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Trwa kryzys w branży offshore. Kolejni pracownicy tracą pracę. 

Jedna z większych norweskich firm usług naftowo-gazowych, Technip FMC, zdecydowała się odchudzić swoją 
kadrę o 80 pracowników. To kolejny z efektów kryzysu w branży offshore, który w szczególności mocno uderzył w 
Norwegii. 
Oficjalnym powodem zwolnień jest zmniejszona aktywność wydobywcza w Norwegii. Firma posiada swoje 
oddziały w wielu miejscach w Norwegii i prawie wszędzie zdobywa coraz mniej zleceń. 
Według agencji informacyjnych Technip FMC w pierwszym półroczu 2017 usunął ponad tysiąc miejsc pracy. Była 
to część restrukturyzacji po fuzji firm Technip i FMC Technologies. 
Nie lepiej przedstawia się sytuacja w innych skandynawskich krajach. Maersk Oil planuje o 160 zmniejszyć liczbę 
pracowników zatrudnionych w Danii - czytamy w oświadczeniu spółki. 
Zwolnienia są wynikiem wewnętrznej inspekcji przeprowadzonej w Maersk Oil pod koniec zeszłego roku.  
- Zamierzamy złączyć wszystkie nasze spółki w Danii w jedną organizację. To bardziej oszczędny i efektywny 
model, który zapewni nam maksymalnie wydajną produkcję z naszych złóż na duńskiej części Morza Północnego 
- czytamy w oświadczeniu. 
Reorganizacja zajmie kolejne kilka miesięcy. Do pierwszych zmian dojdzie wraz z zakończeniem pierwszego 
kwartału obecnego roku.  
- Naszą dzisiejszą pozycję zawdzięczamy ciężkiej pracy naszych pracowników i wiemy, że te zmiany zmartwią 
wielu z nich. Są one jednak konieczne, by firma była konkurencyjna na rynku offshore - twierdzi Maersk Oil. 
Te zmiany są efektem trwającego od zeszłego roku kryzysu na rynku offshore, wynikającego z niskiej ceny ropy. 
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Prawdziwa rzadkość. Samsung Heavy Industries z zamówieniem na pływający 

terminal LNG. 

Południowokoreańska stocznia Samsung Heavy Industries (SHI) wygrała kontrakt na budowę pływającego 
terminalu gazowego FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) za kwotę 221 mln dolarów. 
FSRU to jednostka do magazynowania i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Statek został zamówiony 
przez konsorcjum trzech firm (Marubeni, Sojitz, Pertamina) i będzie miał pojemność 170 tys. m3.  To 
niecodzienne zamówienie w dobie największego w historii kryzysu na rynku offshore. Obecnie stocznie mają 
trudność z otrzymaniem kontraktów choćby na modernizację jednostek, a zamówienia na nowe statki i terminale 
są naprawdę rzadkie. 
Nowe FSRU będzie wyposażony w najnowszy system regazyfikacji S-Regas autorstwa Samsunga. Ten system 
pozwoli oszczędzić 5 proc. energii i zapobiega korozji zbiorników.  
Pierwsze statki do FSRU weszły do eksploatacji w 2007 r., ich historia jest więc dość krótka, jednak zalety tych 
pływających zakładów produkcyjnych spowodowały szybki rozwój tej specyficznej kategorii jednostek 
zaprojektowanych dla potrzeb przemysłu naftowego. Świadczy o tym liczba FSRU będących obecnie w 
użytkowaniu i przewidzianych do oddania do eksploatacji.  
Za użyciem FSRu przemawia przede wszystkim niższy koszt regazyfikacji. Według danych Międzynarodowej Unii 
Gazowniczej z 2016 r. średnia ważona kosztu regazyfikacji na statku wynosiła 78 dolarów za tonę gazu w 
porównaniu z 334 dolarami za tonę w terminalu lądowym.  
Drugą ważną przewagą jest mobilność i elastyczność wykorzystania FSRU – można je lokować w różnych 
miejscach, zależnie do aktualnego zapotrzebowania, łatwo można dopasować ich zdolność produkcyjną do 
lokalnych warunków. 
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Dwie stocznie z Trójmiasta chcą wybudować nowe statki dla UM w Szczecinie. 

Dwie stocznie z Trójmiasta chcą wybudować wielozadaniowe jednostki dla Urzędu Morskiego w Szczecinie. To 
Remontowa Shipbuilding oraz Stocznia Remontowa Nauta. Oferty przetargowe zostały otwarte w piątek. 
Kwota przetargu to 230 mln zł. Stocznia Remontowa Shipbuilding z Gdańska za zrealizowanie kontraktu 
zaoferowała 213 mln złotych, Stocznia Remontowa Nauta natomiast – 210 mln złotych. Obecnie trwa 
sprawdzanie ofert. 
Nowe statki będą służyły głównie do łamania lodu na Bałtyku, stawiania oznakowania nawigacyjnego na morzu 
oraz holowania jednostek. Mają zastąpić stare statki, zbudowane jeszcze w latach 70. 
Było to już trzecie podejście do przetargu na statki dla szczecińskiego urzędu morskiego. Poprzednie zakończyły 
się fiaskiem – stocznie za wybudowanie jednostek chciały więcej pieniędzy niż było to przewidziane w budżecie. 
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Platforma Lotos Petrobaltic znowu w Remontowej. 

Po niecałych trzech miesiącach pobytu w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni platforma Lotos Petrobaltic wróciła 
do nabrzeża w Stoczni Remontowa SA. Wcześniej w Gdańsku była zadokowana od stycznia do lipca. Oficjalna 
przyczyna nieplanowanego powrotu do Remontowej nie jest znana. 
Podczas poprzedniego pobytu w Remontowej na platformie wykonano szereg prac stalowych i modernizacyjnych 
podwodnej części obiektu. Wykonano m.in. remont podstaw nóg platformy oraz modernizację dolnej części 
kolumn. Jednocześnie firma Elektromontaż Gdańsk wykonała zaplanowane prace elektryczne. Łącznie przy 
projekcie zatrudnionych było ponad 250 osób. 
Bieżący zakres remontu platformy dotyczył będzie prac konstrukcyjnych, stalowych, rurarskich, zarówno w części 
podwodnej, jak i na pokładzie jednostki. 
Po remoncie Platforma będzie służyła do separacji ropy i gazu na bałtyckim złożu B8 Grupy LOTOS. 
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Będzie połączenie promowe ze Świnoujścia do Kłajpedy?. 

Trwają rozmowy w sprawie uruchomienia nowego połączenia promowego ze Świnoujścia do portu w litewskiej 
Kłajpedzie. Szacuje się, że na tej trasie mogłoby być przewożonych od 60 do 120 ciężarówek tygodniowo. 
Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Dariusz Słaboszewski zaznacza, że uruchomienie linii 
musi mieć uzasadnienie ekonomiczne. 
- Rozmawiamy na ten temat także z armatorami, ponieważ to nie jest praca, która w tej chwili jest realizowana 
tylko i wyłącznie w obszarze Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz portu w Kłajpedzie - mówi 
Słaboszewski. 
Na linii ze Świnoujścia do Kłajpedy transportowane byłyby głównie samochody ciężarowe. Rejs na Litwę trwałby 
kilkanaście godzin. - Jeżeli podstawimy prom, ustalimy dokładne warunki, to ciężarówki zostaną ściągnięte z 
polskich dróg. To są wymierne korzyści - wyjaśnia Dariusz Słaboszewski. 
Linię promową do Kłajpedy próbowano otworzyć już kilkanaście lat temu. Wtedy okazało się to nieopłacalne. 
Teraz, według naszych informacji, jest jeden armator zainteresowany obsługą połączenia. 
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Polskie Linie Kolejowe inwestują w poprawę dostępu do portów morskich. 

PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają do końca 2020 r. zrealizować tzw. program portowy, obejmujący porty 
morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu; będzie też zmodernizowana trasa Bydgoszcz - Trójmiasto. 
Wartość inwestycji to ok. 4 mld zł. 
Poprawa dostępu do portów morskich to cel PKP PLK. Dzięki inwestycjom zwiększy się przepustowość linii, 
skróci się czas przewozu ładunków i zwiększy się konkurencyjności przewozów towarowych. 
PLK podpisały już umowy z wykonawcami projektów obejmujących poprawę dostępu kolejowego do portów w 
Gdańsku i Gdyni. Zakończenie tych prac zaplanowano na pierwszą połowę 2018 roku. Na lata 2020 – 2022 
zaplanowano realizację prac na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto. PLK podpisały 
umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla odcinków: Kościerzyna – Gdynia, Somonino-Kartuzy i Glincz-
Kartuzy. Następnie będzie realizowana inwestycja o wartości blisko 900 mln zł do 2022 roku. 
Jak wyjaśniają PLK, inwestycje wokół portów w Gdyni i Gdańsku oraz prace na trasie Bydgoszcz – Trójmiasto 
przyczynią się do poprawy warunków obsługi towarowych przewozów intermodalnych. Zwiększy to sprawność i 
bezpieczeństwo ruchu na liniach tworzących korytarz Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie. Poprawa połączenia 
Trójmiasto – Bydgoszcz będzie również korzystne dla pasażerów. Skróci się czas podróży, poprawi się 
punktualności pociągów i płynność prowadzenia ruchu. 
"PKP Polskie Linie Kolejowe w obecnej perspektywie zakładają znaczącą poprawę dla przewozów towarowych. 
To m.in. dobre połączenie do bałtyckich portów i sprawne wyjazdy ze Śląska. Poprawa trasy Trójmiasto – 
Bydgoszcz zapewni zarówno sprawniejszy przewóz towarów jak i lepsze połączenia aglomeracyjne" – powiedział 
PAP Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.(PAP) 
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Ponad 105 mln. zł. dotacji dla Pomorskich firm na inwestycje. 

180 firm otrzyma ponad 105 mln złotych dofinansowania na inwestycje w ramach właśnie rozstrzygniętego przez 
Zarząd Województwa Pomorskiego naboru wniosków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W wyniku podjętej przez Zarząd Województwa decyzji o 
zwiększeniu puli środków na dofinansowanie projektów, niemal co druga firma, która startowała w konkursie, 
otrzyma wsparcie. 
Każda z firm biorących udział w konkursie mogła starać się o dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln złotych, 
przy założeniu refundacji poniesionych wydatków na poziomie 40 %. Duże zainteresowanie i wysoka jakość 
złożonych projektów skłoniły Zarząd Województwa Pomorskiego do podjęcia decyzji o zwiększeniu puli środków 
przeznaczonych na dofinansowanie z pierwotnie zaplanowanych 66 mln złotych do aż 105 mln. Nabór wniosków 
prowadziła Agencja Rozwoju Pomorza w okresie od 1 lutego do 15 marca 2017 r. 
Otrzymane dofinansowanie to szansa na rozwój głównie poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, które 
firmy będą mogły wprowadzić dzięki środkom UE. 
Przedsiębiorstwa będą mogły m. in. rozbudować i unowocześnić posiadaną infrastrukturę, zakupić maszyny, 
instalacje i urządzenia, wdrożyć systemy zarzadzania czy zinformatyzować procesy produkcyjne. Wybrane do 
realizacji projekty wpisują się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. 
To już druga edycja tego  konkursu  jaki organizowała Agencja Rozwoju Pomorza w ramach RPO WP. Warto 
podkreślić, że teraz złożone projekty, były jeszcze wyższej jakości, niż te, które wpłynęły w poprzednim naborze 
w 2016 roku. Wówczas dofinansowanie w wysokości ponad 52 mln złotych otrzymało 100 spośród 416 firm - 
mówi Łukasz Żelewski, prezes zarządu ARP. Tym razem pula środków wzrosła dzięki decyzji Zarządu 
Województwa Pomorskiego do poziomu 105 mln złotych przez co mogła zostać przeznaczona aż na 180 
projektów spośród 437 złożonych. To oznacza, że niemal co drugi przedsiębiorca otrzymał wsparcie – dodaje 
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Żelewski.  
Tak dobry wynik świadczy o wysokim potencjale firm, które stawiają na innowacyjność i wysokie technologie. 
Przedsięwzięcia wybrane do realizacji w dużej mierze wpisują się w obszary Inteligentnych Specjalizacji 
Pomorza. Począwszy od technologii offshore i portowo-logistycznych, przez technologie interaktywne w 
środowisku nasyconym informacyjnie, technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu 
energii i paliw oraz w budownictwie, aż po technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu 
starzenia. To potwierdza, że wybraliśmy dobre kierunki rozwoju w naszym regionie - mówi Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego.   
Przed przedsiębiorcami teraz czas na podpisywanie umów o dofinansowanie projektów i realizację 
zaplanowanych przedsięwzięć. Już w najbliższych dniach Agencja Rozwoju Pomorza zaproponuje terminy 
spotkań informacyjnych, na których przybliży zasady przygotowania się do podpisania umowy oraz zasady 
prawidłowej realizacji i rozliczania projektów.  Szczegółowe informacje  i terminy spotkań dostępne będą na 
www.arp.gda.pl  w zakładce Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Weź udział w 
projektach, szkoleniach i konferencjach / 
AW latach 2014-2020 ARP pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  Łączna pula środków przeznaczona na 
konkursy ogłaszane za pośrednictwem ARP w latach 2014-2020 wynosi prawie 150 mln euro. Bieżące informacje 
i ogłoszenia o naborach są publikowane na stronie ARP  www.arp.gda.pl oraz www.rpo.pomorskie.eu. 
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Info OMK. 

Ubezpieczenia społeczne w Polsce dla polskich marynarzy c.d. 
Informujemy, iż zamieściliśmy w strefie członków Związku najnowsze informacje z Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w postaci nowej propozycji dedykowanych ubezpieczeń społecznych dla 
marynarzy. 
W materiale jest zawarta pierwsza konkretna propozycja dla polskich marynarzy pracujących u armatorów 
zagranicznych która będzie dyskutowana podczas spotkania roboczego w MGMiŻŚ dnia 20.10.2017 w którym 
bralismy udział. 
Będziemy informować o dalszych postanowieniach. 
 
Po marynarsku o konwencji MLI wprowadzającej zmiany w umowach o unikaniu podwójnego 
opodatkowania 
W ostatnich tygodniach zrobiło się dosyć głośno o nowej konwencji, na podstawie której będą wprowadzane 
zmiany w istniejących umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
Tuż po pierwszych sygnałach zleciliśmy szczegółowe zbadanie jaki wpływ będzie miała omawiana konwencja na 
sytuację podatkową polskich marynarzy. Ponieważ pracownicy OMK nie są prawnikami tylko marynarzami 
opiszemy to w przystępnym języku, po marynarsku. 
Nowa konwencja zmienia dotychczasową, modelową umowę OECD dotyczącą unikania podwójnego 
opodatkowania. Państwa które zgadzają się być stroną konwencji składają dokument  w którym wskazuję jakie 
artykuły w jakich umowach chcą zmienić. Każdy kraj przekazuje taki dokument dalej, a treść w nim zawarta 
będzie zrealizowana po ratyfikowaniu konwencji.  W naszym przypadku, Polska wyraziła chęć wprowadzenie 
zmian w 78 umowach z innymi krajami. 
Zmian jest wiele ale to co dotyczy nas marynarzy to zmiana w metodach unikaniu podwójnego opodatkowania 
czyli  zamiana dotychczasowej metody „wyłączania z progresją” na „zaliczenie proporcjonalne” . Innymi 
słowami  podatek należy płacić w Polsce, lecz można od niego odliczyć podatek zapłacony za granicą. 
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Tak długo jak polscy obywatele mogą korzystać z tzw. „ulgi abolicyjnej” zagrożenie wydaje się czysto 
hipotetyczne według naszego radcy prawnego. Nie zmienia to jednak faktu, że rozliczać się będziemy w inny 
sposób – tak jak to robią polscy marynarze pracujący na statkach np. bandery norweskiej. 
Podsumowując szykują się dla nas, prawdopodobnie od 1 stycznia 2019, nowe obowiązki administracyjne: 
⇒ odprowadzanie comiesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego lub uzyskanie z Urzędu 
Skarbowego odpowiedniego zaświadczenia o niewspółmiernie wysokich zaliczkach w świetle należnego podatku, 
⇒ złożenie PITa po zakończeniu roku podatkowego ponieważ tylko tak można skorzystać z odliczeń podatku 
zapłaconego za granicą oraz ulgi abolicyjnej. 
Przypominamy, iż równolegle toczą się pracę w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla polskich marynarzy pracujących za granicą, pod obcymi 
banderami. Według wstępnych założeń Ministerstwo Gospodarki Morskiej podejmuje próbę przeforsowania 
zasady zwolnienia podatkowego w Polsce dla marynarzy pracujących ponad 183 dni na statku w roku 
kalendarzowym, z której mogliby skorzystać marynarze opłacający składki na ubezpieczenie społeczne. 
OMK będzie dalej śledzić losy konwencji i zmian w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania o czym 
będziemy informować marynarzy z OMK. 
 
Internetowa wymiana walut na Currex - dla tych, co na morzu 
Przekazujemy list do marynarzy od marynarza, twórcy nowego kantoru internetowego - (marynarza z OMK). Jest 
on skierowany do wszystkich marynarzy lecz wskazuje na to, iż przygotowana została także specjalna oferta dla 
marynarzy z OMK. 
Koleżanki i koledzy Marynarze, 
Z przyjemnością przedstawiamy Wam społecznościową giełdę wymiany walut Currex - stworzoną przez 
marynarzy z OMK dla wszystkich - ale dla Was w szczególności. 
Currex to: 
1.    Prawdopodobnie najniższe w kraju opłaty za wymianę (brak spreadu, minimalna prowizja).  
2.    Możliwość ustalenia własnego kursu wymiany. 
3.    Wymiana waluty i przelewy bez potrzeby dostępu do telefonu - przez internet (także na morzu),  
Bezpłatna wymiana walut na start!  
Ponieważ Currex rusza dopiero w rejs, nie pobieramy teraz opłat za wymianę. Oferta ograniczona czasowo, ale 
dzięki systemowi bonusów przedłużycie darmowy okres wymian nawet o kilka miesięcy! A po zakończeniu 
promocji - specjalnie dla Marynarzy z OMK - przygotowujemy atrakcyjną ofertę. 
Załóż darmowe konto i już dziś przetestuj Currex.pl 
Pozdrawiamy 
Zespół Currex 
 
Wyzysk dokerów w Dżakarcie 
Jedna z największych na świecie firm załadunkowych regularnie pogarsza warunki wynagrodzeniowe dokerów w 
Dżakarcie. 
ICTSI zmusza pracowników do wykonywanie niebezpiecznej pracy w nadgodzinach. Dodatkowo  dokerom 
należącym do Związku Zawodowego odmówiono wypłaty wynagrodzenia co powoduje, iż w wielu przypadkach 
nie mają funduszy na podstawowe utrzymanie rodziny. Pracownicy portu nie mają za co posyłać dzieci do szkół i 
są eksmitowani z domów. 
To jest forma działania przyjęta przez ICTSI przeciwko pracownikom, którzy zrzeszyli się w Związku i mają 
odwagę wyrażać swoje poglądy. 
ITF wspierając dokerów uruchomił kampanię zbierania podpisów pod wnioskami o wypłatę zaległych 
wynagrodzeń i zaprzestania prześladowania uzwiązkowionych dokerów i ich rodzin. 
Zapraszamy wszystkich marynarzy do wsparcia tej inicjatywy pod adresem  http://www.labourstart.org/go/ictsi 
Z dopiskiem National Maritime Section w rubryce „Union”. 
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Jedenastka weekendu 13. Kolejki Ekstraklasy. 

Za nami prawie wszystkie mecze 13. kolejki Lotto Ekstraklasy. Redakcja "Piłki Nożnej" przyjrzała się grze 
poszczególnych graczy i dokonała wyboru tych najlepszych, którzy trafili do "jedenastki weekendu". Oto oni: 
Pełną pulę podczas tej rundy spotkań zgarnęła Arka Gdynia, która wprowadziła do naszej "jedenastki" aż trzech 
zawodników. Na wyróżnienia zapracowali sobie Michał Marcjanik, Marcin Warcholak i oczywiście Rafał 
Siemaszko. Wszyscy oni mieli swój wymierny wkład w wysokim zwycięstwie Arki nad Jagiellonią Białystok (4:1). 
Dwóch piłkarzy z nominacjami miały takie kluby jak Legia Warszawa (Arkadiusz Malarz i Michał Pazdan), a 
także Górnik Zabrze (Damian Kądzior i Łukasz Wolsztyński). Dla Kądziora było to już piąte tego typu 
wyróżnienia w obecnym sezonie. 
Również pięć nominacji od początku trwania rozgrywek otrzymał Maciej Makuszewski z Lecha Poznań. Tym 
razem reprezentant Polski rozegrał dobrą partię w meczu przeciwko Lechii Gdańsk. 
 
 
 
 

 
 

 
Źródło: PilkaNozna. 
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Wydarzyło się 23 października  - kalendarium 

23 października jest 296 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostają 69 dni. 23 października  
jest  w Kambodży Rocznicą Paryskiego Porozumienia Pokojowego..  
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1501 r. –   Król Aleksander Jagiellończyk zatwierdził polsko-litewską unię mielnicką. 
1793 r.  –  Sejm grodzieński ratyfikował II rozbiór Polski. 
1817 r. – Założono Instytut Głuchoniemych w Warszawie.   
1939 r. –  Masakra 56 Polaków w zakładzie karnym w Inowrocławiu.  
1987 r. – Utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. 
2014 r. – W wyniku wybuchu gazu w kamienicy w Katowicach zginęły 3 osoby (dziennikarze Dariusz 
Kmiecik i Brygida Frosztęga-Kmiecik oraz ich 2-letni syn), a 5 zostało rannych, z których jedna zmarła później w 
szpitalu 
 
 
 
Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

 

● ● ● 

 

Dzieci z amerykańskiej szkoły jadą na wycieczkę. Nauczyciel poucza dzieciaki, żeby w czasie wycieczki 

odnosiły się do siebie poprawnie. 

- Nie chcę słyszeć żadnych rasistowskich dowcipów. Wszyscy są równi bez wzgledu na kolor skóry. 

Dlatego umówimy się, że wszyscy są niebiescy. A teraz proszę wsiadamy do autobusu. Jasnoniebiescy 

proszę do przodu, a ciemnoniebiescy do tyłu. 


