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Ogłoszenie zagrożenia epidemicznego w zwiazku z zakażeniami wirusem 

SARS –CoV-2. 

Ogłoszenie zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

W dniu 13 marca 2020 r. rozporządzeniem ministra zdrowia ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicznego. 

Załogi statków wykonują czynności zawodowe - bez kwarantanny 
 
Załoga statku, która wykonuje czynności zawodowe, nie będzie objęta kwarantanną - wynika ze zmiany 
wprowadzonej do rozporządzenia ministra zdrowia ws. ogłoszenia stanu epidemicznego. Kwarantannę będą 
musieli natomiast przejść polscy marynarze, którzy zejdą ze statku po zakończeniu kontraktu. 
 
"Po zacumowaniu statku w porcie najpierw przeprowadzany jest bezdotykowy pomiar temperatury - tę 
czynność wykonują funkcjonariusze straży pożarnej. Następnie dokonywana jest odprawa graniczna i 
odbierane karty lokalizacyjne. Jeśli ktoś po zakończeniu kontraktu schodzi ze statku, zobowiązany jest 
poddać się kwarantannie". 

 
W okresie od dnia 14 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan 
zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. (COVID-19) 
 
Rozprządzenie to wprowadza: 
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się 
W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie 
kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego 
miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana: 
1)  przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o 
Straży 
Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), informację o: 
a)  adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 
b)  numerze telefonu do kontaktu z tą osobą; 
2)  odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. 
3. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z innymi danymi osoby, która ją przekazała, pozyskanymi w 
ramach kontroli, Straż Graniczna udostępnia organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 
ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu 
inspekcji sanitarnej nie wydaje się. 
5. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą 
czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie 
drogowym. 
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W okresie, o którym mowa w § 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę or- 
ganizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na 
wykonywaniu: 
1)  wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom; 
2)  określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. 
2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu 
administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, 
zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także 
przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki. 

Pełen tekst  ustawy:  http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf 

 

  Źródło:www.oml.org.pl 

Informacje i zalecenia w związku z rozwojem epidemii. 

Ocena kliniczna podejrzanych przypadków 
 
Konieczna jest jak najszybsza identyfikacja i izolacja pasażerów i załogi z możliwymi objawami COVID-19, w celu 
zminimalizowania przenoszenia tego wirusa. Personel medyczny statku wycieczkowego i dostawcy medyczni 
powinni zapoznać się z witryną CDC COVID-19 Information Healthcare Professionals, aby uzyskać najnowsze 
informacje na temat kontroli zakażeń, zarządzania klinicznego, pobierania próbek klinicznych i oceny pacjentów, 
którzy mogą być chorzy lub byli narażeni na COVID-19. 
Objawy mogą obejmować gorączkę, kaszel i duszność. Pacjenci mają gorączkę, jeśli odczuwają ciepło w dotyku, 
mają gorączkę i temperaturę 38 ° C (100,4 ° F) lub wyższą. 
Zakażenia COVID-19 wahały się, od niewielkich objawów, braku poważnych symptomów aż do zgonów. 
Uważa się, że okres inkubacji wynosi 2–14 dni. 
Personel medyczny statku wycieczkowego oceniający pacjentów z gorączką lub ostrą chorobą układu 
oddechowego powinni uzyskać szczegółową historię podróży i ocenić pod kątem innych potencjalnych ekspozycji 
z osobę z potwierdzoną infekcją COVID-19. 
Chociaż drogi transmisji nie zostały jeszcze ostatecznie określone, CDC zaleca ostrożne podejście do interakcji z 
badanymi pacjentami. 
Poproś takich pacjentów, aby nosili maskę na twarz (maskę chirurgiczną, nie N-95), gdy tylko zostaną 
zidentyfikowani. 
Oceniaj pacjentów w prywatnym pokoju z zamkniętymi drzwiami, najlepiej w pokoju izolacji zakażeń 
przenoszonych drogą powietrzną, jeśli jest dostępny. 
Personel wchodzący do pokoju powinien stosować standardowe środki ochrony, środki dotyczące kontaktu i 
środki ochrony dróg oddechowych oraz środki ochrony oczu (takie jak okulary ochronne lub osłona twarzy). 
Ponieważ objawy przedmiotowe i podmiotowe COVID-19 są niespecyficzne, osoby na pokładzie, które mają 
gorączkę lub ostrą chorobę układu oddechowego, powinny zostać przebadane pod kątem grypy. 
 
Zmniejszenie/redukcja rozprzestrzeniania choroby 
 
Żegluga komercyjna, w tym statki wycieczkowe i inne statki pasażerskie, na których przemieszcza się duża liczba 
osób w warunkach zamkniętych i częściowo zamkniętych. Podobnie jak inne środowiska o bliskim kontakcie, 
statki mogą ułatwiać przenoszenie wirusów drogą kropelkową między ludźmi, poprzez narażenie na krople lub 
kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami. 
Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji dróg oddechowych, w tym COVID-19, CDC zaleca, aby na 
statkach zachęcano członków załogi i pasażerów: 
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Odłóż podróż, gdy jesteś chory lub podejżewasz że, miałeś/aś kontakt z zarażoną osobą; 
Obserwuj ich zdrowie 
Samoizoluj się i niezwłocznie poinformuj statkowe centrum medyczne, jeśli wystąpi gorączka (100,4oF / 38oC lub 
wyższa), zaczniesz odczuwać gorączkę lub pojawią się inne oznaki lub objawy choroby 
Stosuj higienę oddechową, kaszel i ręce 
Poinformuj pasażerów i załogę o tym, jak ważne jest zakrycie ust w czasie kaszlu i kichania, stosuj chusteczką 
jednorazową. Zużyte chusteczki natychmiast wyrzuć do jednorazowego pojemnika (np. Plastikowej torby) lub 
zmywalnego kosza na śmieci. 
Przypomnij pasażerom i członkom załogi, aby często myli ręce mydłem i wodą, zwłaszcza po kaszlu lub kichaniu. 
Jeśli mydło i woda nie są dostępne, mogą użyć dezynfekcji rąk zawierającej 60% -95% alkoholu). 
Noszenie respiratorów N-95 lub masek na twarz nie jest ogólnie zalecane członkom załogi statku wycieczkowego 
do ogólnych prac. Noszenie masek na twarz można rozważyć u pracowników statków wycieczkowych, którzy nie 
mogą uniknąć bliskiego kontaktu z ludźmi, którzy mają gorączkę, kaszel lub trudności w oddychaniu. 
 
Zapobieganie infekcji u członków załogi 
Miejmy świadomość, że: 
Istnieje globalne ryzyko COVID-19 podczas podróży międzynarodowych 
Armator statku powinien również sprawdzić zasady dotyczące zwolnień lekarskich i przekazać je pracownikom. 
CDC zaleca natychmiastową diagnozę członków załogi, którzy zgłaszają się lub wydają się mieć gorączkę lub 
ostre objawy oddechowe (takie jak kaszel lub duszność). 
Oprócz okresowych szczepień przeciw grypie zaleca się członkom załogi o przestrzeganie tych zaleceń, gdy ich 
praca wiąże się z kontaktem z pasażerami i innymi członkami załogi cierpiącymi na gorączkę lub ostrą chorobę 
układu oddechowego. 
Poprosić chorego, aby nosił maskę na twarz, za każdym razem, gdy opuszcza kabinę lub wchodzi w interakcje z 
innymi ludźmi. 
Zachować odległość półtora metra / 6 stóp, od chorego podczas wywiadu, eskorty lub innej  pomocy. 
Interakcje z osobami chorymi powinny być możliwie krótkie. 
Należy ograniczyć liczbę ludzi, którzy wchodzą w interakcję z chorymi. W miarę możliwości niech jedna osoba 
zapewni opiekę i posiłki chorym. 
Powinniśmy unikać dotykania oczu, nosa i ust. 
 
Więcej szczegółów i bieżących informacji: 
https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/recommendations-for-ships.html 
 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 
 

ITF i ICS wzywają do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19. 

Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (ITF) i Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) napisały 
wspólnie list otwarty do agencji ONZ w sprawie globalnego przemysłu morskiego, wzywając do uznania 
kluczowej roli marynarzy w czasie tego nadzwyczajnego kryzysu. 

W liście napisano, że należy zagwarantować, że wszyscy marynarze, niezależnie od narodowości, będą 
traktowani jako „kluczowi pracownicy” oraz że rządy państw członkowskich ONZ zostaną poinformowane o 
kluczowej roli jaką marynarze odgrywają w handlu światowym. 

Ponadto ITF i ICS domagają się aby: 
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 Temat ten dodać pilnie do odpowiednich spotkań na wysokim szczeblu; 
 Rządy krajowe zwołały spotkania trójstronne w celu znalezienia natychmiastowego rozwiązania 

wyzwań, przed którymi stoją marynarze wykonujący swoje obowiązki, w szczególności dotyczące 
podmian załogi i przemieszczania się marynarzy. 

Przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF David Heindel z zadowoleniem przyjął wspólny list. „Rządy, związki 
zawodowe i partnerzy społeczni muszą się spotkać i uzgodnić praktyczne i niezbędne środki, które należy podjąć 
aby zapewnić marynarzom ochronę ich zdrowia i ochronę zdrowia wszystkich pracowników, z którymi mają 
kontakt”. 

„Rządy muszą również wprowadzić procedury ułatwiające przemieszczanie się marynarzy na statki i ze statków, 
tak aby ograniczenia w tym ruch nie spowodowały zakłóceń w pracy i nie wstrzymywały ruchu w ładunkach”. 

ICS zrzesza krajowe stowarzyszenia armatorów z całego świata i reprezentuje ponad 80% światowego tonażu 
statków handlowych. 

Pełny tekst wspólnego listu: 

WSPÓLNY LIST OTWARTY DO AGENCJI ONZ OD ŚWIATOWEGO PRZEMYSŁU TRANSPORTU 
MORSKIEGO 

UŁATWIENIA ZMIAN ZAŁOGI ABY UTRZYMAĆ HANDEL ŚWIATOWY W CZASIE KRYZYSU COVIS-19 

Do: 

Dyrektor Generalny, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy, Sekretarz Generalny 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ, Konfederacja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, 
Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia 

W związku z pandemią COVID-19 niezwykle ważne jest aby wszystkie rządy kontynuowały handel morski, 
umożliwiając nadal dostęp statków handlowych do portów na całym świecie oraz ułatwiając przemieszczanie się i 
szybką podmianę załóg. 

Piszemy w imieniu ICS, która reprezentuje krajowe stowarzyszenia armatorskie z całego świata i ponad 80% 
światowego tonażu oraz ITF, który przemawia w imieniu około 2 milionów marynarzy, którzy pracują na 
międzynarodowych statkach handlowych na całym świecie. 

W związku z pandemią COVID-19 ważne jest aby rządy światowe w pełni zrozumiały, że około 90% światowego 
handlu odbywa się statkami komercyjnymi, które przewożą światową żywność, energię i surowce a także 
wytwarzane towary i komponenty – w tym niezbędne środki medyczne i wiele produktów sprzedawanych w 
supermarketach, przedmioty niezbędne ( ze względu na złożone łańcuchy dostaw) do zachowania wielu miejsc 
pracy w produkcji – bez których współczesne społeczeństwo nie może po prostu funkcjonować. 

W czasach globalnego kryzysu ważniejsze niż kiedykolwiek jest utrzymanie stałego łańcucha dostaw oraz ruchu 
handlu morskiego i transportu. 

W szczególności oznacza to utrzymanie światowych portów otwartych dla zawinięć statków handlowych oraz 
ułatwienie podmian załóg i przemieszczanie się załóg przy jak najmniejszej liczbie przeszkód. 
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Przestrzegając międzynarodowych przepisów morskich, regulujących bezpieczne godziny pracy i warunki pracy 
załóg aby mogły nadal bezpiecznie przewozić światowe towary, każdego miesiąca, na statkach które eksploatują,  
około 100 000 marynarzy musi zostać zmienionych. 

W związku z tym chcemy podkreślić zasadniczą potrzebę przyznania marynarzom handlowym na świecie 
odpowiednich zwolnień z wszelkich krajowych ograniczeń w zakresie podróży, przy dołączaniu lub opuszczaniu 
ich statków w celu utrzymania światowych łańcuchów dostaw drogą morską. 

Z uwagi na ich istotną rolę podczas globalnej pandemii sugerujemy aby marynarzy, niezależnie od narodowości, 
traktować tak jak innych „kluczowych pracowników”, takich jak załogi linii lotniczych i pracowników medycznych. 
W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, i niezależnie od konieczności przestrzegania procedur 
dotyczących zdrowia w nagłych wypadkach, traktować te procedury z pragmatyzmem i zrozumieniem podczas 
podróży na i ze statku. 

Dlatego też wzywamy wasze organizacje wraz z rządami państw członkowskich do podkreślenia kluczowego 
znaczenia tego problemu. 

W trybie pilnym prosimy o dodanie tego tematu do porządku obrad odpowiednich posiedzeń wysokiego szczebla 
oraz o zachęcenie władz krajowych w państwach członkowskich organizacji do niezwłocznego zaangażowania 
się we współpracę z krajowymi stowarzyszeniami armatorów i związkami zawodowymi marynarzy w celu 
znalezienia szybkiego rozwiązania tego poważnego problemu, który – w przypadku braku takich rozwiązań – 
może grozić zahamowaniem globalnych wysiłków na rzecz rozwiązania problemu pandemii COVID-19. 

Z poważaniem, 

Guy Platten, Sekretarz Generalny ICS 

Stephen Cotton, Sekretarz Generalny ITF 

  Źródło:www.itfseafarers.org. 

Niemiecki potentat stoczniowy MV WERFTEN zamyka wszystkie zakłady na 4 

tygodnie. 

Niemiecka grupa stoczniowa MV WERFTEN podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich swoich zakładów w 
Niemczech na okres 4 tygodni, w związku z epidemią koronawirusa. To zła informacja dla polskich 
koopernatów i podwykonawców. Informacja jest nieoficjalna ale potwierdzona przez naszych 
informatorów. 
 
Decyzja dotyczy wszystkich zakładów grupy MV WERFTEN w Niemczech czyli Stoczni Wiesmar, Stoczni 
Rostock oraz Stoczni Stralsund. Zamknięcie stoczni to zła informacja dla przemysłu stoczniowego oraz wielu 
kooperantów i podwykonawców stoczni MV, również z Polski. Wiele polskich firm zaangażowanych jest, jako 
podwykonawcy, dostawcy i serwisanci, w projekty realizowane w stoczniach grupy MV WERFTEN. W piątek 
wszyscy podwykonawcy pracujący w stoczniach MV zostali odesłani do domu. 
Według nieoficjalnych informacji początkowo miały zostać zamknięte stocznie w Rostocku i Stralsundzie a 
Stocznia Wiesmar miała kontynuować pracę. Ostatecznie podjęto jednak decyzje o zamknięciu wszystkich 
zakładów. Wszyscy wracający do domów pracownicy z Polski zostaną objęci 2-tygodniową kwarantanną. 
Zamknięcie stoczni było wynikiem kwestii bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz ogromnych ograniczeń w 
dostawach. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 11-2020 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 6 
 

MV WERFTEN to grupa stoczniowa powstała na fundamentach 75-letnich hanzeatyckich tradycji stoczniowych. 
Od 2016 roku stocznie w Wismarze, Rostocku i Stralsundzie tworzą światową markę „made in MV” specjalizującą 
się w budowie wielkich wycieczkowców i luksusowych megajachtów. W 2017 roku grupa MV dostarczyła 
pierwsze luksusowe statki wycieczkowe, dwa kolejne w 2018 roku. Kolejne dwa statki wycieczkowe klasy 
globalnej i flagowiec klasy Endeavour są obecnie w budowie. Grupa zatrudnia 3000 pracowników oraz kooperuje 
z setkami podwykonawców z całej Europy i ze Świata, wielu z nich to firmy z Polski. 
Według najnowszych danych z niemieckiech ministerstw zdrowia poszczególnych landów, w Niemczech obecnie 
stwierdzono już 20 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło 68 zakażonych nim osób. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Wpływ kryzysu wywołanego epidemią korona wirusa na rynek żeglugowy – 

raport. 

Ostatnie dwa tygodnie były bardzo szokującymi i trudnymi dla międzynarodowych rynków żeglugowych a to za 
sprawą niezwykle szybko rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa COVID–19, której epicentrum 
przeniosło się z Azji do Europy. Wirus uderzył nie tylko w ruch turystyczny, ale spowodował również mocne 
spowolnienia w usługach transportu ładunków  w wyniku drastycznie malejącej konsumpcji i ograniczonych 
mocy przerobowych. Jak szacują analitycy kwartalne straty w globalnych transakcjach handlowych mogą wynosić 
około 320 miliardów dolarów. Niemniej jednak niektórzy ekonomiści w jednym z umiarkowanych scenariuszy 
zakładają, że aktywność gospodarcza będzie wracała do normy w kwietniu i najprawdopodobniej ustabilizuje się 
w maju. Mimo to nadrobienie strat przy założeniu takiego rozwoju wydarzeń w niektórych branżach światowej 
gospodarki miałoby zająć nawet od około 1 do 1,5 roku. 
RYNEK PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH 
W pierwszej kolejności najbardziej dotkniętym stał się rynek przewozów pasażerskich. Przewozy wycieczkowe w 
zasadzie zamarły, generując olbrzymie straty dla armatorów popularnego i do tej pory dobrze radzącego sobie 
segmentu. Dotyczy to zarówno rynku wycieczkowców, jak i w następnej kolejności przewozów promowych. 
Ocenia się, że ceny akcji największych armatorów wycieczkowców spadły o ok 50 mld USD. Turystyka światowa 
jest dopiero na początku drogi olbrzymiego kryzysu, jaki został wywołany ograniczeniami w ruchu ludności 
wprowadzonymi na całym świecie.  Stena Line zapowiedziała zwolnienie 950 osób w związku z przewidywaniami 
braku poprawy rynku w nadchodzącym sezonie. Jedna z tras obsługiwanych przez tego operatora przez 40 lat z 
Oslo do Frederikshavn została całkowicie zamknięta.  Przykładowo inny z operatorów tonażu promowego, 
Brittany Ferries, anulował większość swoich rejsów ze względu na panujący kryzys epidemiczny. Również DFDS 
Seaways ogranicza mocno swoją działalność, przyjmując na pokłady swoich statków mniej pasażerów i 
zawieszając część z rejsów. Podobne kroki przedsięwziął brytyjski operator P&O oraz wielu innych. Aktualne 
działania ukazują skalę problemu przed jakim stoją obecnie przedsiębiorcy żeglugowi operujący na rynku 
promowym. Dla branży, która do tej pory funkcjonowała na rynku bardzo dobrze, nastały bardzo ciężkie czasy.  
RYNEK PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH 
W dużym stopniu kryzysem pandemicznym został także dotknięty rynek przewozów kontenerowych. Eksport z 
Chin został znacząco ograniczony przez co wiele z podróży statków kontenerowych  do Europy zostało 
anulowanych lub mocno opóźnionych. Rekordowa ilość tonażu kontenerowego została odstawiona na sznurek. 
Jednakże głównie wynikało to z faktu dostosowywania tego typu statków towarowych do nowych regulacji w 
zakresie emisji siarki ze spalin do atmosfery i co za tym idzie instalowanie w stoczniach remontowych płuczek 
spalin, czyli tzw. scrubber’ów. Jak podaje Alphaliner poziom pojemności ładunkowej wyłączonej z eksploatacji 
osiągnął na początku marca rekordowy poziom około 11% ogólnej pojemności światowej, co przekładało się na 
około 2,460 tys. TEU. Było to więcej niż podczas poprzedniego dużego załamania kryzysowego na przełomie 
2008 i 2009 roku. Między innymi dzięki tak ograniczonej podaży wysokość stawek frachtowych  na 
najważniejszych trasach, prowadzących z Azji do Europy oraz USA i vice versa, pozostawały na podobnym 
poziomie. Mimo to jednostki kontenerowe, jeśli nawet rozpoczęły swoje podróże z Chin, to były załadowane 
zazwyczaj w niewielkim stopniu jak na swoje możliwości. Armatorzy przygotowują się na ciężki rok i znaczące 
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obniżenie swoich przychodów. Sytuację możemy również odczuć na własnej skórze, ponieważ import do Polski 
oraz zawinięcia statków z towarami do naszego kraju są coraz bardziej ograniczone.  
RYNEK PRZEWOZÓW MASOWYCH 
Rynek masowy w zasadzie od początku roku odnotowywał znaczące spadki. Na skutek powszechnego 
zamieszania związanego z pandemią wirusa COVID-19 spadki zostały pogłębione, co symbolizował główny 
indeks rynkowy Baltic Dry Index, sięgając w pewnym momencie bardzo niskiego poziomu około 400 
punktów.  Jednakże w tygodniu 12 zaczęły napływać bardziej optymistyczne informacje  z Chin, gdzie 
produkcja przemysłowa i zapotrzebowania na surowce zaczęły powoli wzrastać w związku z symptomami 
opanowywania epidemii. Spowodowało to stopniowe odbijanie się segmentów rynku przewozów masowych od 
dna. Tę sytuację obrazował indykator BDI, osiągając w połowie marca poziom około 650 punktów. Niemniej 
jednak należy mieć na uwadze, że cały rynek masowy będzie już skażony obecnymi zawirowaniami przez cały 
rok, ponieważ główny motor segmentu masowego, czyli gospodarka chińska, która była odbiorcą 35% 
światowego importu ładunków masowych, dopiero zaczyna się podnosić z gwałtownej zapaści. Najbardziej 
ucierpiał segment największych jednostek typu Capesize (od 200 do 320 tysięcy ton nośności). Pozostałe sektory 
rynku masowego miały się w ostatnich tygodniach lepiej. 
RYNEK PRZEWOZÓW ROPY i RYNEK OFFSHORE 
Rozpoczęta wojna handlowa pomiędzy Rosją a Arabią Saudyjską, znaczny spadek konsumpcji ropy w Azji na 
skutek spowolnienia gospodarczego, wynikającego z rozprzestrzeniającego się wirusowego zagrożenia, 
doprowadziły do spadku cen ropy naftowej typu Brent do około 30 dolarów amerykańskich za baryłkę. Ceny paliw 
zaczęły gwałtownie spadać. Oznacza to zapaść w sektorze wydobycia, transportu i przerobu ropy naftowej na 
potężną skalę. Doprowadzi to zatem do dalszego znaczącego ograniczania lub wstrzymywania inwestycji. Jest to 
kolejne uderzenie w sektor jednostek wsparcia offshore na przestrzeni kilku ostatnich lat. Mimo tego, stawki 
czarterowe na tankowce są jeszcze wysokie. Armatorzy zbiornikowców zawdzięczają taką sytuację niskiej cenie 
ropy, co napędza jej zakupy na zapas poprzez import z USA lub z Arabii Saudyjskiej. Jednakże taki stan rzeczy 
najprawdopodobniej nie potrwa długo ze względu na spowalniającą gospodarkę i ogólnie zmniejszone 
zapotrzebowanie na ropę naftową i jej pochodne na światowych rynkach. Dodatkowo znaczenie będzie tu miała 
wojna handlowa. Kolejne tygodnie powinny przynieść wyjaśnienie nowej sytuacji na rynku. 
Aktualna rzeczywistość na rynkach żeglugowych jest bardzo poważna i ma istotny wpływ na całą globalną 
gospodarkę, w tym również i na Polskę. Nasi krajowi producenci jak i konsumenci już odczuwają zaburzenia w 
łańcuchach dostaw, nie otrzymując swoich towarów na czas lub w ogóle. Mowa tutaj na przykład o stoczniach, 
które nie dostają zamówionych, czy planowanych dostaw armatorskich lub części, co już teraz opóźnia 
prowadzone prace. Dla przykładu, stocznie niemieckie zostały zamknięte na 4 tygodnie. Czy taki scenariusz 
czeka też polskie stocznie? Wszystko zależy od rozwoju sytuacji. Jak rzeczywistość będzie wyglądała w 
kolejnych tygodniach, co nasz czeka? Niewątpliwie wszystko zależy od postawy nas wszystkich. Poziom 
niepewności zmienia się z dnia na dzień, ale pośredni scenariusz analityków mówi, że aktualne zawirowania 
potrwają przez około 2-3 miesiące i dopiero na okres wakacji wszystko zacznie się stabilizować w 
przyspieszonym trybie, ponieważ rynek będzie chciał jak najszybciej odrobić poniesione straty. Jednakże 
zaburzenia systemu gospodarczego będą miały istotny wpływ na poziom PKB w perspektywie 1 roku do nawet 2 
lat. 
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BIMCO: Sektor tankowców zmierzy się z dwoma różnymi 

rzeczywistościami. 

Sektor tankowców prawdopodobnie stanie w obliczu dwóch kontrastujących rzeczywistości - zapowiedziało 
stowarzyszenie żeglugowe BIMCO w swojej zmienionej prognozie na 2020 rok. 
Jak wyjaśniono, w krótkim okresie na pozytywny wpływ ma popyt ze względu na rozpad sojuszu OPEC +. Jednak 
w dłuższej perspektywie pandemia koronawirusa „unicestwiła” światowe zapotrzebowanie na ropę na 2020 r. 
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Niższy popyt negatywnie wpłynie na stawki frachtowe dla przewoźników produktów naftowych, ale 
stowarzyszenie żeglugowe oczekuje, że średnie stawki frachtowe w roku będą wyższe niż progi rentowności. 
Co więcej, stawki frachtowe dla przewoźników ropy naftowej są obecnie bardzo wysokie. Gdy wsparcie 
geopolityczne złagodzi nadwyżkę rynku, stawki frachtowe prawdopodobnie spadną poniżej poziomów z 
ubiegłego roku. 
Napięcia geopolityczne, które doprowadziły do rozpadu sojuszu OPEC +, doprowadziły do erupcji rynku 
tankowców ropy naftowej. Wydarzenia, które nastąpiły po rozpadzie - i te, które prawdopodobnie nastąpią, 
ponieważ Arabia Saudyjska dokładnie przygotowuje się do zalania globalnego rynku ropy - przyniosą korzyści 
przemysłowi tankowców ropy naftowej, jednocześnie obniżając koszty paliwa w czasie, gdy popyt na ropę ogólnie 
spada. 
W przeciwieństwie do korzyści, jakie przemysł żeglugowy tankowców czerpie z geopolityki rynku ropy naftowej, 
powszechny jest negatywny wpływ pandemii koronawirusa. 
Co więcej, porozumienie między USA i Chinami nie jest w pełni przestrzegane. Jeszcze przed działaniem 
koronawirusa umowa nazwana „Phase One” między Chinami a Stanami Zjednoczonymi nie zwiększyła ilości 
przewiezionych towarów w styczniu. BIMCO uważa, że to zapowiedź dalszej wojny handlowej między dwoma 
supermocarstwami. 
BIMCO zrewidowało swoją prognozę na 2020 rok dla głównych rynków żeglugi, ponieważ koronawirus ma 
negatywny wpływ na globalny popyt na wysyłkę w tym roku. W sektorach transportu kontenerowego i suchych 
ładunków popyt będzie negatywny przez cały rok. 
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Hapag Lloyd przygotowany na ciężki rok. 

Z powodu pandemii koronawirusa niemiecki przewoźnik Hapag-Lloyd spodziewa się trudnego roku, który 
doprowadzi do koniecznej korekty floty i niższych zarobków. 
W 2020 roku Hapag-Lloyd oczekuje, że EBITDA wyniesie 1,7 miliarda EUR (1,8 USD) do 2,2 miliarda EUR, a 
EBIT 0,5 do 1 miliarda EUR. 
Według przewoźnika prognoza na ten rok jest znacznie bardziej niepewna niż normalnie, szczególnie z powodu 
wybuchu epidemii koronawirusa. Po przyzwoitym początku 2020 roku globalny kryzys związany z koronawirusem 
wpłynie na globalną wolumen przewożonych kontenerów, a jego skali nie można obecnie ustalić. 
- Hapag-Lloyd przewiduje, że w nadchodzących miesiącach może być konieczne dostosowanie przepustowości 
w zależności od rozwoju epidemii koronawirusa, aby poradzić sobie z niższym popytem - poinformowała armator 
w swoich skontrolowanych wynikach biznesowych za rok 2019. 
- Nie można dokładnie przewidzieć zasięgu pandemii koronawirusa, ale Hapag-Lloyd spodziewa się, że będzie to 
miało wpływ na zarobki przynajmniej w pierwszej połowie 2020 roku. 
- To będzie bardzo dziwny rok. Z powodu wybuchu pandemii warunki na wielu rynkach zmieniły się bardzo 
szybko w ciągu ostatnich tygodni. Po początkowym szoku rynki w Chinach i innych krajach azjatyckich zaczęły 
się odradzać prawdopodobnie szybciej niż wielu się obawiało - ale teraz kryzys dotknął również inne kontynenty, 
a skutki tego będą znaczące - powiedział Rolf Habben Jansen, dyrektor generalny Hapag -Lloyd AG. 
- W nadchodzących tygodniach i miesiącach skupimy się głównie na trzech najważniejszych dla nas sprawach: 
bezpieczeństwie i zdrowiu naszych pracowników, utrzymaniu ciągłości łańcuchów dostaw naszych klientów oraz 
podejmowaniu środków finansowych zapobiegających kryzysowi, jeśli będzie on trwała dłużej niż się 
spodziewano - dodał. 
Hapag-Lloud zanotował bardzo dobre wyniki w 2019 roku, ponieważ skorzystał z wyższych wolumenów i 
lepszych stawek frachtowych. Firma odnotowała ponad 80-procentowy wzrost zysku przed odsetkami i 
podatkami (EBIT), który wyniósł 811 mln EUR wobec 444 mln EUR odnotowanych w 2018 roku. Zysk EBITDA 
wzrósł d 1,99 mld z 1,14 mld EUR opublikowanych rok wcześniej. 
Hapag-Lloyd ma obecnie flotę 239 kontenerowców i łączną zdolność przewozową 1,7 miliona TEU. 
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Maersk z wzrostem przychodów w pierwszym kwartale. 

Obniżenie kosztów i podwyżki cen pomogły Maerskowi w osiągnięciu wyższych zysków w pierwszym kwartale niż 
rok temu. Armator jednak anulował dotychczasową całoroczną prognozę zysków z powodu niepewności 
spowodowanej pandemią koronawirusa. 
Duńska firma ogłosiła, że jej prognozy dotyczące zysków przed odsetkami, podatkami i amortyzacją (EBITDA), 
wcześniej wynoszące 5,5 mld USD za rok, zostały zawieszone do odwołania. Wstępne wyniki wykazały, że 
EBITDA za pierwszy kwartał wyniosła około 1,4 miliarda USD. 
Pomimo niższego wzrostu wolumenu, Maersk powiedział, że oszczędności i kroki w celu zrekompensowania 
wyższego kosztu paliwa o niskiej zawartości siarki przyniosły zyski. Firma ogłosiła redukcję miejsc pracy w 
listopadzie. 
- W związku z tym oczekujemy dużo lepszego pierwszego kwartału niż roku temu, mimo panującej pandemii 
COVID19 - powiedział dyrektor generalny Maerska, Soren Skou. 
Firma powiedziała, że zmniejszyła koszty paliwa, wytwarzając i mieszając własne paliwo, a także przenosząc 
koszty na klientów. 
Maersk powiedział, że na trwający program wykupu akcji, a także proponowane dywidendy na 2019 rok nie 
będzie miała wpływu decyzja o zniesieniu prognoz finansowych. 
Firma spodziewa się, że wzrost wolumenu w głównym oddziale będzie mniej więcej równy lub nieco niższy niż 
wzrost rynku, a jednocześnie podtrzymuje prognozę wydatków kapitałowych na poziomie 3-4 mld USD. 
Armator zapowiedział, że podejmie dalsze środki w celu ograniczenia wydatków w 2020 r. 
Hapag-Lloyd, konkurencyjna firma zajmująca się transportem kontenerów, powiedziała w piątek, że pandemia 
koronawirusa zahamuje rozwój firmy przynajmniej do połowy roku. 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Burmistrz Helu chce zamknąć półwysep dla turystów. 

Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski wysłał pismo do Wojewody Pomorskiego w sprawie wprowadzenia 
czasowego ograniczenia i zakazu wjazdu na Półwysep Helski dla osób przyjeżdżających w celach turystycznych i 
rekreacyjnych.  
Jak potwierdziła PAP w poniedziałek w Urzędzie Miasta Helu, burmistrz Mirosław Wądołowski wysłał w 
poniedziałek pismo do Wojewody Pomorskiego w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia i zakazu 
wjazdu na Półwysep Helski dla osób przyjeżdżających w celach turystycznych i rekreacyjnych.  
"Wystąpiłem również do Komendanta Powiatowego Policji w Pucku o prowadzenie postępowań, zmierzających 
do wyciągnięcia konsekwencji prawnych, wynikających z naruszenia przepisów związanych z prowadzeniem 
obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania" – poinformował burmistrz na 
stronie Urzędu Miasta Helu. 
W ostatni weekend miejscowości nadmorskie przeżywały najazd zmotoryzowanych turystów. Na niektórych 
parkingach przy plażach trudno było znaleźć miejsce do zaparkowania. 
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Najszybszy komputer świata przybliżył nas do końca pandemii. 
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Zbudowany przez IBM, superkomputer AC922 Summit zidentyfikował składniki chemiczne mogące powstrzymać 
rozprzestrzenianie się wirusa. To kluczowy element potrzebny do skutecznego leczenia chorujących na COVID-
19. 
Nowy koronawirus stał się, choćby z czysto technicznego punktu widzenia, dużym wyzwaniem dla badaczy na 
całym świecie. Gdy roznoszenie się SARS-CoV-2 nabiera rozpędu, podobnie szybko muszą pracować 
naukowcy. To idealny moment na wykorzystanie mocy obliczeniowej superkomputerów.  
Summit wyposażony w “mózg sztucznej inteligencji”, czyli odpowiednio złożony algorytm matematyczny, 
przeprowadził tysiące symulacji polegających na analizie skuteczności składników chemicznych tworzących 
istniejących leki w hamowaniu patogenu przed infekowaniem komórek.  
Naukowcy z amerykańskiego Narodowego Laboratorium w Oak Ridge (ORNL) w stanie Tennessee wyniki swojej 
pracy opublikowali w serwisie ChemRxiv. Służąca im do pracy maszyna o mocy obliczeniowej 200 petaflopów 
(wykonującej 200 kwadrylionów kalkulacji; 20015) jest – i to mocne uproszczenie – milion razy bardziej wydajna 
od szybkiego laptopa. 
W 2014 roku Amerykański Departament Energii zlecił budowę tego superkomputera w celu rozwiązywania 
najbardziej palących problemów dla kraju i świata.  Laboratorium w Oak Ridge już wcześniej wykazało swoją 
przydatność dla świata medycyny.  
Summit zidentyfikował m.in. powtarzające się schematy w budowie komórek poprzedzających wystąpienie 
Alzheimera, wskazał geny czyniące ludzi bardziej podatnymi na uzależnienie od opiatów. Pomagał nawet w 
przepowiadaniu ekstremalnych stanów pogody.  
Badając infekcje wirusowe algorytm symulował ataki SARS-CoV-2 na komórki. Patogen posługuje się specjalnym 
białkiem by przeniknąć do zdrowej komórki i wprowadzić tam swój materiał genetyczny. To, na czym naukowcom 
zależało, to odkrycie składnika istniejącego już leku zdolnego związać się z służącym do ataku białkiem (”spike” 
protein) i powstrzymać atak. 
Pracujący z superkomputerem Micholas Smith stworzył wirtualny model tej ”broni”. Moce obliczeniowe maszyny 
IBM pozwoliły pokazać jak atomy i cząsteczki tworzące ją reagują na różne składniki leków. AC922 Summit 
spośród 8000 wskazał 77 i ułożył w kolejności według szansy na związanie się z białkiem. 
Stworzony model bazował jeszcze na danych sprzed kilku tygodni. Kolejne symulacje na wirusie z Wuhan będą 
opierać się na modelu odświeżonym o nowe, pozyskane w marcu informacje. Tu jednak kończy się praca 
maszyny, a zaczynają eksperymenty prowadzone przez ludzi. Superkomputer zrobił pierwszy krok: identyfikacja 
najbardziej obiecujących substancji chemicznych. Teraz trzeba będzie faktycznie je przetestować i zobaczyć 
rezultat.  
– Wyniki naszych prac nie oznaczają, że mamy lek na COVID-19. To baza dla przyszłych badań. Tylko po ich 
przeprowadzeniu będziemy wiedzieli, czy mamy w ręku coś zdolnego zatrzymać wirusa – stwierdził Jeremy 
Smith, dyrektor Centrum Biofizyki Molekularnej Narodowego Laboratorium w Oak Ridge. 
 

Źródło:Focus.pl 

Polska jedna z najstarszych drużyn Euro 2021? 

Przesunięcie finałów Euro 2020 na przyszły rok wywołało przekonanie, że reprezentacja Polski będzie jedną z 
najstarszych drużyn turnieju. Biało-czerwoni faktycznie będą należeć do czołówki pod względem średniej wieku, 
jednak kilka zespołów znajdzie się w gorszej sytuacji. 
Przełożenie mistrzostw Europy o 12 miesięcy nie jest dobrą wiadomością dla liderów naszej kadry. Stanowiąca 
niemal połowę podstawowej jedenastki, wiodąca grupa zawodników reprezentacji Polski będzie już po 
trzydziestce. Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak w chwili rozgrywania turnieju będą mieli po 31 lat, 
natomiast przedstawiciele rocznika 1988, a więc Kamil Glik, Kamil Grosicki oraz Robert Lewandowski 
przystąpią do imprezy aż z 33 wiosnami na karku (obchodzący urodziny w sierpniu kapitan kadry – rocznikowo). 
eśli drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka rozpoczęłaby turniej w takim samym zestawieniu, jak 
kończący eliminacje mecz ze Słowenią (3:2) w listopadzie ubiegłego roku, z tą jednak różnicą, że miejsce 
Łukasza Piszczka z oczywistych względów zająłby przykładowo Tomasz Kędziora, jej średnia wieku 
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wynosiłaby 28,6. I właśnie takiej przeciętnej należy spodziewać się podczas Euro 2021. Średnia naturalnie może 
być nieco niższa, jeżeli na przykład Krystian Bielik zastąpi w jedenastce Jacka Góralskiego (28,2), bądź 
znacznie wyższa, gdyby selekcjoner postawił w podstawowym składzie na Jakuba Błaszczykowskiego kosztem 
Sebastiana Szymańskiego (29,8). 
 
Jak pod tym względem Polska wypada na tle innych drużyn narodowych? Do wyliczenia średniej używamy 
wieku, jaki w czerwcu 2021 roku osiągną piłkarze wyjściowego składu danej reprezentacji z jej ostatniego meczu 
o punkty. Ze średnią 28,6 nasza kadra zajmowałaby szóste miejsce pod względem zaawansowania wiekowego 
uczestników turnieju (na 20 znanych obecnie, przed barażami). Generalnie więc, pomijając indywidualne 
przypadki kilku zawodników leczących w tej chwili poważne urazy, Polska należy do zespołów, którym 
przełożenie turnieju nie jest na rękę. Teoretycznie w podobnej sytuacji są starzejące się potęgi: Francja, 
Hiszpania oraz Portugalia. Tyle tylko, że w przypadku tych reprezentacji dopływ utalentowanych piłkarzy jest tak 
wielki, że operację odmłodzenia składu w ciągu roku można przeprowadzić wręcz bezboleśnie. Co nie zmienia 
faktu, że dla gwiazd pokroju Cristiano Ronaldo, Sergio Ramosa czy Sergio Busquetsa będą to ostatnie 
mistrzostwa Europy w karierze. 
 
Najstarsze drużyny w turnieju powinni zaprezentować Rosjanie oraz Duńczycy. Struktura wiekowa tych drugich 
jest jednak w pewnym stopniu zagadką, bowiem do Euro 2021 na pewno przystąpią z innym trenerem: już 
wcześniej zapadła decyzja, że Age Hareide (być może największy pechowiec w związku z przełożeniem 
imprezy) będzie prowadzić drużynę tylko do końca lipca tego roku. Od 1 sierpnia funkcję selekcjonera przejmie 
Kasper Hjulmand i to najprawdopodobniej on poprowadzi drużynę podczas mistrzostw. 
 
Niewiele młodsze od Polski będą reprezentacje Finlandii, Austrii oraz Czech. Dla dość zaawansowanej wiekowo 
kadry Belgii najbliższe mistrzostwa Europy powinny być puentą dorobku niezwykle utalentowanego pokolenia. Na 
średniaków pod względem wieku zapowiadają się zespoły Ukrainy, Szwecji i Walii. W optymalnym wieku, bo 
mające średnio nieco ponad 27 lat, drużyny zaprezentują Włosi, Niemcy, Holendrzy oraz Chorwaci. 
 
Jeśli ktoś na przesunięciu terminu imprezy może ewidentnie zyskać, to trzy ekipy. Zdecydowanie najmłodsi z 
tego grona Turcy będą bogatsi o niezbędne doświadczenie. Bardzo perspektywiczną drużynę, w dodatku z 
szerokim zapleczem, mają Anglicy. Także z tego powodu trzeba ich zaliczać do grona faworytów. U selekcjonera 
reprezentacji Szwajcarii, Vladimira Petkovicia, przełożenie finałów mistrzostw Europy na przyszły rok raczej też 
nie wywołało bólu głowy. 
 
Średnia wieku podczas Euro 2021: 
 
Dania – 30,5* 
 
Rosja – 29,4 
 
Hiszpania – 29,3 
 
Portugalia – 29,2 
 
Francja – 28,9 
 
Polska – 28,6 
 
Austria, Czechy, Finlandia – 28,5 
 
Belgia – 28,3 
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Ukraina – 27,7 
 
Szwecja – 27,6 
 
Walia – 27,5 
 
Chorwacja, Holandia, Niemcy – 27,3 
 
Włochy – 27,2 
 
Szwajcaria – 26,6 
 
Anglia – 25,2 
 
Turcja – 24,8 
 
*Do wyliczenia używamy wieku, jaki w czerwcu 2021 roku osiągną piłkarze wyjściowego składu danej 
reprezentacji z jej ostatniego meczu o punkty. 
 

Źródło: PiłkaNożna.pl 

 

Info OMK. 

Biuro OMK będzie zamknięte od dnia 12.03.2020 roku do odwołania. W sprawach roszczeń, opinii dot. 
kontraktów etc. prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 516 516 900. W pozostałych 
sprawach pod nr telefonu: 696 322 422. Powyższe wynika z obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 374) 

Porozumienie dotyczące polskich marynarzy zatrudnionych pod banderą NIS 

Informujemy, że otrzymaliśmy potwierdzenie w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych i Directorate of Labour Welfare w zakresie regulowanym rozporządzeniem nr 883/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
 
Na jego podstawie polscy marynarze pracujący na statkach pływających pod banderą norweską zarejestrowaną 
w NIS w zakresie regulowanym w/w rozporządzeniem podlegają wyłącznie prawu polskiemu. 

Porozumienie obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020. 

 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. 
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·         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 
Przedterminowego wypowiedzenia umowy. 
• Upewnij się, że otrzymałeś i zachowałeś kopię umowy, którą podpisałeś i zachowujesz. 
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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 23 marca - kalendarium 

23 marca jest 82 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostał 283 dni.  23 marca jest obchodzony 
w Polsce i na Węgrzech jako Dzień Przyjaźni Polsko - Węgierskiej 
Imieniny obchodzą:  
Benedykt, Eberhard, Feliks, Józef, Nikon, Pelagia, Piotra, Rebeka, Turybiusz, Wiktorian, Wiktoriana, Wiktorianna 
i Zbysław. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1343r. – Położono kamień węgielny pod budowę murów obronnych gdańskiego Głównego Miasta.  
1609r. - Wojna o Inflanty: zwycięstwo floty polskiej nad szwedzką w stoczonej w nocy z 23 na 24 marca bitwie 
morskiej pod Salis.  
1613r.– Król Zygmunt III Waza i cesarz Maciej Habsburg zawarli sojusz polsko-austriacki. 
1768r.–  Rada Senatu podjęła uchwałę o wezwaniu na pomoc wojsk rosyjskich w celu stłumienia konfederacji 
barskiej..  
1936r. – W Krakowie doszło do rozruchów antysanacyjnych. Policja otworzyła ogień do manifestujących, 
zabijając 10 osób i raniąc 45.  
1945r. –   Armia Czerwona zajęła Sopot.  
 

.  
Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

 

● ● ● 
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