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Pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa 

Morskiego w sprawie ubezpieczeń marynarzy zatrudnionych w Norwegii. 

Dnia 19.08.2022 roku Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, 
reprezentująca Krajową Sekcję Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", FZZMiR oraz OZZOiM, 
wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie porozumienia pomiędzy ZUS i norweską instytucją NAV na kolejny okres tj 
od 1 października 2022 roku do końca 2023 roku. 
Pismo w w/w sprawie zostało wysłane do Dyrektora Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia 
Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. 
Przypominamy, że obecnie obowiązujące porozumienie obejmuje okres od 1 lipca 2022 roku do 30 
września 2022 roku. 

Źródło:solidarnosc.nms.org.pl 

Zakaz korzystania z wód Odry przedłużony do 25 sierpnia br.  

Wojewoda Zbigniew Bogucki w związku z zanieczyszczeniem Odry na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, przedłużył do 25 sierpnia br. zakaz bezpośredniego kontaktu z wszystkimi wodami Odry, 
w tym Odry Wschodniej i Odry Zachodniej wraz z łączącymi kanałami oraz z wodami Zalewu Szczecińskiego i 
wszystkimi innymi zbiornikami wodnymi przez, które Odra przepływa, a także korzystania z tych wód. 
Zakaz dotyczy: spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli, połowów ryb, spożywania ryb, pojenia zwierząt 
gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych, w tym podlewania, oraz innych działań 
wiążących się z bezpośrednim kontaktem z wszystkimi wodami Odry. 
Decyzją wojewody zachodniopomorskiego zakaz nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania 
kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych, żeglugi i dezaktywacji narzędzi 
pułapkowych, żaków i wontonów. 
Zakaz obowiązuje do 25 sierpnia br. włącznie i wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego (tj. 18 sierpnia 2022 r. o godz. 14.17). W zależności od rozwoju sytuacji na 
wszystkich wodach Odry zakaz może zostać skrócony lub wydłużony. Prosimy śledzić komunikaty. 
Podstawa Prawna: art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w 
województwie. 
 

Źródło: szczecin.uw.gov.pll 

Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt łączą siły w rozwoju biznesu 

morskiego . Polska ma potencjał, aby włączyć się w ten proces. 

Przedstawiciele Ministerstw Energii i Infrastruktury ZEA oraz Transportu Egiptu odbyli niedawno spotkanie przy 
okazji Zgromadzenia Ogólnego Arabskiej Akademii Nauki, Technologii i Transportu Morskiego, w którym wzięło 
udział około 20 państw arabskich. 
Obie strony planują wspólne projekty i rozwój współpracy w biznesie morskim, w tym projekty inwestycyjne 
związane z rozwojem portów i usług logistycznych. Przewiduje się również  wspólne badania naukowe. 
Stwierdzono, że współpraca będzie skoncentrowana  na wzmocnieniu globalnej pozycji Egiptu i Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich oraz zwiększeniu ich konkurencyjności w sektorze morskim. 
Strategia niebieskiej gospodarki ZEA  
Podczas spotkania Ministerstwo Energii i Infrastruktury zaprezentowało doświadczenia ZEA, zwłaszcza w 
zakresie innowacji, wdrażania rozwiązań informatycznych w portach morskich, spedycji i transporcie morskim 
oraz logistyce, a także inwestycji  w szeroko pojętą digitalizację.  
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"Strategia Niebieskiej Gospodarki ZEA opiera się na kilku filarach, w tym innowacjach, kreatywności, badaniach i 
rozwoju, a także skutecznym systemie powiązań z instytucjami akademickimi, uniwersytetami i ośrodkami 
badawczymi, które są w stanie nadążyć za rozwojem naukowym i technologicznym oraz  dostosować je do 
lokalnych potrzeb" – mówił w czasie spotkania inż. Hassan Mohamed Juma Al Mansouri, podsekretarz ds. 
infrastruktury i transportu w Ministerstwie Energii i Infrastruktury ZEA relacjonuje „Blue Economy”.  
"Strategia opiera się również na szkoleniach i edukacji praktycznej, co jest jednym z głównych wymagań 
zwiększania produktywności i konkurencyjności dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju" - podkreślił 
przedstawiciel ZEA. 
Egipt otwarty na morskie innowacje 
Admirał Reda Ahmed Ismail, podsekretarz w Ministerstwie Transportu i Szef Sektora Transportu Morskiego 
podkreślił, że Egipt ma 3000-kilometrową linię brzegową wzdłuż Morza Czerwonego i Morza Śródziemnego, a 
główne bogactwa Egiptu to: ogromne zasoby ryb, ropy naftowej i gazu, a także rozwijające się miasta 
przybrzeżne.  
"Rząd egipski intensywnie inwestuje w rozwój niebieskiej gospodarki i zwiększenie jej wkładu w PKB kraju" – 
poinformował admirał Reda Ahmed Ismail i pochwalił rozwój sektora morskiego ZEA, wskazując, że Zjednoczone 
Emiraty Arabskie stały się wiodącym ośrodkiem morskim, a integracja między sektorami morskimi w Egipcie i 
ZEA poprawiłaby konkurencyjność tego regionu na świecie – cytuje ZAWYA, oddział Refinitiv Middle East. 
Obie strony omówiły najważniejsze kierunki inwestycyjne w sektorze morskim, które mogą stanowić dobry 
początek wspólnej współpracy. We wszystkich egipskich portach, w tym w Sokhna, Aleksandrii i Sharm El 
Sheikh, istnieją potrzeby inwestycyjne. Ministerstwo Transportu Egiptu wdraża kompleksowy plan modernizacji i 
rozwoju systemu transportu morskiego w celu dostosowania do najnowocześniejszych technologii. Działania te 
skoncentrowane są na rozwoju portów Egiptu, bowiem  celem strategicznym jest  przekształcenie Egiptu w 
centrum światowego handlu i logistyki. 
Ekologia i modernizacja portów na kursie 
Przydatne może być tu doświadczenie ZRA informowała inż. Hessa Al Malek, Doradca Ministra Energii i 
Infrastruktury ds. Transportu Morskiego, omawiając kluczowe zmiany w sektorze morskim ZEA i 
prezentując  możliwości inwestorów.  
"Mądre przywództwo ZEA kładzie ogromny nacisk na sektor morski i pragnie zwiększyć wkład niebieskiej 
gospodarki w wszechstronny i zrównoważony rozwój" – zaznaczyła Al Malek podkreślając, że Zjednoczone 
Emiraty Arabskie robią wiele dla  podnoszenia świadomości na temat znaczenia ochrony środowiska i zasobów 
wodnych, ponieważ są one najważniejszymi filarami rozwoju niebieskiej gospodarki.  
"Zjednoczone Emiraty Arabskie zachęcają do koordynacji między krajami świata ochrony rzek, mórz i oceanów 
przed czynnikami powodującymi zanieczyszczenie mórz" – podkreśla inż. Hessa Al Malek. 
Zjednoczone Emiraty Arabskie mają ponad 20 wiodących portów morskich i jedne z największych terminali 
eksportowych ropy na świecie. ZEA zajmuje trzecie miejsce w świecie w  dostawach paliwa bunkrowego dla 
operatorów flot z całego świata.   
Porty ZEA liderem innowacji 
W ZEA ma siedzibę Abu Dhabi Ports Group, deweloper Maqta Gateway, który jest pierwszą grupą 
zinformatyzowanych portów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich opartą na wykorzystaniu narzędzi blockchain. 
"AD Ports Group podejmuje również inwestycje w Egipcie. W tym miesiącu ogłosił plany nabycia 70-
procentowego udziału w egipskim holdingu International Associated Cargo Carrier  za 514 mln DH (140 mln 
USD). Chodzi o rozszerzenie aktywności w Afryce Północnej. W ubiegłym roku podpisano również umowę z 
Egyptian Group For Multipurpose Terminals (EGMPT) na opracowanie i eksploatację terminalu wielofunkcyjnego 
w porcie Safaga nad Morzem Czerwonym" - informuje The National UAE.  
EGMPT jest egipską spółką akcyjną z udziałami w Alexandria Port Authority z (34%), Suez Canal Authority 
(33%), Holding Company for Maritime and Land Transport (20%) oraz Alexandria Container and Cargo Handling 
Company ( 13% udziałów). 
Założona w 2006 roku AD Ports Group jest właścicielem i operatorem 10 portów w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, w tym Khalifa Port, Zayed Port, Mussaffah Port, Fujairah Terminals, Community Ports, Kamsar Port i 
Abu Dhabi Cruise Terminal, a także terminalu w Gwinei.  
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Zarządza również ponad 550 km2 stref przemysłowych i kompleksową działalnością logistyczną, a także oferuje 
szereg usług w portach morskich i logistyce. Większościowym  udziałowcem AD Ports Group z 75,42% udziałów 
jest ADQ, jeden z największych holdingów w regionie. 
Automatyzacja i inteligentna logistyka  
W ZEA ma swoją siedzibę DP World, wiodący globalny operator logistyczny, w tym terminali i portów.  Firma 
zaczynała od jednego portu w1972 r. Dynamiczny rozwój w obszarze logistyki sprawił, że dziś DP World, to 
organizacja oparta na informatyzacji,  umożliwiająca inteligentny handel wykorzystujący narzędzia IoT. Firma w 
ostatnich latach  wprowadziła kilka innowacyjnych rozwiązań, które zrewolucjonizowały zarządzanie globalnym 
łańcuchem dostaw. Rozwiązania te obejmują Dubai Trade, punkt kompleksowej obsługi handlu transgranicznego 
oraz SeaRates, który zapewnia natychmiastowe i aktualne stawki za wysyłkę kontenerów.  
Firma uruchomiła również CARGOES.com, platformę Single Window dostarczającą zintegrowane rozwiązania do 
zarządzania logistyką na całym świecie. DP World w zautomatyzowanym systemie BoxBay operujący w ramach 
inteligentnego systemu High Bay Storage (HBS) w Terminalu 4. Jebel Ali, Dubai. Aktualnie  opracowuje się 
system „Cargospeed”. We współpracy z Hyperloop One ma powstać niedługo  szybki system do transportu 
towarów w zasobnikach poruszających się w rurach próżniowych. 
Polska ma potencjał 
Innowacyjne technologie wprowadzane są w logistyce krajów  arabskich na szeroką skalę. Polskie firmy i 
uczelnie działające w gospodarce morskiej mają potencjał by  włączyć się w te działania.  Prezentowały one już 
swoje możliwości na wielu targach i w czasie spotkań biznesowych i wizyt delegacji rządowych.  
"Polska dostrzega szczególną rolę, jaką Egipt odgrywa w regionie wschodniego Morza Śródziemnego. Rząd 
polski wspiera trwający proces aktywizacji dialogu między UE a Egiptem w oparciu o umowę stowarzyszeniową. 
Premier wysoko ocenia też wysiłek Egiptu włożony w rozwój relacji z UE i realizację priorytetów partnerstwa" – 
mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu liderów państw Grupy V4 i prezydenta Arabskiej Republiki 
Egiptu, które odbyło się w Budapeszcie w ubr.  
Jednym z tematów spotkania szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej (V4) i prezydenta Egiptu Abdela Fattaha El-
Sisiego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego było unijne wsparcie rozwoju gospodarczego Egiptu.  
Przypomnijmy, że niedawno delegacja stoczni Crist na spotkaniu w ambasadzie Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich prezentowała potencjał hubu produkcji statków zeroemisyjnych oraz zeroemisyjnego urządzenia do 
produkcji wody słodkiej wykorzystującego energię wiatrową i słoneczną.  
Działający w Grupie Technologicznej ASE Projmors ma doświadczenie w projektowaniu nowoczesnych portów. 
Koordynowany przez ASE hub produkcji zielonej energii może tworzyć układy zarządzające produkcją zielonej 
energii wraz z magazynami energii.  Uniwersytet Morski w Gdyni ma silną pozycję w edukacji i badaniach 
morskich. Jest więc również potencjał do włączenia się do współpracy państw arabskich w wielu obszarach. 
 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Wydano pierwsze pozwolenie na bunkrowanie wodoru w Holandii. 

Firma Windcat Workboats otrzymała pierwsze w Holandii pozwolenie na bunkrowanie wodoru. Pierwszą 
jednostką, jaką zabunkrowano, był zaopatrzeniowiec offshore Hydrocat 48. 
Windcat Workboats uzyskał licencję na bunkrowanie wodoru w porcie IJmuiden. Cała procedura trwała dość 
długo, bo zaangażowane strony – poza wnioskującym były to m.in. agencja środowiskowa Ijmond oraz porty 
IJmuiden i Amsterdam – musiały najpierw ustalić, jaka infrastruktura oraz dokumentacja są niezbędne w procesie 
bunkrowania wodoru. Niemniej jednak uzyskana przez Windcat Workboats licencja znacznie przyspieszy 
procedurę dla kolejnych chętnych. 
William Van der Wel, dyrektor zarządzający Windcat Workboats, stwierdził, że ta licencja jest znaczącym krokiem 
w kierunku powszechniejszego wykorzystania wodoru jako paliwa dla statków i zwiększenia zrównoważonego 
rozwoju całego sektora. 
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Hydrocat 48, pierwsza zabunkrowana na mocy licencji jednostka, jest wyposażona w dwupaliwowe silniki MAN i 
system wtrysku wodoru. Statek jest wykorzystywany do transportu załogi i zapasów do i z morskich farm 
wiatrowych. Windcat Workboats planuje również wprowadzenie do użytku kolejnych jednostek na wodór. 
Podczas swojego pierwszego bunkrowania w IJmunden Hydrocat 48 zabunkrował tzw. wodór szary, ale trwają 
prace nad zapewnieniem dostępności zielonego wodoru. 

Źródło:gospodarkamorska.pl 

Transport wodny staje się coraz bardziej ekologiczny. 

Gdyńska Stocznia Crist, która za swój pierwszy w Unii Europejskiej hybrydowy prom Elektra zdobyła w 2018 roku 
nagrodę Ship of the Year, niedawno zwodowała drugi tego typu statek. Spodziewa się więcej zamówień na 
niskoemisyjne jednostki, ponieważ regulacje związane z ograniczeniem emisyjności transportu morskiego 
zmuszają operatorów żeglugi do inwestowania w takie rozwiązania. Na rynku od lat sprawdza się gaz LNG, ale 
inną niskoemisyjną alternatywą jest też metanol. Rośnie także zainteresowanie wodorem. Ekologiczne 
rozwiązania na statkach dotyczą jednak nie tylko napędów. 
– Biura projektowe, które opracowują nowe jednostki, dążą do tego, żeby maksymalnie wykorzystywać wszystkie 
źródła energii, które występują na statku. Odzyskujemy ciepło ze spalania w silniku spalinowym, lepiej izolujemy 
statki, żeby mniej energii zużywać na ogrzewanie. Instalujemy urządzenia oczyszczające ścieki i inne 
zanieczyszczenia, które statek produkuje – wymienia w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Mirosław 
Roliński, inżynier rzeczoznawca w Dziale Marketingu Stoczni Crist w Gdyni. 
Rozwój ekologicznej żeglugi wiąże się jednak przede wszystkim z wykorzystaniem alternatywnych źródeł 
napędu. Silniki wysokoprężne, spalające olej napędowy lub mazut, coraz częściej zastępowane są takimi, w 
których paliwem jest gaz LNG. Ten rodzaj napędu jest już rozwijany od ponad 20 lat. W 2020 roku, według DNV 
GL, na całym świecie pływało niemal 200 statków dostosowanych do spalania skroplonego gazu ziemnego. 
Przyszłość ekologicznej żeglugi może jednak należeć do napędu hybrydowego, elektrycznego i wodorowego lub 
metanolowego. 
– Hybryda to jednostka, która ma silniki generujące prąd, a takie elementy jak wentylatory, śruba, która napędza 
statek, czy windy są napędzane elektrycznie. Mamy więc silniki generujące prąd, który jest ładowany do baterii i 
przy okazji używany przez wszystkie urządzenia, które tego prądu potrzebują. Mamy także układy, które mierzą, 
badają i włączają silniki sekwencyjnie po to, żeby silnik spalinowy pracował na stałych obrotach i utrzymywał jak 
największą sprawność. Podobnie jak w samochodach hybrydowych utrzymujemy stałe obroty, żeby jak 
najbardziej ekonomicznie wykorzystać paliwo kopalne. Ale kiedy np. wchodzimy do portu, z baterii czerpiemy 
energię elektryczną na wszystkie operacje, które są potrzebne – tłumaczy Daniel Okruciński, zastępca dyrektora 
handlowego Stoczni Crist. 
W czerwcu w porcie w Gdyni został zwodowany hybrydowy prom Altera, zamówiony w Stoczni Crist przez 
Finferries, fińskiego operatora promowego. Jest przeznaczony do przewozu pojazdów i pasażerów. Na pokładzie 
pomieszczą się 92 samochody, trzy ciężarówki i do 370 pasażerów. Co ważne, załoga wymagana do obsługi 
statku to tylko trzy osoby. Prom jest wyposażony w innowacyjny system ładowania: baterie można naładować w 
kilka minut z lądu lub przez generatory na pokładzie. Zamontowane też zostały panele fotowoltaiczne. Prom ma 
rozpocząć pracę w Finlandii najpóźniej z początkiem 2023 roku. Altera to unowocześniona wersja poprzedniego 
promu – Elektry – która była pierwszym hybrydowym promem w UE, a drugim na świecie. 
– Hybryda na statku nie różni się prawie niczym od hybrydy samochodu, przy czym baterie, które na statku są 
oczywiście niskonapięciowe, maja dużą pojemność i masę, muszą być chłodzone wodą. Dzieje się to zazwyczaj 
w pomieszczeniu, gdzie bateria jest trzymana, jest tu też odpowiednia wentylacja, klimatyzacja, więc jest to 
bardziej skomplikowany proces niż w zwykłym samochodzie – mówi Daniel Okruciński. 
Stocznie i operatorzy na całym świecie pracują nad zastosowaniem innowacyjnych i ekologicznych paliw. 
Jednym z nich jest wodór. W maju br. w stoczni w Hiszpanii zwodowano Hydrotug – pierwszy na świecie 
holownik napędzany wodorem. W ramach unijnego projektu HySeas II także toczą się prace nad pierwszym 
europejskim promem morskim zasilanym ogniwami paliwowymi. Będzie mógł zabrać na pokład 120 pasażerów i 
16 samochodów osobowych lub dwie ciężarówki. Z kolei jedna ze stoczni w Holandii ma wybudować pierwszy na 
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świecie statek zasilany wodorem w postaci stałej, który jest uznawany za bezpieczniejszy niż sprężony lub w 
fazie ciekłej. Statek pasażerski Neo Orbis ma pływać po kanałach Amsterdamu oraz w kanale między miastem a 
Morzem Północnym. Testy operacyjne mają się rozpocząć w czerwcu przyszłego roku. 
– Wodór jest ciągle paliwem innowacyjnym, jeżeli chodzi o budownictwo okrętowe, bo jest dopiero wprowadzany. 
Może być używany w jednostkach, które pływają na krótkich dystansach, z uwagi na to, że wodór jest trudny do 
składowania i w miarę niebezpieczny, jeżeli chodzi o przechowywanie, transport i załadowanie na statek – mówi 
zastępca dyrektora handlowego Stoczni Crist. – Inną alternatywą jest metanol. Metanol może być oczywiście 
zielony i szary albo brudny, jeżeli produkowany jest jako pochodna ropy naftowej. Natomiast zielony metanol to 
kompletnie zielone źródło energii i to także jest przyszłość. Przy czym te silniki, które byłyby napędzane 
metanolem, muszą też pracować na dwa paliwa. Nie możemy więc odejść całkowicie od paliw pochodnych ropy 
naftowej, bo zawsze są one potrzebne do tego, żeby uruchomić ten silnik i żeby podtrzymywać spalanie. 
Duńskie firmy Ørsted i Esvagt pracują nad pierwszym na świecie ekologicznym statkiem serwisowym (SOV) do 
morskich turbin wiatrowych. SOV będzie zasilany bateriami i silnikami dwupaliwowymi, zdolnymi do pływania na 
odnawialnym e-metanolu, produkowanym m.in. z energii wiatrowej. Na zielony metanol postawił także operator 
A.P. Moller – Maersk, zamawiając niskoemisyjne kontenerowce. 
Według „European Maritime Transport Environmental Report 2021” statki odpowiadają za 13,5 proc. wszystkich 
emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu w UE, mniej więcej tyle samo, co lotnictwo cywilne. Od 1990 
roku emisje z transportu wodnego wzrosły o 19 proc., chociaż są teraz znacznie poniżej szczytowych momentów. 
Przykładowo między 2005 a 2015 rokiem emisje CO2 z międzynarodowego transportu morskiego zmniejszyły się 
o 17 proc. Prognozy mówią jednak o wzroście o 18 proc. do 2030 roku i o 39 proc. do 2050 roku, co jest 
niezgodne z unijnym celem dążenia do neutralności klimatycznej. Dlatego branżę czeka duży wysiłek, by te 
tendencje odwrócić. 
– Zeroemisyjność będzie niedługo wymogiem. Mamy już doświadczenie związane z budową jednostek 
zeroemisyjnych, jeżeli chodzi o promy dwustronne czy typu ro-pax. Wiążemy ogromne nadzieje z nowymi 
technologiami, które są wprowadzane. Takich zamówień będzie coraz więcej. Jesteśmy jednak tylko elementem 
wykonawczym. Wykonujemy to, co klient zamówi, a projektanci zaprojektują, ale nasz wkład jest taki, że jesteśmy 
gotowi i mamy już doświadczenie w tym temacie – podkreśla Daniel Okruciński. 
Według MarketsandMarkets światowy rynek statków z napędem elektrycznym był w 2021 roku wart niespełna 5 
mld dol. Do 2030 roku obroty rynku sięgną jednak ponad 16 mld dol. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Niemcy i Bruksela z budową gazociągu MidCat łączącego Półwysep Iberyjski z 

Francją i Europą Środkową. 

W celu zmniejszenia zależności od rosyjskiego gazu Niemcy opowiadają się za odblokowaniem budowy 
gazociągu MidCat, łączącego Algierię, Półwysep Iberyjski z Francją, a następnie z Europą Środkową (Niemcami). 
Budową wstrzymanej w 2019 r. infrastruktury jest zainteresowana także Bruksela, która mogłaby przeznaczyć na 
nią środki z programu REPowerUE - pisze „La Vanguardia” w niedzielę. 
Bruksela ma jednak inną wizję Midcat: zamiast gazu ziemnego w przyszłości transportowałby „zielony wodór”, 
wytwarzany przy pomocy odnawialnych źródeł energii. Ponad 20 proc. nowych projektów „odnawialnego wodoru” 
na świecie z pierwszych 3 miesięcy br. przypadło na Hiszpanię - poinformowała przewodnicząca KE Ursula von 
der Leyen. 
Do projektu Midcat nie jest przekonana Francja, która wyraziła obiekcje odnośnie kosztów i czasu potrzebnego 
na jego zrealizowanie. Budowa gazociągu MidCat zajęłaby lata i nie rozwiązałaby obecnego kryzysu - 
argumentuje Paryż. 
Według minister energetyki w Madrycie Teresy Ribery po stronie hiszpańskiej gazociąg mógłby ruszyć za 8 do 9 
miesięcy. Inni specjaliści przewidują jednak dłuższy okres czasu dla operacyjności gazociągu - od 2 do 3 lat. 
Z katalońskiego miasta Hostalric do francuskiego Barbaira jest do zbudowania 226 km rur; szacunkowy koszt tej 
inwestycji to 450 - 500 mln euro. Hiszpania chce, aby środki pochodziły z funduszy europejskich. 
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Obecnie Hiszpania dysponuje dwoma połączeniami gazociągowymi z Francją - Larrau i Irun, które zapewniają 
dostawę 8 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Dzięki MidCatowi udałoby się osiągnąć 17 mld 3, czyli ponad dwa 
razy więcej. Zgodnie z obliczeniami, przy maksymalnej przepustowości rurociąg mógłby pokryć 2,5 proc potrzeb 
energetycznych UE. 
Za MidCat przemawia jednak fakt, że mógłby służyć w przyszłości do transportu „zielonego wodoru”, który miałby 
zastąpić paliwa kopalniane. Ten argument przedstawi rząd Sancheza na szczycie we Frankfurcie w październiku. 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Zorza polarna pojawi się nad metropolią. Wprost na ziemię zmierza potężny 

obłok plazmy. 

Niezwykle rzadko możemy oglądać zorzę polarną latem, jednak potężny koronalny wyrzut masy (CME), do 
jakiego doszło na Słońcu, przyczyni się do powstania tego niezwykłego zjawiska. Naukowcy podali datę, kiedy 
najlepiej obserwować niebo. Wiadomo również, gdzie najlepiej zorza polarna będzie widoczna. 
14 i 15 sierpnia doszło do dwóch olbrzymich koronalnych wyrzutów masy na powierzchni Słońca – podaje 
serwis spaceweather.com. Jest to o tyle nietypowe, że obydwa strumienie nim dotrą na Ziemię najpewniej się 
skanibalizują, tzn. połączą w jeden silniejszy obłok plazmy. 
Jak podają naukowcy, do kanibalizacji dwóch wyrzutów masy dochodzi, kiedy drugi z nich jest silniejszy i 
szybszy. 
Zorza polarna w sierpniu. Gdzie będzie widoczna? 
Według ekspertów, zorza polarna będzie widoczna do 50 stopnia szerokości geograficznej. Może sięgnąć nawet 
stanów Illinois i Oregon w Stanach Zjednoczonych. Istnieje szansa, że będzie ona widoczna nawet nad 

Nowym Jorkiem i w północnej Anglii. Minionej nocy zauważono zorzę nad jeziorem Gull w kanadyjskiej 
Albercie. 
17 sierpnia zanotowano ponadto obecność niewielkiej burzy geomagnetycznej w niemieckim Herzogswalden na 
51 stopniu szerokości geograficznej. Zorza była dostrzegalna, choć daleka od tego, jak potrafi się objawiać o 
chłodnej porze roku. 
Jak powstaje zorza polarna? Jest nowe badanie 
Warto dodać, że w zeszłym roku pojawiły się wyniki najnowszych badań, które podają zupełnie inną przyczynę 
powstawania zorz polarnych. Badacze z Uniwersytetu Iowa stwierdzili, że za pojawieniem się zorzy polarnej 
podczas burzy geomagnetycznej stoi zjawisko znane jako fale Alfvena. 
Fale te przyspieszają elektrony w stronę Ziemi, co sprawia, że pojawia się nocny pokaz świetlny. 
Wcześniej sądzono, że to cząsteczki tlenu i azotu (tworzące kolorowy popis świateł na niebie) są wzbudzane 
wskutek oddziaływania naenergetyzowanych cząstek pochodzących ze Słońca z liniami pola magnetycznego 
Ziemi. 

Źródło: Focus.pl 

Piast niszczy Stal Mielec. 

Piast Gliwice na zakończenie 6. kolejki PKO BP Ekstraklasa rozgromił na własnym stadionie Stal Mielec aż 4:0. 
Bohaterem spotkania został Kamil Wilczek, który trzykrotnie wpisał się na listę strzelców w tym meczu. 
Wszystko wskazuje na to, że Piast Gliwice na dobre wygrzebał się z marazmu i trzy porażki na początku sezonu 
są tylko przeszłością. Po ostatniej wygranej z Cracovią drużyna Waldemara Fornalika nie pozostawiła złudzeń 
dobrze spisującej się ostatnio Stali Mielec, pokonując ją aż 4:0. 
 
Początek meczu wcale nie wskazywał takiego pogromu. Po około 20 minutach stagnacji Piast ruszył do ataku. 
Wówczas Kamil Wilczek miał okazję do zdobycia gola, jednak świetną obronę zaliczył bramkarz 
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Stali. Mrozek nie miał już tyle szczęścia minutę później. Wilczek świetnie przyjął piłkę w polu karnym i wolejem 
wpakował piłkę do siatki. 
W pierwszej części Stal Mielec w ogóle nie istniała. Piast miał sporo okazji, jednak tylko Wilczkowi udało się 
zapisać na listę strzelców do przerwy. 
 
Po przerwie przewaga Piasta była jeszcze większa, ponadto gracze Fornalika wyszli na drugą część spotkania z 
wyregulowanymi celownikami. Już kilka minut po wznowieniu gry dubletem popisał się Kamil Wilczek. Napastnik 
Piasta wpisał się na listę strzelców w 50. i 55. minucie, kompletując tym samym klasycznego hat-tricka. 
 
Jeszcze w 73. minucie Damian Kądzior dobił bezbarwną Stal trafieniem do siatki, ustalając wynik meczu na 4:0. 
 
Piast odbija się od dna i jest już na 14. miejscu w tabeli, goniąc resztę stawki po nieudanym starcie sezonu. Stal 
wciąż jest na wysokim, 6. miejscu w klasyfikacji. 
 

 

Źródło:PiłkaNożna.pl 

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. 
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. 
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 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 22 sierpnia - kalendarium.  

22 sierpnia jest 234. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 131 dni.  
Dzisiaj imieniny świętują: 
 Agatonik, Albin, Bernard, Bolesław, Cezary, Dalegor, Fabrycjan, Filip, Hipolit, Hipolita, Jan, Joachim, Lambert, La
mberta, Laurencjusz, Magdalena, Maria, Namysław, Oswald, Oswalda, Pankracy, Sieciesław, Symforian, Symfori
ana, Teona, Teonas, Tymoteusz, Wawrzyniec, Zygfryd i Zygfryda. 
Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub 
wyznanie. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1157 r. – Wojna polsko-niemiecka: cesarz Fryderyk I Barbarossa przekroczył Odrę i wkroczył na ziemie polskie 
na czele silnej armii wspomaganej przez posiłki z Czech i Moraw. Powodem wyprawy była interwencja na rzecz 
wygnanego księcia senioralnego Władysława II Wygnańca. 
1587 r. – Trzy dni po wyborze Zygmunta III Wazy opozycyjna część szlachty wybrała 
na króla arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga.  
1792 r. – Wybuchł wielki pożar Starogardu Gdańskiego.   
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1914 r. –  I wojna światowa: podczas ofensywy rosyjskiej w Prusach Wschodnich wojska kozackie splądrowały i 
spaliły Nidzicę.  
1942 r. –  W mieście Rożyszcze na Wołyniu SD z Łucka przy udziale niemieckiej żandarmerii i ukraińskiej 
policji rozstrzelało około 3 tys. żydowskich mieszkańców miejscowego getta w pobliskiej kopalni piasku. Kilkuset 
Żydów zdołało zbiec wywołując pożar getta. Około 400 z nich ukraińscy policjanci wyłapali i rozstrzelali 
na cmentarzu.   
1944 r. – 22. dzień powstania warszawskiego: utrata przez polskie oddziały Arsenału przy Placu Bankowym. 

1988 r. – Strajki w Polsce 1988: rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej i Stoczni Północnej; powołano 
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy.  
1999 r.–  W Sopocie odbył się jedyny polski koncert Whitney Houston. 
2015 r. –  W Ziębicach w województwie dolnośląskim padła rekordowa wygrana w Lotto (35 234 116,20 zł).  
2019 r.– W czasie gwałtownej burzy w Tatrach Zachodnich od uderzeń piorunów zginęło 5 osób, a 157 odniosło 
obrażenia.  

 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-08-16 

1 EUR 4,7480 

1 USD 4,7061 

1 CHF 4,9159 

1 GBP 5,5901 

     

 

https://www.nbp.pl/ 

 

https://stooq.pl/q/?s=cl.f 
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https://nasdaqbaltic.com  

  

 

Rozrywka 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 
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H U M O R   

Starszy pan stwierdził ze jego żona słabo słyszy i postanowił pójść skonsultować się z lekarzem, co może 

na to poradzić. 

Lekarz stwierdził: 

- Aby móc coś poradzić muszę wiedzieć jak bardzo jest to zaawansowane. Niech pan to zbada w 

następujący sposób, najpierw zada pytanie z odległości 10 metrów, jak nie usłyszy to z 8 itd. i wtedy mi 

pan powie przy jakiej odległości pana usłyszała. 

Tak więc wieczorem żona robi w kuchni kolacje, a facet w pokoju czyta gazetę i stwierdza: 

- W sumie tutaj jestem akurat 10 metrów od niej, zobaczymy czy mnie usłyszy. 

- Kochanie! - woła - Co jest dziś na kolacje? 

Bez odpowiedzi. Zmniejszył dystans do 8 metrów, wciąż żadnej odpowiedzi. Zmniejsza do 6, 4, 2, aż w 

końcu podchodzi staje tuz obok niej i pyta: 

- Kochanie, co dziś na kolacje? 

- Kurczak, do cholery, pięć razy Ci powtarzam!!! 


