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Podpisz petycję w sprawie aresztowanego Kpt.Lasoty – każdy głos się 

liczy. 

W odpowiedzi na apel rodziny kpt. Andrzeja Lasoty, przetrzymywanego w meksykańskim więzieniu w związku z 
podejrzeniem zaniedbania obowiązków OMK podjęło decyzję o pomocy w zbieraniu podpisów pod petycją do 
Prezydenta RP. 
Marynarze nie mogą być traktowani jak przestępcy za wykonywanie swojego zawodu. Praca na morzu to ciężki 
kawałek chleba i narażanie się na niebezpieczeństwo, każdego dnia z dala od domu. 
Jesteśmy przekonani, że kpt. Lasota wykonywał jedynie swoje obowiązki, a przez zorganizowaną przestępczość, 
która znalazła luki w systemie ochrony portu niewinny człowiek przez blisko 4 miesiące jest osadzony w 
więzieniu. 
Kpt. Lasota nie należy do OMK, a nasza próba złożenia oferty pomocy, kilka tygodni temu, poprzez polskie biuro 
pośredniczące w zatrudnieniu została pozostała bez odpowiedzi, uważamy, iż w takiej sytuacji każdy głos się 
liczy. Jak usłyszałem dzisiaj od jednego z naszych kolegów … „kpt. Lasota to przecież jeden z nas”. 
  
Zwracamy się do wszystkich marynarzy należących do OMK, a jest nas blisko 1500 osób, naszych kolegów, 
naszych rodzin, znajomych o poparcie petycji którą w pełni można przeczytać po wejściu na poniższy link. 
https://www.petitions.net/petition_regarding_the_release_of_captain_andrzej_lasota_arrested_in_mexico 

Pamiętajmy, iż podpisanie petycji należy potwierdzić w emailu zwrotnym tak więc tuż po podpisaniu petycji 
prosimy o sprawdzenie skrzynki pocztowej. 

Kpt. ż.w. Tymoteusz Listewnik 

Przewodniczący OMK 

  Źródło:www.omk.org.pl 

 

Ropa w USA najdroższa od 5. miesięcy. 

Ropa w USA tanieje, ale jest wyceniana blisko najwyższego poziomu od 12 tygodni, po zaskakującej decyzji 
Arabii Saudyjskiej o mocniejszym cięciu dostaw saudyjskiego surowca - informują maklerzy. 
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na styczeń na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest 
wyceniana po 58,92 USD, po zniżce ceny o 0,47 proc. 
Ropa Brent w dostawach na styczeń na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 64,21 
USD za baryłkę, niżej o 0,28 proc. 
Ministrowie ropy z Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową uzgodnili w piątek w Wiedniu obniżenie 
produkcji surowca o 1,7 mln baryłek dziennie do końca marca 2020 r. wobec cięcia o 1,2 mln baryłek dziennie, 
które zostało podtrzymane w grudniu 2018 r. Do tego 
saudyjski minister energii książę Abdulaziz bin Salman ogłosił w piątek, że Arabia Saudyjska zobowiązuje się do 
dobrowolnego obniżenia produkcji o 400 tys b/d, co oznacza, że limit dzienny produkcji dla królestwa w Rijadzie 
wyniesie 9,744 mln b/d. 
Daje to łączną obniżkę produkcji ropy naftowej do 2,1 mld baryłek dziennie.Podczas poprzedniej sesji ropa w 
N.Jorku zdrożała o 1,3 proc. W ub. tygodniu surowiec w USA zyskał 7,3 proc., najwięcej połowy czerwca 2019 r 
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Turecko – libijska granica na morzu pod lupą Komisji Europejskiej. 

Komisja Europejska zapowiedziała w piątek, że przeanalizuje turecko-libijską umowę w sprawie granicy na 
morzu, na którą Grecja zareagowała wydaleniem libijskiego ambasadora. Rzecznik KE Peter Stano 
poinformował, że sprawą zajmą się też w poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych UE.   
 
"Widzieliśmy memorandum zawarte między Turcją a Libią. Teraz je analizujemy. (...) W poniedziałek sprawą 
zajmą się ministrowie spraw zagraniczny na posiedzeniu Rady UE w Brukseli" - powiedział Stano. 
W piątek władze Grecji poinformowały, że ambasador Libii w Atenach Muhammad Junis A.B. Menfi został uznany 
za osobę niepożądaną. Szef greckiego MSZ Nikos Dendias powiedział podczas briefingu, że ambasador ma 
opuścić kraj w ciągu 72 godzin. Podkreślił też, że nie oznacza to zerwania stosunków dyplomatycznych z Libią. 
Reuters podaje, że ambasada Libii w Atenach nie komentuje sprawy. Turecki minister spraw zagranicznych 
Mevlut Cavusoglu wyraził w piątek oburzenie z powodu wydalenia libijskiego ambasadora w Grecji. 
Wydalenie ambasadora jest związane z porozumieniem, jakie 27 listopada zawarły Turcja i uznawany przez 
społeczność międzynarodową rząd Libii. Kraje te wytyczyły wspólną granicę na morzu w pobliżu greckiej Krety. 
Dendias nazwał to "naruszeniem prawa międzynarodowego". "To tylko kawałek papieru, którego nikt nie uznaje" - 
powiedział o porozumieniu w piątek w parlamencie premier Grecji Kyriakos Micotakis. 
Anonimowy przedstawiciel greckiego MSZ, cytowany przez agencję Reutera, oświadczył, że Libia "oszukała" 
Grecję. Porozumienie Libii i Turcji skrytykowały też Egipt i Cypr. 
Relacje między Grecją a Turcją są napięte z wielu powodów, m.in. ze względu na spór o prawa do złóż surowców 
na Morzu Egejskim i podział Cypru. Ostatnio stosunki te pogorszyły się jeszcze z powodu odwiertów 
prowadzonych przez Turcję u wschodnich wybrzeży Cypru. 
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Największa stocznia świata ze strumieniem zamówień. 

Największy koncern stoczniowy świata, China Shipbuilding Corp, zanotował fantastyczny tydzień pod względem 
nowych kontraktów, które powiększyły wartość ich portfela zamówień do 4,2 mld dolarów. 
Szał zamówień został przypieczętowany w czasie przyjęcia, po wielkim ujawnieniu nowo utworzonego 
konglomeratu przemysłu stoczniowego, powstałego w wyniku wielkiej fuzji China Shipbuilding Industry Corp 
(CSIC) i China State Shipbuilding Corp (CSSC). 
Zamówienie obejmuje między innymi kontrakt na budowę czterech nowych jednostek zamówionych przez 
Eastern Pacific Shipping, których wartość szacuje się na 560 milionów dolarów. 
Należą do nich 2 + 2 Newcastlemaxy zamówione w Waigaoqiao Shipbuilding oraz dodatkowo 2 + 2 gazowce 
LNG w Guangzhou Shipyard International.Ponadto Petredec Holdings (Eastern) skorzystał z możliwości budowy 
dwóch dodatkowych gazowców etylenu o pojemności 22 000 m3 . 
Stocznia Jiangnan zawarła także umowę dotyczącą budowy czterech bardzo dużych gazowców (VLGC) dla Sino 
Gas, dwóch bardzo dużych gazowców etanu dla Pacific Gas oraz jednego samochodowca dla UECC. 
Zakład Guangzhou Shipyard International (GSI) wygrała zamówienie na budowę dwóch tankowców do przewozu 
metanolu dla szwedzkiej firmy transportowej tankowców Stena Bulk. 
Hudong-Zhonghua Shipbuilding podpisał umowę na 18 600 m³ bunkrowego statku zasilanego LNG dla Mitsui 
O.S.K. Linie (MOL). 
Jest to jednak tylko dodatek do zamówienia złożonego przez Evergreen w stoczni Jiangnan i Hudong Zhonghua 
Shipbuilding na budowę czterech 23 000 kontenerowców TEU. Chongqing Chuandong Shipbuilding Heavy 
Industry powierzono budowę dwóch tankowców chemicznych ze stali nierdzewnej o pojemności 13 800 ton firmy 
COSCO. 
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Azjatyckie rafinerie ze wzrostem zysków dzięki IMO 2020 

Azjatyckie rafinerie zaczynają odczuwać gwałtowny wzrost popytu na czystsze paliwa, co podnosi zyski z 
produkcji oleju napędowego o bardzo niskiej zawartości siarki (VLSFO) na kilka tygodni przed wprowadzeniem 
nowych zasad IMO 2020 o zawartości siarki w paliwach. 
Większość statków musi przejść z wysokosiarkowego oleju opałowego (HSFO) na czystsze paliwa, takie jak 
VLSFO i morski olej napędowy (MGO). Statki będą musiały korzystać z paliw zawierających nie więcej niż 0,5% 
siarki, w porównaniu z 3,5% obecnie, chyba że są wyposażone w płuczki do oczyszczania spalin. 
 
Przemysł naftowy zaopatrzył się w paliwo zgodne z IMO, oczekując wysokiego popytu i dużego wzrostu zysków 
przed wejściem w życie przepisów, ale właściciele statków ograniczali zakupy aż do tego miesiąca, opóźniając 
wzrost popytu ze strony rafinerii spodziewany wcześniej w czwartym kwartale. 
Singapurski sprzedawca paliw żeglugowych oszacował, że dostawy VLSFO mogą wystarczyć do zaspokojenia 
tylko połowy do 70% zapotrzebowania krótkoterminowego, przy sprzedaży około 8–9 milionów ton paliw 
żeglugowych w Azji i na Bliskim Wschodzie miesięcznie. 
Niedobór musiałby zostać uzupełniony morskim olejem napędowym, co zwiększyłoby zyski rafinerii dla obu paliw. 
Oprócz wolniejszego niż oczekiwano popytu na paliwa zgodne z IMO, słaby popyt krajowy na olej napędowy w 
Indiach i Chinach zwiększył wolumen eksportu, zmniejszając marże paliw, które spadły o 18% w ciągu ostatnich 
kilku miesięcy. 
Jednak zyski z benzyny mogą wzrosnąć do około 20 USD za baryłkę w ciągu najbliższych kilku miesięcy, 
ponieważ więcej statków przechodzi na MGO, a proste rafinerie zmniejszają produkcję przy niskich marżach 
HSFO. 
Według Wood Mackenzie i Energy Aspects nowy popyt ze strony statków może zwiększyć zużycie bunkra o 1 
milion do 1,35 miliona baryłek dziennie w przyszłym roku. 
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Zarzuty i areszt dla przemytników blisko 2 ton kokainy znalezionych w gdyńskim 

porcie. 

Sąd Rejonowy Gdańsk Południe przychylił się do wniosku prokuratury i wydał w piątek późnym wieczorem nakaz 
tymczasowego aresztowania dla zatrzymanych przez CBŚP i KAS podejrzanych o przemyt kokainy. Prokuratura 
postawiła im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przemytu do Polski 1859 kg kokainy 
wartej około 2,2 mld zł. 
Sąd Rejonowy Gdańsk Południe wydał nakaz tymczasowego aresztowania na trzy miesiące dla podejrzanych o 
udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przemyt narkotyków - powiedział nadzorujący postępowanie 
prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Remigiusz Signerski. Aresztowani to dwóch Polaków w wieku 26 i 
30 lat, 38-letni Irańczyk i czterech Kolumbijczyków - w wieku 70, 49, 42 i 30 lat. 
Jak powiedział prokurator, Kolumbijczycy znali się wcześniej, a dwóch jest spokrewnionych. Pochodzą z 
miejscowości Medellin. Prawdopodobnie są powiązani z działającym tam kartelem narkotykowym: "Czterech 
prokuratorów przesłuchało wczoraj podejrzanych w obecności 5 biegłych tłumaczy. Do winy przyznało się 4 
Kolumbijczyków i jeden Polak" - powiedział Signerski. 
Wszyscy mężczyźni usłyszeli po cztery zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu do 
Polski 1859 kg kokainy, wyprodukowania 10 kg kokainy w Polsce, usiłowania wytworzenia kolejnych narkotyków. 
Grozi za to od 3 do 15 lat więzienia. 
Z zeznań Kolumbijczyków wynika, że to Irańczyk odgrywał główną rolę w tym procederze. Odpowiadał za 
logistykę przemytu i produkcji narkotyków. Zorganizował sprzęt do produkcji narkotyków i nadzorował pracę 
Kolumbijczyków. Oni mieli jedynie oczyszczać kokainę, a Polacy ją składować: "W ramach europejskiego nakazu 
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dochodzeniowego będą wykonywane czynności poza granicami państwa. Zabezpieczone materiały niejawne 
mogą doprowadzić w toku śledztwa do nowych wątków w tej sprawie. Niewykluczone są inne zatrzymania i 
dalsze przesłuchania" – powiedział Signerski. 
Prokuratorzy czekają na ostateczną opinię biegłych z zakresu fizykochemii na temat zabezpieczonych substancji. 
Po zapoznaniu się z wszystkimi ekspertyzami skierują do sądu akt oskarżenia. 
Rozbita grupa przestępcza była pod obserwacją służb od kilku miesięcy. W listopadzie w gdyńskim porcie 
przeszkolony do wykrywania nielegalnych substancji pies Edek wyczuł kokainę w kontenerach, które przypłynęły 
z Kolumbii. Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przeszukali je i odnaleźli 1600 
worków zawierających kredę, mieszankę kredy z kokainą oraz czystą kokainę. Badania fizykochemiczne 
wykazały, że w 74 workach znajdowało się 1,8 tony wysokiej jakości kokainy o czarnorynkowej wartości około 2,2 
mld zł. Narkotyki miały trafić do Europy Zachodniej i Skandynawii. Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa 
poprosiła o pomoc w śledztwie Centralne Biuro Śledcze Policji z Gdańska. 
30 listopada 2019 r. do Polski z Niemiec przyjechało czterech Kolumbijczyków i Irańczyk czasowo przebywający 
w Hamburgu. Zamieszkali w posesji położonej w lesie w Prądówku (gm. Miedzichowo, woj. wielkopolskie). 
Zorganizowali tam laboratorium, w którym Kolumbijczycy mieli otrzymywać z mieszanki czystą kokainę. Polacy 
byli kurierami przewożącymi i przechowującymi narkotyki. W tym celu w miejscowości Obrzycko w woj. 
wielkopolskim wynajęli magazyn. 
Wszyscy członkowie grupy byli obserwowani przez służby, które wkroczyły do akcji, kiedy Polacy przyjechali do 
Prądówka po towar. Funkcjonariusze zatrzymali wszystkich członków grupy i przeszukali posesję. Znaleźli 10 kg 
kokainy, która miała trafić do Niemiec, 600 litrów płynu, który miał posłużyć do odseparowania narkotyku od 
kredy, pojemniki na roztwory, odczynniki chemiczne, grzałki, kilkaset litrów chemikaliów, specjalistyczną prasę 
pneumatyczną z formą z logo kolumbijskiego kartelu narkotykowego. 
"Udaremniliśmy największy przemyt - co najmniej od 30 lat" - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki na 
konferencji prasowej poświęconej udanej akcji służb. 
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Japonia wyśle 270 żołnierzy marynarki wojennej do bliskowschodnich 

portów. 

Japonia pracuje nad planem wysłania około 270 wojskowych na Bliski Wschód. Będą chronić jednostek 
płynących z/do kraju Kwitnącej Wiśni. 
Rząd japoński do końca roku zaproponuje konkretne rozmieszczenie wojsk. Ma w planach wysłanie jednego 
okrętu eskortowego i samolotu patrolowego Morskich Sił Samoobrony. Misja będzie trwała rok i za rok zostanie 
odnowiona. Shinzo Abe, planujący styczniową wizytę w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich 
zapowiedział, że sfinalizuje wszystkie formalności do końca 2019 roku. 
Japońska pacyfistyczna konstytucja zakazuje stałego rozmieszczania wojska za granicą, ale umożlwia relokacje 
sił samoobrony. Perspektywa rozmieszczenia personelu marynarki wojennej w regionie wywołała apel o 
ostrożność ze strony liberalnych mediów i innych krytyków. 
Japonia utrzymuje przyjazne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Zapowiada, że nie będzie 
anganżowała się w jednostronną koalicję wojskową w regionie bliskowschodnim o co zabiegał Waszyngton. 
Kiedy w 2015 roku Donald trump nałożył wraz innymi sześcioma krajami sankcje na Iran, Japonia zaprzestała 
importu irańskiej ropy. Czeka na ustabilizowanie się sytuaji. 
Shinzo Abe próbował łagodzić konfilkt między Iranem i USA, ale bezskutecznie. Według japońskich mediów Iran 
zaproponował wizytę w Japonii prezydenta Hassana Rouhaniego w celu rozwiązania impasu nuklearnego Iranu z 
Waszyngtonem. 
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Turcy przechwycili zmierzający do Grecji ponton ze 111 emigrantami. 
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Tureckie władze przechwyciły w czwartek na morzu w pobliżu miasta Ayvacik ponton ze 111 uchodźcami. 
Próbowali oni dotrzeć do greckiej wyspy Lesbos na Morzu Egejskim. Na łodzi było 93 Afgańczyków,11 
Kongijczyków, 4 Malijczyków, 2 Senegalczyków i Syryjczyk. 
O zatrzymaniu pontonu poinformowała w czwartek wieczorem turecka stacja telewizyjna CNNTurk. 
Blisko połowa zatrzymanych przez turecką straż przybrzeżną uchodźców to osoby niepełnoletnie. Wszyscy 
pasażerowie łodzi zostali skierowani do tureckiego obozu internowania, znajdującego się na terytorium prowincji 
Cannakale w północno-zachodniej części kraju nad Morzem Egejskim. Prowincja ta obejmuje Półwysep Gallipoli i 
większość terenów historycznej Troji. Od greckiej wyspy Lesbos dzieli ją zaledwie kilkanaście kilometrów. 
Na innej greckiej wyspie - Leros, jej mieszkańcy nie pozwolili w nocy z środy na czwartek zejść na ląd pasażerom 
promu, ponieważ obawiali się, że są wśród nich uchodźcy, którzy będą chcieli dostać się do miejscowego obozu 
dla migrantów. Jak podały miejscowe media, po paru godzinach negocjacji uchodźcy ostatecznie pozostali na 
promie, który odpłynął do Pireusu. Burmistrz Leros, Michailis Kolias tłumaczył następnie przedstawicielom 
mediów, że miejscowy obóz dla uchodźców obliczony jest maksymalnie na 800 osób, a przyjął już 3 tys. 
migrantów. 
Mimo iż codziennie przewozi się uchodźców z wysp do Grecji kontynentalnej, w obozach dla migrantów i 
uchodźców na Lesbos, Kos, Samos, Leros i Chios, które teoretycznie mogą przyjąć do 8 tys., znalazło już 
schronienie 40 tys. osób. Warunki panujące w obozach, gdzie przetrzymywane są osoby czekające na 
rozpatrzenie wniosków o azyl i takie, wobec których już wszczęto procedurę deportacyjną, są niezadowalające. 
W czwartek do południa doszło do pożaru przyczepy kempingowej w obozie Kara Tepe na wyspie Lesbos. W 
ogniu zginęła afgańska kobieta; pozostali członkowie pięcioosobowej rodziny ocalili życie. 
W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy bieżącego roku do Grecji dotarło morzem 45 137 uchodźców. Zgodnie z 
podpisanym w 2016 r. przez Unię Europejską i Turcję porozumieniem nielegalni imigranci, którzy docierają na 
położone na wschodzie greckie wyspy Morza Egejskiego, trafiają do obozów dla uchodźców, skąd są odwożeni 
do Turcji, jeśli w porę nie zwrócą się o azyl i przekonująco nie umotywują tego wniosku. 
Procedura przyznawania azylu jest długotrwała, w związku z czym greckie obozy dla uchodźców są przepełnione 
- przebywa w nich 11 razy więcej imigrantów niż wynikałoby to z ich przepustowości. 
Podczas czwartkowych rozmów premiera Kyriakosa Mitsotakisa z członkami nowej Komisji Europejskiej: 
wiceprzewodniczącym KE ds. europejskiego stylu życia Margaritisem Schinasem i komisarz ds. wewnętrznych 
Ylvą Johansson, greckie władze zadeklarowały chęć skierowania w najbliższym czasie 20 tys. uchodźców z 
obozów na wyspach do ośrodków w lądowej części Grecji. 
Premier Mitsotakis oświadczył po rozmowach z komisarzami UE, że "pokłada nadzieję w europejskim 
mechanizmie solidarności, gdy chodzi o skuteczne rozwiązanie problemu uchodźców przybywających do Grecji. 
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Dramatyczna ewakuacja czternastu członków załogi statku New Leo.  

Jak poinformował portal Keep Talking Greece, w środę, 4 grudnia, w bardzo niesprzyjających warunkach 
pogodowych, grecka straż przybrzeżna uratowała całą załogę statku towarowego pływającego pod liberyjską 
banderą "New Leo". 
Jednostka zaczęła tonąć między wyspami Lesbos i Skyros na Morzu Egejskim. Panowały wtedy trudne warunki 
nawigacyjne, wiał wiatr o sile 9 stopni w skali Beauforta. 
Sztorm spowodował przemieszczenie ładunku na statku. Kapitan natychmiastowo wezwał pomoc. 
W akcji ratunkowej wzięły udział dwa statki greckiej marynarki wojennej, pięć jednostek znajdujących się w 
najbliższej w okolicy, jedn śmigłowiec Marynarki Wojennej i dwa śmigłowe Air Force Super Puma. 
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14 ukraińskich członków załogi zostało bezpiecznie ewakuowanych. Dwóch z nich musiało zostać w szpitalu ze 
względu na poważne obrażenia.  
Greckie siły powietrzne opublikowały film z tej dramatycznej akcji ratunkowej. Jest on dostępny pod artykułem. 
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Rada bezpieczeństwa ONZ: piractwo morskie zagraża pokojowi i stabilności. 

 Podczas środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęconego problemom piractwa morskiego, 
przyjęła ona rezolucję, przedłużającą mandat państw i organizacji regionalnych współpracujących z Somalią do 
walki z procederem, który - jak podkreśliła - stanowi zagrożenie dla pokoju i stabilności.   
W rezolucji wskazano, że dzięki wysiłkom podejmowanym zarówno przez rządy poszczególnych państw, jak i 
organizacje współpracy regionalnej udało się częściowo ograniczyć proceder piractwa u wybrzeży Somalii. 
Działania te koordynuje grupa kontaktowa ONZ ds. zwalczania piractwa. Zjawisko to wciąż jednak zagraża 
pokojowi i stabilności w regionie, przede wszystkim - w samej Somalii. 
Członkowie Rady Bezpieczeństwa przedłużyli o rok mandat upoważniający podmioty zaangażowane w 
zwalczanie piractwa u wybrzeży Somalii do kontynuacji działań. Projekt rezolucji został przygotowany przez misję 
USA przy ONZ. Powiela on główne założenia poprzednich rezolucji w sprawie piractwa. 
Rezolucja została przyjęta po zapoznaniu się 8 listopada przez członków RB z raportem sekretarza generalnego 
ONZ, w którym zostały omówione ostatnie przypadki napadów pirackich w Zatoce Adeńskiej i na oceanie 
Indyjskim. 
Od 1 października 2018 r. doszło do dwóch prób przejęcia statków przez piratów - zaznaczono w raporcie. Oba 
udało się udaremnić dzięki zdecydowanej postawie uzbrojonej załogi. 16 października 2018 r. miała miejsce 
próba przejęcia masowca; załoga ostrzelała napastników, którzy się wycofali. Doszło do tego 340 mil morskich na 
wschód od Mogadiszu. 21 kwietnia 2019 r. nastąpił z kolei atak na dwa statki rybackie, które odpowiedziały 
ogniem na akcję piratów. Incydent zdarzył się 280 mil morskich od środkowego wybrzeża Somalii. 
W ocenie sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, to, że ataki się nie powiodły, dowodzi skuteczności 
środków obrony, stosowanych przez Somalię wspieraną przez społeczność międzynarodową, w tym przez Radę 
Bezpieczeństwa ONZ. 
W wystąpieniach po przyjęciu rezolucji zastanawiano się nad dalszymi działaniami w sferze zwalczania piractwa. 
Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Niebienzia podkreślił, że ponieważ zagrożenie piractwem nie ustaje, na 
państwach wchodzących w skład RB "ciąży obowiązek zajęcia się problemem piractwa w bardziej 
skoordynowany sposób". Rosyjski dyplomata wskazał na zaangażowanie rosyjskiej marynarki wojennej w 
umacnianie bezpieczeństwa nawigacji na Oceanie Indyjskim. Wyraził ubolewanie, że z przyczyn politycznych w 
rezolucji nie został należycie odnotowany wkład Iranu w zwalczanie piractwa. 
Według stałego przedstawicielstwa Chin przy ONZ Yao Shaojuna, by należycie stawić czoła tak trudnym 
wyzwaniom jak piractwo, społeczność międzynarodowa powinna zająć się także systemowymi przyczynami tego 
zjawiska. Zaznaczył, że Chiny aktywnie uczestniczą we współpracy zwalczającej piractwo. Od września tego roku 
marynarka wojenna Chin eskortowała ponad 6700 statków, zapewniając bezpieczeństwo na ważnych 
międzynarodowych szlakach handlowych w regionie. 
Zastępca ambasadora Somalii przy ONZ Mohamed Rabi Yusuf podziękował Radzie Bezpieczeństwa za wsparcie 
w zwalczaniu piractwa i rozboju. Zdaniem somalijskiego dyplomaty nieuregulowane prawnie, a czasami wręcz 
nielegalne połowy w strefie ekonomicznej Somalii powodują ogromne straty, co może prowadzić do destabilizacji 
na obszarach przybrzeżnych tego kraju. Wezwał też do wzmożenia wysiłków przeciwdziałających nielegalnym 
połowom. 
Jak podkreślił, spory oraz przypadki naruszeń prawa morskiego mogą być rozstrzygane wyłącznie przed sądami 
w Somalii, a sądy innych państw powinny okazywać im pomoc. 
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Ponad 9,3 mln zł. na nowe przystanie kajakowe i jachtowe na Pomorzu. 

Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej oraz przystani w Rzucewie nad Zatoką Pucką. Do tego nowe 
pomosty, przystanie i rynny do wodowania kajaków na Redzie. Unijne dofinansowanie pozwoli rozwinąć 
infrastrukturę żeglarską i kajakową na Pomorzu. Inwestycje powstaną w ciągu najbliższych dwóch lat. 
Umowy o dofinansowanie projektów wsparcia atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego podpisali 6 
grudnia 2019 r. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz 
przedstawiciele samorządów z Krynicy Morskiej, Pucka i Wejherowa. 
Kajakiem przez Meandry Północy 
Na rzece Reda prowadzone będą dwie inwestycje. Pierwszą zrealizuje gm. Puck. Wybudowana zostanie 
przystań w miejscowości Moście Błota. Brzeg zostanie umocniony, a schody umożliwią dojście do nowego 
pomostu. Powstanie też rynna do wodowania kajaków. Dodatkowo zmodernizowana zostanie droga prowadząca 
do przystani i ustawione zostaną znaki drogowe i wodne. Całość kosztować będzie ok. 789 tys. zł, a unijne 
dofinansowanie wyniesie ponad 655 tys. zł. 
Drugi projekt, w gm. Wejherowo, to budowa przystani kajakowej nad jeziorem Orle oraz dwóch w Bolszewie nad 
rzeką Redą. Nad jeziorem Orle powstanie pomost kajakowy i rekreacyjny. Będą też wiaty, stoły oraz mała 
architektura. Wodowanie kajaków ułatwi slip kajakowy. Z kolei w Bolszewie oprócz pomostów będzie suszarka na 
kajaki i miejsce na ognisko. Ustawione zostaną tablice informacyjne z informacjami turystycznymi. Projekt 
kosztować będzie ponad 1,1 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego wyniesie ponad 926 tys. zł. 
Jachtem po Zatoce Puckiej i Zalewie Wiślanym 
Nie tylko kajakarze będą zadowoleni z podpisanych dziś umów. Dwa projekty dotyczą infrastruktury dla żeglarzy. 
Dzięki ponad 6,7 mln zł unijnego dofinansowania w Krynicy Morskiej rozbudowany zostanie port jachtowy. 
Wybudowany zostanie budynek sanitarno-socjalny oraz magazyn. Na nabrzeżu ustawiony będzie żuraw i wózek 
widłowy do wodowania jachtów. Zainstalowany zostanie także nowy pomost pływający, dzięki czemu w przystani 
będzie 13 dodatkowych miejsc do cumowania. 
Z kolei w Rzucewie nad Zatoką Pucką wybudowany zostanie pomost stały. Dzięki inwestycji na przystani będzie 
mogło jednocześnie cumować nawet 10 jednostek. Co istotne, miejsca będą dostosowane dla różnych jednostek, 
w tym jachtów mieczowych i o małym zanurzeniu. Całkowita wartość projektu to ponad 1,2 mln zł, a 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie około 655 tys. zł. 
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Starzejemy się etapami: Pierwszy Duzy skok w wieku 34 lat. 

Pojawiły się dowody pokazujące, że starzenie się człowieka nie jest jednym nieprzerwanym procesem 
odbywającym się z tą samą prędkością. Z punktu widzenia biologii skoki następują po osiągnięciu 34, 60 oraz 78 
lat. 
Po co nam ta wiedza? Z prozaicznego punktu widzenia – łatwiej będzie przewidzieć, że coś się nam w środku 
popsuje. Poza tym łatwiej będzie oceniać możliwość ochrony ludzi przed chorobami bezpośrednio związanymi z 
wiekiem, jak Alzheimer. 
Ludzie odpowiedzialni za nowe spojrzenie na proces starzenia się posłużyli się, ich zdaniem, niezawodnym 
narzędziem do określania wieku ciała człowieka. Poddali analizie białka obecne w osoczu krwi (proteom, 
białkowy odpowiednik genomu) 4,2 tys. osób w wieku 18-95 lat, oceniając przemieszczanie się i liczbę tych białek 
w różnych systemach naszego organizmu. 
– Przyglądając się ok. 3 tysiącom różnych typów białek dostrzegliśmy, że wraz z wiekiem pacjentów zmienia się 
poziom 1379 z nich. Dostrzegliśmy w ruchu całych skupisk białek uporządkowany wzór dający w przeciągu 
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dorosłego życia trzy fale starzenia się – tłumaczy neurolog Tony Wyss-Coray z Centrum Badań Chorób 
Alzheimera na uczelni Stanforda (ADRC), współautor badania opublikowanego w piśmie ”Nature”.  
Przez znaczną część naszego życia poziom białek w organizmie jest stabilny. Naukowcy dostrzegli jednak duże 
zmiany okolicach wczesnej dorosłości (34 lata), pod koniec wieku średniego (60 lat) oraz w momencie nadejścia 
starości (78 lat). Jak i dlaczego to się dzieje nie jest jeszcze jasne. Jeżeli uda się nam prześledzić ruch białek od 
źródła, w przyszłości być może będzie można uprzedzić pacjenta, że jego wątroba starzeje się szybciej od reszty 
ciała, przekonują autorzy tekstu w ”Nature”. 
Nauka od dawna widziała związek między procesem starzenia się a krwią. Odkrycie neurologów z uczelni 
Stanforda tylko mocniej to podkreśliło. – Od dawna umiemy szukać informacji o stanie zdrowia pacjenta poprzez 
analizę pewnych białek we krwi. Nigdy wcześniej nie docenialiśmy jak poziom wielu z nich, właściwie jednej 
trzeciej, zmienia się wraz z wiekiem – mówi Wyss-Coray. 
Naukowcy wybrali mieszankę 373 białek najlepiej rokujących jako wskaźniki wieku. W czasie testów materiału 
biologicznego wskazywali liczbę lat różnych osób z dokładnością do 3 lat. Co ciekawe, gdy w ich wyliczeniu 
pojawiał się błąd, zazwyczaj przyglądali się pacjentowi, który cieszył się szczególnie dobrym zdrowiem jak na 
swój metrykalny wiek. 
Przed badaczami jeszcze dużo pracy. Kliniczne zastosowanie ich odkrycia, jak sami prognozują, może nastąpić 
za 5 do 10 lat. Nadal nie wiadomo np., czy owe białka tylko sygnalizują proces starzenia, czy się do niego 
przyczyniają. Na końcu długiej drogi jest jednak wizja prostego testu krwi. Da on odpowiedź na pytanie o nasz 
prawdziwy wiek, przynajmniej na poziomie komórkowym. Tony Wyss-Coray przekonuje, że wystarczy do niego 9 
typów białek i wsparcie sztucznej inteligencji zdolnej do uczenia się. 
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Flavio szaleje, Mamrot odchodzi. 

Zacznijmy od końca, czyli od niedzieli. Najpierw znakomity mecz rozegrała Cracovia, jeden ze swoich 
najlepszych w sezonie. Raków to nie jest wygodny rywal, tymczasem mógł przegrać wyżej niż 0:3 (fatalna 
pomyłka Rakoczego!). W ciągu kilku dni rozegrał przy Kałuży dwa spotkania, oba przegrane, choć akurat w 
Pucharze Polski Pasy uporały się z ekipą Marka Papszuna dopiero w rzutach karnych. W każdym razie piłkarze 
Michała Probierza, co warto podkreślić, stracili tylko jedną bramkę w sześciu ostatnich ligowych potyczkach. 
Lider na łopatkach 
Trzecia kolejna porażka Piasta - nie tak finisz jesieni wyobrażali sobie fani mistrza Polski. W Szczecinie goście 
przegrali co prawda tylko 0:1, ale byli drużyną zdecydowanie słabszą W ofensywie nie mieli nic ciekawego do 
zaproponowania (4-14 w strzałach, 2-8 w celnych), z kolei Pogoń tylko swojej nieskuteczności zawdzięcza 
nerwową końcówkę. Buksa, Spiridonović czy Triantafyllopoulos mogli zamknąć mecz wcześniej. Portowcy 
odnieśli dziesiąte zwycięstwo w sezonie, piąte w stosunku 1:0, ale też ośmiokrotnie grali na zero z tyłu. Są dość 
oszczędni, pragmatyczni, ale chyba to ich kibicom specjalnie nie przeszkadza. Piast natomiast ma problem, ale 
jak powiedział po meczu Gerard Badia: - Mamy dwie opcje, albo płakać, albo grać dalej. Ja płakać nie będę... 
Liderem po 17. kolejkach był Śląsk, u siebie niepokonany, zatem do meczu z Legią przystępujący z nadziejami 
kontynuowania tej serii, tym bardziej, że wspierało go ponad 30 tysięcy fanów. Zaczęło się fantastycznie dla 
gospodarzy, bo po zbyt pochopnym podaniu Wszołka do Lewczuka, ten drugi sprokurował rzut karny. Patrząc 
jednak na to, co wydarzyło się w tym meczu dalej, nawet gdyby Pich pokonał Majeckiego, Śląskowi mogłoby to 
niczego nie zagwarantować. Legia była bowiem jak walec, w dodatku walec z turbodoładowaniem w postaci 
Karbownika, Wszołka i Luquinhasa. Ta trójka była nie do zatrzymania, natomiast Śląsk bez Chrapka i 
Mączyńskiego właściwie miał niewiele do powiedzenia. Tak grająca Legia musi już wzbudzać respekt. W tej 
chwili ma tyle samo punktów co Pogoń, natomiast niekoniecznie łatwiejszy terminarz do końca roku - Wisła Płock 
u siebie i Zagłębie w Lubinie; Pogoń - Wisła w Krakowie i Korona na swoim boisku. 
Wisła przegrywa 10 raz z rzędu 
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Dziwna sprawa z tą Koroną. Kiedy już wydawało się, że łapie równowagę (7 punktów w meczach z Zagłębiem, 
Rakowem i Lechem, w dodatku bez straty gola), przyszedł srogi oklep na Łazienkowskiej i znacznie boleśniejsza, 
choć pozornie tylko jednobramkowa, przegrana z Arką na swoim boisku. Przegrana, która Koronę spycha do 
strefy spadkowej i powoduje gorszy bilans bezpośrednich meczów z Arką, a to może zaboleć. Czy była to 
porażka zasłużona? Niekoniecznie. Gole trzeba jednak umieć strzelać, tymczasem Korona właśnie zaliczyła 
dziesiąty mecz w sezonie (doliczając fazę play-off jesteśmy mniej więcej dopiero na półmetku rozgrywek) bez 
zdobyczy bramkowej. Tu jednak słowo odrębne należy się Steinborsowi, bo to on - który to już raz - uratował 
Arkę.  
Wisła Artura Skowronka gra coraz lepiej, lecz punktów jak nie było, tak nie ma. W Zabrzu to Górnik przełamał 
swoją passę (11 meczów bez wygranej), natomiast Biała Gwiazda własną wciąż śrubuje i już dobiła dziesięciu 
porażek z rzędu, a do bezpiecznego miejsca w tabeli traci sześć punktów. Doświadczenie to cenna rzecz, ale 
wiekowi wiślacy Brożek i Błaszczykowski, którzy w pierwszej połowie robili różnicę, w drugiej nie wytrzymali 
trudów meczu. Z kolei ich zmiennicy nie mieli tej jakości, zaś Górnik wzmocniony Wolsztyńskim dostał jakby 
dodatkową szuflę węgla do pieca. 
Tylko Legia lepsza od Mamrota 
W Poznaniu niespodzianki nie było. Lech powoli krzepnie, jest coraz bardziej przewidywalny i nawet jeśli zajęło 
mu trochę czasu, by dobrać się do ŁKS-u, to w końcu pokazał nieco dobrej gry, a rozklepanie rywala przy drugiej 
bramce - palce lizać. I tak jak Lech zaczyna straszyć czołówkę, identycznie Lechia, której renesans związany jest 
z renesansem Paixao - autorem sześciu trafień w czterech ostatnich ligowo-pucharowych meczach. 
 
Jagiellonii i Zagłębiu spadek nie grozi, lecz ambicje, a może i potencjał nie pozwalają na zakotwiczenie w dolnej 
ósemce, a póki co tak to wygląda. Przy czym perspektywy są chyba lepsze przed Zagłębiem, które mimo że 
czuło w nogach i płucach pucharowy mecz w Gdańsku, dość pewnie zgarnęło trzy punkty w Białymstoku. Przykra 
to dla kibiców Jagi konstatacja, ale ich zespole nic nie funkcjonowało jak należy, a najlepszy był bramkarz 
Sandomierski. Dogrywka nastąpiła w niedzielę - Ireneusz Mamrot, który prowadził Jagę przez 2,5 roku, rozwiązał 
umowę z klubem. Zaliczył 108 oficjalnych spotkań jako trener ekipy z Podlasia - odniósł 51 zwycięstw, 34 razy 
przegrał. - Sądzę, że gdy tutaj przychodziłem dwa i pół roku temu, nikt nie spodziewał się, że będę tu tak długo 
pracować. Ten czas był pełen dobrych, ale i tych gorszych, jak ostatnio chwil. Taka jest ta profesja - cytujemy 
trenera za oficjalną stroną klubową. Warto dodać, że w okresie kiedy Mamrot prowadził Jagiellonię, więcej 
punktów zdobyła tylko Legia... Do końca roku zespół z Podlasia prowadzić ma Rafał Grzyb.  
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Info OMK. 

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. 

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 
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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 09 grudnia - kalendarium 

09 grudnia jest 343 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostały 22 dni.  09 grudnia jest 
Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Korupcji. 
Imieniny obchodzą:  
 Chwalimira, Delfina, Gorgonia, Jan, Leokadia, Liboriusz, Naczęmir, Piotr, Prokul, Waleria, Wielisława, Wiesław, 
Wiesława i Wrocisław 
 Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1410r. – Zawarto polsko-krzyżacki rozejm w Nieszawie. 
1916r. – Weszła do obiegu marka polska..  
1919r.–  Ustąpił rząd Ignacego Jana Paderewskiego. 
1922r.–  Gabriel Narutowicz został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na pierwszego prezydenta RP.  
1956r. – Istniejąca od 4 lutego 1951 roku Sekcja Piłki Nożnej Głównego Komitetu Kultury Fizycznej powróciła do 
nazwy Polski Związek Piłki Nożnej.  
1990r. – W II turze wyborów prezydenckich Lech Wałęsa pokonał Stanisława Tymińskiego.  
1997r. – Rada Języka Polskiego przyjęła uchwałę, zgodnie z którą imiesłowy przymiotnikowe z partykułą „nie” 
piszemy zawsze łącznie..  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 
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