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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku ze strefy Schengen, poza Schengen – obowiązkowy test– 

stan na dzień 31-01-2022 r 

Informujemy, że z obowiązku kwarantanny w ramach wykonywania czynności zawodowych są zwolnnieni 
marynarze powracający ze strefy Schengen. Dz.U.2021.861 
Uwaga: osoby wymienione w katalogu wyłączeń z obowiązku odbywania 14.dniowej kwarantanny po wjeździe do 
RP z poza strefy Schengen(vide odpowiednio katalog wskazany w par. 3.2 i 3.3 rozporządzenia), aby móc 
skorzystać z wcześniej już przysługujących im zwolnień, w aktualnym stanie prawnym i faktycznym 
dodatkowo winny także posiadać i okazać  funkcjonariuszowi SG ww. negatywny test diagnostyczny w 
kierunku SARS-CoV-2, który może być wykonany w trzech wariantach: 

 przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego 
testu. 

 przed odprawą graniczną - po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska, 
 na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy. 

Ważne - w wariancie nr 3. zwolnienie z kwarantanny obejmie także tych podróżnych, którzy nie mieli 
możliwości wykonania testu ani przed przylotem do Polski ani na lotnisku przed odprawą graniczną, 
gdzie nie stworzono takiej infrastruktury. W tym przypadku procedura zwalniania podróżnego od 
obowiązku kwarantanny będzie spoczywała już tylko i wyłącznie po stronie inspekcji sanitarnej, zatem 
podróżny korzystając z tej opcji - nie musi powracać do strefy odpraw granicznych prowadzonych przez 
funkcjonariuszy SG. 

Szczegóły znajdują się na stronie Straży Granicznej RP, w dziale informacje dla podróżnych 

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html 

Na powyższej stronie, prosimy o zwrócenie uwagi na anglojęzyczną treść informacji w sprawie PCR… 
 
Poniżej link do informacji, która została umieszczona  na stronie internetowej lotniska w Gdańsku 

https://www.airport.gdansk.pl/lotnisko/aktualnosci/od-15-grudnia-obowiazkowe-testy-dla-podrozujacych-spoza-
schengen-i-ue-n2119.html 

 

Źródło: www.omk.org.pl 

 

Ograniczenia i procedury w podmianach załóg w portach na świecie. 

W portach na całym świecie, obowiązują ograniczenia, środki bezpieczeństwa i procedury które cały czas się 
zmieniają w związku z dynamiką rozwoju pandemii. 
Poniżej przekazujemy link do aktualizowanej mapy z zaznaczeniem części świata, Państwami i ograniczeniami 
związanymi z podmianami załóg. 
Udostępniona jest na stronie UKP&I Club  www.ukpandi.com. 
http://geollectcoronavirusdashboard.com.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 
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Informacja dla marynarzy zatrudnionych pod bandera NIS. 

Informujemy, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i instytucją 
norweską NAV - Social Insurance and Contributions dotyczące ubezpieczenia polskich marynarzy pracujących 
na statkach zarejestrowanych w NIS (The Norwegian International Ship Register). 
Strona norweska wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia na okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku. 
Niniejsze Porozumienie stanowi przedłużenie dotychczas obowiązującego Porozumienia, które po raz pierwszy 
zostało zawarte  w dniu 2 lipca 2004 roku. Od tego czasu było ono  już kilkakrotnie prolongowane  przez 
właściwe instytucje odpowiednio Norwegii i Polski. 
Pełna treść Porozumienia dostępna pod linkiem: 

https://solidarnosc.nms.org.pl/_DataFiles/Porozumienie_ZUS_NAV_01.01.2022_31.03.2022.pdf 
 

Źródło: www.solidarnosc.nms.org.pl 

Konkurs fotograficzny ITF. 

W dniu 26 stycznia 2022 roku ITF ogłosił otwarcie pierwszego w historii konkursu fotograficznego ITF. Jego 
celem jest pokazanie triumfów, wyzwań i ciężkiej pracy milionów pracowników transportu na całym świecie we 
wszystkich sektorach, branżach i łańcuchach dostaw. 
Niezależnie od tego czy jesteś stewardem, marynarzem, kierowcą autobusu, obsługującym bagaże czy dokerem 
– chcemy zobaczyć co dla Ciebie oznacza praca w transporcie. 
Bycie pracownikiem transportu nie jest łatwe. Oznacza to harowanie w dziwnych porach dnia, z dla od bliskich i 
przyjaciół. Przewóz towarów, ludzi i dostawy dóbr do wszystkich zakątków świata -często w napiętych terminach - 
wymaga hartu. 
Chcemy pokazać zarówno blaski i cienie bycia pracownikiem transportu. Od radości pracy w zespole po 
wyzwania związane z samotnością w podróży. 
Konkurs jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich pracowników transportu z każdego kraju, którzy ukończyli 18 lat. 
Przyjmowanie zgłoszeń kończy się 30 kwietnia 2022 roku w południe czasu środkowoeuropejskiego więc 
zachęcamy wszystkich aby już teraz zaczęli dokonywać zgłoszeń. 
Najbardziej wymowna i interesująca fotografia zostanie nagrodzona nagrodą pieniężna w wysokości 2000 funtów 
a jej autor otrzyma tytuł pierwszego w historii zwycięzcy Nagrody Fotograficznej ITF. 
Pracownicy transportu są siłą napędową naszych społeczeństw. Pracując w każdej porze dnia, często z 
dala od rodzin i bliskich, dostarczamy jedzenie, które ludzie jedzą, zapewniamy bezpieczne dojazdy do 
pracy i dostarczamy energię niezbędną dla naszych domów i podstawowych usług. 
Celem naszego pierwszego w historii konkursu fotograficznego jest pokazanie triumfów i wyzwań 
związanych z byciem pracownikiem transportu we wszystkich sektorach, branżach i łańcuchach dostaw. 
Nagroda inauguracyjna zostanie przyznana za najbardziej uderzające zdjęcie wykonane przez pracownika 
transportu, które najlepiej pokaże jak wprawiamy świat w ruch. 
NAGRODY 
 I nagroda  -   2000  
II nagroda  -   1000 £ 
III nagroda  -    500 £ 
Wyróżnienie -  200 £ 
Zasady i warunki 
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1. Przesłane zdjęcia mogą być pokazywane i udostępniane na wielu platformach ale przede wszystkim będą 
wykorzystywane do pokazania pracy ITF i jej podmiotów stowarzyszonych poprzez jej stronę internetową, 
publikacje, platformy mediów społecznościowych i kampanie. 
2.  Zgłaszając się do konkursu udzielasz nieodwołalnej, niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji praw autorskich 
na pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie dowolnych zdjęć za darmo, 
bez pozwolenia lub przypisania. 
3. Zgłoszenia do konkursu otwarte są od 26 stycznia 2022r. od godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego. 
4. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2022 r. o godzinie 12.00 czasu środkowoeuropejskiego. 
5. Konkurs jest otwarty wyłącznie dla obecnych pracowników transportu. 
6. Przyjmowane będą wyłącznie zdjęcia wykonane od 30 kwietnia 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku. 
7. Zgłoszenia można nadsyłać wyłącznie za pośrednictwem www.itfglobal.org/photoprize. oficjalnej platformy 
konkursowej. 
8. Przyjmowane będą wyłącznie zdjęcia jednoklatkowe. Treść fotografii nie może być zmieniana poprzez 
dodawanie, przestawianie, zniekształcanie lub usuwanie osób i/lub przedmiotów z kadru. 
9. Dozwolone są zmiany koloru lub konwersja do skali szarości, które nie zmieniają treści. 
10. Nie można zgłaszać zdjęć, które zostały opublikowane gdzie indziej. 
11. Na stronie internetowej ITF od maja 2022 będą publikowane zwycięskie zgłoszenia. ITF dołoży wszelkich 
starań, korzystając z podanych danych kontaktowych,  aby skontaktować się ze zwycięskimi fotografami przed 
tym ogłoszeniem. 
Wytyczne dotyczące zgłoszeń 
Poszukujemy efektownych i intersujących fotografii, które umożliwią ludziom wgląd w warunki życia i 
pracy pracowników transportu. 
Ten konkurs jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich pracowników transportu, którzy ukończyli 18 lat. Każdy 
uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. 
Zdjęcia można nadsyłać w dowolnym stylu, od portretów pracowników poprzez zdjęcia osób w pracy, po zdjęcia 
lotnicze i dronowe sceny  związane z transportem – o ile zdjęcia są najwyższej jakości i mają największy możliwy 
rozmiar pliku. 
Upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu na uzyskanie odpowiednich zgód od osób na twoich zdjęciach a 
tam, gdzie jest to przydatne, na dołączenie podpisów i opisów do zdjęć. 
Względy techniczne 
Upewnij się, że masz dowody potwierdzające Twój status pracownika transportu. Na przykład dokumenty 
członkowskie, identyfikator lub list polecający od uznanego pracodawcy z wyraźnie widocznym Twoim imieniem i 
nazwiskiem. 
Potrzebujemy obrazów o jakości nadającej się do druku, dlatego podczas zapisywania i przesyłania plików należy 
podać największy możliwy rozmiar (np. przez zapisanie w telefonie „rzeczywisty rozmiar”). 
 

Źródło:www.itfseafafarers.org. 

Tłumaczenie: Barbara Kubach 

Wyciek z tankowca w Peru. Pracownicy z zakazem wyjazdu z kraju. 

Sąd w prowincji Lima, na środkowym wybrzeżu Peru, zakazał opuszczania tego kraju przez czterech 
pracowników hiszpańskiej spółki Repsol w związku z wyciekiem ropy naftowej. Doszło do niego 15 stycznia 
podczas rozładunku z tankowca w położonej w sąsiedztwie wybrzeża rafinerii La Pampilla. 
Wyciek ponad 6 tys. baryłek ropy nastąpił wskutek uderzenia w tankowiec silnej fali, która pojawiła się w efekcie 
wybuchu wulkanu na wyspach Tonga. Erupcja ta doprowadziła do silnej ondulacji na Oceanie Spokojnym. 
Prowadzący sprawę sędzia orzekł, że przez okres 18 miesięcy nie mogą opuszczać Peru prezes rafinerii La 
Pampilla należącej do spółki Repsol, a także trzech innych członków kierownictwa tego zakładu. 
Reprezentujący oskarżonych adwokat Cesar Pantoja wyjaśnił, że członkowie kierownictwa rafinerii nie zamierzali 
wyjeżdżać z Peru, a także wyrazili już gotowość współpracy z wymiarem sprawiedliwości. 
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Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że katastrofa ekologiczna była wynikiem wysokiej i gwałtownej fali, 
która uderzyła w tankowiec w pobliżu rafinerii powodując skażenie ponad 3 km wód przybrzeżnych i plaż 
przylegających do miejsca katastrofy. 
Według peruwiańskiego rządu wyciek ropy jest najgorszą katastrofą ekologiczną w ostatnich latach w tym kraju. 
Władze Peru potwierdziły znalezienie licznych martwych zwierząt pokrytych ropą. 
Peruwiański rząd twierdzi, że wyciek uszkodził około 18 tys. km kw. pokrytej roślinnością strefy ochrony 
środowiska, w której żyją różnorodne gatunki zwierząt. Wskazał, że katastrofa zagroziła też setkom rodzin 
rybaków, a także zażądał od operatora rafinerii natychmiastowej wypłaty odszkodowań za wyrządzone szkody. 
 
 
                              

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Mikroplastiku jest w morzach więcej niż sądzono. 

Cząstki mikroplastiku są różnorodne, a stosowane metody mogą nie wykrywać wielu zanieczyszczeń tego typu. 
Problem zanieczyszczenia mórz mikroplastikiem jest więc prawdopodobnie większy, niż się wydawało, i 
potrzebne są nowe sposoby prowadzenia badań. 
Naukowcy z Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie, po analizie dostępnych badań prowadzonych na Morzu 
Śródziemnym twierdzą, że problem zanieczyszczenia morza mikroplastikiem jest niedoszacowany. Zwracają 
uwagę, że to jeden z głównych obecnych problemów grożących naturalnym ekosystemom. 
Morze Śródziemne jest przy tym jednym z najbardziej zanieczyszczonych mikroplastikiem zbiorników wodnych. 
Hiszpański zespół porównuje sytuację na tym obszarze do Wielkiej Pacyficznej Wyspy Śmieci. Unoszący się w 
morzu mikroplastik ma bowiem niewielkie szanse wydostać się z zamkniętego obszaru. 
Zajmująca się tym problemem nauka jest jednak relatywnie młoda - zwracają uwagę hiszpańscy eksperci. 
"Plastikowe materiały są bardzo różnorodne, z różnymi cechami, co utrudnia stworzenie standardowych metod 
analizy. Sytuację komplikują rożne dodatki, takie jak barwniki czy substancje zmniejszające palność" - podkreśla 
Laura Simon, główna autorka publikacji, która ukazała się w magazynie „Environmental Pollution”. 
Ze względu na różnorodne metody badacze, wyników zwykle nie można ze sobą porównać - twierdzą naukowcy. 
W czasie ostatniej dekady pobrano 3 tys. próbek, z czego jednak 82,8 proc. pochodziło z obszarów 
przybrzeżnych. Oznacza to dodatkową trudność w ocenie zanieczyszczeń na bardziej oddalonych obszarach. 
Przy tym stosowane były zwykle chwytające plastik sieci o okach wielkości 200 mikronów lub większych, które 
przepuszczały cząstki o mniejszych wymiarach. 
Według zebranych dotąd danych na terenie Morza Śródziemnego kilometr kwadratowy powierzchni wody 
zawiera średnio 84 tys. cząstek mikroplastiku. Osady na dnie zawierają 300 cząstek na kilogram, a piasek na 
plaży - 59 cząstek na kilogram. 
„Liczba cząstek mikroplastiku w naturalnym środowisku rośnie w miarę spadku ich rozmiarów, więc poziom 
zanieczyszczenia Morza Śródziemnego jest prawdopodobnie wyższy. Z powodu używanych metod nie jesteśmy 
jednak w stanie go wykryć” - zauważa jedna z badaczek, dr Patrizia Ziveri. 
Większość cząstek unosi się w wodzie, jednak jak się uważa, ostatecznie trafią one na dno, gdzie będą się 
gromadziły. 
„Nadal dysponujemy bardzo niewielką wiedzą na temat mechanizmów wędrówki mikroplastiku z wód 
powierzchniowych na dno. Potrzebujemy większej liczby badań kolumny wody, aby to zrozumieć” - mówi inny 
autor analiz, dr Michael Grelaud. 
Według naukowców podstawą jest opracowania jednolitych ram dla prowadzonych badań, dzięki czemu będzie 
można porównywać wyniki uzyskiwane przez różne zespoły. Potrzebne jest też łączenie różnych metod oraz 
międzynarodowa współpraca. 

 

Źródło: PAP  
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Technologie floating mogą uniezależnić kraje wyspiarskie od konsumpcji 

paliw. 

Nowe technologie energii odnawialnej, takie jak morskie pływające elektrownie słoneczne, energia fal oraz 
morska energetyka wiatrowa, w połączeniu z ekologicznymi paliwami, są w stanie zabezpieczyć w pełni dostawy 
energii dla krajów wyspiarskich. Jest to wniosek płynący z badań ekspertów, którzy przeanalizowali miks 
energetyczny Malediwów oparty w 100 proc. na OZE. 
Nisko położone obszary przybrzeżne i państwa archipelagowe są szczególnie narażone na skutki zmian 
klimatycznych. Jednocześnie, wiele z nich nadal polega na szerokim wykorzystaniu importowanych paliw 
kopalnych, przede wszystkim oleju napędowego. To paliwo jest wykorzystywane przede wszystkim do produkcji 
energii elektrycznej, a także do zasilania lotnictwa i transportu morskiego. Ponadto, powierzchnia lądowa krajów 
wyspiarskich i archipelagów jest niezwykle ograniczona, a tradycyjne rozwiązania w zakresie OZE nie mogą być 
stosowane w wystarczającym stopniu. 
Eksperci z LUT University i Uniwersytetu w Utrechcie, wraz z innymi partnerami, zbadali opłacalność połączenia 
pływających technologii energii odnawialnej – takich jak morska energetyka wiatrowa, energia pozyskiwana z fal 
morskich czy pływające elektrownie fotowoltaiczne – w celu przejścia kraju wyspiarskiego w kierunku systemu 
energetycznego opartego w pełni na OZE. Badania były przeprowadzone z wykorzystaniem potrzeb popularnych 
wśród turystów Malediwów. 
W badaniu, opublikowanym na portalu naukowym Science Direct, przeanalizowano potencjał pływających 
systemów energii odnawialnej, wykorzystywanych w połączeniu z importem neutralnych pod względem emisji 
CO2 syntetycznych e-paliw lub do zasilania własnych jednostek syntezy w kraju, na przykładzie Malediwów, 
gdzie sektor transport jest jednym z kluczowych gałęzi gospodarki. 
Turystyka ożywiła gospodarkę i zwiększyła zapotrzebowanie na energię 
W miarę jak Malediwy przekształciły się z kraju najsłabiej rozwiniętego w kraj o średnich dochodach, 
zapotrzebowanie na energię również zaczęło rosnąć ze względu na zmianę stylu życia mieszkańców. Kraj 
przeżywał gwałtowny rozwój gospodarczy, głównie ze względu na turystykę, od czasu otwarcia pierwszego 
ośrodka wypoczynkowego w latach 70. XX wieku. Gospodarkę kraju charakteryzuje przede wszystkim sektor 
usług z 81 proc. udziałem w 2015 roku, natomiast przemysł (16 proc.) i rolnictwo (3 proc.) to sektory znacznie 
mniejsze. 
Turystyka jest najważniejszym sektorem gospodarki z około 30 proc. udziałem w produkcie krajowym brutto 
(PKB). Transport ludzi i towarów na Malediwach jest szczególnym wyzwaniem. Kraj składa się z prawie 1200 
wysp, które rozciągają się na długości 870 km z północy na południe i 128 km ze wschodu na zachód, podczas 
gdy tylko około 1,4 proc. całkowitej powierzchni kraju to ląd. To sprawia, że nieodzowne jest intensywne 
korzystanie z transportu lotniczego i morskiego, co prowadzi do sektora transportu wymagającego dużej ilości 
paliwa, tworząc wąskie gardło dla zrównoważonej transformacji energetycznej. Import paliw stanowi około 10 
proc. PKB kraju. 
Nowe technologie OZE, takie ja pływające morskie elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne, czy wykorzystujące 
energię z fal, zostały uznane jako potencjalnie główne rozwiązania nadające się do wykorzystania przez kraje o 
bardzo ograniczonej powierzchni lądowej i dużym dostępie do obszarów morskich. Mogą również pozwolić, aby 
w latach 2030-2050 takie państwa osiągnęły 100 proc. udział energii OZE w miksie energetycznym. Ponadto, 
zdaniem ekspertów wycofanie oleju napędowego z produkcji energii elektrycznej będzie miało wpływ na 
znaczące obniżenie kosztów energii. 
Przedstawione wyniki pokazują, że system energetyczny polegający w 100 proc. na OZE jest technicznie 
wykonalny już w 2030 roku przy względnym koszcie energii końcowej wynoszącym odpowiednio 120,3 €/MWh i 
132,1 €/MWh dla dwóch analizowanych scenariuszy w porównaniu do 105,7 €/MWh w scenariuszu odniesienia z 
2017 roku. Do 2050 roku koszt energii końcowej można obniżyć odpowiednio do 77,6 EUR/MWh i 92,6 
EUR/MWh. 
Pomoże także wodór 
Jak zwracają uwagę autorzy opracowania, wraz ze wzrostem liczby instalacji OZE wzrośnie zapotrzebowanie na 
technologie magazynowania, zwłaszcza krótkoterminowego przy wykorzystaniu rozwiązań bateryjnych. Ze 
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względu na brak połączeń międzysystemowych kraje wyspiarskie takie jak Malediwy wymagają 
wyspecjalizowanego rozwiązania w zakresie bilansowania i magazynowania sezonowego. W tym kontekście 
wskazują na możliwość wykorzystania wodoru. 
Czytamy w artykule, że wodór nadaje się nie tylko ze względu na możliwą dystrybucję elementów systemu, które 
można rozmieścić na wyspach w całym kraju. Bez krajowej produkcji e-paliw transportowych, ponad jedna trzecia 
energii elektrycznej w analizowanym scenariuszu jest „przetwarzana” za pomocą technologii magazynowania. 
Jeżeli scenariusz obejmuje lokalne zakłady produkcyjne e-paliw, udział energii fal, energii wiatrowej i 
bezpośrednio wykorzystywanej energii słonecznej może wzrosnąć. 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

 

Port Kołobrzeg chce uczestniczyć w Offshore. 

Port Morski w Kołobrzegu liczy na statki serwisowe obsługujące polskie farmy wiatrowe na Bałtyku. 
Port Morski w Kołobrzegu wystosował do mediów informację, z której wynika, że zamierza wykorzystać trend 
budowy morskich farm wiatrowych również na wodach Pomorza Zachodniego. 
"Port w Kołobrzegu prowadzi aktywną politykę informacyjną zaznaczając swoją obecność w dyskusji na temat 
portów na czas budowy infrastruktury i później serwisowania farm wiatrowych" - czytamy w informacji, pod którą 
podpisał się Kamil Barwinek z Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg. W komunikacie autorzy podkreślają, że 
kołobrzeski port posiada dostęp do sieci kolejowej i krajowej i międzynarodowej sieci drogowej. Modernizowana 
jest także infrastruktura samego portu. "Efektem intensywnej pracy portu jest opracowanie analizy nawigacyjnej, 
która wskazuje na możliwość zawijania do Portu Kołobrzeg jednostek o parametrach (130m długości, 20m 
szerokości, 7,5m zanurzenia) umożliwiających kooperację portu w zakresie portu instalacyjnego". 
Ważną informacją dla kołobrzeskiego portu było ogłoszenie przez Orlen poszukiwań odpowiedniej lokalizacji dla 
portu instalacyjnego oraz o złożeniu przez koncern trzech nowych wniosków o lokalizację farm wiatrowych. Swoje 
wnioski złożyło także PGE. 
- Chcemy wykorzystać ten fakt do rozmów o potencjale portów małych i średnich dla obsługi inwestycji offshore. 
Zdobycie takich zleceń to rozwój dla lokalnego biznesu w różnych obszarach - mówi cytowany w wiadomości 
prezes portu i jednocześnie przewodniczący Związku Małych Portów Morskich Artur Lijewski. 
W zeszłym roku w Porcie Kołobrzeg odbyło się podpisanie listu intencyjnego między firmami, które chcą 
uczestniczyć w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku. 

Źródło: PAP  

Zapotrzebowanie na zbiornikowce wahadłowe będzie stale rosło. 

Zapotrzebowanie na tankowce wahadłowe (ang. shuttle tankers) w krajach o dużym wydobyciu ropy naftowej na 
morzu i ograniczonej infrastrukturze rurociągowej będzie stale rosło w nadchodzących latach. Zdaniem 
analityków Rystad Energy, wolumen wydobycia ropy wymagający transportu wzrośnie do 3,3 mld baryłek rocznie 
przed końcem dekady, co oznacza skok o 35 proc. wobec 2,5 mld w 2021 roku. 
Raport Rystad Energy koncentruje się na pięciu kluczowych rynkach dla tankowców wahadłowych - Brazylii, 
Kanadzie, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Rosji. W miejscach, gdzie rurociągi podmorskie są nieopłacalne, 
zbiornikowce wahadłowe są kluczowe dla transportu surowca z odwiertów do rafinerii i terminali. Poza niewielkimi 
spadkami całkowitego zużycia ropy w tych krajach w 2018 i 2021 roku, aktywność tankowców wahadłowych 
wzrasta z roku na rok od 2013 roku i ma dalej rosnąć ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) wynoszącą 3,5 
proc. w latach 2021-2030. 
Morze Północne było kiedyś pionierskim regionem i największym rynkiem dla zbiornikowców wahadłowych ze 
względu na trudne warunki środowiskowe i rozdrobnioną strukturę pól wydobywczych. Brazylia jest obecnie 
największym rynkiem dla zbiornikowców typu shuttle ze względu na ultragłębokie pola naftowe. Kraj ten będzie 
odpowiadać za ponad połowę popytu na rynku shuttle od 2026 roku. 
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- Istnieje potrzeba nowego napływu zbiornikowców typu shuttle, aby sprostać rosnącemu popytowi i zastąpić 
część starzejącej się floty, która zostanie wycofana z użytkowania. Wydobycie ropy naftowej będzie 
kontynuowane jeszcze przez wiele lat, a biorąc pod uwagę solidną ekonomię i konkurencyjność przemysłu 
offshore, nowe inwestycje w wydobycie morskie  będą prawdopodobnie nadal realizowane zapewniając świetlaną 
przyszłość przed branżą zbiornikowców wahadłowych - powiedział Oddmund Føre, starszy wiceprezes ds. badań 
usług energetycznych w Rystad Energy. 
Gwałtowny wzrost produkcji morskiej w Brazylii spowodował znaczny wzrost wykorzystania zbiornikowców 
wahadłowych, których wolumen transportu wzrosła o 55 proc. z 695 milionów baryłek w 2013 roku do 1,07 
miliarda w 2021 roku. Przewiduje się dalszy wzrost o 72 proc. do końca 2030 roku, kiedy to całkowity wolumen 
obsługiwany przez tankowce wahadłowe w tym kraju osiągnie 1,84 mld baryłek. Ten dynamiczny wzrost sprawi, 
że Brazylia umocni swoją pozycję światowego lidera w zakresie obsługi tankowców wahadłowych. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Teleskop Webba dotarł do celu 1,5 mln km od ziemi. Kiedy zobaczymy pierwsze 

zdjęcia? 

Można już odetchnąć z ulgą. W kosmosie udało się rozłożyć niezwykle skomplikowane origami warte w sumie 10 
miliardów dolarów. Za mniej więcej pół roku astronomów czeka prawdziwa uczta. Nas również Webb zachwyci 
obrazami kosmosu. 
Po trwającej miesiąc podróży Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dotarł do celu. To punkt libracyjny, zwany 
też punktem Lagrange’a. Takich miejsc, gdzie równoważy się przyciąganie ziemskie i słoneczne, jest 
pięć. Teleskop Webba cumuje w punkcie L2, który jest odległy o 1,46 miliona kilometrów od Ziemi w 
prostej linii od Słońca. 
W punkcie L2 teleskop Webba może pracować nawet przez 15 lat 
Punkt L2 nie jest doskonale stabilny. Teleskop będzie wokół niego musiał krążyć po niewielkiej orbicie. Na 
szczęście rakietą Ariane, która wyniosła teleskop w kosmos, udało się tak pokierować, że zaoszczędził on po 
drodze sporo paliwa. Astronomowie obliczają, że starczy go nawet na 15 lat pracy. 
Umieszczenie teleskopu w tym miejscu ma jedną zasadniczą zaletę: Ziemia, Księżyc i Słońce znajdują się 
stale w tym samym fragmencie nieba. Nie przeszkadzają więc w obserwacjach tak, jak dzieje się to w 
przypadku bliskich teleskopów. 
Na przykład teleskop Hubble’a krąży zaledwie 547 km od Ziemi. Nasza planeta przesłania mu stale połowę 
potencjalnego pola obserwacji. Dodatkowo musi jeszcze uwzględniać położenie Księżyca i Słońca. 
Kosmiczne zimno ułatwi teleskopowi Webba obserwacje w podczerwieni 
Jest jednak inny powód, dla którego jedno z najdroższych urządzeń w historii umieszczono tak daleko od 
Ziemi. Teleskop Webba będzie pracował także w podczerwieni. 
Oddalanie się od siebie galaktyk sprawia, że światło docierające do nas z głębi kosmosu jest przesunięte właśnie 
ku podczerwieni. Dalekich galaktyk nawet nie widać już w świetle widzialnym. Obserwacje w tym zakresie 
pozwolą zajrzeć znacznie głębiej w historię Wszechświata. 
 
Promieniowanie podczerwone emitują jednak wszystkie oddające ciepło ciała. To z tego właśnie 
powodu teleskop zacumował z dala od Ziemi, która także oddaje ciepło w kosmiczną przestrzeń. 
Przed Słońcem z kolei teleskop chroni aż pięć warstw niezwykle cienkiej folii, z których każda odbija coraz 
większą część jego promieniowania. Dzięki temu temperatura zacienionej strony teleskopu Webba to 
zaledwie minus 211 stopni Celsjusza. Docelowo ma być jeszcze niższa i wynieść minus 233 st. C. 
Teleskop Webba będzie przez pół roku ustawiał swoje zwierciadła 
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba czeka jeszcze dość powolne i żmudne ustawianie luster. Jest ich 
osiemnaście i każde z nich musi bardzo precyzyjnie odbić światło tak, by trafiło do zwierciadła wtórnego. 
Dopiero z tego zwierciadła – przez otwór w zwierciadle pierwotnym – dotrze ono do instrumentów pomiarowych. 
Ustawienie wykonanych z kruchego berylu i pokrytych warstwą złota sześciokątnych luster dopasowywać będzie 
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aż 126 silniczków. Zrobią to z dokładnością do 10 nanometrów, czyli tysięcznej części grubości ludzkiego 
włosa. 
Ten proces, jak szacują inżynierowie, potrwa nawet pół roku. Gdy się zakończy, do instrumentów teleskopu 
zacznie docierać światło widzialne i promieniowanie podczerwone z niespotykaną do tej pory ostrością. 
Jakie urządzenia teleskopu Webba będą badać kosmos? 
Gdzie trafi światło ze zwierciadeł teleskopu Webba? Na jego pokładzie znajduje się kilka instrumentów, które 
będą badać kosmos. 
Pierwszym z nich jest NIRCam, główna kamera rejestrująca światło widzialne (od zakresu 0,6 mikrometra, 
czyli światła żółtego) i bliską podczerwień (do 5 mikrometrów). Będzie ona mogła zarejestrować obrazy 
gwiazd i galaktyk we Wszechświecie, gdy powstawały około 12 miliardów lat temu. 
NIRCam jest też wyposażony w koronarograf, który może zasłonić tarczę gwiazdy i obserwować krążące 
wokół niej planety. Ten sam instrument pozwoli też oglądać bliższe nam obiekty w Układzie Słonecznym, które 
są na tyle niewielkie i odległe, że dotychczas astronomom umykały. 
Na pokładzie teleskopu Webba jest też NIRSpec. To spektrograf działający w tym samym zakresie widma, co 
NIRCam. Będzie on analizował spektrum światła, co pozwoli na określenie temperatury i składu kosmicznych 
ciał. 
Każdy pierwiastek czy związek chemiczny pochłania bardzo określone zakresy promieniowania. Pozostawia to 
odbitym świetle charakterystyczne, ciemne prążki. Na podstawie takich „odcisków palców” można będzie na 
przykład badać skład atmosfery odległych planet. NIRSpec będzie mógł badać aż sto różnych obiektów naraz. 
  
MIRI, inny instrument, rejestruje fale podczerwone w średnim zakresie (od 5 do 28 mikrometrów). Z tego powodu 
jest też dodatkowo chłodzony. NIRCam to jednocześnie kamera i spektrograf. Pozwoli na obserwacje 
najstarszych galaktyk, odległych gwiazd i ich planet. W naszym Układzie Słonecznym – na dostrzeżenie 
najsłabszych komet i asteroid. 
Czwarty instrument, FGS/NIRISS tak naprawdę składa się z dwóch elementów. FGS to kamera, która posłuży do 
kalibracji teleskopu. NIRISS zaś zbada odległe planety w zakresie bliskiej podczerwieni. 
 
Już latem teleskop Webba prześle pierwsze, kolorowe zdjęcia na Ziemię 
Ustawienie tych wszystkich instrumentów oraz zwierciadeł teleskopu potrwa około pięciu miesięcy. Gdy to już 
nastąpi, astronomowie pokażą nam pierwsze kolorowe zdjęcia z teleskopu Webba. Nie będą jeszcze 
szczególnie wartościowe dla naukowców, ale pokażą, że wszystko działa jak należy. 
Gdzie skieruje się oko teleskopu Webba? To jeszcze tajemnica, której naukowcy nie chcą 
zdradzić. Częściowo dlatego, że nie wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi, więc nie wiadomo, gdzie akurat 
teleskop będzie skierowany. 
Pierwsze pięć miesięcy pracy obserwacyjnej teleskopu Webba jest już zaplanowane co do minuty. Czas 
został podzielony przez specjalny komitet, który oceniał aż 1173 wnioski złożone przez badaczy. Wybrano z nich 
266 takich, które mają szansę przynieść przełomowe obserwacje i odpowiedzi na fundamentalne pytania. 
Jak powstawały pierwsze gwiazdy i galaktyki? Jak powstają supermasywne czarne dziury? Jak wokół gwiazd 
powstają planety? Czy na którejś z nich jest ciekła woda i atmosfera bogata w tlen? Odpowiedzi zaczną napływać 
już latem tego roku. 

Źródło: Focus.pl 

Adam Nawałka przerywa milczenie.  

Adam Nawałka udzielił wywiadu portalowi meczyki.pl. Były selekcjoner oficjalnie potwierdził, że to nie on obejmie 
stery w reprezentacji Polski. Szkoleniowiec zaznaczył jednak, że będzie trzymał kciuki za powodzenie kadry w 
marcowych barażach. 
Adam Nawałka przerwał milczenie. Polski trener porozmawiał z Tomaszem Włodarczykiem z serwisu 
"Meczyki.pl". Były selekcjoner polskiej kadry oficjalnie wyznał, że nie poprowadzi po raz kolejny kadry. Prezes 
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Kulesza był już po słowie z Nawałką, jednak po ponownym kontakcie zawiadomił, że wybór padł na innego 
trenera. 
- Prezes do mnie zadzwonił i poinformował, że wybrał innego kandydata. Podziękował i wyraził nadzieję, że będę 
wspierał reprezentację Polski. Nie może być inaczej, bo zawsze kibicowałem i będę kibicował naszej kadrze. Ze 
mną czy beze mnie jestem z chłopakami podczas barażu przeciwko Rosji. - mówi Nawałka. 
 
Trener potwierdził też, że był już niemalże dogadany z PZPN. - Porozumieliśmy się w sprawie kontraktu w 
czwartek. Prezes zadzwonił do mnie gdy przebywał jeszcze w Turcji i powiedział, że przechodzimy do finalizacji 
rozmów. Zaproponował trzymiesięczną umowę. Wcześniej jednak, dwa tygodnie temu, gdy rozmawialiśmy po raz 
pierwszy, umówiliśmy się na roczny kontrakt. Teraz też się tego trzymałem. Przedstawiłem swój krótko i 
długoterminowy plan, swoje przemyślenia i prezes przyjął je do wiadomości - dodał. 
Szkoleniowiec zaznaczył jednak, że prezes Kulesza nie zdradził mu, kto zostanie nowym selekcjonerem 
reprezentacji Polski. 
Do sztabu szkoleniowego przymierzani byli Łukasz Piszczek oraz Jerzy Dudek. Adam Nawałka w trakcie 
rozmowy potwierdził też, że kontaktował się z nimi w tej sprawie. 
- Nie wykonywałem żadnych nietaktownych ruchów. Nie dzwoniłem do piłkarzy. Jedynie analiza wideo, sprawy 
organizacyjne i logistyczne. [...] To ciężka i dogłębna praca, którą wykonałem na własne ryzyko. Ale podkreślam - 
nie mam pretensji. Zrobiłem to dla dobra reprezentacji i piłkarzy. Trzeba zachować klasę. Cezary Kulesza wybrał, 
ja żyję dalej i kibicuję reprezentacji. - skwitował Nawałka. 

Źródło: PiłkaNozna.pl 

 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację :   

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 12-miesięcznej przynależności pomoc w podniesieniu Twoich kwalifikacji, refundujemy kosztu 
kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW ukończonych w ośrodkach szkoleniowych w Polsce  
• 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 ( opóźnienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/przylacz_sie 

Może polubisz nas na FB ? 
https://www.facebook.com/Organizacja-Marynarzy-Kontraktowych-NSZZ-Solidarno%C5%9B%C4%87-
117864694936213/ 

www.omk.org.pl 

Wydarzyło się 31 stycznia - kalendarium.  
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31 stycznia jest 31. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 334 dni. Dzisiaj obchodzimy 
Cetlycką Wigilię Dnia Imbolc. 
Dzisiaj imieniny świętują : 
Cyrus, Eudoksja, Emma, Euzebiusz, Franciszek 
Ksawery, Geminian, Jan, Ksawery, Ludwika, Marcela, Melaniusz, Rościgniew, Smysława i Spycigniew. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1259 r.–  Trzęsienie ziemi w okolicach Krakowa o sile szacowanej na 4,8 stopni w skali Richtera. 
1633 r.– Rozpoczęły się obrady Sejmu koronacyjnego, poprzedzające koronację króla-elekta Władysława IV 
Wazy.  
1676 r – Przed koronacją Jana III Sobieskiego pochowano na Wawelu jego poprzedników: Jana II Kazimierza 
Wazę i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. 
1773 r. – Z terenów anektowanych w I rozbiorze Polski powstała prowincja Prusy Zachodnie..  
1793 r. - II rozbiór Polski: Prusacy zajęli bez walki Poznań.  
1915 r.–  I wojna światowa: w walce z Rosjanami pod Bolimowem (powiat skierniewicki) armia niemiecka użyła 
po raz pierwszy broni chemicznej (bromku ksylilu), który z powodu niskiej temperatury okazał się nieskuteczny.  
1925r.-  W „Kurjerze Warszawskim” ukazała się pierwsza polska krzyżówka. 
1945 r. - Armia Czerwona zajęła miasta: Barczewo, Barlinek, Bisztynek, Dębno, Kędzierzyn, Kostrzyn nad 
Odrą, Leszno i Ścinawa. 
1980 r. –  Sejm PRL przyjął ustawę o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz ustawę o 
utworzeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-01-28 

1 EUR 4,5697 

1 USD 4,1048 

1 CHF 4,4086 

1 GBP 5,4934 

     

 

    

https://www.nbp.pl/ 
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https://stooq.pl/q/?s=cl.f 

 

 

https://nasdaqbaltic.com  
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Rozrywka 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

 

H U M O R  

Ofiara wypadku budzi się po długiej i ciężkiej operacji.... 
- Co się stało!? Gdzie ja jestem? 
- Miał pan wypadek... 
- To znaczy, że jestem w szpitalu? 
- W dużej części tak... 
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