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Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

po powrocie ze statku – stan na dzień 15-03-2021 r. (z wyłączeniem Czech i 

Słowacji ) 

Na polskiej granicy obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Ale nadal kwarantanny po 
przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych nie muszą odbywać 
marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także 
serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji, z 
wyłączeniem powrotu z Czech i Słowacji, ( za okazaniem  negatywnego wyniku testu, wjazd z tych krajów do 
Polski jest możliwy ) 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej 
www.strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8953,Obostrzenia-na-polskiej-granicy.html 

 

Źródło: www.omk.org.pl 

Informacja o ograniczeniach i procedurach w podmianach załóg w 

portach na świecie. 

Po rozprzestrzenianiu się COVID-19 w portach na całym świecie, obowiązują ograniczenia, środki 
bezpieczeństwa i procedury które cały czas się zmieniają w związku z dynamiką rozwoju pandemii. 
Poniżej 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/ 

 

Źródło: www.omk.org.pl 

Kontakt z OMK.  

Informujemy, że w związku ze specyfiką pracy naszego biura i zaostrzonej sytuacji związanej z COVID-19 
Biuro OMK będzie zamknięte do odwołania. 

We wszystkich sprawach proszę kontaktować się drogą e-mail: biuro@nms.org.pl 

W pilnych sprawach dot. spraw roszczeń prosimy o kontakt pod awaryjnym numerem telefonu: 

516 516 900. 

W pozostałych pilnych sprawach pod nr telefonu: 

696 322 422.  

Powyższe wynika z obowiązującej ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) 

Źródło:omk.org.pl 

Sytuacja podatkowa  marynarzy w 2021 r.  
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Informujemy, że na zlecenie OMK specjalizująca się w rozliczaniu podatków marynarskich współpracująca z nami 
Kancelaria Podatkowa przygotowała opinię, dotyczącą zmian w podatkach oraz sposobu rozliczania marynarzy w 
2021 r. 
Wobec pojawienia się licznych wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami w przepisach podatkowych 
dotyczących opodatkowania marynarzy, poniżej przedstawiamy zasady obowiązujące w 2021 roku. Ponieważ 
wprowadzone zmiany objęły zarówno umowy międzynarodowe, jak i polską ustawę o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, w pierwszej kolejności konieczne jest wyjaśnienie, jakie wzajemne relacje zachodzą pomiędzy 
tymi aktami, aby możliwe było ustalenie, przepisy którego aktu powinny być stosowane w pierwszej kolejności. 
Pełna treść opinii dostępna jest po zalogowaniu się do Strefy Marynarza: 
 
https://www.omk.org.pl/login 
 
Przypominamy, że marynarze należący do OMK w ramach zawartej przez naszą Organizację umowy z 
Kancelarią, raz na dwa lata mogą skorzystać w ramach przynależności z indywidualnej porady podatkowej na 
koszt Organizacji. Dostępne są również zniżki i ulgi na podstawie okazania w Kancelarii aktualnej legitymacji 
OMK / ITF na sporządzenie rozliczenia rocznego, sporządzenia wniosku o ograniczenie poboru zaliczki na 
podatek dochodowy, reprezentacji marynarza przez US. 

Źródło:omk.org.pl 

 

Hiszpania: policja przejęła półzanurzalną łódź do przemytu narkotyków. 

Hiszpańska policja poinformowała, że we współpracy z Europolem i policją kilku innych krajów rozpracowała 
międzynarodowy gang handlarzy narkotykami, działający na dwóch kontynentach. W ramach akcji skonfiskowano 
pólzanurzalną łódź wykorzystywaną przez szajkę do przemytu narkotyków. 
Po raz pierwszy w Hiszpanii policja odkryła tzw. narcosub – łódź mogącą pomieścić 2 tony narkotyków, ukrytą w 
magazynie przemysłowym w Maladze. Jednostka o 9 metrów długości i napędzana dwoma silnikami o mocy 200 
KM została zbudowana metodą chałupniczą w Andaluzji. Była przygotowana do przemytu narkotyków, ale 
jeszcze nie została użyta. 
Po ponad roku śledztwa, prowadzonego wspólnie przez Europol oraz Hiszpanię, Kolumbię, Portugalię, Wielką 
Brytanię i USA, w operacji pod kryptonimem „Ferro” zatrzymano 52 osoby, z których 30 trafiło do więzienia, w tym 
jeden z przywódców organizacji i kapitan skonfiskowanej łodzi. 
W okolicy Barcelony odkryto tajne laboratorium do produkcji kokainy, zdolnego wyprodukować do 750 kg 
narkotyku miesięcznie, i 12 tys. litrów różnych chemikaliów. Oprócz tego policja przechwyciła 22 tony podłoża 
kokosowego, nasączonego ponad 300 kg kokainy, przeznaczonego do wysłania do laboratorium. 
Tylko w Hiszpanii przeprowadzono 47 przeszukań - w Tarragonie, Barcelonie, Geronie, Maladze, Walencji, 
Castellon, Murcji, Kadyksie, Granadzie i Badajoz. Skonfiskowano ponad 400 kg kokainy, 700 kg haszyszu, ponad 
100 tys. euro gotówką oraz 15-metrową łódź motorową z włókna szklanego wartą 300 tys. euro. 
W Kolumbii skonfiskowano prawie 3 tony kokainy przygotowanej do wysyłki do Hiszpanii. Ponad 100 kg 
narkotyku przechwycono w Lizbonie. 
Narkogang sprowadzał kokainę z Ameryki Południowej, przeładowywał ją na morzu dla zmylenia służb morskich i 
szybkimi łodziami motorowymi przerzucał do magazynów na wybrzeżu Hiszpanii. Kokaina często była ukrywana 
wśród innych towarów, np. nasączana nią podłoża kokosowe. Narkotyk był później odzyskiwany w tajnych 
laboratoriach, gdzie przed skierowaniem na rynek mieszano go z dodatkami dla nawet trzykrotnego zwiększenia 
objętości i powiększenia zysku. 
Szajka produkowała także marihuanę z uprawianych na plantacjach konopi i przemycała haszysz z Afryki, przez 
Cieśninę Gibraltarską. Marihuana była przeznaczona głównie do Niemiec, zaś haszysz trafiał do Francji i Włoch. 
Akcja policji zakończyła się przed kilkoma dniami. 

Źródło PAP.pl 
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Norwegia: możliwy wybuch statku zasilanego bateriami. 

Kilka dni temu w południowo-wschodniej Norwegii zgłoszono pożar statku zasilanego bateriami.  
MS Brim to zbudowany w 2019 roku w pełni elektryczny katamaran wycieczkowy oferujący rejsy po norweskich 
fiordach. Wyposażony jest w akumulatory (790 kWh), zainstalowane i zasilane przez Corvus Energy, wiodącego 
dostawcę technologii litowej i systemów magazynowania energii dla przemysłu morskiego. 
Alarm pożarowy na pokładzie statku został po raz pierwszy zgłoszony w czwartek po południu, kiedy statek 
znajdował się w Oslofjord niedaleko Fredrikstad w Norwegii. 
Czterech członków załogi ewakuowano, a prom odholowano do pobliskiego Vallø. W chwili zdarzenia na 
pokładzie nie było pasażerów. 
Służby podają, że chociaż sytuacja i temperatury na pokładzie ustabilizowały się, istnieje obawa, że akumulatory 
mogły zostać narażone na działanie ciepła, które mogło wytworzyć wybuchowe i łatwopalne gazy w zamkniętych 
pomieszczeniach i grodziach na pokładzie statku. 
W tej sytuacji istnieje niebezpieczeństwo zbliżania się. Wokół statku utworzono 300-metrową strefę 
bezpieczeństwa, a służby informują, że w Vallø wprowadzono środki ostrożności w obawie przed eksplozją. 
- Corvus Energy natychmiast powołała komisję ratunkową w celu monitorowania sytuacji, a lokalny zespół był 
obecny na miejscu w ciągu 30 minut, aby wesprzeć straż pożarną, policję i armatora - powiedział Corvus Energy 
w oświadczeniu. Firma poinformowała, że może minąć kilka dni, zanim ktokolwiek będzie mógł wejść na statek. 
- Mimo że temperatury spadły do normy, na razie zachowywana jest ostrożność i nikt nie może jeszcze wejść na 
pokład statku. Powołano techniczny zespół dochodzeniowy, który ma wspierać proces wyszukiwania przyczyny 
incydentu. Spodziewamy się, że będziemy mogli wejść na pokład na początku przyszłego tygodnia. Corvus 
Energy dąży do pełnej przejrzystości i będzie nadal wszystkich wspierać w dalszym procesie - czytamy w 
aktualizacji. 
MS Brim to wielokrotnie nagradzany, całkowicie elektryczny statek wycieczkowy wyposażony w system 
magazynowania energii Corvus Dolphin Energy (bateria litowa). Statek jest własnością Brim Explorer, lokalnego 
biura wycieczek krajoznawczych w Norwegii. 
- Najważniejsze jest teraz, aby zadbać o wszystkich zaangażowanych, a następnym krokiem będzie ustalenie, 
jaki jest powód tego zdarzenia i kiedy możemy wznowić działalność.  
 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Niemcy powinny być objęte sankcjami z powodu Nord Stream 2. 

Państwa NATO powinny nałożyć sankcje na Niemcy w związku z budową Nord Stream 2, a najlepszym 
sposobem na zatrzymanie budowanego gazociągu jest podnoszenie kwestii ekologicznych - powiedział PAP 
brytyjski poseł polskiego pochodzenia Daniel Kawczynski. 
W minionym tygodniu w Izbie Gmin z inicjatywy Kawczynskiego odbyła się debata na temat Nord Stream 2, 
podczas której przedstawił on szereg argumentów wyjaśniających, dlaczego Wielka Brytania powinna mocniej 
zaangażować się w zatrzymanie gazociągu prowadzącego z Rosji do Niemiec. 
"Powinniśmy postrzegać NATO jak bardzo ekskluzywny i drogi klub dla gentlemanów, w którym członkostwo 
oznacza przywileje, ale też łączy się z obowiązkami. Członkowie NATO mają obowiązek nie tylko bronić 
pozostałych w przypadku ataku zbrojnego Rosji, ale też nie dopuszczać do tego, by jego członkowie byli 
poddawani presji czy szantażowani przez Rosję" - powiedział w rozmowie z PAP Kawczynski, poseł rządzącej 
Partii Konserwatywnej. 
Tymczasem jak wskazuje, jeden z członków NATO, Niemcy, nie wypełnia tych obowiązków, bo angażuje się w 
inwestycję, która wręcz osłabia bezpieczeństwo innych. "Nord Stream 2, który celowo omija członków NATO jest 
z perspektywy bezpieczeństwa szaleństwem i każdy kraj, który uczestniczy w tym projekcie powinien być objęty 
sankcjami. Myślę, że powinna być forma jakiegoś formalnego upomnienia Niemiec przez NATO w związku z 
Nord Stream 2" - uważa brytyjski poseł. 
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Podkreśla, że reprymenda czy nawet objęcie sankcjami przez jakąś organizację własnego członka nie jest 
niczym niezwykłym, bo wystarczy przypomnieć, ile razy Unia Europejska podejmowała działania przeciwko 
Polsce. 
Kawczynski przekonuje, że członkowie NATO z Europy Środkowo-Wschodniej szczególnie zasługują na to, by 
ich bronić przed presją ze strony Rosji, bo wypełniają oni swoje zobowiązania wynikające z członkostwa i same 
podejmują bardzo konkretne działania, by zmniejszyć zależność energetyczną od Rosji. Wskazał na powołaną za 
sprawą Polski i Chorwacji Inicjatywę Trójmorza, która - jak mówi - jest dokładnie tym, co powinni członkowie 
NATO robić - zwiększać swoje bezpieczeństwo. 
Wyraził jednocześnie ubolewanie, że wśród brytyjskiego establishmentu politycznego czy w brytyjskich mediach 
tak mało mówi się o tym projekcie, który - jego zdaniem - Wielka Brytania powinna z całych sił wspierać, zarówno 
ze względów bezpieczeństwa, jak i potencjalnych korzyści gospodarczych wynikających ze współpracy z tą grupą 
państw. O tych możliwościach mówił on także podczas debaty w Izbie Gmin. Jak argumentuje, Wielka Brytania 
powinna zaangażować się we wspieranie Inicjatywy Trójmorza we własnym interesie, bo jak pokazuje historia, 
jeśli w Europie Środkowej i Wschodniej panuje niestabilność, to i tak jest ona ostatecznie wciągana w konflikt. 
Kawczynski uważa jednak, że teraz najlepszym sposobem na zatrzymanie Nord Stream 2 jest podnoszenie 
kwestii zagrożeń ekologicznych, które łączą się z tym projektem, zwłaszcza, że Wielka Brytania będzie w tym 
roku gospodarzem ONZ-owskiego szczytu klimatycznego COP26. "Ten projekt to potencjalna katastrofa 
ekologiczna. Spójrzmy, ile w przypadku liczącego 1230 km gazociągu jest możliwości zagrożeń dla środowiska. 
Albo jakie będą spustoszenia w razie wojny, jeśli gazociąg będzie przypadkowo uszkodzony w czasie 
bombardowań lub jeśli Rosjanie celowo go uszkodzą" - wskazuje Kawczynski. 
Przekonuje, że Wielka Brytania jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ ma obowiązek wraz ze Stanami 
Zjednoczonymi zrobić wszystko, co możliwe, by ten projekt nie powstał. Zwłaszcza, że teraz, nie będąc już 
związana ograniczeniami wynikającymi z członkostwa w Unii Europejskiej, może prowadzić niezależną politykę 
zagraniczną. 
Podczas debaty w Izbie Gmin w środę wieczorem wiceminister spraw zagranicznych Wendy Morton oświadczyła, 
że Wielka Brytania uważa Nord Stream 2 za zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy i nadal 
będzie podnosiła zastrzeżenia, jakie ma do tego projektu. Wskazała jednak, że choć Nord Stream 2 jest bardzo 
kontrowersyjny, Wielka Brytania musi uznawać suwerenne prawo Niemiec do kształtowania własnej polityki 
energetycznej. 

Źródło: PAP 

W Norwegii powstanie pierwszy na świecie pełnowymiarowy tunel dla statków.  

Proponowana inwestycja budowy tunelu Stad Ship Tunnelo o wartości 330 milionów dolarów, pozwoli nie tylko na 
rozwój gospodarczy w rejonie Morza Stadhavet, ale również na bezpieczniejsze poruszanie się statków 
pasażerskich i towarowych po odsłoniętej części norweskiego wybrzeża. 
Jak podaje portal New Civil Engineer, aktualnie Norweskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji (MTC) 
wystosowało pismo do NCA, w którym zostały przedstawione działania, które zostaną podjęte w roku 2021 w 
związku z planowaną inwestycją. 
Na podstawie listu alokacyjnego, NCA rozpocznie proces nabywania gruntów i nieruchomości na terenie, na 
którym będzie zlokalizowany tunel oraz rozpocznie przetarg, po wcześniejszym przygotowaniu dokumentacji. 
„Jest wiele do zrobienia, ale przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania i planowanie, które będzie stanowić 
podstawę do pracy. Pismo (wystosowane przez NCA do MTC) zawiera prośbę o zakończenie nabycia 
nieruchomości, o ile to możliwe, w ciągu 2021 roku” – skomentował tymczasowy kierownik projektu NCA Stad 
Ship Tunnel Terje Andreassen. 
W pierwszej kolejności zostanie powołany zespół do kierowania i zarządzania projektem oraz przygotuje i 
implementuje przetarg. A następnie NCA rozpocznie proces nabywania gruntów i nieruchomości. Równocześnie 
MCT przygotowuje raport z inwestycji, który zostanie przedstawiony w parlamencie. 
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W najbliższych planach jest również zorganizowanie konferencji wiosną lub latem br., podczas której zostaną 
zaprezentowani wstępnie zakwalifikowani wykonawcy. Do końca roku zostanie wyłoniony główny wykonawca, a 
prace mają rozpocząć się na początku 2022 roku. 
Planowana budowa ma się zakończyć w 2025/2026 roku. Tunel będzie miał 1.7 km długości, 37 m wysokości i 
26.5 m szerokości. Zgodnie z obecnymi wytycznymi, z tunelu będą mogły korzystać statki o szerokości do 21.5 
metra, co postawi z każdej strony po 2.5 m wolnej przestrzeni. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Dużo gadania, mało wyników. Tak wygląda złomowanie na rynku tankowców. 

Zapowiadana duża ilość złomowań przyniosła w rzeczywistości niewielki tonaż na złomowiskach, co zmiażdżyło 
nadzieje związane ze złomowaniem na rynku - powiedziało BIMCO. 
To dotychczas ciężki rok dla armatorów tankowców ze względu na niskie stawki frachtu. Aktywność w 
złomowaniu tych jednostek jest wciąż mała, co nie daje nadziei na ożywienie rynkowe – powiedziało BIMCO. 
Mimo że ilość złomowań wzrosła od zeszłego roku, tylko dwa tankowce wahadłowe i dwa aframaxy (o nośności 
0,45 mln dwt) zostały zezłomowane w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku – wynika z danych Clarksons'. To 
mniej niż 1,1 mln dwt, które opuściły rynek w grudniu 2020 roku. 
- Pomimo bardzo rozczarowujących stawek frachtowych tankowców na początku 2021 roku, właściciele wydają 
się nie spieszyć z ograniczaniem ładowności na rynku, sprzedając statki do rozbiórki. Obecnie stal ze złomu 
kosztuje około 450 dolarów za tonę, oferowane przez stocznie złomowe na subkontynencie indyjskim - 
powiedział główny analityk ds. transportu w BIMCO, Peter Sand. 
Przeważnie złomowanie rośnie wraz ze spadkiem stawek frachtowych, ale nie zawsze jest to takie proste. 
Zarobki muszą przez długi czas pozostawać na niskim poziomie, zanim aktywność złomowa zacznie rosnąć – 
wyjaśnia Sand. 
Wiadomości płynące z rynku są również niejednoznaczne. Podczas gdy w krajach niezrzeszonych w OECD 
(głównie w Indiach, Chinach i krajach z Azji Południowo-Wschodniej) zapotrzebowanie na ropę powraca do 
poziomów przed pandemią, kraje OECD zauważają przeciwne trendy. Obecnie w Europie, Japonii i Stanach 
Zjednoczonych widzimy spadek w zapotrzebowaniu na ropę. 
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Google rezygnuje z plików cookies. Powitajcie nowy sposób śledzenia 

internautów:  „floki”. 

Zapowiadane przez Google odejście od starej technologii śledzącej ruch w internecie to otwarcie drogi dla nowej i 
groźniejszej, twierdzą eksperci Electronic Frontier Foundation. 
EFF zwraca uwagę, że nikt nie powinien opłakiwać nieuchronnej śmierci plików cookie wykorzystywanych przez 
Google Analytics (tzw. third-party cookie, pliki innych podmiotów). Przed dobre dwie dekady stanowiły podstawę 
wątpliwego etycznie wartego miliardy dolarów biznesu zapewniającego reklamy i śledzącego ruch ludzi w sieci. - 
O ile eliminacja takich ciasteczek i innych upartych wskaźników identyfikujących jest od dawna oczekiwana, to po 
wykopaniu fundamentów biznesu reklamowego najwięksi gracze zamierzają zapewnić sobie łagodnie lądowanie 
– czytamy. 
Fundacja monitorująca zagrożenia dla bezpieczeństwa i wolności przeciętnego zjadacza internetowego chleba 
boi się nowych źródeł ryzyka płynących z promowanej przez Google’a wizji privacy first, czyli podporządkowania 
wszystkiego potrzebie zapewnienia prywatności. W marcu Google zaczyna publiczne testy technologii, w której 
widzi następcę słynnych ciasteczek. Bezpośrednim efektem ma być zwiększenie możliwości zapewnienia 
prywatności użytkownikom przeglądarki Chrome. Krytyka jak ze strony EFF wskazuje, że to „nieadekwatnie 
skuteczny półśrodek”. 
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Zjeść ciastko i mieć ciastko 
Nowe rozwiązanie ma przejść od śledzenia osób do śledzenia grup użytkowników. Mechanizm nazwany 
Federated Learning of Cohorts (FLoC) zaprojektowano przede z tego samego powodu co ciastka: by móc 
analizować co oglądamy i na tej podstawie sprzedawać nam tego więcej. Google chce zjeść ciastko i mieć 
ciastko. 
Analiza FLoC-ów przebiegać ma lokalnie i w teorii nikt nie powinien mieć do niej dostępu. Przeglądarka 
obsługująca „floki” ma na zewnątrz wysyłać jedynie informację o tym, do której kohorty (grupy) należymy. Nadal 
będziemy dostawać reklamy związane z naszymi zainteresowaniami, ale na podstawie uśrednionych upodobań 
kohorty a nie jednej osoby. 
To nie jest mechanizm sprawdzony masowo (to ma nastąpić) i nikt nie jest w stanie zapewnić, że nie da się 
zestawić człowieka w kohorcie z nazwiskiem (np. poprzez krzyżowanie między zbiorami danych). Chwilowo 
wiadomo, że będzie można ukrywać swoją historię a stronom zewnętrznym podawać przynależność do losowych 
kohort. 
Google ogłosił, że dotychczasowe testy pokazują skuteczność działania mechanizmu FLoC. Czy jest to kamień 
milowy na drodze do większej prywatności, czy może po prostu lepiej zamaskowana technika śledzenia –
 zastanawiał się w styczniu Pieter Artnz, ekspert ds. bezpieczeństwa Malwarebytes Labs. 
Odcisk palca 
Eksperci EFF podkreślają, że FLoC zaprojektowano przede wszystkim wokół jednego celu: dzielenie się nowymi 
informacjami z reklamodawcami. – Nie ma się więc co dziwić, że może to rodzić obawy co do prywatności – 
czytamy na stronach Fundacji. Wątpliwości budzi m.in. proces zbierania przez przeglądarki cyfrowych odcisków 
palców (ang. fingerprinting), drobnych fragmentów informacji pozwalających stworzyć unikalny i niezmienny 
wskaźnik dla danego użytkownika.  
Google zapowiada, że większość kohort „floków” będzie tworzyło tysiące użytkowników, więc wskaźnik 
określający pojedynczą grupę nie powinien pozwolić wyróżnić z niej poszczególnych osób.  – Jednak konstrukcja 
tego mechanizmu daje stosującym fingerprinting olbrzymią przewagę i uczyni tworzenie unikalnego wskaźnika 
prostszym – przekonuje EFF. 
Jak zauważa autor tekstu w serwisie Threat Post, FLoC pozwala na „przekazywanie reklamodawcom i 
marketingowcom nowych informacji na temat użytkownika”. Chodzi o szczegółowe informacje dotyczące historii 
odwiedzanych serwisów oraz ogólną wiedzę z zakresu demografii czy zainteresowań danej osoby. - Już przy 
pierwszych odwiedzinach jakiegoś serwisu będzie on świadom tego, z kim mniej więcej ma do czynienia. Nie 
trzeba będzie już nikogo śledzić w sieci – uważa Bennett Cyphers, autor notatki na stronie Electronic Frontier 
Foundation. 

Źródło:Focus.pl 

Remis Lecha z Piastem. 

Mecz zapowiadał się niezwykle pasjonująco, jednak w niedzielnej konfrontacji Lecha Poznań z 

Piastem Gliwice zabrakło przede wszystkim trafień. Mecz na Bułgarskiej zakończył się bezbramkowym 
remisem 
Gospodarze szybko przeszli do ofensywy, już w 6. minucie spotkania Dani Ramirez huknął z 16. metra, jednak 
świetną paradą popisał się Plach. Później odważniej zaczęli atakować piłkarze Piasta Gliwice, swoje okazje 
mieli Michał Żyro oraz Kristopher Vida, jednak w obu akcjach skutecznie interweniował cały blok defensywny 
drużyny Kolejorza. Jeszcze przed przerwą Kamiński uderzył z dystansu, jednak ponownie interwencje na swoje 
konto zapisał Plach.  
Obie drużyny schodziły do szatni przy bezbramkowym remisie, nieco więcej okazji pod bramką rywala mieli 
piłkarze Lecha, jednak spotkanie w pierwszej połowie było bardzo wyrównane i gdyby nie bramkarze, wynik na 
tablicy wyników mógłby być znacznie inny.  
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Gra po przerwie nie porywała. Brakowało akcji i ostatecznego elementu w postaci uderzenia w kierunku bramki. 
W 66. minucie po kapitalnym dośrodkowaniu, piłkę w kierunku bramki uderzył Dani Ramirez. Niesamowitą 
interwencją popisał się Frantisek Plach - bramkarz Piasta Gliwice w nieprawdopodobny sposób wyciągnął piłkę 
z linii bramkowej, jakby rękawice miał pokryte klejem. Interwencja słowackiego golkipera będzie aspirowała do 
miana najładniejszej w sezonie 2020-21 na polskich boiskach. 
 
Do końcowego gwizdka sędziego Tomasza Kwiatkowskiego goli nie zobaczyliśmy, przez co mecz zakończył 
się bezbramkowym remisem i obie drużyny zapisały na swoje konto po jednym punkcie. Dzięki temu Lech 
Poznań wskoczył na 6. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Piast Gliwice nieco odskoczył Warcie Poznań i 
plasuje się na 9. pozycji w tabeli. 
 
 
 

 
Źródło:PilkaNozna.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 
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Może polubisz nas na FB ? 
www.omk.org.pl 

 

Wydarzyło się 15 marca - kalendarium 

15 marca jest 74 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 291 dni. 15 marca obchodzony 
jest jako Światowy Dzień Konsumenta. 
Dzisiaj imieniny obchodzą : 
Gościmir, Heloiza, Klemens, Krzysztof, Leokrycja, Longin, Longina, Ludwika, Luiza, Matrona, Nikander, Nikandra,
 Placyd, Probus, Zachariasz i Zachary. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1000 r. – Zakończył się zjazd gnieźnieński – spotkanie Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III.  
1412 r. - Król Polski Władysław II Jagiełło i król Węgier i Niemiec Zygmunt Luksemburski zawarli pokój w Lubowli.  
1570 r. - Biskup kujawski Stanisław Karnkowski ogłosił tzw. Statuty Karnkowskiego (lub Konstytucje Gdańskie), 
potwierdzone przez Sejm 20 czerwca 1570, precyzujące zwierzchnie prawa polskiego króla i Rzeczypospolitej 
w Gdańsku oraz na morzu.  
1656 r.– Potop szwedzki: dywizja Stefana Czarnieckiego rozgromiła Szwedów w bitwie pod Jarosławiem..  
1760 r.– Wojna siedmioletnia: wojska austriackie zajęły Racibórz.  
1765 r. – Król Stanisław August Poniatowski założył Szkołę Rycerską w Warszawie. 
1943 r. – W Siedliskach pod Miechowem okupanci niemieccy zamordowali pięcioosobową rodzinę Baranków 
oraz czterech ukrywanych przez nią Żydów. 
1950 r. –  Polska wystąpiła z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.  
1968 r. –   Marzec 1968: w Gdańsku odbyła się największa w kraju manifestacja, w której udział wzięło 20 tys. 
studentów, robotników i innych mieszkańców miasta.  
2007 r. –   Podczas targów biżuterii w Gdańsku skradziono diamenty warte 1,5 mln dolarów.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Baca był świadkiem wypadku samochodowego. Przesłuchuje go policjant: 
- Baco jak to było? 
Na to baca: 
- Panocku widzicie to drzewo? 
- Widzę. 
- A oni nie widzieli... 

Źródło: dowcipy.pl 


