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W Polsce powstaje unikalny system, by pomóc statkom unikać kolizji na 

morzu. 

Unikalna technologia, która będzie pomagać statkom unikać na morzu kolizji z innymi statkami, wielorybami czy 
dryfującymi obiektami powstanie w ramach wspólnego projektu, który rozpoczęli specjaliści z Białegostoku, Iławy 
i Szczecina. 
Projekt pod nazwą "AVAL" dostał ponad 9,2 mln zł dofinansowania z UE z programu Inteligentny Rozwój. 
Pieniądze przyznało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Umowa jest już podpisana - poinformowała PAP dr 
Jolanta Koszelew z wydziału informatyki Politechniki Białostockiej. 
Ta uczelnia jest liderem projektu. Realizuje go wspólnie z Fundacją Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony 
Środowiska w Iławie oraz firmami UpLogic z Białegostoku i Sup4NAV ze Szczecina. 
"AVAL" to akronim angielskiej nazwy "Autonomous Vessel with an Air Look", co oznacza autonomiczny statek z 
powietrznym okiem. Jolanta Koszelew tłumaczy, że chodzi o nowatorską technologię nawigacji morskiej, która w 
różnych sytuacjach zagrożenia kolizją na morzu, przy wykorzystywaniu różnych źródeł informacji - m.in. z drona z 
kamerą, który będzie obserwował obszar wokół statku - pomoże wskazać bezpieczną drogę. 
"Współczesny nawigator wyznacza tzw. manewry antykolizyjne w sytuacjach niebezpiecznych na podstawie 
danych z urządzeń nawigacyjnych oraz obserwacji wzrokowej, biorąc pod uwagę uwarunkowania batymetryczne 
(mapa). Często jednak tego typu obserwacja okazuje się niewystarczająca. Nawigator może nie zauważyć 
pewnych obiektów niebezpiecznych z mostka, takich jak: dryfująca góra lodowa, wieloryb czy kontenery, które 
wypadły z innego statku" - tłumaczyła dr Koszelew. Takie niebezpieczeństwa może jednak zauważyć kamera w 
dronie, który będzie się wznosił nad płynącym statkiem - dodała. 
W ramach prowadzonych prac ma powstać specjalny dron obserwacyjny, który będzie dostosowany do pracy w 
najtrudniejszych warunkach pogodowych na morzu. Ma mieć możliwość startu i lądowania na płynącym statku. 
"Tym zadaniem zajmować się będą naukowcy z Politechniki Białostockiej. Obiekty niebezpieczne będą 
rozpoznawane w obrazie rejestrowanym z drona przez system przetwarzania obrazów opracowany przez zespół 
z firmy UpLogic" - poinformowała Koszelew. 
Specjaliści z firmy Sup4Nav zajmą się tym, jak w nawigacji wykorzystać informacje "antykolizyjne", które 
rozpozna system i jak zintegrować je z autopilotem. 
"Firma Sup4Nav to jedyna polska firma, która ma doświadczenie w projektowaniu oraz wytwarzaniu systemów 
ekspertowych stosowanych w nawigacji morskiej. Wszystkie elementy technologii AVAL zostaną przetestowane 
w Iławie w ośrodku manewrowym Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska, jednym z kilku 
ośrodków na świecie, gdzie można manewrować modelami statków" - poinformowała Koszelew. 
Testy w warunkach rzeczywistych będą prowadzone na promach Polskiej Żeglugi Morskiej. 
"'AVAL' to milowy krok na drodze do autonomicznych statków morskich. To technologia, która obniży ryzyko 
kolizji, a w dalszej perspektywie sprawi, że załoga statku będzie mogła pracować zdalnie" - podkreśliła Koszelew. 
Dodała, że technologia ma być dodatkowo zaprojektowana tak, by mogli ją stosować i dostosowywać do swoich 
wymagań różni producenci statków. 
 
 

Źródło:pap.pl 

Ropa w USA nie kosztuje nawet 45 dolarów za baryłkę. 

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają i są poniżej 45 dolarów za baryłkę. Jest ryzyko 
jeszcze mocniejszej zniżki cen surowca, jeśli dane o zapasach ropy w USA rozczarują - podają maklerzy. 
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest 
wyceniana po 44,57 USD, po zniżce o 17 centów, czyli 0,4 proc. 
Brent w dostawach na sierpień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie zniżkuje o 15 centów do 47,22 
USD za baryłkę. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 25-2017 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w w w . o m k . o r g . p l Strona 2 
 

Negatywnie na notowania ropy wpływa informacja, że amerykańscy producenci ropy z łupków zwiększyli w 
ubiegłym tygodniu liczbę nowych odwiertów. 
Jak wynika z wyliczeń firmy Baker Hughes Inc., w USA w ub. tygodniu przybyło 6 nowych odwiertów, a ich liczba 
wynosi obecnie 747 i jest najwyższa od kwietnia 2015 roku. 
To już 22. z kolei tydzień, gdy w USA wzrosła liczba nowych odwiertów ropy z łupków. 
Na dodatek zapasy ropy naftowej w USA chociaż spadły w ubiegłym tygodniu o 1,66 mln baryłek, czyli 0,3 proc., 
do 511,546 mln baryłek, ale i tak są bardzo wysokie. Obecnie są one wyższe o ponad 100 milionów baryłek od 
średniej 5-letniej. 
Amerykanie zwiększają produkcję ropy i obecnie produkuje się tam dziennie 9,33 mln baryłek tego surowca. 
"Na rynkach nadal jest ryzyko dalszego spadku cen ropy, chociaż te spadki nie będą takie duże" - mówi Ric 
Spooner, analityk CMC Markets w Sydney. 
"Wystarczy, że w tym tygodniu zobaczymy jakieś rozczarowujące informacje o zapasach paliw w USA i zniżki cen 
ropy +murowane+" - dodaje. 
W styczniu kraje OPEC rozpoczęły ograniczanie wydobycia ropy w ramach kartelu do 32,5 mln baryłek dziennie 
(b/d), czyli o 1,2 mln b/d, aby wesprzeć notowania surowca. 
Państwa niezrzeszone w OPEC zgodziły się na ograniczenie produkcji ropy o 600 tys. baryłek dziennie, z czego 
Rosja o 300 tys. b/d. To porozumienie miało obowiązywać do końca czerwca. 
Pod koniec maja kraje zrzeszone w OPEC oraz pozostali główni producenci ropy zgodzili się na wydłużenie cięć 
w wydobyciu ropy naftowej o 9 miesięcy, począwszy od lipca 2017 r. Cięcia zostały utrzymane na obecnym 
poziomie, czyli 1,8 mln baryłek dziennie. 
W piątek 16/06 ropa w USA zdrożała o 28 centów do 44,74 USD za baryłkę. 
W ubiegłym tygodniu spadek cen surowca w USA wyniósł 2,4 proc. Był to trzeci z kolei tydzień ze zniżką notowań 
ropy. 
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DFDS zamawia dwa kolejne nowe promy ro-ro. 

DFDS poinformowało właśnie o rozszerzeniu zamówienia na nowe promy. Armator zdecydował się zainwestować 
w dwie kolejne nowoczesne jednostki. Powstaną one w stoczni Jinling. 
W ubiegłym roku duński operator promowy i logistyczny zamówił w chińskiej stoczni Jinling dwa nowoczesne 
statki ro-ro, z których każdy będzie miał 6 700 metrów linii ładunkowej. Już wtedy przewoźnik zastrzegł, że 
zamówienie może ulec rozszerzeniu. W kontrakcie zawarto bowiem opcję uprawniającą przewoźnika do 
zamówienia czterech kolejnych takich promów. DFDS zdecydowało się na razie na zamówienie dwóch kolejnych 
jednostek. 
 Każdy z nowoczesnych promów, które budowane są w Chinach (także dwa, na zamówienie których operator 
zdecydował się teraz) będzie mógł pomieścić na pokładzie 450 naczep. Jak przypomniała firma, każdy z nowych 
statków będzie jednocześnie największą jednostką ro-ro, jaka kiedykolwiek znajdowała się we flocie przewoźnika. 
– Te statki są częścią naszego nowego programu budowy nowych statków. Stanowi on podkreślenie naszych 
zdolności dostarczania pojemności transportowej, jakiej oczekują nasi klienci, a także kontynuację naszego 
dążenia do poprawy efektywności – powiedział Niels Smedegaard z DFDS. 
Oba nowo zamówione statki, podobnie zresztą jak dwie jednostki zamówione w Jinling Shipyard, będą 
pierwszymi we flocie DFDS, które spełniają wymogi wynikające z dyrektywy IMO EEDI (Energy Efficiency Design 
Index). Normy te dotyczą ograniczenia poziomu emisji przez statki, a także zmniejszenia zapotrzebowania na 
energię. Jak tłumaczy armator, w przypadku każdej z czterech nowych jednostek zapotrzebowanie na energię 
oraz poziom emisji szkodliwych substancji zostaną zredukowane o ponad 25 procent w przeliczeniu na każdą 
transportowaną naczepę. Statki zostaną też wyposażone w scrubbery oraz system oczyszczania wody 
balastowej. 
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 Pierwszy z czterech promów produkowanych w Chinach zostanie dostarczony firmie już na początku 2019 r. 
Kolejny rok później. Oprócz czterech nowych promów, które powstają w Jinling Shipyard, DFDS oczekuje jeszcze 
na dwa nowe statki, które budowane są w stoczni Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG). W przeciwieństwie 
do statków budowanych w Chinach, jednostki z niemieckiej stoczni znajdą się we flocie DFDS na zasadzie 
umowy charterowej zawartej z Siem Group 
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JA Solar dostawcą największej na świecie pływającej elektrowni słonecznej. 

Firma JA Solar Holdings Co., Ltd. (JASO), zwana dalej JA Solar, jeden z największych producentów elementów 
słonecznych, ogłosiła dzisiaj dostawę modułów na potrzeby największej na świecie pływającej elektrowni 
słonecznej. 
Pływający system modułów fotowoltaicznych o mocy 40 MW został zainstalowany w dawnym, zatopionym 
regionie górniczym w Huainan w prowincji Anhui w Chinach. Projekt podłączono w maju 2017 roku, a jego 
całkowita moc odpowiada większości zapotrzebowania na oświetlenie i klimatyzację w pobliskim mieście. 
Pojedyncze podwójnie przeszklone moduły wykorzystane w projekcie zostały wyprodukowane przez JA Solar. 
Moduły firmy JA Solar idealnie sprawdzają się w tego typu zastosowaniach. Moduły przeszły długofalowe testy 
wytrzymałości i odporności na warunki środowiskowe. Wydajność przeciwko PID oraz odporność na korozję 
gwarantują wydajność modułów pomimo wilgoci nieodłącznie towarzyszącej pływającym projektom. Ponadto 12-
letnia gwarancja na materiały i wykonanie oraz 30-letnia gwarancja na produkcję energii w podwójnie 
przeszklonych modułach zapewniają klientów o stabilnych zwrotach finansowych z inwestycji. 
Pływające elektrownie słoneczne są nowym rynkiem wschodzącym, którego potencjalny szybki wzrost jest 
źródłem zainteresowania. Rośnie zapotrzebowanie na pływające elementy fotowoltaiczne zwłaszcza na wyspach, 
ponieważ koszt powierzchni wody jest zazwyczaj niższy niż koszt powierzchni na lądzie. Ponadto parowanie 
wody ochładza moduły, co z kolei zwiększa ich wydajność i zapobiega degradacji. 
"Bardzo cieszymy się z możliwości wzięcia udziału w tak ważnym projekcie. JA nadal będzie pracować nad 
tworzeniem, innowacjami i poprawą rozwiązań technologicznych w naszych produktach, co pozwoli nam na 
branie udziału w podobnych pionierskich projektach słonecznych" - skomentował Baofang Jin, przewodniczący i 
główny dyrektor wykonawczy firmy JA Solar. 
 
 

.Źródło:pap.pl  
 

Nowoczesny symulator siłowni okrętowej wyprodukowany przez polska firmę 

trafi do Wietnamu. 

Nowy projekt Unitest Marine Simulators. Tym razem firma wyprodukowała nowoczesny pełnozadaniowy 
symulator siłowni okrętowej, który trafi do szkoły morskiej w Wietnamie. To jedno z najnowocześniejszych takich 
urządzeń na świecie. 
– Oprócz 65-calowych ekranów dotykowych, zastosowano tutaj prawdziwe konsole, takie same, jak te 
występujące na statkach. Symulator ten wyposażony jest także w bardzo dobrej jakości trójwymiarową 
wizualizację siłowni okrętowej, która już od wielu lat jest specyficznym atutem naszej firmy – mówi dr inż. Stefan 
Kluj z Unitest Marine Simulators. 
Symulator zawiera modele matematyczne dwóch różnych typów siłowni okrętowej: z silnikiem wolnoobrotowym 
napędzającym bezpośrednio śrubę o stałym skoku, i siłowni z silnikiem średnioobrotowym napędzającym przez 
przekładnię śrubę o zmiennym skoku. Dzięki temu umożliwia realistyczną i efektywną naukę procedur jej obsługi. 
Zastosowane technologie pozwalają wirtualnie poruszać się po siłowni okrętowej, a dodatkowo odczytywać 
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wskazania przyrządów pomiarowych, obserwować lampki kontrolne oraz obsługiwać na ekranie przełączniki, 
zawory oraz przyciski. Dźwięk pracującego silnika, agregatów i pomp zależy od miejsca, w którym w danym 
momencie przebywa osoba obsługująca symulator. 
Jednym z unikalnych aspektów tego urządzenia jest moduł ECO pozwalający na analizę zanieczyszczeń spalin 
silnika oraz na takie planowanie podróży, aby całkowita emisja zanieczyszczeń była jak najmniejsza. 
Nowoczesny symulator w Wietnamie zostanie zintegrowany z symulatorem nawigacyjnym, który został tam 
zainstalowany przez holenderską firmę VStep, co umożliwi wspólny trening załogi pokładowej i maszynowej. 
Produkty firmy Unitest Marine Simulators cieszą się uznaniem na całym świecie. Obecnie gdyńska firma pracuje 
nad symulatorami systemów oczyszczania spalin oraz statków zasilanych paliwem gazowym. 
 
 

Źródło:gospodarka morka.pl 
 

Izolacja Kataru nie powinna znacząco wpłynąć na ceny ropy naftowej . Wbrew 

obawom raczej spowoduje ich spadek niż wzrost.  

 
Kiedy w pierwszy poniedziałek czerwca cztery kraje Bliskiego Wschodu zerwały stosunki dyplomatyczne z 
Katarem, zablokowały jego granice i wstrzymały komunikację z nim, rynki obawiały się wzrostu cen ropy naftowej. 
Nic takiego jednak nie nastąpiło. Choć dalszy rozwój konfliktu pozostaje niewiadomą, to eksperci raczej 
przewidują jego załagodzenie. Zdaniem Doroty Sierakowskiej, analityka rynków surowcowych z Domu 
Maklerskiego BOŚ, prędzej należy się spodziewać spadków cen surowca lub ich utrzymania na obecnym 
poziomie niż wzrostu. 
– Sytuacja związana z izolacją Kataru nie wpłynęła na rynek ropy naftowej w tak istotnym stopniu jak sądzono – 
mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Dorota Sierakowska, analityk rynków surowcowych Domu 
Maklerskiego BOŚ. – Na początku obawiano się, że będą zaburzenia w produkcji ropy naftowej w regionie, w 
wyniku tego notowania ropy delikatnie wzrosły, ale już tego samego dnia, po kilku godzinach, inwestorzy zaczęli 
odbierać tę polityczną kwestię nieco inaczej. Może ona negatywnie wpłynąć na porozumienie naftowe państw 
OPEC, czyli głównie państw regionu Bliskiego Wschodu. Pojawiły się wątpliwości, czy faktycznie te kraje będą 
chętnie spełniały oczekiwania związane z porozumieniem. 
5 czerwca Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt i Bahrajn zerwały stosunki dyplomatyczne z 
Katarem, a jego obywatelom dały dwa tygodnie na opuszczenie ich terytoriów. Dyplomaci musieli to zrobić w 
ciągu 48 godzin. Następnie do antykatarskiej koalicji włączyły się kolejne kraje: Jemen, Libia, Malediwy i Nigeria. 
Zarówno Katar, jak i część z blokujących go państw (Arabia Saudyjska, ZEA, Nigeria, Libia) należą do kartelu 
OPEC grupującego 13 państw produkujących ropę. 
Jesienią 2016 roku z powodu utrzymywania się niskich cen ropy OPEC podjął się samoograniczenia produkcji o 
1,2 mln baryłek dziennie do 32,5 mln. Na ograniczenie produkcji przystała też część państw niezrzeszonych w 
kartelu, m.in. Rosja. Porozumienie pierwotnie miało obowiązywać do końca czerwca 2017 roku, zostało jednak 
przedłużone o kolejnych 9 miesięcy. Ceny ropy jednak, choć początkowo wzrosły do ok. 55 dol. za baryłkę w 
przypadku ropy WTI, co było poziomem najwyższym od połowy 2015 roku, w marcu znów zaczęły spadać. I choć 
wahają się raz w górę, raz w dół, kolejne wzrosty są coraz słabsze. Obecnie baryłka kosztuje ok. 46 dol., a od 
początku roku ropa potaniała o niemal 15 proc. 
– Paradoksalnie ta informacja wpłynęła raczej negatywnie na notowania ropy naftowej, ale też nie wpłynęła 
bardzo istotnie. Katar nie jest istotnym producentem ropy naftowej, nie jest to tak duży producent jak chociażby 
Arabia Saudyjska, Iran czy Irak – przekonuje Sierakowska. – To jest zupełnie inna skala, dlatego na razie nie 
widać istotnych zaburzeń w produkcji czy eksporcie ropy naftowej z tego regionu. 
W 2016 roku kraje OPEC wyeksportowały średnio o 6,5 proc. więcej surowca niż w 2015 r. – 25 mln baryłek 
dziennie. Otrzymały za niego jednak o 13,2 proc. mniej pieniędzy – 445,7 mld dol. To skutek niskich cen, które na 
początku 2016 roku spadły nawet poniżej 30 dol. za baryłkę. I choć członkom kartelu udawało się w pierwszych 
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miesiącach roku dotrzymywać porozumienia o ograniczeniu wydobycia (choć zwykle o mniejsze niż przewidziane 
umową ilości), to np. w maju produkcja wzrosła o 336 tys. baryłek dziennie. Miedzy innymi w Nigerii i Libii, które 
są wyłączone z ograniczenia. 
– Trudno przewidywać, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza że z politycznego 
punktu widzenia jest to sytuacja dość skomplikowana – mówi analityk rynków surowcowych DM BOŚ. – W 
pewnym stopniu te sankcje dotyczące Kataru wynikały z politycznych zagrywek w regionie. Arabia Saudyjska od 
dłuższego czasu stoi w opozycji do Iranu, czego Katar nigdy nie popierał w tak dużym stopniu i z tego wypływały 
te nieporozumienia, które widzimy obecnie. 
Oficjalnym powodem izolacji Kataru jest wspieranie przez niego terrorystów z Państwa Islamskiego. Znawcy 
regionu zwracają jednak uwagę na fakt, że choć Katar rzeczywiście wspierał niektóre frakcje Bractwa 
Muzułmańskiego, to Arabii Saudyjskiej chodzi przede wszystkim dominację w regionie. Arabia Saudyjska ma 
poparcie antyirańsko nastawionego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Katar natomiast nie chce konfrontacji z 
Iranem. Jakkolwiek jednak zakończy się spór w obrębie Zatoki Perskiej, dopóki pozostaje w sferze dyplomacji, 
dopóty ropa nie powinna podrożeć. Zwłaszcza że to niejedyni producenci na świecie, a rozpoczęty w 2014 roku 
spadek cen surowca spowodował, że Stany Zjednoczone rozwijają produkcję taniej ropy z łupków. 
– Zamieszanie wokół Kataru nie wpłynie istotnie na notowania ropy naftowej w kolejnych miesiącach. 
Spodziewam się że to, co będzie działo się na rynku ropy naftowej, będzie wypadkową produkcji w Stanach 
Zjednoczonych czy poziomu zapasów w tym kraju, a także tego, w jakim stopniu OPEC będzie wypełniać swoje 
zobowiązania związane z porozumieniem naftowym – przewiduje Sierakowska. – W rezultacie zbijania się tych 
dwóch elementów oczekuję, że nie zobaczymy istotnych wzrostów notowań ropy naftowej, natomiast możemy 
zobaczyć albo spadki, albo konsolidację notowań ropy naftowej, czyli poruszanie się w tych rejonach, które 
widzimy obecnie. 
 
 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Pływające miasta-gigantyczne wycieczkowce przeobrażają przemysł 

stoczniowy. 

Tylko w roku 2017 Cruise Lines International Association spodziewa się 22 milionów pasażerów na pokładach 
wycieczkowców. W produkcji coraz większych i nowocześniejszych jednostek partycypują również polskie 
stocznie. W imieniu Stoczni Wisła wypowie się wiceprezes Filip Kwaśniewski, zaś osiągnięcia gdyńskiej stoczni 
Crist na tym polu przedstawi  jej rzecznik, Tomasz Wrzask. 
Kiedy zachodnioeuropejskie stocznie realizujące zamówienia na budowę wycieczkowców dostrzegły Polskę jako 
partnera mającego wystarczające możliwości techniczne by partycypować w tak złożonych kontraktach 
Filip Kwaśniewski: Polskie stocznie są obecne w tym sektorze przemysłu stoczniowego od ponad 17-20 lat. 
Nasi partnerzy zamawiają w polskich stoczniach fragmenty kadłubów wycieczkowców. To naturalna 
konsekwencja rozwoju łańcucha dostaw. 17 lat temu polskie stocznie realizowały zamówienia na dostawę 
modułów stalowych, będących półfabrykatami prostszych jednostek. Udane realizacje przyciągnęły klientów 
zlecających podwykonawcom produkty bardziej zaawansowane technicznie takie, jak moduły tworzące kadłub 
wycieczkowców. Stocznia Wisła nadal specjalizuje się w budowie modułów, natomiast w ciągu ostatnich 10 lat 
mieliśmy do czynienia z istotnymi zmianami, które przeobraziły polski rynek stoczniowy. Obecnie polskie stocznie 
w zasadzie nie dostarczają już prostych, stalowych modułów. Konstrukcje muszą być wyposażone i pomalowane. 
Polskie stocznie montują ponadto elementy wyposażenia maszynowego. Kontrahenci są również coraz bardziej 
wymagający pod względem dotrzymania terminów dostaw zamówionych produktów.  
Tomasz Wrzask: Dla stoczni CRIST, kontrakty na budowę nowoczesnych wycieczkowców, są kolejnym etapem 
w rozwoju firmy. W związku ze zmianami na rynku stoczniowym, zapotrzebowanie na nowoczesne wycieczkowce 
zaczęło od pewnego czasu rosnąć. Stocznie włoskie, francuskie i niemieckie, specjalizujące się w budowie w 
pełni wyposażonych jednostek tego typu, zaczęły potrzebować doświadczonych kooperantów. CRIST, który jest 
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znany w Europie z wielu nowoczesnych i innowacyjnych jednostek był tutaj naturalnym wyborem. Również 
samych zamówień jest na rynku stoczniowym znacznie więcej.  
Jeszcze całkiem niedawno  jednostki zabierające na pokład 5 tys. pasażerów były ewenementem. Obecnie takie 
jednostki są budowane powszechnie. 
Filip Kwaśniewski: Na świecie istnieje dosłownie kilka stoczni będących w stanie zrealizować zamówienie na 
budowę tak gigantycznego statku. Popyt wciąż rośnie więc stocznie nieustannie skracają czas realizacji zleceń. 
Na szczęście dla polskich podwykonawców takich, praktycznie wszystkie stocznie wykonujące tego typu zlecenia 
są zlokalizowane w Europie: Niemczech, Francji, we Włoszech oraz Finlandii. Te kraje należą do grona ścisłej 
czołówki liderów budowy wysokiej klasy wycieczkowców. Rocznie europejskie stocznie budują ok. 8 wielkich 
jednostek. W chwili obecnej polskie stocznie są wykonawcami modułów części podwodnych większości 
zamawianych w Europie jednostek. Polskie stocznie współpracują z partnerami niemieckimi, francuskimi i 
fińskimi.  
Tomasz Wrzask: W Europie mamy niewiele stoczni, które są obecnie w stanie zbudować w pełni wyposażone 
statki pasażerskie. Jedną z nich jest STX France, z którą obecnie współpracujemy. Crist zbuduje bloki dwóch 
ponad 300 metrowych wycieczkowców dla tej firmy. Co istotne nie mówimy tutaj jedynie o fragmentach kadłuba, 
ale m.in. również o wyposażonej, pływającej sekcji o długości 125 m. Masa samej stali tylko tego fragmentu to 
blisko 6000 ton, co pokazuję skalę wielkości tych projektów. 
Jaki procent zamówień na wielkie wycieczkowce realizuje się w Europie? 
Filip Kwaśniewski: Japońska stocznia Mitsubishi właśnie zakończyła budowę dwóch wycieczkowców. Zaraz 
potem oficjalnie potwierdziły, że wycofują się z tego segmentu rynku stoczniowego i nie mają zamiaru 
podejmować takich zamówień w przyszłości. Japończykom nie powiodło się na tym rynku i zakończyli swój 
eksperyment z poważną stratą. Oznacza to, że wszystkie zamówienia przypadają stoczniom europejskim 
oczywiście stocznie chińskie cały czas mają nadzieję na wejście w sektor wycieczkowców.  
Jakie czynniki wpłynęły na powstawanie tak wielkich jednostek? Jeszcze w latach 70. i 80. wycieczkowce 
zabierały na pokład po kilkuset pasażerów. 
Filip Kwaśniewski: Od kilku lat obserwujemy globalny boom turystyczny. Rejsy na pokładach statków- miast 
stają się dla setek tysięcy ludzi na całym świecie sposobem na spędzanie wakacji. Armatorzy dostosowują się do 
nieustannie rosnącej sprzedaży biletów. Coraz większe jednostki z coraz liczniejszymi atrakcjami dostępnymi na 
pokładzie z jednej strony zaspokajają popyt na usługi, z drugiej kreują kształt rynku turystyki morskiej.  
Tomasz Wrzask: Zapotrzebowanie na duże, luksusowe wycieczkowce ciągle rośnie. Stowarzyszenie armatorów 
wycieczkowców Cruise Lines International Association (CLIA) spodziewa się udanego roku 2017 i ponad 22 
milionów gości na pokładach statków należących do 63 zrzeszonych w CLIA operatorów. Odpowiadając na to 
zapotrzebowanie największe zakłady produkcyjne w Niemczech i Francji mają zakontraktowane zamówienia 
nawet do 2022 roku, co daje szanse na stałe zlecenia dla CRIST-u i innych polskich stoczni na przestrzeni 
następnych kilku lat. 
Czy polskim podmiotom przypadają intratne zlecenia? 
Filip Kwaśniewski: Mimo wszystko budowane w Polsce elementy wielkich wycieczkowców mają stosunkowo 
niewielki udział w całkowitej wartości statku. Zamawiane w Polsce części wymagają dużego udziału robocizny 
oraz zaangażowania wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Zagranicznym stoczniom często brakuje 
wykwalifikowanych stoczniowców. Skupiają się za to na produkcji podzespołów i wyposażeniu. Taką produkcję 
łatwo jest zautomatyzować i uczynić seryjną. Polskim stoczniom przypada praca nad elementami 
pracochłonnymi, których realizacja wymaga rzadkich umiejętności. Ciężko porównywać tonaż wycieczkowców z 
jakimiś innymi, produkowanymi na świecie jednostkami. Dodajmy do tego wysokie standardy wykończenia. 
Nowoczesne cruisery to praktycznie pływające miasta z własną infrastrukturą restauracyjną, samodzielną 
elektrownią o niemałej mocy, salami koncertowymi.  
Jakie czynniki decydują o silnej pozycji dotychczasowych głównych producentów? 
Filip Kwaśniewski: Na świecie niewiele jest stoczni, które są w stanie logistycznie zapanować nad budową tak 
skomplikowanej jednostki. Produkcja jednych z największych statków pływających po morzach i oceanach 
wymaga również określonych rozmiarów doków. Coraz bardziej kompletne i zaawansowane elementy docierają z 
polskich stoczni do zamawiającego. Ten proces dokonuje się z korzyścią dla stoczni będących głównym 
kontraktorem dla armatora. Dzięki temu są one w stanie skrócić czas budowy. Uważam, że polskie stocznie 
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powinny się w większym stopniu skupić na segmencie nieco mniejszych jednostek pasażerskich. W tej chwili z 
powodzeniem zajmują się tym stocznie norweskie, którym zabrakło klientów z sektora oil&gas. Powinniśmy 
uczestniczyć w produkcji jednostek rzędu ok. 160 m długości, czyli tzw. expedition cruise. Dla porównania 
największe produkowane obecnie w Europie jednostki liczą 200 tys. tonażu i 300-330 m długości.  
Czy renoma polskich stoczni pozwoli na zwiększenie ich udziału w procesie produkcyjnym? 
Filip Kwaśniewski: Stoczniom jest bardzo trudno wejść w łańcuch produkcyjny tego typu statków. Jeśli stocznia 
się już w nim znajdzie to zaczyna siłą rzeczy budować bardziej długofalowe relacje z partnerami. Stocznia Wisła 
współpracowała wcześniej z szeregiem stoczni z Niemiec i Francji. Partnerzy kierujący się minimalizacją ryzyka 
wiedzieli, że dostarczamy im terminowo produkty charakteryzujące się wysokimi normami jakości. Obecnie na 
każdy statek dostarczamy już pulę modułów. Punktem wyjścia były natomiast realizowane przez nas zamówienia 
na sekcje kadłubowe, będące elementami konstrukcyjnymi jednostek innych typów.  
W jakim kierunku będzie się rozwijał ten segment przemysłu stoczniowego ? Czy istnieje szansa na 
zaimplementowanie nowoczesnych technologii takich, jak ekologiczne napędy. 
Filip Kwaśniewski: To dzieje się na naszych oczach. Nowe jednostki zamawiane w chwili obecnej przez takich 
potentatów, jak Carnival to wycieczkowce napędzane LNG. Turystyce morskiej całe lata zajęło przekonanie 
klasyfikatorów i armatorów, że LNG jest paliwem bezpiecznym i ekologicznym. Sektor wycieczkowców jest 
bardzo innowacyjną gałęzią przemysłu morskiego.  
Tomasz Wrzask: Wykorzystanie nowoczesnych technologii możemy już dzisiaj zaobserwować na rynku promów 
samochodowo-pasażerskich, gdzie coraz częściej wykorzystuje się napędy hybrydowe. Kwestią czasu jest 
wykorzystanie tych rozwiązań na rynku dużych jednostek pasażerskich.  
 
 

Źródło: MorzaiOceany.pl 
 

Na kogo trafią polskie kluby?  

Już dzisiaj wczesnym popołudniem trzy polskie kluby poznają swoich pierwszych rywali w eliminacjach 
europejskich pucharów sezonu 2017/18. Na kogo mogą trafić Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok oraz Lech 
Poznań? 
19 czerwca – to bardzo ważna data dla polskich klubów występujących w europejskich pucharach. Właśnie na 
ten dzień zaplanowano bowiem losowanie I i II rundy eliminacji Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. 
Legia zmagania w kwalifikacjach Champions League rozpocznie od II rundy. Warszawski klub ma wysoki 
współczynnik, dzięki któremu będzie rozstawiony zarówno podczas losowania II, jak i ewentualnie III rundy 
eliminacji. Dzisiaj Wojskowi trafią więc na teoretycznie słabszego rywala.  
W gronie potencjalnych przeciwników mistrzów Polski są:  
MSK Żylina (Słowacja), Żalgiris Wilno (Litwa), Vardar Skopje (Macedonia), FK Kukesi (Albania), The New Saints 
(Walia), Football 1991 Dudelange (Luksemburg), Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina), Linfield FC (Irlandia 
Północna), Buducnost Podgorica (Czarnogóra), Vikingur (Wyspy Owcze), Honved Budapeszt (Węgry), 
Hibernians (Malta), Santa Coloma (Andora), Mariehamn (Finlandia), Spartaks Jumala (Łotwa), FC Samtredia 
(Gruzja) oraz doskonale znany z poprzedniego sezonu Dundalk FC (Irlandia). 
Mecze II rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostaną rozegrane w dniach 11-12 oraz 18-19 lipca. 
Lech i Jagiellonia przygodę z europejskimi pucharami rozpoczną bardzo szybko. Spotkania w ramach I rundy 
eliminacji Ligi Europy zaplanowano bowiem już na 29 czerwca oraz 6 lipca. Podczas dzisiejszego losowania 
kluby z Poznania i Białegostoku na pewno będą rozstawione. Lech, w przeciwieństwie do Jagiellonii, może liczyć 
na teoretycznie słabszego rywala także w ewentualnej II i III rundzie kwalifikacyjnej. 
Potencjalni rywale Lecha i Jagiellonii w I rundzie eliminacji Ligi Europy: 
NK Siroki Brijeg (Bośnia i Hercegowina), CS Fola Esch (Luksemburg), FC Differdange (Luksemburg), Shkendija 
Tetovo (Macedonia), ND Gorica (Słowenia), Sutjeska Niksić (Czarnogóra), Pyunik Erywań (Armenia), Dunav 
Ruse (Bułgaria), Partizani Tirana (Albania), Mladost Lucani (Serbia), Shamrock Rovers (Irlandia), Flora Tallinn 
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(Estonia), Chikhura Sachkhere (Gruzja), Lincoln Red Imps (Gibraltar), FK Jelgava (Łotwa), SJK Seinajoki 
(Finlandia), Cork City (Irlandia), Zeta Golubovci (Czarnogóra), B36 Torshavn (Wyspy Owcze), MFK Rużomberok 
(Słowacja), Derry City (Irlandia), FK Liepaja (Łotwa), Zaria Balti (Mołdawia), VPS Vaasa (Finlandia), Valur 
Reykjavik (Islandia), Vasas Budapeszt (Węgry), Atlantas Kłajpeda (Litwa), Suduva Marijampole (Litwa), SK 
Tirana (Albania), Gandzasar Kapan (Armenia), Torpedo Kutaisi (Gruzja), FK Trakai (Litwa), Tre Penne (San 
Marino), Bala Town (Walia), Dinamo Batumi (Gruzja), NSI Runavik (Wyspy Owcze), FC Balzan (Malta), Connah’s 
Quay (Walia), Bangor City (Walia), UE Santa Coloma (Andora), Progres Niederkorn (Luksemburg), Pelister Bitola 
(Macedonia), Folgore (San Marino), Floriana (Malta), Coleraine (Irlandia Płn.), Ballymena United (Irlandia Płn.), 
Sant Julia (Andora), KI Klaksvik (Wyspy Owcze), St Joseph’s (Gibraltar), FC Prishtina (Kosowo). 
Zdobywca Pucharu Polski, Arka Gdynia, wystartuje w Lidze Europy od III rundy eliminacji. Swojego rywala na tym 
etapie rozgrywek drużyna z Trójmiasta pozna 14 lipca. 
 

 
                         Źródło: PilkaNozna.pl 

Wydarzyło się 19 czerwca - kalendarium 

19 czerwca jest 170.dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 195 dni. 19 czerwca jest 
Światowym Dniem Anemii Sierpowatej. 
19 czerwca wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat. Między innymi: 
1205r. –   Zwycięstwo wojsk małopolskich nad ruskimi w bitwie pod Zawichostem. 
1669 r.  –  Michał Korybut Wiśniowiecki został wybrany na króla Polski.  
1927r.  –   Podniesiono banderę na statku pasażerskim SS Gdańsk. 
1967 r.  -  Podczas przemówienia na kongresie związków zawodowych w Warszawie Władysław 
Gomułka nazwał Żydów mieszkających w Polsce „piątą kolumną”. 
2007 r.   -  Pielęgniarki rozpoczęły protest pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Cztery z nich zaczęły 
okupować budynek, co doprowadziło do powstania tzw. „białego miasteczka”. / W swej celi w Areszcie Śledczym 
w Olsztynie został znaleziony martwy Wojciech Franiewski, przywódca grupy, która porwała i 
zamordowała Krzysztofa Olewnika. 
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

● ● ● 

Poranek. Skacowany mąż i nadąsana małżona siedzą przy stole. Ponura cisza. W końcu małżonka nie 

wytrzymuje: 

- Ale wczoraj wróciłeś nachlany! 

- Ja?! Wcale nie byłem taki pijany! 

- Nie?! A kto w łazience błagał prysznic, żeby przestał płakać?!!! 


