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Ropa w USA ma otwartą drogę do 61 USD po PMI z Chin.  

Ropa naftowa w USA ma otwartą drogę do 61 USD za baryłkę po PMI-ach z Chin, które sygnalizują, że druga 
największa gospodarka na świecie stabilizuje się - podają maklerzy. 

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest 
wyceniana po 60,50 USD, po zwyżce ceny o 0,62 proc. 
Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 68,14 USD za 
baryłkę, po wzroście notowań o 0,83 proc. 
Inwestorów uspokoiły opublikowane w Chinach wskaźniki PMI dla sektora przetwórczego. 
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w marcu 50,8 pkt. wobec 49,9 pkt. 
na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach Caixin Media i Markit Economics. Analitycy 
spodziewali się 50,0 pkt. 
Z kolei w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki podano, że PMI wzrósł w III do 50,5 pkt. z 49,2 
pkt. w II i wobec prognoz 49,6 pkt. 
To najmocniejsze zwyżki PMI od 2012 r. 
W poniedziałek rynki giełdowe w Azji "celebrują" te dobre wskaźniki PMI mocnymi wzrostami indeksów. Drożeje 
też ropa i metale przemysłowe. 
"Na rynkach jest mocno byczy sentyment, co do wzrostu gospodarczego na świecie po danych o PMI w Chinach" 
- mówi Jeffrey Halley, starszy strateg rynku w Oanda Asia Pacific Ltd. 
Rynki paliw mają też wsparcie z Rosji, gdzie minister energii Aleksander Novak poinformował o przyspieszeniu 
tempa obniżki produkcji ropy tak, aby Rosja osiągnęła zakładany cel do końca kwietnia. 
W poniedziałek ma dojść do spotkania Novaka z ministrem energii Iranu Bijanem Namdar Zanganehem w 
sprawie możliwego przedłużenia przez kraje OPEC+ porozumienia o mniejszych dostawach ropy, które 
obowiązuje do czerwca, na dalszą część 2019 r. 
Tymczasem w USA spada liczba czynnych wiertni ropy naftowej z łupków - w ub. tygodniu ubyło 8 wiertni, a teraz 
jest ich 816 - wynika z danych firmy Baker Hughes. Od początku 2019 r. liczba wiertni wzrosła jedynie w czasie 3 
tygodni. 
Do kolejnej rundy rozmów - w Waszyngtonie - przygotowują się negocjatorzy handlowi z USA i Chin. 
"Jeśli w czasie negocjacji doszłoby do przełomu ropa może dostać kolejny czynnik wsparcia notowań" - ocenia 
Halley. 
Ropa w USA zyskała w zakończonym właśnie I kwartale 32 proc. - najwięcej od czerwca 2009 r. 
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Trzej młodzi migranci oskarżeni o porwanie statku. 

Trzej młodzi migranci zostali w sobotę oskarżeni na Malcie o bezprawne przejęcie kontroli nad statkiem 
handlowym i zastosowanie przemocy wobec jego załogi. W maltańskim prawie uważane jest to za przestępstwo 
terrorystyczne, za które grozi do 30 lat więzienia.  
Z dokumentów sądu w La Valletcie wynika, że oskarżeni to 19-letni Abdalla Bari z Gwinei, a pozostali to 15-latek 
z Gwinei i 16-latek z Wybrzeża Kości Słoniowej, których nazwisk nie podano ze względu na to, że są 
niepełnoletni.  
Podczas sobotniej rozprawy oskarżeni nie przyznali się do winy. Sędzia odmówiła im prawa do wyjścia z aresztu 
za kaucją; wskazała, że w sprawie nie zeznawali jeszcze cywilni świadkowie, w tym kapitan i członkowie załogi, a 
oskarżeni nie mają żadnych bliskich na Malcie ani pieniędzy na opłacenie kaucji.  
Niepełnoletni oskarżeni powiedzieli sądowi, że są uczniami szkoły średniej, a najstarszy zeznał, że przed 
opuszczeniem swojego kraju studiował socjologię.  
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Według maltańskiego prawa bezprawne przejęcie kontroli nad statkiem może zostać uznane za przestępstwo 
terrorystyczne, zagrożone karą od siedmiu do nawet 30 lat pozbawienia wolności. 
Trzej nastolatkowie oskarżeni są o to, że w ostatni wtorek tankowiec El Hiblu 1, płynący z Turcji do Libii, został 
poproszony o zboczenie z kursu i uratowanie dryfującej na morzu grupy ok. 100 migrantów. Jednostka 
zastosowała się do wezwania, po czym wróciła na kurs. Kiedy jednak w środę migranci zdali sobie sprawę, że 
statek zamierza wysadzić ich na ląd w Libii, którą dopiero co opuścili, część z nich zaczęła się awanturować, po 
czym stosując przemoc i pogróżki wobec załogi, zmusiła ją do zawrócenia w kierunku Europy. 
Znane z twardego podejścia do migrantów MSW Włoch określiło porwanie tankowca jako akt piractwa. Niektóre 
organizacje pomocowe mówią jednak o akcie samoobrony wobec europejskiej polityki imigracyjnej, która 
przewiduje zawracanie zdesperowanych migrantów do Libii, gdzie często grożą im tortury, gwałty i bicie w 
ośrodkach internowania. 
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UE nie będzie już ratować migrantów na morzu; operacja Sophia bez statków. 

Przez brak porozumienia, gdzie wysadzać na ląd uratowanych na morzu imigrantów, państwa UE zdecydowały, 
że operacja Sophia, której celem jest zwalczanie przemytu ludzi przez Morze Śródziemne, przestanie wysyłać 
statki do patrolowania wód. 
Decyzja w tej sprawie została sformalizowana w środę. Kwestia przedłużenia mandatu operacji Sophia była 
omawiana na wtorkowym spotkaniu ambasadorów państw unijnych w ramach komitetu ds. politycznych i 
bezpieczeństwa (PSC). Według źródła unijnego, z którym rozmawiała PAP, Włochy nie chciały się zgodzić na 
przedłużenie mandatu Sophii bez zmiany zasad w zakresie wysadzania na ląd uratowanych w trakcie 
patrolowania wód migrantów. 
Rzym od dawna postuluje, by państwa UE rotacyjnie otwierały swoje porty dla statków z migrantami na 
pokładzie. Wicepremier Włoch, lider prawicowej Ligi Matteo Salvini groził wielokrotnie zawieszeniem Sophii, jeśli 
się tak nie stanie. 
Wprawdzie celem operacji nie jest zabieranie na brzeg dryfujących na morzu Afrykańczyków chcących dostać się 
do UE, ale zgodnie z międzynarodowym prawem morza jednostki, które zabiorą na pokład rozbitków, mają ich 
odstawić do najbliższego portu. W praktyce osoby takie trafiają głównie do Włoch. 
Kwestia funkcjonowania operacji Sophia, w ramach której zwalcza się przemyt migrantów, od miesięcy była 
tematem dyskusji. Już poprzednim razem przedłużenie półrocznego mandatu nie było pewne. Teraz do tego 
doszło, ale z zastrzeżeniem, że komendant operacji wstrzyma uczestnictwo w działaniach jednostek morskich. 
"Państwa członkowskie stanęły przed wyborem: albo przedłużyć mandat z zastrzeżeniami, albo zakończyć 
operację" - powiedział rozmówca PAP. 
KE przyznała w środę, że sytuacja jest trudna. "Państwa członkowskie podjęły decyzję. My, włączając w to 
wysoką przedstawiciel (ds. polityki zagranicznej Federicę Mogherini - PAP), uważamy, że bez zasobów 
marynarki operacja nie będzie w stanie efektywnie realizować swojego mandatu" - powiedziała rzeczniczka KE 
Maja Kocijanczicz. 
Mandat operacji został jednak przedłużony, co oznacza, że walka z przemytnikami będzie się mogła odbywać 
m.in. z wykorzystaniem samolotów. 
Szacuje się, że od początku funkcjonowania w ramach EUNAVFOR MED Sophia uratowano na morzu około 45 
tys. osób. Obecnie grupa zadaniowa Sophii składa się z włoskiej fregaty i hiszpańskiego okrętu oraz dwóch 
śmigłowców i sześciu innych jednostek powietrznych (2 z Luksemburga, 1 z Hiszpanii, 1 z Polski, 1 z Francji i 1 z 
Włoch). 
Mandat misji wygasa z końcem marca, dlatego potrzebna była decyzja o jego przedłużeniu. Warunkowa zgoda 
udzielona przez ambasadorów mogła być podważona do środy do godz. 11, ale żaden z krajów się na to nie 
zdecydował. Według rozmówcy PAP, jeśli doszłoby do porozumienia w sprawie wysadzania na ląd migrantów, 
zgoda na wznowienie patrolowania wód przez statki mogłaby być wydana bardzo szybko. 
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Obecny mandat operacji jest znacznie szerszy niż na początku w 2015 r. Wówczas celem było głównie 
zwalczanie siatek przemytników imigrantów, jednak w 2016 i 2017 r. mandat został zmieniony. Teraz przewiduje 
on m.in. pilnowanie na wysokim morzu realizacji oenzetowskiego embarga na dostawy broni do Libii, zbieranie 
informacji na temat nielegalnego handlu ropą z tego kraju, a także szkolenie libijskiej straży granicznej i 
przybrzeżnej. 
 
Nazwa operacji wzięła się od imienia dziewczynki - Sophia (Zofia) - która urodziła się 24 sierpnia 2015 r. na 
pokładzie niemieckiej fregaty Schleswig-Holstein pływającej na Morzu Śródziemnym w ramach ówczesnej grupy 
zadaniowej EUNAVFOR MED. Jej matka, Somalijka, która została uratowana wraz z innymi 453 emigrantami, 
została wysadzona wraz z noworodkiem w porcie we włoskim Tarencie. 
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Damen zwodował drugi hotelowiec dla Bibby Marine. 

29 marca w rumuńskim zakładzie Damen Shipyards Galati zwodowano drugi statek SOV (Service Operations 
Vessel) dla armatora Bibby Marine Service. To siostrzana jednostka do Bibby Wavemaster 1. Nowy statek ma 
zostać dostarczony w sierpniu 2019 r. i będzie pełnił funkcję walk-to-work, czyli zapewni zakwaterowanie i 
transfer dla techników i inżynierów pracujących głównie na morskich farmach wiatrowych. 
Nowa klasa SOV 9020 została opracowana przez Damen w porozumieniu z branżą odnawialnych źródeł energii 
morskiej. Projekt jest całkowicie nową koncepcją, obejmującą system dynamicznego pozycjonowania, 
innowacyjną konstrukcję kadłuba, rewolucyjny układ wewnętrzny i szeroki zakres dodatkowych innowacji 
zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów. 
Drugi statek różni się od Bibby Wavemaster 1 tylko kilkoma aspektami. Na życzenie czarterującego 
wprowadzono drobne zmiany do układu magazynowego i podwojono wielkość siłowni. Drugi "Wavemaster" jest 
też wyposażony w nieco skonfigurowany pomost dla transferu personelu i inny żuraw pokładowy, tym razem 
dostarczony przez SMST z Holandii. 
- Pomost komunikacyjny (gangway) na pierwszym statku działa i ma się dobrze, ale technologia poszła do 
przodu, a my musimy za nią nadążyć. W nowym, zintegrowanym systemie pomostu dla transferu personelu nie 
jest potrzebna niezależna oddzielna wieża na windę. Jednak niewielka ilość zmian, które wprowadziliśmy, 
świadczy o tym, jak dobry był pierwszy projekt. Z Damen Shipyards pracuje nam się bardzo dobrze. Naszym 
celem jest zdobycie 25% rynku usług związanych z odnawialnymi źródłami energii. Mamy nadzieję, że w 
przyszłości wrócimy do Damen po więcej modeli 9020 RSV - powiedział Stephen Bolton, dyrektor zarządzający 
Bibby Marine Services. 
Bibby WaveMaster 1 zwodowano w marcu 2017 roku. Statek znacznie poprawił komfort i bezpieczeństwo 
podczas pracy. 
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Półzanurzalna platforma Stena Drilling zmodernizowana w stoczni Damen. 

Stocznia Damen poinformowała na swojej stronie o zakończeniu gruntownej przebudowy platformy 
półzanurzalnej Stena Don. Do Damen trafiła ona w październiku 2018 roku a w lutym 2019 trafiła do pracy w 
ramach nowego kontraktu na Wyspach Szetlandzkich w Wielkiej Brytanii. 
Jak czytamy w komunikacie, najważniejszą częścią wykonanych prac była instalacja ośmiopunktowego systemu 
cumowania, który poprawi utrzymywanie pozycji a emisja szkodliwych substancji zostanie znacznie zmniejszona. 
Jednocześnie, koszty paliwa mają zostać obniżone. Przeprowadzona modernizacja umozliwi również platformie 
pracę na płytszych wodach niż wcześniej, co znacznie zwiększy jej zakres operacyjny.  
DVR, gdzie została przeprowadzona modernizacja to jedna z najbardziej doświadczonych stoczni grupy Damen, 
specjalizująca się w naprawie i modernizacji złożonych konstrukcji offshore. Przygotowania do instalacji nowego 
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systemu cumowania zostały rozpoczęte długo przed przybyciem Stana Don. Różne elementy systemu zostały 
wyprodukowane przez Damen odpowiednio wcześniej, włączając w nie komory łańcuchowe czy sponsony. 
Łącznie ważyły one 1200 ton i zostałe wyprodukowane w Stoczni Damen w Mangalii przed wysłaniem ich do 
Rotterdamu. 
Inne elementy, którymi zajęła się stocznia Damen to m.in. osiem wciągarek kotwicznych i prowadnic czy nowe 
rezystory hamowania.  Oprócz instalacji systemu cumowania, stocznia wzmocniła kadłub, aby dostosować się do 
nowych przepisów dotyczących łagodzenia sił uderzenia fali. Dodatkowa waga wymagała zamontowania dwóch 
dodatkowych sponsonów. 
 
18 lutego Stena Don opuściła stocznięaby ponownie zainstalować sześć silników DPS na głębokich wodach 
portu Maasvlakte w Rotterdamie. Oficjalne przekazanie Stena Drilling nastąpiło 26 lutego, zgodnie z pierwotnym 
harmonogramem. Następnego dnia wyruszyła do Bergen na testy przed rozpoczęciem pracy na Wyspach 
Szetlandzkich. 
Stena Don to półzanurzalna platfirma wiertnicza piątej generacji, która może wiercić na akwenach o głębokości 
do 650 metrów. Pomieści 140 osób, jej długość wynosi 95,5 m a szerokość 67 m. Została zbudowana przez 
stocznię Kvaerner Warnow Werft w Niemczech w 2001 roku. 
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Pocięto blachy pod budowę drugiego statku dla Saga Cruises. 

Niemiecka stocznia Meyer Werft przeprowadziła ceremonię cięcia blach pod budowę najnowszego wycieczkowca 
Saga Cruises - Spirit of Adventure. 
Budowa jednostki odbędzie się w zakładzie stoczni w niemieckim Papenburgu. Drugi wycieczkowiec dla 
brytyjskiego armatora zostanie przekazany latem 2020 roku. 
Spirit of Adventure ma rozpocząć żeglugę z Dover w sierpniu 2020 roku z trasami obejmującymi norweskie fiordy, 
Karaiby i Morze Śródziemne. 
Podobnie jak jego siostrzany statek Spirit of Discovery, Spirit of Adventure zostanie zbudowany w doku Building 
Dock I. Obie jednostki będą mogły pomieścić 999 pasażerów i 505 członków załogi. 
Każdy z wycieczkowców ma całkowitą długość 236 metrów, szerokość 31,2 metra i tonaż 58,250 ton brutto. 
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Tobiszowski: Kształt przyszłych przepisów dot. offshore nieprzesądzony. 

Bez wątpienia, każdy przedsiębiorca jest w stanie sobie wyobrazić lub wręcz przypomnieć własne problemy 
związane z wadliwym wykonaniem realizowanego kontraktu i czasami bardzo poważne konsekwencje z z tego 
wynikające. 
 
Przykład 1: Wykonawca przyjął niewielkie zadanie roztoczenia jednego łożyska w bloku silnika o wartości 2000 
PLN. Robota została rzetelnie wykonana pod czujnym okiem przedstawiciela zamawiającego. Jednak silnik po 
kilkunastu godzinach pracy ulega awarii, a statek przerywa rejs i zmuszony jest do nieplanowanego 
zacumowania w niemieckim porcie. Zamawiający zleca naprawę lokalnej stoczni i – niezależnie od rzeczywistej 
przyczyny awarii – następnie obciąża wykonawcę odszkodowaniem za naprawę i przestój jednostki w łącznej 
kwocie ponad 200.000 PLN.  
Przykład 2: Wykonawca kładzie powłokę malarską na elemencie offshorowym. Wartość kontraktu to ok. 100.000 
PLN, choć po odliczeniu kosztów materiału i pracowników, dochód wykonawcy nie jest wyższy niż 15 % zawartej 
umowy. Po kilku miesiącach zamawiający pisze mejla, że z niewiadomych przyczyn farba miejscowo zaczyna się 
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łuszczyć lub odpadać i pyta, czy wykonawca ma brygadę na otwarte morze, żeby to naprawić, bo jak nie to on 
wyśle inną ekipę i obciąży wykonawcę kosztami. 
Jak uchronić się przed takimi sytuacjami? 
Przede wszystkim, jak skutecznie ograniczyć odpowiedzialność wykonawcy związaną z ryzykiem niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy lub dochodzenia nie zawsze słusznych roszczeń ze strony zamawiającego? 
Zwłaszcza w umowach stoczniowych. 
Warto rozpocząć od tego, że w relacjach między przedsiębiorcami gospodarki morskiej występują zasadniczo 
albo pojedyncze zlecenia (nierzadko mające charakter ustnego, drobnego zamówienia jakiejś usługi, ewentualnie 
w formie elektronicznej), albo pojedyncze pisemne umowy (nieco bardziej rozbudowane i dotyczące na ogół 
poważniejszych zamówień). Nierzadko umowy te poprzedzane są porozumieniami o zachowaniu poufności (tzw. 
umowami NDA – Non Disclosure Agreement).  
W stałych kontaktach gospodarczych oraz w przypadku zamówień realizowanych dla większych podmiotów 
występują również umowy ramowe lub Ogólne Warunki Umów, które konkretyzowane są następnie 
indywidualnymi zleceniami (które się do tych umów ramowych lub OWU odwołują).  
Wzajemne prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność stron takich umów jest przede wszystkim określana w treści 
podpisanych dokumentów. Ogólne reguły prawa (np. kodeksu cywilnego) znajdują zastosowanie jedynie 
uzupełniające, na ogół wtedy kiedy strony danej kwestii same w umowie nie uregulują.  
Treść umowy (niezależnie od formy jej zawarcia, czyli niezależnie czy została zawarta ustnie, przez telefon, za 
pośrednictwem e-maila lub faxu, czy też w tradycyjnej pisemnej wersji) ma zatem dla ograniczenia 
odpowiedzialności i ryzyka obu stron szczególne znaczenie.  
A zatem bardzo ważne jest, aby strony wiedziały „na co się godzą”, a w przyszłości – zwłaszcza w przypadku 
ewentualnego sporu – były w stanie to wykazać.  
W praktyce gospodarczej jedna ze stron (na ogół zamawiający, czyli „ten większy”) wykorzystuje często swoją 
uprzywilejowaną sytuację organizacyjną i finansową, narzucając szereg zapisów w sposób dość jednostronny i 
arbitralny.  
Co wtedy może robić wykonawca? 
Są trzy podstawowe reakcje: 
1) przyjęcie oferty wraz z projektem umowy zaproponowanym przez drugą stronę – jest to rozwiązanie proste, 
zmierzające do przyjęcia i wykonania zobowiązania; nacechowane jednak dużym niebezpieczeństwem i 
znacznym ryzykiem (w przypadku naruszenia postanowień umowy, która jest sformułowana na korzyść drugiej 
strony); 
2) rezygnacja z umowy – rozwiązanie banalne i proste, niegenerujące dodatkowego ryzyka związanego z 
nienależytym wykonaniem umowy; wymaga jednak dokładnego rozpoznania zamówienia, jego zakresu, swoich 
możliwości (organizacyjnych, czasowych i finansowych), a także słabych i mocnych punktów umowy (również 
pod kątem aktualnej sytuacji i ujemnych konsekwencji braku przyjęcia zamówienia w konkretnym przypadku); 
3) podjęcie rozmów negocjacyjnych – rozwiązanie najtrudniejsze, wymagające dodatkowego nakładu pracy w 
okresie kontraktowania, ale dające możliwość przyjęcia i realizacji umowy ze stosunkowym ograniczeniem 
konsekwencji ryzyka jej nienależytego wykonania w przyszłości. 
Każde z powyższych zachowań ma swoje wady i zalety. Jednak w przypadku woli zawarcia umowy i przyjęcia 
kontraktu, najlepszym rozwiązaniem jest zawsze podjęcie rozmów negocjacyjnych i to nawet wtedy, gdy 
zamawiający korzysta z przygotowanych przez siebie OWU lub obszernego projektu umowy, który wydaje się być 
nienegocjowalny. Co do samej umowy, warto pamiętać, żeby miała ona formę pisemną, a przy mniejszych 
zamówieniach, aby została potwierdzona chociaż w korespondencji e-mailowej, tak aby można było 
zrekonstruować prawa i obowiązki obu stron. 
Umowa taka powinna określać co najmniej: 
1. dane zamawiającego; 
2. dane wykonawcy; 
3. wskazanie osób odpowiedzialnych za bieżący kontakt pomiędzy stronami, a także ich uprawnienia, co do 
przyjmowania poszczególnych prac lub zwiększania ich umówionego zakresu (w praktyce często dochodzi do 
nieporozumień na tym gruncie); 
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4. szczegółowy zakres prac do wykonania, dobrze jest opisać potencjalne możliwości rozszerzenia zakresu oraz 
sposobu jego zatwierdzenia albo odmowy zamówienia; 
5. sposób wykonania niezbędnych projektów i dostarczenia odpowiednich materiałów (określenie kto jest za 
odpowiedzialny, czy zamawiający, czy wykonawca; jeżeli zamawiający, to warto pamiętać, aby wykonawca 
niezwłocznie zgłaszał wszelkie wątpliwości co do treści projektów, zastosowanych technologii czy jakości 
dostarczonych materiałów; będzie mógł się później uchylić od odpowiedzialności w przypadku ewentualnego 
sporu na tym gruncie); 
6. wysokość wynagrodzenia: 
- na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), albo 
- z góry określając maksymalną kwotę wynagrodzenia za ustalony zakres prac (wynagrodzenie ryczałtowe); 
7. terminy płatności wynagrodzenia; 
8. termin rozpoczęcia i zakończenia remontu (oraz sposób odbioru, np. w oparciu o odpowiedni protokół); 
9. okres trwania gwarancji lub rękojmi udzielanej przez stocznię oraz zasady realizacji uprawnień zamawiającego 
(warto zwrócić uwagę na procedurę uznania odpowiedzialności lub klauzule ograniczające odpowiedzialność 
związaną z usuwaniem wad np. na pełnym morzu); 
10. sposób rozstrzygania ewentualnych sporów (najlepiej w drodze polubownych negocjacji, a następnie za 
pośrednictwem mediatora, w myśl zasady, że „najgorsza ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku”). 
W toku rozmów negocjacyjnych przed przyjęciem zamówienia (zwłaszcza przy bardziej rozbudowanych 
umowach oraz OWU) warto pamiętać dodatkowo o:  
1. karach umownych – zawsze warto negocjować ich wysokość, pilnować, aby były odpowiednie i 
proporcjonalne, dla obu stron umowy; warto wskazywać także górne zakresy łączenia kar umownych;  
2. ograniczeniu odpowiedzialności odszkodowawczej (ponad wartość zastrzeżonych kar umownych) do 
określonej kwotowo granicy lub procentu od wartości zamówienia; 
3. próbie zastrzeżenia braku możliwości dochodzenia utraconych korzyści lub tzw. szkód pośrednich związanych 
z jakąś awarią; 
4. warunkach posiadanych polis ubezpieczeniowych z OC przedsiębiorcy; warto dobrze się wczytać czy 
ubezpieczyciel obejmie ochroną każdy przypadek związany z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy.  
Oczywiście każda umowa może rządzić się swoimi własnymi prawami, ale dopiero po sporządzeniu i 
zastosowaniu takiej check-listy przedsiębiorca jest w stanie w miarę skutecznie ograniczyć ryzyko związane z 
nienależytym wykonaniem przyjętej przez siebie umowy. 
Dobrze spisana umowa ma zatem podstawowe znaczenie. I warto do każdego kontraktu dobrze się 
przygotować.  
 
Patryk Zbroja 
adwokat, żeglarz regatowy (wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, aktualnie najwyżej sklasyfikowany polski 
sternik meczowy w światowego rankingu – poz. 10 na 1161 załogi), prowadzi kancelarię specjalizującą się w 
obsłudze prawnej przedsiębiorców – w tym przede wszystkim podmiotów gospodarki morskiej i przemysłu 
jachtowego (www.zbrojaadwokaci.pl), prowadzi również bloga o tematyce wodno-prawnej (www.patrykzbroja.pl). 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Znamy bezpośrednią przyczynę awarii na Viking Sky. 

Jak czytamy w komunikacie The Associated Press, bezpośrednią przyczyną awarii napędu głównego na 
wycieczkowcu Viking Sky był niski poziom oleju smarnego. Informację podał w ostatnią środę Lars Alvestad, 
pełniący obowiązki dyrektora generalnego Norweskiego Dyrektoriatu Morskiego. 
Jak mówił podczas konferencji prasowej: "Czujniki wykryły niski poziom oleju smarnego i automatycznie 
wyłączyły silniki statku aby zapobiec awarii". 
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Z tłumaczeń Alvestad'a wynika równiez, że mimo iż poziom oleju był "stosunkowo niski" to nadal mieścił się w 
ustalonych zakresach wymaganej normy. Ze względu na wzburzone morze i ciężkie warunki pogodowe, pojawiły 
się silne ruchy w zbiornikach, które mogły sprawić, że do instalacji systemu smarowania zasysane było powietrze 
zamiast oleju. 
Operator statku, Viking Ocean Cruises, poinformował że z zadowoleniem przyjął „szybkie i skuteczne śledztwo” w 
sprawie weekendowej sytuacji awaryjnej i zaakceptował ustalenia. 
Przypomnijmy, że jednostka doznała awarii 23 marca. W trakcie trwającej nieprzerwanie przez całą noc akcji pięć 
śmigłowców przewiozło na ląd 463 osób, 17 z nich hospitalizowano z powodu odniesionych wcześniej obrażeń. 
W momencie wysłania przez statek "Viking Sky" w sobotę po południu sygnału z żądaniem pomocy znajdowało 
się na nim łącznie 1373 ludzi - 915 pasażerów i 458 członków załogi. Ratownikom utrudniały pracę silny wiatr i 
fale o wysokości ponad 8 metrów. 
Po utracie zdolności manewrowej "Viking Sky" dryfował w kierunku niebezpiecznego odcinka wybrzeża o nazwie 
Hustadvika, gdzie znajduje się wiele skalistych wysepek i podwodnych raf. Obok Hustadvika przebiega szlak 
żeglugowy łączący porty Molde i położony bardziej na północ Kristansund. 
Wycieczkowiec zdołał w końcu zakotwiczyć. Cytowany przez dziennik "Verdens Gang" przedstawiciel norweskiej 
straży przybrzeżnej Emil Heggelund ocenił, że statek zatrzymał się w odległości 100 metrów od podwodnych skał 
i 900 metrów od brzegu. 
"Viking Sky" miał we wtorek zawinąć do brytyjskiego portu Tilbury koło Londynu po odwiedzeniu norweskich 
nadmorskich miast Narwik, Alta, Tromso, Bodo i Stavanger. Większość zaokrętowanych turystów stanowili 
obywatele USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Nowej Zelandii i Australii. 
Kontynuowaną w niedzielę rano w stałym tempie ewakuację pasażerów wstrzymano, gdy "Viking Sky" ruszył w 
asyście dwóch holowników w kierunku pobliskiego portu Molde. W tym czasie pracowały już trzy z czterech 
silników wycieczkowca. 
Ukończony w 2017 roku "Viking Sky" ma 227 metrów długości i 47 800 ton pojemności. Jego armatorem jest 
spółka Viking Ocean Cruises z siedzibą w szwajcarskiej Bazylei. 
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Armator największych na świecie kontenerowców postawił na skrubery. 

Hyundai Merchant Marine wyposaży swoje kontenerowce o ładowności 23 tys. TEU w systemy płuczek spalin 
(skrubery) przed wejściem w życie przepisów IMO o zawartości siarki w paliwach. 

Największy południowokoreański armator zakontraktował w tym celu fińską firmę Valmet. Koncern dostarczy 
skrubery dla siedmiu megakontenerowców, które obecnie są budowane w stoczni Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering (DSME). 

Valmet twierdzi, że skrubery będą rodzajem systemu hybrydowego, który umożliwia zarówno tryby pracy w pętli 
otwartej, jak i zamkniętej dla wszystkich silników głównych i silników generatorów, w tym systemów 
pomocniczych. Oczekuje się, że systemy zostaną dostarczone w tym roku. 

Liczba przypadków instalacji skruberów mocno wzrasta wraz ze zbliżającym się wejściem w życie nowych 
przepisów IMO o zawartości siarki w paliwach. Przepis będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 roku. Zbliżająca 
się regulacja będzie wymagać od statków spalania paliwa o zawartości siarki nie większej niż 0,5%, w 
porównaniu do obecnie 3,5%, lub instalacji skruberów usuwających siarkę podczas spalania paliwa. Właściciele 
statków mają również wybór, aby używać alternatywnych paliw, takich jak skroplony gaz ziemny, w celu 
spełnienia wymagań. 

Obecnie, według danych DNV GL, 1850 statków jest wyposażone w skrubery. Do 2020 roku ma do nich dołączyć 
kolejne 2500 jednostek. Wśród wszystkich zainstalowanych scrubberów tylko 37% została zainstalowana na 
nowych jednostkach, w przeciwieństwie do 63% zamontowanych w czasie modernizacji. 
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Co ciekawe, prawie 60% wszystkich modernizacji i instalacji miało miejsce w azjatyckich stoczniach. Ten procent 
zwiększa się do prawie 85%, gdy uwzględnia się tylko instalacje na nowych jednostkach. Sektory wycieczkowe i 
RoPax były początkowo największymi zwolennikami tej technologii. Jednak druga fala zamówień skruberów 
dotknęła także rynek masowców, kontenerowców i tankowców. 

 
Źródło:gospodarkamorska.pl 

 

Jest taki moment, kiedy tracimy najwięcej przyjaciół. Dlaczego tak się dzieje. 

Badania pokazują, że wraz z wiekiem spada liczba przyjaciół, a najwięcej tracimy ich między 25 a 30 rokiem 
życia. 
Liczba przyjaciół może być trudna do oszacowania, zwłaszcza w czasach gdy media społecznościowe 
przyczyniają się raczej do poszerzenia - a może nawet rozmycia -  definicji przyjaźni. Naukowcy z Aalto 
University School of Science i University of Oxford postanowili przyjęli następującą strategię: policzyć z iloma 
osobami badani są w stałym kontakcie telefonicznym. (Kontrowersyjna teoria? Owszem, pozwala bowiem za 
przyjaciela uznać konsultanta z biura obsługi klienta). 
Badanie pokazało, że zarówno kobiety jak i mężczyźni, zawierają najwięcej przyjaźni do 25 roku życia, po 
przekroczeniu tej magicznej granicy liczba bliskich relacji zaczyna gwałtownie spadać, a tendencja ta utrzymuje 
się już przez resztę życia. 
Przeciętny 25-letni mężczyzna utrzymuje bliski kontakt z 19 osobami, a w wieku 39 lat już tylko z 12 i 
często to grono obejmuje partnerkę i dzieci. Analogicznie dla 25-letniej kobiety średnia wynosi 17,5 osoby, a 
dla 39-letniej - 15. 
Gwałtowny spadek liczby osób, z którymi regularnie kontaktują się zarówno mężczyźni, jak i kobiety stabilizuje 
się.dopiero około osiemdziesiątki, gdy liczba przyjaciół zatrzymuje się na poziomie 8 osób dla kobiet i 6 dla 
mężczyzn. 
 Między 25 a 30 rokiem życia tracimy najwięcej przyjaciół. 
 Dlaczego tak się dzieje? 
Dlaczego moment przed trzydziestką to taki zły czas dla naszych przyjaźni? Zdaniem naukowców wczesna 
młodość to „faza próbkowania społecznego”. Służy eksperymentowaniu, sprawdzaniu się w interakcjach, uczeniu 
się o sobie, o innych, czasem też na błędach.  Większa liczba doświadczeń pozwala znaleźć to, co optymalne lub 
najbardziej wartościowe. Młodzi ludzie w sposób nieuświadomiony zachowują się więc jak „ostrożni nabywcy”, 
którzy chcą spróbować jak najwięcej, zanim na dobre zainwestują swój czas i uwagę. 
Jack Urwin, dziennikarz związany z portalem vice.com, postanowił sprawdzić, jak ta teoria ma się do jego życia. 
Zauważył tendencję kończących się znajomości i by lepiej zrozumieć, dlaczego tak się stało, odezwał się do 
starych kumpli z czasów studiów. 
- Dorosłość z pewnością odegrała swoją rolę. Wszyscy przenieśliśmy się z powrotem do różnych miast (…). Nie 
ułatwiła nam tego praca - pisze Urwin. Zauważa, że do rozluźnienia więzi przyczyniła się również technologia: - 
Facebook miał nam pomóc pozostać w kontakcie, ale to złudzenie. Tu kilka polubień, tam uśmiechnięta emotka i 
gotowe. (…) Pomysł Zuckerberga doprowadził raczej do bardziej powierzchownego podejścia do przyjaźni. 
Bardzo łatwo ulec wrażeniu, że jesteśmy w kontakcie, biernie śledząc profile znajomych. 
Być może problem dotyczy mniej samego medium, a tego ile wysiłku wkładamy w nasze znajomości. 
Przyznajmy: przeglądanie zdjęć na intagramie angażuje w mniejszym stopniu niż wykonanie telefonu z pytaniem 
„co u ciebie”. 
 Wysiłek znaczy zaangażowanie 
Co Urwin usłyszał od starych znajomych? Jeden z nich przyznał, że w pewnym momencie miał wrażenie, że 
wkładał więcej wysiłku w znajomość, aż w końcu oboje z niej zrezygnowali. 
- Musiałem wziąć na siebie poczucie winy, że nie zrobiłem wystarczająco dużo, by utrzymać te znajomości - 
przyznaje. 
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Z drugiej strony całe to dociekanie pozwoliło mu zadać starym kumplom kilka ważnych, stosunkowo intymnych 
pytań, co sprzyjało odbudowaniu bliskości. W efekcie przypomniał sobie, dlaczego te przyjaźnie były dla niego 
takie ważne. 
- Łatwo machnąć ręką, zrzucić na dorosłość, naturalną kolej rzeczy. Tymczasem odrobina uwagi i szczere „hej, 
jak tam?” może wskrzesić przyjaźnie, które spisaliśmy na straty. Polecam! 
Może warto skorzystać z rady Urwina, by wymknąć się ponurym statystykom naukowców z Oksfordu i Aalto 
University? I zamiast tracić przyjaciół, po prostu utrzymywać znajomości w nieco mniejszym wymiarze? 
  
Źródło: vice.com, independent.co.uk 
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Biohacking. Świat, w którym połykasz pigułkę z chipem już się dzieje.  

Wszczepianie sobie elektroniki będzie wkrótce równie częste jak robienie tatuaży – przewidują naukowcy. 
Implanty nie tylko nas wyleczą, ale też zwiększą możliwości organizmu 
Elektrody umieszczone w mózgu mogą poprawiać pamięć – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Południowej 
Kalifornii. Wszczepili je 20 osobom leczonym z powodu epilepsji i przy okazji wykonali pomysłowy eksperyment. 
Najpierw sprawdzili, jakie sygnały pojawiają się w części mózgu zwanej hipokampem podczas przyswajania 
informacji przez uczestnika eksperymentu. Potem zaaplikowali każdemu impulsy elektryczne naśladujące „kod 
uczenia się” podczas zadania, polegającego na zapamiętywaniu dziwnych kształtów. – Taka stymulacja 
poprawiła proces zapamiętywania o 15–25 proc., a u niektórych uczestników nawet o 30 proc. – powiedział 
kierujący badaniami dr Dong Song. Jego zdaniem takie badania mogą doprowadzić w niedalekiej przyszłości do 
opracowania implantów, które będą pomagać np. chorym na alzheimera. 
To odkrycie wpisuje się w trend ulepszania ciała człowieka elektroniką. – Już dziś poprawiamy sobie zmysły 
technologiami, tylko w mniej inwazyjny sposób. Nosimy soczewki kontaktowe i aparaty słuchowe. Poza tym 
często nie zapamiętujemy podstawowych informacji, tylko przechowujemy je w telefonie – mówi Joanna 
Sosnowska z Nightly, która jakiś czas temu postanowiła wszczepić sobie implant North Sense pod skórę na 
dekolcie. Niewielkie urządzenie wyczuwa pole magnetyczne Ziemi – wibruje, gdy jego użytkownik stoi twarzą w 
kierunku północnym. 
MODEM DO CZYTANIA W MYŚLACH 
Podłączenie mózgu bezpośrednio do urządzenia elektronicznego to marzenie wielu przedsiębiorców. Prace w 
tym kierunku prowadzi m.in. twórca Tesli i Space-X Elon Musk oraz Facebook. Na razie jednak największe 
sukcesy notują mniej znani wizjonerzy, tacy jak Matt Angle. Założona przez niego firma Paradromics dostała w 
ubiegłym roku ponad 18 mln dolarów od wojskowej agencji DARPA. 
Jej celem jest zbudowanie mózgowego modemu – implantu, który pozwoli dosłownie na odczytywanie myśli. W 
pierwszej kolejności miałyby z niego skorzystać osoby niepełnosprawne, np. te, które utraciły zdolność mówienia. 
Nad podobną technologią pracuje inny amerykański start-up o nazwie Kernel, wspierany przez multimilionera 
Bryana Johnsona. Nie jest to jednak proste zadanie. – Do mózgu nie można się podłączyć w dowolnym miejscu. 
Podobnie jak komputer, nasz układ nerwowy ma specjalne „interfejsy” służące do wymiany informacji: nerwy 
łączące się z narządami zmysłów lub mięśniami. Jeśli spróbujemy odczytać dane z innej okolicy, możemy 
uzyskać kompletnie nieprzydatny szum – podkreśla prof. Piotr Durka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, prezes firmy BrainTech. Jego zdaniem wizja taka jak z filmu „Matrix”, gdzie każdy ma w głowie 
gniazdko zapewniające superszybkie połączenie z komputerem, pozostanie fikcją. 
Więcej optymizmu ma prof. Eric Leuthardt, neurochirurg z Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis. Specjalizuje 
się w odczytywaniu sygnałów z powierzchni mózgu, na której umieszcza elastyczne elektrody połączone z 
komputerem. Podobnie jak w przypadku implantów z Uniwersytetu Południowej Kalifornii, uczestnikami 
eksperymentów są pacjenci cierpiący na epilepsję. Elektrody pozwalają wykryć, w którym rejonie mózgu znajduje 
się ognisko choroby. Ponieważ badanie takie trwa kilka dni, pacjenci mogą w tym czasie brać udział w 
eksperymentach naukowych. 
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Dzięki temu prof. Leuthardt umie już np. rozpoznać słowo, o którym myśli człowiek, na podstawie aktywności jego 
kory mózgowej. – W ciągu 10–20 lat układy elektroniczne będą tak małe, że cały dzisiejszy smartfon będzie 
wielkości ziarenka ryżu. Taki implant będzie można wszczepiać do mózgu, by łączyć się bezpośrednio z 
internetem. Moim zdaniem będzie to zabieg rutynowy, tak jak dziś zrobienie sobie tatuażu albo operacja 
plastyczna – przewiduje prof. Leuthardt. W zaakceptowaniu implantów mózgowych może pomóc trwająca od 
kilku lat moda na wzbogacanie swego ciała o elektronikę. Twórcą pierwszego wewnętrznego kompasu o nazwie 
Southpaw był Brian McEvoy, inżynier uważający się za tzw. biohakera. W 2014 r. wszczepił sobie pod skórę 
miniaturowy implant pokryty warstwą silikonu i tytanu. 
WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI… 
Od tamtej pory pojawiło się wiele innych rozwiązań. Przykładem może być mikrokomputer Circadia stworzony 
przez Biohack.me i Grindhouse Wetware. Po wszczepieniu może przekazywać informacje np. o temperaturze 
ciała do smartfona przez Bluetooth. Kolejna konstrukcja zwana Northstar V1 potrafi wyświetlać informacje na 
naszej skórze za pomocą ukrytych pod nią diod LED. Entuzjastów biohackingu można już liczyć w setkach 
tysięcy. Jednym z nich jest Amal Graafstra, który poprzez start-up Dangerous Things zainicjował największy na 
świecie program wszczepiania implantów niemedycznych. Używa ich zamiast haseł dostępu dzięki technologii 
podobnej do tej stosowanej w zbliżeniowych kartach płatniczych. Koncern Motorola pracuje nad podobną „pigułką 
haseł” z radiowym chipem. 
Użytkownik będzie mógł ją połknąć, by automatycznie uzyskać dostęp do swojego komputera czy smartfona bez 
konieczności logowania się. – Dzięki antenie wszczepionej w moją czaszkę mogę dostrzegać ultrafiolet, 
podczerwień i fale radiowe niewidzialne dla ludzkiego oka – mówi Neil Harbisson, artysta i działacz na rzecz 
cyborgizacji. Jego partnerka Moon Ribas ma w łokciu implant wykrywający wibracje towarzyszące np. trzęsieniu 
ziemi. Założona przez Harbissona fundacja pracuje też nad mniej inwazyjnymi rozwiązaniami. – W kolczyki 
można wbudować czujniki podczerwieni pozwalające nam „widzieć”, co jest za nami. Jeśli ktoś za nami stanie, 
poczujemy to pod postacią specyficznej wibracji np. z tyłu głowy – wyjaśnia. 
Takie implanty to często tylko kontrowersyjne eksperymenty, ale niektóre z nich mogą pomóc osobom, które 
mają problemy zdrowotne. Tak jest w przypadku Richa Lee, który stopniowo traci wzrok. Postanowił więc 
udoskonalić swój zmysł słuchu, wszczepiając sobie w małżowiny uszne niewielkie magnesy. Wibrują one pod 
wpływem pola magnetycznego, przekazując dźwięki prosto do ucha. Rich Lee skonstruował bezprzewodowy 
nadajnik, który nosi na szyi i dzięki niemu może słuchać np. muzyki. – W przyszłości chcę wykorzystywać ten 
zestaw do echolokacji, czyli orientowania się w otoczeniu dzięki dźwiękom – zapowiada. 
W przypadku zdrowych osób pojawiają się wątpliwości. – Pytanie „po co ci to?” słyszałam niezliczoną ilość razy. 
Odpowiedź jest prosta – żeby doświadczać rzeczy normalnie ludziom niedostępnych – wyjaśnia Joanna 
Sosnowska. – Ludzkie zmysły nie są idealne. Nie pozwalają nam na pełny odbiór świata. Miałam nadzieję, że 
kompas North Sense da mi dodatkowe wrażenia. Podobnego zdania jest Neil Harbisson. – Ludzie w porównaniu 
z innymi zwierzętami postrzegają bardzo niewielki wycinek rzeczywistości. Jeśli uda nam się poszerzyć zakres 
działania naszych zmysłów, lepiej zrozumiemy inne istoty. Będziemy silniej połączeni z przyrodą i całym 
kosmosem – mówi. 
… I WIĘKSZE RYZYKO 
Technologie stosowane przez biohakerów nie są doskonałe. Implanty drażnią organizm, powodując rozrost tkanki 
bliznowatej w miejscu wszczepienia. – Nawet teraz, kilka miesięcy po przekłuciu mostka, w okolicach North 
Sense czasem pojawia się stan zapalny. Jest nieszkodliwy, ale uciążliwy – opowiada Joanna Sosnowska. To 
samo zjawisko w przypadku np. rozrusznika serca czy elektrod wszczepionych w mózg może być groźne dla 
zdrowia, bo blizny przeszkadzają w przekazywaniu sygnałów elektrycznych. 
Wszczepianie elektroniki stwarza też nieznane dotąd zagrożenia. Do takich urządzeń można się włamać, jak do 
komputera. – Kompas North Sense łączy się z telefonem przez Bluetooth. Jest więc możliwość zhakowania go, 
ale włamywacz miałby niewiele do zrobienia. Implant nie przechowuje żadnych danych. Ktoś mógłby go 
przeprogramować, żeby wibrował słabiej lub mocniej – mówi Joanna Sosnowska. 
Znacznie poważniej wygląda kwestia przejęcia kontroli nad implantem w sercu czy w mózgu. Brytyjski specjalista 
dr Mark Gasson udowodnił, że jest to możliwe. Wszczepił sobie pod skórę chip, dzięki któremu mógł otwierać 
drzwi, i zainfekował go wirusem komputerowym. – W niedalekiej przyszłości bardziej zaawansowane implanty 
mogą stać się celem ataku hakerów. Musimy się na to przygotować już dziś – wyjaśniał dr Gasson. Możliwe więc, 
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że za kilka lat oprócz szczepień ochronnych trzeba też będzie regularnie aktualizować osobiste oprogramowanie 
antywirusowe w implantach. 
ELEKTRONIKA BEZ SZRAM 
Jak pozbyć się blizn powstałych po wszczepianiu w ciało implantu albo elektrod? Prof. Daniel Anderson z Koch 
Institute for Integrative Cancer Research, będącego częścią słynnego Massachusetts Institute of Technology, 
chce w tym celu wykorzystać komórki układu odpornościowego zwane makrofagami. Za pomocą związku 
chemicznego zwanego CSF1 próbuje sprawić, by makrofagi zapobiegały tworzeniu się blizny wokół implantu. 
Jego zespół pracuje nad takim urządzeniem, które ma zastępować trzustkę u osób chorych na cukrzycę. Co 
ciekawe, lek hamujący tworzenie blizn można „wbudować” w powierzchnię implantu – tak, by działał tylko tam, 
gdzie jest potrzebny. 
 

 Źródło:Focus.pl 

 

Jedenasta 27.Kolejki Lotto Ekstraklasy. 

Za nami wszystkie spotkania 27. kolejki Lotto Ekstraklasy. "Piłka Nożna" tradycyjnie wybrała najlepszych 
zawodników, których zestawiła w jedenastce weekendu. 
ż pięciu przedstawicieli mają dwa krakowskie zespoły. Nominacje otrzymało trzech zawodników Wisły Kraków, 
która w pięknym stylu rozgromiła na własnym terenie Legię Warszawa 4:0. Z Białej Gwiazdy 
wyróżniliśmy Rafała Pietrzaka, MaciejaSadloka oraz Vullneta Bashę. 
 
Cracovia z kolei wygrała ważne spotkanie w Zabrzu z Górnikiem po golu Airama Cabrery. Hiszpan jest jednym z 
dwóch piłkarzy Pasów, którzy trafili do naszej jedenastki. Wyróżniliśmy także Janusza Gola, który wyrósł na lidera 
środka pola ekipy MichałaProbierza. 
 
Lechia Gdańsk pokonała w hicie kolejki Piasta Gliwice 2:0, a zwycięstwo zawdzięcza żelaznej defensywie. Z 
drużyny biało-zielonych wybraliśmy Dusana Kuciaka, dla którego to już czwarta nominacja do naszego 
zestawienia, a także Michała Nalepę, który trzeci raz znalazł się w jedenastce weekendu, a z Piastem wpisał się 
na listę strzelców. 
 
Po jednym przedstawicielu mają Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Zagłębie Sosnowiec i Zagłębie Lubin. 
Portowców reprezentuje Hubert Matynia, rodzynkiem z WKS jest Krzysztof Mączyński, z beniaminka 
Ekstraklasy wyróżniliśmy Szymona Pawłowskiego, a z Miedziowych Filipa Starzyńskiego. 
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Info OMK. 

Jeżeli chcesz wesprzeć marynarzy pracujących dla armatora Cyfadaco / PZM przyłącz się do nas w dniu 
04 kwietnia 2019 r. o godzinie 15.00 przy gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.  Czym nas będzie 
więcej, tym głos marynarzy – zapominanej grupy zawodowej, będzie bardziej słyszalny. 

Zbiórka w siedzibie OMK, ul.Szarotki 8, godzina 14.15 

 

Prosimy – pozostaw kopię swojego kontraktu w domu. 

W ostatnich miesiącach OMK odnotowała kilka przypadków, gdzie żony za zgodą marynarzy należących do 
Organizacji Marynarzy Kontraktowych zgłosiły się z prośbą o interwencje w sprawie ich mężów, przebywających 
na burcie statku.  

Zgłoszone przypadki dotyczyły mobbingu, przedłużającego się kontraktu, opóźnienia w wypłaceniu zaległego 
wynagrodzenia. 

Aby rozpocząć proces pomocy, przede wszystkim musimy zapoznać się z treścią warunków zatrudnienia, na 
jakie zdecydował się marynarz podpisując kontrakt z armatorem oraz znać nazwę statku, banderę i numer IMO 
statku 
Po pierwsze-musimy wiedzieć, czy statek pokryty jest układem zbiorowym ITF, który gwarantuje bezpieczne 
warunki zatrudnienia, czy też marynarz podpisał tzw. warunki armatorskie i określające zasady wynagradzania za 
pracę lub może w ogóle nie podpisał kontraktu – co też się zdarza niestety. 

Bez wglądu w dokumenty podpisane przez marynarza, nie ma możliwości rozpoczęcia roszczenia. 

Pamiętajmy o zabezpieczeniu w razie wystąpienia kryzysowej sytuacji – zostawmy kopię dokumentów 
dotyczących zatrudnienia i wszystkie dane kontaktowe do OMK osobie wskazanej w deklaracji członkowskiej jako 
osobę upoważnioną. 
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Przypominamy o uruchomieniu kolejnego serwisu pomocowego dla marynarzy należących do 
Organizacji Marynarzy Kontraktowych-Marynarski Fundusz Renty Chorobowej. 

 
Fundusz jest przeznaczony na udzielanie długoterminowych okresowych rent chorobowych dla marynarzy w 
bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej. 

Osobami uprawnionymi do korzystania z Marynarskiego Funduszu Renty Chorobowej są marynarze, spełniający 
łącznie następujące warunki: 

1. Którzy należą do Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ S i legitymują się co najmniej 12 miesięcznym 
nieprzerwanym okresem przynależności do OMK, mają na bieżąco uregulowane składki członkowskie oraz nie 
posiadają zaległości wobec Związku. 

2. Którzy przedstawią: 

a. aktualne świadectwo zdrowia marynarza wydanego przez lekarza medycyny pracy stwierdzające trwałą lub 
czasową niezdolność do pracy na morzu, 

b. aktualną dokumentację medyczną stwierdzającą zły stan zdrowia oraz, 

c. dokumenty przedstawiające aktualną sytuację materialną i zobowiązania finansowe. 

3. Których niezdolność do pracy na morzu powstała w okresie przynależności do OMK NSZZ S 

4. .Którym nie przysługują i nie otrzymują innych środków finansowych lub zasiłków pieniężnych. 

5. Którzy wypełnią wniosek o przyznanie renty z Marynarskiego Funduszu Renty Chorobowej. 

Generalną zasadą, jaką Zarząd Marynarskiego Funduszu Renty Chorobowej ma obowiązek uwzględnić przy 
podejmowaniu decyzji o przyznaniu i wysokości renty jest sytuacja zdrowotna i materialna marynarza 
ubiegającego się o przyznanie renty. 

Przy rozpatrywaniu złożonego wniosku o przyznanie renty z Marynarskiego Funduszu Renty Chorobowej Zarząd 
Funduszu uwzględnia następujące czynniki: 

1. Stan zdrowia marynarza w oparciu o przedłożoną dokumentację. 

2. Wysokość dochodu na jednego członka rodziny, poparte oświadczeniem marynarza o przychodzie netto na 
osobę we wspólnym gospodarstwie domowym wraz ze wskazaniem miejsca pracy osób przebywających we 
wspólnym gospodarstwie domowym . 

Formularze do pobrania: 

Wniosek o przyznanie renty z Marynarskiego Funduszu 

Oświadczenie o wysokości dochodów 

są dostępne na naszej stronie internetowej 

 

Może polubisz nas na FB 

 

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. 
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• 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: 

https://www.omk.org.pl/article/567 

 
 

 
Wydarzyło się 01 kwietnia- kalendarium 

01 kwietnia jest 91 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostały 274 dni. 01 kwietnia jest 
Międzynarodowym Dniem Ptaków.  
Imieniny obchodzą: 
Celzjusz, Chionia, Florentyn, Grażyna, Hugo, Hugon, Irena, Jakubina, Katarzyna, Makary, Meliton, Miłość, Teodo
ra, Tomasz, Tomisław, Wenancjusz, Wenanty i Zbigniew 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1241r. –   I najazd mongolski na Polskę: po połączeniu sił tatarskich pod Krakowem Batu-chan ruszył na Śląsk 

1579r. – Król Stefan Batory założył Uniwersytet Wileński..  
1656r.– Król Jan II Kazimierz Waza złożył w katedrze lwowskiej śluby, obierając Matkę Bożą za patronkę i 
Królową Polski oraz zapowiedział walkę z najazdem szwedzkim aż do zwycięstwa. 
1780r.. – Założono lożę wolnomularską Świątynia Izis na wschodzie Warszawy. 
1784r. – W Krakowie z inicjatywy Jana Śniadeckiego i Jana Jaśkiewicza wypuszczono balon na ogrzane 
powietrze w kształcie połączonych podstawami piramid, który wzniósł się na wysokość ok. 4700 m i utrzymywał 
się w powietrzu przez 33 min.  
1944r. – We wsi Poturzyn koło Tomaszowa Lubelskiego żołnierze z ukraińskiej 14. Dywizji Grenadierów SS wraz 
z pododdziałem UPA dokonali mordu na 162 Polakach.  
 
 
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 13-2019 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 13-2019 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 16 
 

 

 

Rozrywka 

 

 

 

 

● ● ● 

Mały mol po raz pierwszy wypuścił się w samotny lot po pokoju.  

Wyleciał z szafy, zrobił rundkę i wrócił na płaszczyk. Stary mol zapytał:  

- I jak poszło?  

- Chyba dobrze. Wszyscy klaskali... 

 


