowane silniki elektryczne, napędzane magnesami stałymi, 
zapewniającymi wysoką wydajność nawet przy bardzo małym obciążeniu. Zespoły prądotwórcze, których silniki 
spalinowe będą pracowały wyłącznie na biodieslu, mają być wykorzystywane jako źródło zasilania w przypadku 
awarii systemu akumulatorowego. 
Projekt został zrealizowany przez biuro projektowe LMG Marin, a dokumentacja robocza przez Marine Design & 
Consulting (RMDC) z grupy Remontowa Holding. Inne spółki z tej grupy są również zaangażowane w budowę 
promów (Remontowa Electrical Solutions, Remontowa Hydroster Systems, Remontowa Coating & Equipment 
oraz Remontowa Lighting Technologies). 
Po zwodowaniu promu B619/2 kontynuowane są prace wyposażeniowe w zakresie systemów pokładowych i 
innych urządzeń wspomagających system napędowy, a także pomieszczeń pasażerskich i załogowych. 
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BC Ferries ochrzciło duet promów hybrydowo-elektrycznych. 

Kanadyjski operator promów BC Ferries zaprezentował nazwy swoich dwóch promów klasy Island podczas 
ceremonii w Point Hope Maritime w Wiktorii. 
Island Discovery i Island Aurora, zbudowane przez stocznię Damen, wejdą do służby w połowie 2020 roku, 
obsługując odpowiednio trasy Powell River - Texada Island i Port McNeill - Alert Bay - Sointula. 
- Dzisiejsza ceremonia jest kamieniem milowym, gdy przygotowujemy się do wprowadzenia nowych statków 
klasy Island. Statki te połączą społeczności dosłownie i w przenośni, kiedy wejdą do służby jeszcze w tym roku - 
powiedział Mark Collins, prezes i dyrektor generalny BC Ferries. 
Pierwszy z nowych statków, Island Discovery, zostanie rozmieszczony na trasie Powell River - Texada Island, 
zastępując 59-letnią North Island Princess, która zostanie wycofana z floty BC Ferries. 
Drugi statek, Island Aurora, zastąpi Quadra Queen II na trasie Port McNeill - Alert Bay - Sointula. Quadra Queen 
II stanie się statkiem pomocniczym. 
Promy klasy Island mogą przewozić 47 pojazdów oraz od 300 do 450 pasażerów i załogi, w zależności od 
konfiguracji. 
Są to statki wyposażone w akumulatory zaprojektowane do przyszłej pełnej eksploatacji elektrycznej. Statki są 
wyposażone w technologię hybrydową, która wypełnia lukę, dopóki infrastruktura ładowania na lądzie i 
finansowanie nie będą dostępne w B.C. 
Zdaniem firmy, od szczegółów zewnętrznych po silniki, konstrukcja nowych jednostek redukuje podwodny hałas, 
obniża emisje i poprawia obsługę klienta. Częściowe finansowanie tych dwóch statków zapewnił rząd Kanady. 
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Wielka Brytania zainwestuje w paliwa wodorowe. Chce zdominować 

rynek europejski. 

Rząd brytyjski ogłosił w tym tygodniu budżet w wysokości 90 milionów funtów na projekty niskoemisyjne, z czego 
28 milionów funtów przydzielono na pięć innowacyjnych technologii wodorowych. Wielka Brytania chce 
zdominować rynek europejski w tym wschodzącym sektorze paliwowym. 
Program objął różnorodne projekty wykorzystujące wodór jako paliwo. Największe dofinansowanie otrzymała 
firma ITM Power wykorzystująca elektrolizery o mocy 100-megawatów na pływających turbinach wiatrowych 
farmy Hornsea One w Ørsted.  
Produkcja wodoru z energii turbin wiatrowych  
Wodór odgrywa kluczową rolę w magazynowaniu energii z nadmiarowej energii elektrycznej i może być 
produkowany poprzez podłączenie turbin wiatrowych do elektrolizerów, które rozszczepiają wodę na składniki 
pierwsze. Obecnie duże ilość wodoru pozyskuje się również poprzez rozdzielenie go z metanu. Po 
zmagazynowaniu wodór może być wykorzystany na późniejszym etapie do wytwarzania elektryczności z ogniw 
paliwowych  
Produktem ubocznym tego procesu jest dwutlenek węgla. Niestety, problemem elektrolizerów jest w tej chwili 
niewielka mocy zainstalowanej i produkcyjnej. Według WoodMac na całym świecie w latach 2010-2019 działały 
tylko 252 megawaty elektrolizerów. Ale moce produkcyjne zaczynają rosnąć, napędzane rurociągiem 
zapowiadanych projektów ekologicznego wodoru, które w ubiegłym roku przekroczyły 3,2 gigawata. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Zaawansowane wyposażenie statków PSV w stoczni Remontowa Shipbuilding. 

W październiku ubiegłego roku stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. podpisała umowę sprzedaży dwóch 
specjalistycznych, wielozadaniowych statków typu PSV przeznaczonych do obsługi morskiego przemysłu 
wydobywczego firmie Borealis Maritime współpracującej ze szwedzkim armatorem Viking Supply Ships AB. 
Oba statki są aktualnie w zaawansowanej fazie wyposażania. Pierwszy z nich, w III kwartale tego roku 
rozpocznie program prób morskich i pod koniec br. przekazany zostanie Armatorowi. Kolejna jednostka zostanie 
dostarczona w I kwartale 2021 r. 
Zarządzaniem operacyjnym i technicznym zajmować się będzie Viking Supply Ships, prawdopodobnie przyszły 
współwłaściciel jednostek. Statki, zostały już przemianowane na COEY VIKING oraz COOPER VIKING, a zmiana 
kolorystyki dopełni dzieła odmiany tych projektów w ramach standardu klienta. 
Statki o najwyższych standardach ochrony środowiska 
Wyposażenie statków zgodne z najnowszymi trendami odpowiadać będzie najwyższym normom związanym z 
ochroną środowiska i bezpieczeństwa żeglugi. Jednostki napędzane LNG, będą wyposażone również w 
hybrydowy system zasilania bateryjnego, który zapewni znaczące oszczędności zużycia paliwa i redukcję emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery. Ponadto, wykorzystanie sieci energetycznej w najnowszym standardzie 
zasilania z lądu pozwoli na postój bez użytkowania agregatów. Modyfikacji ulegną również komputerowe systemy 
sterowania i transmisji danych, co pozwoli nawet zdalnie zarządzać jednostką. Baterie odpowiedniej mocy, 
zostaną zintegrowane z zabudową pokładu i istniejącymi systemami statku, nie naruszając funkcjonalności 
pokładu ładunkowego i systemów przeładunkowych dostarczanych mediów w ponad 20 zbiornikach 
ładunkowych. 
Systemy użyte na jednostkach  
W ramach wyposażenia podstawowego statki uzyskają dodatkowe narzędzia pomiarowe oraz najnowsze 
rozwiązania i oprogramowanie do takich systemów jak: dynamicznego pozycjonowania DP2, zwalczania pożarów 
Fi-Fi 2, zwalczania rozlewów olejowych, integracji systemu napędowego z bateriami, etc. W razie konieczności 
statki będą mogły prowadzić akcje ratunkowe i służyć do transportu członków załóg obsługiwanych obiektów. 
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Wprowadzone modyfikacje nie pogorszą parametrów ważnych dla jednostek z rynku PSV w zakresie powierzchni 
pokładu roboczego wynoszącej blisko 1000 m2, jak również nośności powyżej 5000 DWT, a jednocześnie 
zwiększą autonomiczność pływania poprzez oczekiwane 15 proc. oszczędności w zużyciu paliwa. 
Koncepcja statków, dokumentacja podstawowa i jej modyfikacja wykonywana została przez biuro Wartsila Ship 
Design (projekt VS 4411 DF). Budowa realizowana jest pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego DNV-GL, 
również w zakresie nowych notacji klasy, jakie otrzymają statki w związku z dodaniem hybrydowego rozwiązania 
napędowego i zmianie właściwości utrzymania pozycji w pracy dynamicznie pozycjonowanej przez system DP. 
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Clarcsons pozyskał hiszpańskiego shipbrokera. 

Clarkson Overseas Shipbroking, należąca do brytyjskiego Clarksonsa, nabyła 100 procent akcji w hiszpańskim 
shipbrokerze Martankers. 
Założona w 1989 roku firma Martankers specjalizuje się w transporcie ładunków płynnych i skroplonych gazów. 
Koncentruje się przede wszystkim na rynkach europejskich, ale ma także znaczący zasięg globalny. 
Według Clarksonsa firma będzie nadal działać z Madrytu pod przewodnictwem José Antonio Leiry i Francisco 
Pascuala. Zostanie zintegrowana z działami produktów specjalistycznych i gazów petrochemicznych, dzięki 
czemu Martankers będzie mógł korzystać z technologii, danych i badań Clarkson. 
- Wierzymy, że to przejęcie zapewni Clarksons ugruntowaną pozycję i zapewni większe możliwości rozwoju w 
Hiszpanii. Pomoże nam zdobyć udział w rynku chemikaliów, wzmacniając naszą globalną pozycję - powiedział 
Andi Case, prezes Clarkson. 
- Martankers z dumą dołącza do Clarksons, firmy, z którą podzielamy te same wartości i ambicje. Jesteśmy 
podekscytowani możliwością kontynuowania świadczenia usług dla naszej obecnej bazy klientów, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu przyszłych możliwości zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym - 
powiedzieliJosé Antonio Leira i Francisco Pascual. 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Przewoźnicy, którzy zainwestowali w skrubery, mogą się liczyć z wyższymi 

kosztami niż wczesniej przewidywano. 

Linie żeglugowe, które zainwestowały w technologię płuczek spalin, aby zachować zgodność z przepisami IMO 
2020 dotyczącymi niskiej zawartości siarki, mogą zostać zmuszone do ponownego rozważenia swojej inwestycji, 
ponieważ producenci paliw szukają sposobów na podniesienie cen. 
Od czasu wprowadzenia przepisów w tym roku różnica cen między obecnie zakazanym olejem napędowym o 
wysokiej zawartości siarki (HFSO) a tym o niskiej zawartości siarki (LFSO) wynosiła około 200 USD za tonę. 
Jednak malejąca dostępność HFSO wymusza wzrost jego ceny i powoduje ból głowy u armatorów chcących 
uzyskać zwrot z inwestycji w skrubery, które umożliwiają statkom dalsze spalanie paliwa. 
- Rozpiętość cen między HFSO i LFSO zmniejsza się, ponieważ te pierwsze stają się droższe, a ludzie starają 
się na tym zarabiać. Wraz z nadejściem IMO 2020 spodziewaliśmy się, że cena HFSO będzie mocniej spadać, 
ale rafinerie podjęły działania w celu zmniejszenia podaży - powiedział Ian Lamerton, kierownik sprzedaży w 
brokerze bunkrów LQM Petroleum Services. 
- HFSO jest nadal dostępne we wszystkich głównych portach, ale barki bunkrowe stają się coraz mniej dostępne, 
co oznacza, że dostawcy koncentrują się na wolumenie kontraktów. Rynek spotowy HFSO jest bardzo wąski na 
Bliskim Wschodzie - tylko trzech na 10 dostawców w Fujairah odpowiedziało na ofertę, którą ostatnio 
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opublikowaliśmy. Jeszcze trudniej jest w Arabii Saudyjskiej, gdzie zaprzestano publikacji cen na rynku spotowym. 
HSFO jest znacznie bardziej dostępne w Azji, ale problemem jest dostępność barek bunkrowych - około połowa 
takich jednostek w Singapurze została zmodernizowana do przewozu LFSO – dodał powiedział. 
 
Aby dodać jeszcze więcej niepewności, francuski rafiner Total zareagował na presję środowiska i stwierdził w 
zeszłym tygodniu, że przestanie sprzedawać HFSO elektrowniom - drugiemu głównemu odbiorcy paliwa. 
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Fonoholizm odchudza mózg . Zmiany jak u narkomanów. 

Badania z Niemiec pokazały ubytek istoty szarej mózgu u osób uzależnionych od telefonów komórkowych. 
Zachodzące u tych ludzi fizjologiczne zmiany były zbieżne z zaobserwowanymi wcześniej u narkomanów. 
Nadmierne przywiązanie do smartfonów (SPA, ang. smartphone addiction), potocznie nazywane fonoholizmem, 
fizycznie zmienia kształt i rozmiar ludzkiego mózgu. Dotyczy to kluczowych jego obszarów. Badania rezonansem 
magnetycznym wykazały też u uzależnionych obniżoną aktywność w wybranych rejonach mózgu. Także i te 
zmiany odnotowano u osób z chorobą narkotykową.  
Psychiatrzy z uniwersytetu w Heidelberdze przebadali 48 ludzi. 22 z nich miało zdiagnozowane SPA, 26 nie miało 
tego problemu. W opisanym w czasopiśmie ”Addictive Behaviors”  doświadczeniu wymienili trzy rejony w których 
nastąpił ubytek istoty szarej: lewej wyspie przedniej, dolnej korze skroniowej i korze parahipokampowej. 
Substancja (istota) szara to skupisko ciał komórek nerwowych wspólnie z substancją białą budujące ośrodkowy 
układ nerwowy. Tworzy ona regiony odpowiedzialne za kontrolę mięśni, postrzeganie zmysłowe (wzrok, słuch 
etc.), emocję, mowę, podejmowanie decyzji i samokontrolę. 
Ubytki w wyspie przedniej już wcześniej zaobserwowano u ludzi uzależnionych od alkoholu czy narkotyków. 
Według autorów badania, uzyskali oni pierwszy bezpośredni dowód związku nadużywania telefonów 
komórkowych z fizycznymi zmianami w mózgu. 
"Biorąc pod uwagę powszechność i stale rosnącą popularność smartfonów, nasze badanie stawia pod znakiem 
zapytania przekonanie o zupełnej nieszkodliwości tych urządzeń, przynajmniej u osób potencjalnie najbardziej 
narażonych na uzależnienie od nich, w tym przede wszystkim dzieci" – podkreślają badacze. 
Gdy w 2011 roku trwała w mediach kampania ”Uwaga! Fonoholizm” TNS OBOP zapytał 400 dzieci w wieku 12-
19 lat jak często używają komórek. 36 proc. z nich nie wyobrażało sobie dnia bez telefonu.  
W 2015 roku Fundacja Dzieci Niczyje informowała, że według zleconych przez nią badań z urządzeń mobilnych 
korzysta 64 proc. dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat. Przy czym co czwarte codziennie. Tyle samo ma 
urządzenie tylko dla siebie.  
Rok później z ankiety internetowej przygotowanej przez agencję SodaHead wynikało, że własne telefony 
komórkowe ma aż 83 proc. 10-letnich Polaków. Sytuacja ze smartfonami stała się na tyle dramatyczna, że 
koniecznością prowadzenia pogłębionych badań uzależnień behawioralnych młodzieży i dzieci zajęło się Krajowe 
Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.  
– Analizując trendy rozwojowe telefonii mobilnej, należy wskazać, iż eksploatacja telefonów komórkowych czy 
smartfonów będzie coraz powszechniejsza i coraz wcześniej inicjowana wśród młodego pokolenia – przekonuje 
KBDCPN. 
Czym jest uzależnienie od telefonu? 
W polskiej literaturze fachowej określa się tak ”nieprawidłowy, dysfunkcjonalny sposób korzystania z telefonu 
komórkowego”. Beata Pawłowska (Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) oraz Emilia 
Potembska (Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie) tłumaczą, że możemy 
mówić o uzależnieniu, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach u danej osoby pojawiło się co najmniej 5 z wymienionych 
niżej objawów: 

 silne pragnienie korzystania z telefonu, prowadzenia rozmów czy wysyłania wiadomości wyrażone 
stałym myśleniem o tych czynnościach; 

 potrzeba zwiększenia częstotliwości i czasu rozmów telefonicznych oraz wysyłania wiadomości; 
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 powtarzające się nieskuteczne próby zaprzestania lub ograniczenia ilości rozmów czy wysyłania 
wiadomości; 

 występowanie objawów abstynenckich: niepokój, lek, depresja podczas prób zaprzestania lub 
ograniczania czasu rozmów; 

 prowadzenie dłuższych rozmów i wysyłania wiadomości, niż się uprzednio planowało; 
 problemy finansowe, zawodowe, rodzinne i społeczne spowodowane korzystaniem z telefonów 

komórkowych; 
 okłamywanie rodziny i znajomych w celu ukrycia kosztów oraz czasu poświęconego na rozmowy 

telefoniczne i wysyłanie wiadomości; 
 używanie telefonu jako ucieczki przed prawdziwymi problemami lub w celu poprawienia złego 

samopoczucia. 
 

 

Źródło:Focus.pl 
 

Wisła wciąż płynie prądem zwycięstwa. 

Biała Gwiazda po raz kolejny potwierdziła bardzo dobrą dyspozycję. Podopieczni trenera Artura Skowronka 
pokonali na własnym boisku 2:0, notując tym samym piątą wygraną z rzędu w ligowych zmaganiach. 
Drużyna z Krakowa błyskawicznie wyszła na prowadzenie, już po pięciu minutach od pierwszego gwizdka 
sędziego Aleksander Buksa wpisał się na listę strzelców, notując swojego trzeciego gola w trwających 
rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Młody Krakowianin wykorzystał dobrą wrzutkę Davida Niepsuja w pole karne 
i chytrym uderzeniem głową skierował piłkę do siatki, zdezorientowany Marek Kozioł nie miał szans na 
skuteczną interwencję. Bramka Wisły Kraków przerwała serię Kozioła z czystym kontem, która trwała dokładnie 
445 minut.  
W pierwszej części spotkania do głosu dochodzili przyjezdni, którzy mieli kilka niezłych sytuacji do wyrównania 
stanu spotkania. Na swojego gola pracował Petteri Forsell, który w kilku akcjach mógł pokonać Buchalika, 
jednak brakowało skuteczności i bramkarz gospodarzy solidnie wywiązywał się ze swoich obowiązków.  
Początek drugiej połowy był nieco ospały i stracił ofensywny charakter sprzed przerwy. W 63. minucie Mateusz 
Spychała faulował Michała Maka tuż przed linią pola karnego. Do wykonania rzutu wolnego podszedł Jakub 
Błaszczykowski i reprezentant Polski popisał się fantastycznym, celnym uderzeniem, którym pokonał stojącego 
Kozioła między słupkami bramki Korony. Nie da się ukryć, że było to jedno z najpiękniejszych trafień Ekstraklasy 
tego sezonu. 
Obie drużyny w drugiej odsłonie meczu oddały łącznie po trzy celne strzały na bramkę rywala, swoich trafień 
szukali Erik Pacinda i Aleksander Buksa, jednak bramkarze odegrali pierwszoplanowe role w tym meczu i 
notowali skuteczne interwencje. Więcej goli nie zobaczyliśmy i arbiter Paweł Gil zakończył spotkanie przy stanie 
2:0.  
Wisła Kraków dzięki zdobytym trzem punktom wyprzedziła Arkę Gdynia, po raz kolejny wychodząc ze strefy 
spadkowej ligi. „Biała Gwiazda" traci do grupy mistrzowskiej sześć punktów i awans do pierwszej ósemki nie jest 
wykluczony. Korona Kielce jest w gorszej sytuacji, plasuje się na przedostatnim miejscu tracąc trzy oczka do 
bezpiecznej pozycji.  
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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. 
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·         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. 
·         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 
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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 
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 24 lutego - kalendarium 

24 lutego jest 55 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 310 dni.  24 lutego jest obchodzony  
w Estonii jako Święto Niepodległości. 
Imieniny obchodzą:  
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Bogusz, Bogurad, Borzygniew, Ermegarda, Eunika, Flawian, Irmegarda, Jan, Józefa, Julian, Lucjusz, Łucjusz, M
aciej, Marek, Modest, Montan, Sergiusz i Wieledrog. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1243r. –We Lwówku Śląskim odbył się pierwszy turniej rycerski na ziemiach polskich.  
1272r. –Książę Władysław Opolski nadał prawa miejskie Żorom.  
1343r.– Król Kazimierz III Wielki zawarł sojusz z książętami zachodniopomorskimi z linii 
wołogoskiej: Bogusławem V, Barnimem IV i Warcisławem V. 
1397r.– W Radzyniu Chełmińskim został zawiązany antykrzyżacki Związek Jaszczurczy.  
1768r. – Został podpisany traktat warszawski.  
1818r. –W Pałacu Radziwiłłów w Warszawie (obecnie Pałac Prezydencki) odbył się pierwszy publiczny koncert 8-
letniego Fryderyka Chopina. 
 

.  
Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 
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● ● ● 

Grenlandia, -60 °C. Eskimos wraca do igloo i ciągnie na sankach zamrażarkę.  

- Po co ci to? - pyta żona. Przecież mamy mróz cały rok.  

- No właśnie. Na dworze -60, w domu -50, pod kołdrą -40, a w zamrażarce -20. Dzieci się trochę zagrzeją. 


