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Choroba, wypadek , nieprzewidziane zdarzenie na statku? Nie czekaj. 

W ostatnich miesiącach ponowienie odnotowujemy przypadki, zaniedbanych spraw, które w wyniku niepowodzeń 
trafiają do OMK. Przypominamy, iż OMK udziela wsparcia i konsultacji wszystkim zrzeszonym marynarzom. 
Posiadamy numer awaryjny czynny 24/7 w sprawach nagłych oraz adres biuro@nms.org.pl dla spraw bieżących. 
Kontakt z OMK nie jest równoznaczny z interwencją ITF, możemy wspólnie omówić problem i doradzić dalsze 
postępowanie. W sprawie ewentualnej interwencji ITF lub prawnej decydujemy wspólnie.  Bardzo często 
niedopełnione formalności początkowe  decydują o dalszym powodzeniu sprawy. 
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Aktualizacja stref działań wojennych i terrorystycznych. 

Przekazujemy link do najnowszych wytycznych przedstawiających strefy zagrożone działaniami wojennymi i 
terrorystycznymi według stanu na styczeń 2023. 
 
https://www.omk.org.pl/_DataFiles/publikacje/IBF%20Warlike%20and%20High%20Risk%20Areas%201%20Janu
ary%202023_0.pdf 
 
Przypominamy, iż opisane prawa marynarzy związane z wykonywaniem / odmową wykonywania pracy w takich 
strefach, dodatkowym wynagrodzeniem lub odszkodowaniem dotyczą układów zbiorowych ITF. W pozostałych 
przypadkach zasady są opisane indywidualnymi umowami o pracę (kontraktami). 
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Pracujesz na promach TT Line? Sprawdź ofertę OMK. 

Przypominamy wszystkim marynarzom z TT Line, niezależnie czy pracują na taniej banderze czy na narodowej 
niemieckiej, iż Organizacja Marynarzy Kontraktowych poprzez przynależność do National Maritime Section 
posiada bezpośredni kontakt z Verdi i tym samym daje możliwość rozwiązywania bieżących problemów. 
Obecnie jesteśmy zaangażowani głównie w temat związany z kalkulacją czasu przeznaczonego na 
zamustrowanie i repatriację  w portach innych niż Świnoujście oraz kilka spraw dotyczących systemu pracy, a 
powiązanych z układem zbiorowym. 
Przypominamy, iż OMK ma siedzibę poza pracodawcą / pośrednikiem pracy co daje gwarancję, iż przynależność 
do OMK jest „niewidoczna” dla armatora. Wstąpienie do OMK daje natomiast sporo korzyści i wsparcia. 
Zapewniamy pomoc finansową dla osób szkolących się lub planujących podniesienie kwalifikacji, ubezpieczenie 
NNW, rabaty w wybranych ośrodkach szkoleniowych i wiele innych ciekawych rozwiązań.  Zawsze możesz do 
nas zadzwonić i omówić swój problem lub wątpliwość. 
Wypełnienie deklaracji zajmuje jedynie 5 min i można to zrobić on-line. Zapraszamy. 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Nowe źródła wytwarzania pomogą zatrzymać wzrost kosztów energii. 

Jako lider zielonej zmiany prowadzimy najbardziej zaawansowany projekt rozwoju morskich farm wiatrowych w 
polskiej strefie na Bałtyku. Uruchomienie produkcji energii wytwarzanej przez nasze wiatraki na morzu planujemy 
już w 2026 r. - mówi DGP prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. 
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Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., prezes rady zarządzającej 
Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej przypomina w poniedziałkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej", że 
dzięki tarczy solidarnościowej przeciętne gospodarstwo domowe zaoszczędzi w tym roku około 2000 złotych. W 
przypadku gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, z Kartą Dużej Rodziny i rolników 
oszczędność będzie jeszcze większa – odpowiednio 2600 i 3000 zł. I dodaje, że tarcza solidarnościowa sprawi, 
że Polacy za energię zużywaną w swoich domach i mieszkaniach zapłacą ok. 40 proc. ceny rynkowej. 
"Gospodarstwa domowe, które korzystają z podstawowego limitu 2000 KWh, nie muszą nic robić. Cena netto 
energii do tego limitu w okresie do końca 2023 roku pozostanie zamrożona dla wszystkich odbiorców 
indywidualnych na poziomie ceny z 2022 roku. Specjalne oświadczenie muszą złożyć te gospodarstwa domowe, 
które mają prawo skorzystać z wyższego limitu zamrożenia cen. Oświadczenia należy złożyć do 30 czerwca, 
jednak zachęcamy, by zrobić to jak najszybciej" - wskazuje prezes PGE. 
Jego zdaniem rozwiązania tarczy solidarnościowej zaproponowane przez rząd to absolutna konieczność. 
"Pamiętajmy, że mamy do czynienia z bezprecedensowym kryzysem wywołanym przez agresywną politykę 
surowcową Rosji i agresję tego kraju na Ukrainę" - powiedział Wojciech Dąbrowski. I dodał, że kryzys 
energetyczny nie jest efektem ubocznym działań Rosji, lecz jednym z celów jej polityki zagranicznej. "Nie 
możemy na to pozwolić. Ceny energii muszą być więc na poziomie akceptowalnym, czyli takim, który będzie do 
przyjęcia dla gospodarstw domowych, a jednocześnie nie zmniejszy konkurencyjności polskiej gospodarki". 
W opinii prezesa PGE, aby trwale powstrzymać wzrost kosztów, potrzebujemy takich źródeł wytwarzania, które 
będą odporne na manipulacje na rynku surowców i nie będą obciążone kosztami uprawnień do emisji CO2. 
Dlatego - jak dodaje - dziś musimy inwestować w źródła odnawialne, zarówno farmy wiatrowe na morzu, jak i na 
lądzie, fotowoltaikę, elektrownie szczytowo-pompowe, magazyny energii oraz niskoemisyjne źródła, które będą 
stabilizowały system. 
"Przez najbliższe kilkanaście lat polska energetyka będzie oparta na węglu. Produkcja energii z tego surowca 
będzie jednak coraz droższa. Stąd nasza decyzja o udziale w projekcie mającym prowadzić do budowy 
elektrowni jądrowej w Pątnowie" - wskazał Dąbrowski. 
Na pytanie, na ile realny jest to projekt, prezes PGE wyjaśnił, że w tej chwili prowadzone są badania geologiczne 
i sejsmiczne, analizowane są przygotowane już dokumenty i założenia. "Mamy ten komfort, że współpracujemy z 
koreańskim partnerem, który ma olbrzymie, ponad 50-letnie doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Co 
ważne, może się poszczycić terminowością i trzymaniem się budżetu, co niestety nie jest standardem w tej 
branży. Rozmawialiśmy o tym – już po raz kolejny – w Davos z prezesami koreańskiego koncernu KHNP i 
największej prywatnej firmy energetycznej w Polsce, ZE PAK, w rozmowach wziął też udział wicepremier Jacek 
Sasin i minister handlu Korei Południowej Dukgeun Ahn. Po stronie obu rządów, naszej i naszego prywatnego 
partnera widać ogromną wolę do realizacji tego projektu" - wskazał Wojciech Dąbrowski. 
Ocenił, że będzie to korzystne w wielu wymiarach. "Zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski 
uniezależniając nasz kraj od polityki Rosji i innych dostawców surowców energetycznych, ułatwi powstrzymanie 
wzrostu cen energii, będzie to też ważny krok w drodze w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Dodatkowo, jak 
pokazuje przykład naszych koreańskich partnerów, rozwój energetyki jądrowej stanowi istotny czynnik wzrostu 
gospodarczego kraju i przynosi korzyści w postaci transferu nowych technologii" - uważa Dąbrowski. 
Prezes Dąbrowski przekonuje na łamach DGP, że energetyka jądrowa w Polsce to konieczność, która pozwoli 
ustabilizować wytwarzanie z intensywnie rozwijanych przez PGE odnawialnych źródeł. "Jako lider zielonej zmiany 
prowadzimy najbardziej zaawansowany projekt rozwoju morskich farm wiatrowych w polskiej strefie na Bałtyku. 
Uruchomienie produkcji energii wytwarzanej przez nasze wiatraki na morzu planujemy już w 2026 roku, a 
docelowo chcemy zbudować nawet 6,5 GW mocy offshore. Już teraz posiadane przez PGE koncesje pozwalają 
na zrealizowanie ponad połowy z naszych planów, ale staramy się o kolejne obszary, by maksymalnie wzmocnić 
nasz potencjał" - zapowiada. 
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Przygotowania do gospodarczego sztormu. Analiza rynku frachtowego i 

czarterowego . 
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Głosy analityków płynące z wielu stron podkreślają, iż 2023 rok może być dla światowej gospodarki bardzo 
trudny. Chodzi o spodziewane spowolnienie gospodarcze oraz niepewność, co do dalszego rozwoju rynków 
konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Oczywiście będzie to miało w konsekwencji przełożenie na transport morski.  
Sytuacja na rynkach drobnicowców wielozadaniowych przystosowanych i przewożących ładunki ciężkie i 
ponadgabarytowe ewidentnie wskazuje, że poziom inwestycji powoli wyhamowuje. Z drugiej strony należy liczyć, 
iż po jakimś czasie wiele z państw podejmie spore wysiłki inwestycyjne, których celem będzie pobudzenie i 
odbudowa gospodarek. Wiele parametrów wskazuje na to, że jeszcze gorsza sytuacja frachtowa po okresie 
bardzo wysokich dochodów występuje w transporcie kontenerowym. Rynek wyczulony na spadki konsumpcji 
detalicznej obsługiwanej głównie w transporcie kontenerowym nieustannie reaguje na dostępną podaż ładunków. 
Rynek drobnicowców wielozadaniowych i ciężarowców 
Według indeksu branżowego Drewry Multipurpose Index, wskazującego na średnie stawki czarterowe, bazujące 
na odczytach wybranego koszyka jednostek wielozadaniowych, grudzień pozostawał na w miarę stałym poziomie 
z drobną tendencją spadkową. Poziom indeksu wynosił USD 9,946. Było to nieco wyżej niż wcześniejsze 
prognozy analityków tego rynku. 
Niemniej jednak przewiduje się, iż ze względu na słabnącą gospodarkę trend spadkowy powinien być 
kontynuowany w 2023 roku. Prawdopodobny jest wzrost konkurencji ze strony innych segmentów rynku, tj. 
jednostek kontenerowych i masowców, które podczas dekoniunktury starają się również pozyskać do przewozów 
ładunki ciężkie i ponadgabarytowe, uzupełniając tym samym lukę po brakujących swoich ładunkach. 
Rynek przewozów kontenerowych 
Pogłębiające się wyhamowywanie światowej gospodarki jest nadal widoczne na rynku przewozów 
kontenerowych. Spadek znanego światowego indeksu branżowego Drewry World Container Index co prawda w 
ostatnich tygodniach ustabilizował się, jednakże nadal jest to trend malejący. 
Obecny poziom indeksu (stan na 19.01.2023 r.) to zaledwie USD 2,078.90 za kontener 40-to stopowy. Spadek w 
porównaniu do analogicznego tygodnia zeszłego roku wynosi aż 79%! Tych spadków średnich cen frachtów nie 
widać jednak w cenach końcowych produktów dostarczanych do finalnych odbiorców, ponieważ pozostają one 
wysokie. 
Sytuacja jest na tyle poważna, że wiele z ogromnych kontenerowców pływa na szlakach oceanicznych w dużo 
mniejszym stopniu wypełnionych niż miało to miejsce jeszcze rok temu. Zarówno dla armatorów jak i firm 
logistycznych ten stan rzeczy jest coraz bardziej uciążliwy i wpływa na bieżące wyniki. 
Według analiz specjalistów z Drewry dramatyczne spadki średnich frachtów za przewozy kontenerów dotyczyły 
wszystkich badanych najważniejszych tras światowego handlu morskiego, prowadzących z Szanghaju. 
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Polska podstacja dla bałtyckiego projektu Baltic Eagle opuściła Belgię. 

Iberdrola poinformowała na Twitterze, że z belgijskiego portu wypłynęła stacja transformatorowa dla niemieckiej 
morskiej farmy wiatrowej Baltic Eagle. Obecnie znajduje się w drodze do Niemiec. 
Załadunek i odpłynięcie zostały zorganizowane w niecały tydzień. Podstacja opuściła stocznię Hoboken Equans 
BeLux w zeszły wtorek. Po krótkim postoju w porcie w Antwerpii zostanie przetransportowana na Morze 
Bałtyckie. 
Za produkcję byli odpowiedzialni inżynierowie firm Smulders i Equans, partnerzy w ramach spółki joint venture. 
Kontrakt na realizację został przyznany w 2021 r. od operatora systemu przesyłowego 50Hertz. Podstację 
zainstaluje Heerema Marine Contractors, która wykorzysta swój półzanurzalny statek dźwigowy (SSCV) Thialf po 
zakończeniu instalacji turbin wiatrowych w pobliskiej morskiej farmie wiatrowej Arcadis Ost 1. 
Baltic Eagle to morska farma wiatrowa o mocy 476 MW, budowana na wodach Morza Bałtyckiego, około 28 km 
od północno-wschodniego wybrzeża niemieckiej wyspy Rugia, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Farma 
wiatrowa zajmuje powierzchnię 40 km 2 i jest drugą przedsięwzięciem Iberdroli dotyczącą morskiej energetyki 
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wiatrowej w Niemczech. Przy całkowitej inwestycji wynoszącej ponad 1,1 miliarda euro, oddanie do użytku 
elektrowni wiatrowej spodziewane jest w pierwszym kwartale 2024 r.  
 

Źródło:gospodarka morska.pl 

Mimo sankcji, 250 transportów z paliwem wywiozły w ostatnim miesiącu z 

Rosji europejskie statki. 

Pomimo sankcji europejskie statki wywożą miliony ton paliw z Rosji i zapewniają tym samym fundusze potrzebne 
Moskwie do prowadzenia wojny przeciw Ukrainie - wynika z dochodzenia portalu śledczego Investigate Europe. 
W eksporcie paliw kopalnych z Rosji dominują greckie firmy spedycyjne - podali dziennikarze. 
5 grudnia 2022 r. Unia Europejska nałożyła embargo na eksport rosyjskiej ropy. Wprowadzone sankcje miały na 
celu ograniczenie rosyjskich przychodów i jednoczesne zniechęcenie europejskich spedytorów do przewozu 
rosyjskich paliw kopalnych. Dochodzenie przeprowadzone przez reporterów z Investigate Europe i greckich 
dziennikarzy z Reporters United wykazało, że decyzja UE w niewielkim stopniu zagroziła Rosji i Moskwa nadal 
czerpie duże zyski z eksportu. 
Tankowce i statki przewożące ropę, gaz i węgiel o ładowności (DWT) prawie 16 mln ton odbyły setki podróży po 
tym, jak ostatnie unijne sankcje weszły w życie. W tym handlu dominują greccy armatorzy, ale biorą w nim udział 
także statki zarejestrowane w Niemczech, w Monako, na Cyprze, w Danii, we Włoszech, w Norwegii i Wielkiej 
Brytanii. Śledztwo dziennikarskie wykazało również, że rosyjska państwowa firma Sovcomflot, na którą nałożono 
sankcje, nadal prowadzi handel w Europie za pośrednictwem podmiotu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
Aby kontynuować eksport paliw kopalnych do UE, Sovcomflot przekazał zarządzanie dziesiątkami swoich 
statków firmie zarejestrowanej w ZEA. "Podobno Rosja gromadzi teraz +flotę cieni+, tankowców, które mogą 
handlować nietknięte przez sankcje" - pisze Investigate Europe. 
Grudniowe sankcje nałożone na Rosję obejmują zakaz transportu ropy naftowej drogą morską do UE. Unijne 
statki, ubezpieczyciele i inne podmioty umożliwiające handel nie mogą również wysyłać ropy naftowej na rynki 
międzynarodowe, chyba że zostanie ona zakupiona w ramach pułapu cenowego ustalonego przez Zachód. W 
sierpniu 2022 r. wszedł w życie zakaz importu rosyjskiego węgla do UE. 
Pomimo że straty w rosyjskim budżecie zaczęły rosnąć w wyniku nałożonych na Rosję sankcji, Centrum Badań 
nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA) oszacowało, że Rosja nadal zarabia 640 mln euro dziennie na 
eksporcie. 
Między 5 grudnia a 5 stycznia br. 689 transportów zawierających paliwa kopalne opuściło rosyjskie porty 
międzynarodowe. 250 z nich na europejskich tankowcach - wynika z analizy danych zgromadzonych przez CREA 
oraz system informacji Equasis. 
"Jestem w szoku, że europejskie firmy spedycyjne i ich właściciele kontynuują eksport krwawej rosyjskiej ropy i 
gazu" - powiedziała Switłana Romanko, dyrektor ukraińskiej organizacji Razom We Stand. 
Zachód "zablokował szanse na powodzenie swojego planu", a brak udziału w sankcjach przeciwko Rosji 
głównych nabywców rosyjskich surowców - Chin, Indii i Turcji - jest tylko jedną z kluczowych wad unijnego planu - 
twierdzi Investigate Europe. Inną jest to, że pułap cenowy, ustalony na 60 dolarów za baryłkę ropy z Rosji, jest 
wyższy od średniej ceny rosyjskiej ropy Urals. 
"Wdrażanie sankcji UE należy do obowiązków państw członkowskich UE. Organy krajowe są zatem 
odpowiedzialne za przestrzeganie pułapu cenowego. Komisja Europejska nie ma kompetencji do oceny 
indywidualnych przypadków niezastosowania się do sankcji" - skomentował dla Investigate Europe przedstawiciel 
KE. 
"Pułap cenowy opiera się na uczciwości handlowców, spedytorów i ubezpieczycieli, którzy samodzielnie raportują 
cenę zapłaconą za rosyjską ropę. Firmy te mają niewielką motywację lub zdolność do działania jako 
administratorzy sankcji i nie można ufać, że odrobią swoją lekcję" - powiedziała Mai Rosner z organizacji 
pozarządowej Global Witness.  
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Brytyjski sektor offshore wind chce współpracować z rybakami. 

Spółka SSE Renewables opublikowała raport, który przedstawia wizję firmy dotyczącą lepszego współistnienia 
sektora rybołówstwa z morskimi farmami wiatrowymi, zarówno w trakcie budowy jak i eksploatacji instalacji OZE. 
Dokument, który został zaprezentowany podczas konferencji Scottish Renewables' Offshore Wind Conference w 
Glasgow, opisuje działania podjęte przez SSE Renewables w celu wzmocnienia relacji z branżą rybacką oraz 
model współpracy w środowisku morskim. 
To pierwszy tego typu raport opracowany przez spółkę, który koncentruje się na procesach rozwojowych i 
przedstawia kluczowe zasady SSE Renewables dotyczące komunikacji i współpracy, które mają na celu 
ułatwienie uzyskania większej synergii poprzez minimalizację negatywnego wpływu i maksymalizację wspólnych 
korzyści. 
– Proces osiągnięcia zerowej emisji musi być sprawiedliwy, dlatego aktywnie i wspólnie pracujemy z 
rybołówstwem komercyjnym we wszystkich obszarach, w których działamy, aby zrozumieć ich potrzeby i obawy – 
powiedział Michael Walker, Head of Offshore Consents GB w SSE Renewables. 
Według niego rozwój morskiej energetyki wiatrowej w obecnej skali i tempie jest niezbędna do osiągnięcia 
globalnych celów zerowej emisji netto.  
– Jednak kluczowe jest, abyśmy docenili, że istnieją inni użytkownicy morza, którzy mogą być dotknięci naszą 
działalnością – stwierdził Walker dodając, że SSE Renewables chce zwiększyć portfel inwestycji w morską 
energetykę wiatrową.  
Jak wskazuje Fingal McKiernan, SSE Renewables Commercial Fisheries Manager, w ramach dekarbonizacji 
oprócz realizacji projektów w morskie farmy wiatrowe niezbędne jest zabezpieczenie potrzeb sektora 
rybołówstwa dla przyszłych pokoleń.  
– Wierzymy, że możemy to osiągnąć tylko wtedy, gdy będziemy pracować razem - poprzez transparentność, 
współpracę i wzajemne zrozumienie. Możemy uczyć się z przeszłości, ale teraz musimy patrzeć w przyszłość – 
powiedział.  
Według przedstawicieli Scottish Renewables, szkockiego stowarzyszenia branży OZE, opracowanie SSE 
Renewables ,,stanowi świetny punkt wyjścia do szerszej dyskusji pomiędzy branżą odnawialnych źródeł energii a 
branżą rybacką”. Wyraził przy tym przekonanie, że raport zostanie przyjęty z zadowoleniem, ponieważ obi branże 
chcą ze sobą ściśle współpracować. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl  

Metan z gazociągów Nord Stream wpłynął negatywnie na populację dorszy. 

Wydobywający się z gazociągów Nord Stream metan wpłynął negatywnie na populację bałtyckich dorszy - 
wskazują wyniki badań opublikowanych przez szwedzki Państwowy Instytut Weterynarii (SVA). 
Ryby złowione w pobliżu wycieków gazu porównano z rybami złowionymi poza tym obszarem. 
"Dorsz pobrany do analizy z okolic miejsca rozszczelnienia Nord Stream wykazuje pewne zmiany w skrzelach. 
Wynikać to może z tego, że metan zastępuje w wodzie tlen" - wskazała w komunikacie szefowa SVA Charlotte 
Axen. 
Ryby zostały złowione podczas ekspedycji przez naukowców szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego 13-15 
października 2022 roku, a następnie trwały ich badania. Wiosną obecnego roku eksperci SVA mają kontynuować 
monitoring stanu populacji dorsza. 
Pod koniec września 2022 roku wykryto cztery wycieki w gazociągach Nord Stream 1 oraz Nord Stream 2. Trwa 
śledztwo prowadzone przez szwedzką prokuraturę, która we wstępnym wniosku potwierdziła, że doszło do 
eksplozji będącej sabotażem. 
W pierwszych dniach po wybuchu poziom metanu w Bałtyku w okolicach wycieków był nawet tysiąc razy wyższy 
niż zwykle. Wówczas obszar ten zamknięto dla żeglugi. 
Według międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF dorsz, nazywany niegdyś królem Bałtyku, jest 
gatunkiem, który powoli znika z tego akwenu. 
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 Źródło:PAP 

Na wodzie pojawiają się tajemnicze plamy. Eksperci rozkładają ręce. 

Kiedy na powierzchni wody pojawiają się białe plamy, a nawet specjaliści nie są w stanie wyjaśnić, o co chodzi, 
to… robi się intrygująco. 
A takie właśnie wydarzenia miały miejsce na Bahamach. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że wspomniane 
zjawisko nie jest szczególnie nowe, ponieważ obserwowano je już w latach 30. ubiegłego wieku. I choć minęło 
niemal sto lat, to do dziś naukowcy nie są w stanie wyjaśnić, z czym dokładnie mają do czynienia. 
Wyniki ostatniego śledztwa w tej sprawie zostały zaprezentowane na łamach Remote Sensing of Environment. 
Autorzy publikacji, będący przedstawicielami University of South Florida, wykorzystali zdjęcia satelitarne, aby 
zrozumieć, w jaki sposób dochodzi do tworzenia się tych niezwykłych plam na Bahamach. 
W latach 2003-2020 badaczom udało się zaobserwować korelację między porami roku, a rzeczonymi zjawiskami. 
Największe plamy występowały od marca do maja i od października do grudnia. Ich powierzchnia wynosiła 
średnio około 2,4 km kwadratowego, a kiedy niebo było przejrzyste, na zdjęciach satelitarnych udało się dostrzec 
aż 24 takie plamy. Ich łączna powierzchnia wyniosła 32 km kwadratowe. 
Szczególnie duże plamy okazały się w latach 2011-2015 
W pewnym momencie doszło jednak do zwrotu akcji. Był on szczególnie widoczny w latach 2011-2015, kiedy to 
plamy powiększyły się do ponad 200 km kwadratowych. Do 2019 roku zaczęły się natomiast zmniejszać, choć i 
tak pozostawały większe niż jeszcze dekadę wcześniej. Być może to kwestia trwających około dziesięciu lat 
cykli? 
Jak przyznają badacze, nie można wykluczyć takiej możliwości. Z drugiej strony, brakuje informacji, które 
mogłyby sugerować, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej i skąd w ogóle bierze się cały fenomen. Wśród 
elementów stojących za tą zagadką naukowcy wymieniają warunki środowiskowe, na przykład pH, zasolenie 
wody oraz zachowanie wiatrów i prądów. Mimo to nie udzielają odpowiedzi na to, jakie mechaniczne, biologiczne 
lub chemiczne procesy mogły doprowadzić do szczytu aktywności, jaki przypadł na lata 2011-2015. 
Jeden ze scenariuszy zakłada, że warunki panujące w zbiornikach wodnych mogą sprzyjać zawieszaniu osadów i 
węglanu wapnia. Co więcej, dane satelitarne sugerują, że białe plamy na Bahamach są bardziej rozległe wiosną i 
zimą. To o tyle istotne, że w tym samym czasie aktywują się prądy transportujące wodę i składniki odżywcze z 
północy na południe. 

Źródło:Focus.pl 

Tygodniowy rozkład jazdy. 

W startującym dzisiaj nowym tygodniu czeka nas mnóstwo emocji związanych z meczami na najwyższym, 
europejskim poziomie. W najbliższych dniach w telewizji będziemy mogli obejrzeć chociażby hit w angielskiej 
Premier League czy derby Mediolanu! 
 
PONIEDZIAŁEK, 30.1 
18.55, Cracovia - Górnik Zabrze 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3 
 
20.40, Udinese Calcio - Hellas Werona  
Serie A, Eleven Sports 1 
 
20.40, Derby County - West Ham United 
Puchar Anglii, Eleven Sports 2, Eleven Sports 4 
 
20.55, Villareal CF - Rayo Vallecano 
La Liga, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 5 

 
21.00, Ekstraklasa po godzinach 
Magazyn piłkarski, Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 
  
22.00, Hola La Liga 
Magazyn piłkarski, Canal+ Sport 
 
WTOREK, 31.1 
17.55, SC Paderborn 07 - VfB Stuttgart 
Puchar Niemiec, Eleven Sports 1, Eleven Sports 4 
 
20.40, Union Berlin - VfL Wolfsburg 
Puchar Niemiec, Eleven Sports 1, Eleven Sports 4 
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20.50, Inter Mediolan - Atalanta Bergamo 
Puchar Włoch, Polsat Sport News 
 
20.55, Newcastle United - Southampton FC 
Carabao Cup, Viaplay 
 
21.00, Transferowy Młyn 
Magazyn piłkarski, Canal+ Sport 
 
ŚRODA, 1.2 
17.55, RB Lipsk - TSG 1899 Hoffenheim 
Puchar Niemiec, Eleven Sports 1 
 
17.55, ACF Fiorentina - Torino FC 
Puchar Włoch, Polsat Sport News 
 
18.55, Miedź Legnica - Lech Poznań 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3, Canal+ 4K 
 
18.55, LOSC Lille - Clermont Foot 63 
Ligue 1, Canal+ Sport 5, Eleven Sports 3 
 
18.55, FC Nantes - Olympique Marsylia 
Ligue 1, Canal+ Family, Eleven Sports 2 
 
19.55, Al Ahly SC - Auckland City FC 
Klubowe Mistrzostwa Świata, Canal+ Sport 2 
 
19.55, CS Maritimo - FC Porto 
Primeira Liga, Eleven Sports 4 
 
20.40, FSV Mainz 05 - Bayern Monachium 
Puchar Niemiec, Eleven Sports 1 
 
20.55, Real Betis - FC Barcelona 
La Liga, Canal+ Sport, Canal+ 4K 
 
20.55, RC Lens - OGC Nice 
Ligue 1, Canal+ Sport 5, Eleven Sports 3 
 
20.55, Montpellier HSC - Paris Saint-Germain 
Ligue 1, Canal+ Family, Eleven Sports 2 
 
20.55, AS Roma - US Cremonese 
Puchar Włoch, Polsat Sport Extra 
 
20.55, Manchester United - Nottingham Forest 
Carabao Cup, Viaplay 

 
22.10, Sporting Lizbona - SC Braga 
Primeira Liga, Eleven Sports 4 
 
CZWARTEK, 2.2 
20.55, Real Madryt - Valencia CF 
La Liga, Eleven Sports 1 
 
20.55, Juventus Turyn - Lazio Rzym 
Puchar Włoch, Polsat Sport Extra 
 
PIĄTEK, 3.2 
17.55, Wisła Płock - Warta Poznań 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3, Canal+ Family 
 
18.25, SV Sandhausen - SV Darmstadt 98 
2. Bundesliga, Viaplay 
 
18.25, SC Paderborn 07 - Fortuna Dusseldorf 
2. Bundesliga, Viaplay 
 
20.20, FC Augsburg - Bayer Leverkusen 
Bundesliga, Viaplay 
 
20.25, Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3, Canal+ 4K 
 
20.55, Chelsea Londyn - Fulham 
Premier League, Viaplay 
 
SOBOTA, 4.2 
10.30, Stan Futbolu 
Magazyn piłkarski, TVP Sport 
 
12.55, Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 
2. Bundesliga, Viaplay 
 
12.55, Eintracht Brunszwik - 1. FC Heidenheim 
2. Bundesliga, Viaplay 
 
12.55, 1. FC Kaiserslautern - Holstein Kiel 
2. Bundesliga, Viaplay 
 
13.25, Everton FC - Arsenal Londyn 
Premier League, Canal+ Sport 2, Viaplay 
 
13.25, Norwich City - Burnley FC 
Championship, Viaplay 
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14.55, Raków Częstochowa - Piast Gliwice 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3 
 
14.55, US Cremonese - US Lecce 
Serie A, Eleven Sports 1 
 
15.20, VFL Bochum - TSG 1899 Hoffenheim 
Bundesliga, Viaplay 
 
15.20, Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin 
Bundesliga, Viaplay 
 
15.20, FC Koeln - RB Lipsk 
Bundesliga, Viaplay 
 
15.20, Union Berlin - FSV Mainz 05 
Bundesliga, Viaplay 
 
15.20, Borussia Dortmund - SC Freiburg 
Bundesliga, Viaplay 
 
15.25, Wydad FC - Al-Hilal 
Klubowe Mistrzostwa Świata, Canal+ Sport 2 
 
15.55, Manchester United - Crystal Palace 
Premier League, Canal+ Premium, Viaplay 
 
15.55, Wolverhampton Wolves - Liverpool FC 
Premier League, Viaplay 
 
15.55, Brighton Hove&Albion - AFC 
Bournemouth 
Premier League, Viaplay 
 
15.55, Brentford FC - Southampton FC 
Premier League, Viaplay 
 
15.55, Aston Villa - Leicester City 
Premier League, Viaplay 
 
16.10, Elche CF - Villareal CF 
La Liga, Eleven Sports 2 
 
16.55, Paris Saint-Germain - Toulouse FC 
Ligue 1, Canal+ Sport 5 
 
17.25, Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3 
17.55, AS Roma - Empoli FC 
Serie A, Eleven Sports 1 

 
17.55, FK Pardubice - SK Slavia Praga 
Liga czeska, Polsat Sport Extra 
 
18.20, Newcastle United - West Ham United 
Premier League, Viaplay 
 
18.20, Borussia Monchengladbach - Schalke 04 
Gelserkirchen 
Bundesliga, Viaplay 
 
18.25, Atletico Madryt - Getafe CF 
La Liga, Eleven Sports 2 
 
18.55, ESTAC Troyes - Olympique Lyon 
Ligue 1, Canal+ Sport 5 
 
19.55, KGHM Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3, Canal+ Family, TVP Sport 
 
20.25, SpVgg Greuther Furth - 1. FC Norynberga 
2. Bundesliga, Viaplay 
 
20.40, US Sassuolo Calcio - Atalanta Bergamo 
Serie A, Eleven Sports 1 
 
20.55, Real Betis - Celta Vigo 
La Liga, Canal+ Sport 2, Eleven Sports 2 
 
20.55, Stade Rennais - LOSC Lille 
Ligue 1, Canal+ Sport 5 
 
22.00, Liga+ 
Magazyn piłkarski, Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, 
Canal+ Family 
 
23.00, Eleven Gol Live 
Magazyn piłkarski, Eleven Sports 1 
 
NIEDZIELA, 5.2 
10.00, Wysoki Pressing 
Magazyn piłkarski, Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 
 
12.25, Radomiak Radom - Stal Mielec 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3 
 
12.25, Spezia Calcio - SSC Napoli 
Serie A, Eleven Sports 1 
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12.55, St. Johnstone FC - Celtic Glasgow 
Liga szkocka, Polsat Sport Extra 
 
13.25, 1. FC Magdeburg - KSC Karlsruher 
2. Bundesliga, Viaplay 
 
13.25, Hansa Rostock - HSV Hamburg 
2. Bundesliga, Viaplay 
 
13.25, FC St. Pauli - Hannover 96 
2. Bundesliga, Viaplay 
 
13.55, RCD Mallorca - Real Madryt 
La Liga, Canal+ Sport 2, Canal+ 4K 
 
14.25, Feyenoord Rotterdam - PSV Eindhoven 
Eredivisie, Polsat Sport News 
 
14.55, Lech Poznań - Miedź Legnica 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Sport, 
Canal+ Sport 3 
 
14.55, Torino FC - Udinese Calcio 
Serie A, Eleven Sports 1 
 
 
14.55, Nottingham Forest - Leeds United 
Premier League, Viaplay 
 
15.25, VfB Stuttgart - Werder Brema 
Bundesliga, Viaplay 
 
16.10, Girona FC - Valencia CF 
La Liga, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 5 
 
16.40, FC Groningen - FC Twente 
Eredivisie, Polsat Sport News 
 

17.00, Stade Brest - RC Lens 
Ligue 1, Canal+ Sport 
 
17.25, Tottenham Hotspur - Manchester City 
Premier League, Viaplay 
 
17.25, Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 
PKO Bank Polski Ekstraklasa, Canal+ Premium, 
Canal+ Sport 3, Canal+ 4K 
 
17.25, VfL Wolfsburg - Bayern Monachium 
Bundesliga, Viaplay 
 
17.55, ACF Fiorentina - Bologna FC 
Serie A, Eleven Sports 1 
 
18.25, Real Sociedad - Real Valladolid 
La Liga, Eleven Sports 2 
 
19.30, Liga+ Extra 
Magazyn piłkarski, Canal+ Premium, Canal+ Sport 
3, Canal+ 4K 
 
20.40, Olympique Marsylia - OGC Nice 
Ligue 1, Canal+ Sport 
 
20.40, Inter Mediolan - AC Milan 
Serie A, Eleven Sports 2 
 
20.55, FC Barcelona - Sevilla FC 
La Liga, Eleven Sports 1 
 
23.30, Eleven Gol Live 
Magazyn piłkarski, Eleven Sports 1 
 
 
 
 

Źródło: Piłka Nożna 
 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów? 

Zapraszamy do OMK / ITF. 

Przynależność do Związku zawodowego wielu z nas uważa za zbyteczną i niepotrzebną będąc w dużym błędzie. 
Przedstawiamy tutaj kilka powodów, wymiernych korzyści, dla których warto należeć do Organizacji Marynarzy 
Kontraktowych. 
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas 
pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet 
najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może się wiązać z przykrymi sytuacjami. 
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ETF wykorzystuje każdą szansę jak i kreuje  nowe w celu zabezpieczenia miejsc i warunków pracy europejskich 
marynarzy, utrzymania poziomu szkoleń i morskiego know-how. Wypełniając deklarację do OMK wstępujesz 
także do ETF i tym samym wspierasz działania na rzecz lepszych miejsc pracy dla marynarzy z UE. 
Nasze cele: 

 Polscy marynarze powinni mieć równoważne warunki zatrudnienia jaki ich koledzy w innych krajach UE. 
 Zakończenia dyskryminacji płacowej i socjalnej oraz segregacji marynarzy ze względu na kraj 

pochodzenia. 
 Każdy marynarz zatrudniony na statku pod banderą UE powinien korzystać z ubezpieczenia 

społecznego przewidzianego w prawie wspólnotowym. 
 Dbanie o wizerunek marynarza w Polsce jak i na świecie poprzez rzetelne informowanie o trudach jego 

pracy. 
 Stworzenie, wdrożenie i egzekwowanie w Polsce przepisów umożliwiających i gwarantujących godziwe 

warunki pracy marynarzom na statkach polskiej bandery. 
 Powszechne stosowania systemu zatrudnienia na czas nieokreślony (zatrudnienie na stałe). 
 Zagwarantowanie miejsc pracy dla marynarzy wspólnotowych na statkach uprawiających żeglugę na 

wodach europejskich oraz międzynarodowych, z należących do armatorów z UE. 
 Ustawiczne staranie o obejmowanie marynarzy takimi samymi warunkami i zasadami zabezpieczeń 

społecznych z jakich korzystają pracownicy lądowi. 
 Aktywnego udziału w budowaniu i utrzymywaniu światowej sieci ośrodków dla marynarzy, na miarę 

potrzeb XXI wieku. 
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/ 

Wydarzyło się 30 stycznia - kalendarium. 

30 stycznia jest  30 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 335 dni. W Indiach obchodzony 
jest dzisiaj Dzień Trędowatych. 
Dzisiaj imieniny świętują: 
Adalgunda, Adelajda, Aldegunda, Aleksander, Batylda, Bronisław, Cyntia, Dobiegniew, Dobrogniewa, Feliks, Ger
ard, Gerarda, Hiacynta, Maciej, Marcin, Martyna, Piotr, Sebastian i Teofil. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 05-2023 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 11 
 

1456 r. – Wojna trzynastoletnia: zwycięstwo zaciężnego wojska krzyżackiego nad uzbrojonymi polskimi chłopami 
w bitwie pod Rynem. 
1644 r.– W bitwie pod Ochmatowem wojska polskie pod wodzą hetmana Stanisława Koniecpolskiego i 
księcia Jeremiego Wiśniowieckiego pokonały Tatarów pod wodzą Tuhaj-beja.   
1674 r.– Po wykupieniu od spadkobierców Drukarnia Piotrkowczyka została przekazana aktem darowizny przez 
prof. Łukasza Piotrkowskiego Akademii Krakowskiej, stając się zaczątkiem Drukarni Akademii Krakowskiej.  
1868 r.–   Spadł meteoryt Pułtusk 
1945 r.–  Armia Czerwona zajęła miasta: Gorzów Wielkopolski, Krajenka, Kwidzyn, Międzyrzecz i Złotów. 
1968 r –   Studenci przeprowadzili demonstrację pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie przeciwko 
zdjęciu przez cenzurę spektaklu Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka. 
1998 r.– Podniesiono banderę na statku naukowo-badawczym Akademii Morskiej w Szczecinie MS „Nawigator 
XXI”. 
. 
  

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2023-01-20 

1 EUR 4,7160 
1 USD 4,3258 
1 CHF 4,7054 
1 GBP 5,3609 
  
  

  

  
  
  
  
  
  

 

    

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

 

 

https://nasdaqbaltic.com  
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Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

 

 

H U M O R  

 

Dyrygent niezadowolony z gry bębnów: 
- Jak widać, że jest kiepskim materiałem na muzyka, to mu się daje dwie pałeczki i sadza za bębnem. 
Na co ktoś zza bębnów odpowiada: 
- A jak i do tego się nie nadaje, to mu się jedną pałeczkę odbiera i szykuje na dyrygenta. 
 


