
OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 39-2022 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 1 
 

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące kontraktu lub sytuacji na statku…. 

Regularnie przypominamy marynarzom o istnieniu tzw. Karty Praw Marynarza - Bill Of Rights, opartej o 
postanowienia Konwencji MLC 2006. Karta Praw Marynarza opracowana przez ITF to esencja MLC 
przedstawiona w bardzo przystępny i przejrzysty sposób. 
Marynarze często opierają się na zasłyszanych historiach. Naszym zdaniem najlepiej zawsze opierać się na 
solidnych podstawach, które są wytycznymi dla przepisów w krajach, które ratyfikowały Konwencję MLC i tym 
samym powinny mieć odzwierciedlenie w naszych kontraktach. 
Karta Praw Marynarza pomaga „na szybko” sprawdzić co jest właściwe a co sprzeczne. Dla szczegółowych 
sytuacji należy odnosić się do przepisów krajowych, które mogą się nieznacznie różnić. Przypominany, iż 
marynarze należący do OMK mają możliwość sprawdzenia swoich umów o pracę w biurze naszej Organizacji 
bądź zdalnie, przesyłając informacje na adres biuro@nms.org.pl 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

 

Grupowe medyczne ubezpieczenie dla marynarzy z OMK.  

OMK podpisała umowę z PZU o grupowym ubezpieczeniu zdrowotnym dla marynarzy.  
Od tej chwili marynarze z naszej Organizacji mogą nadal przystępować do ubezpieczenia zdrowotnego OMK / 
PZU na wynegocjowanych warunkach, umowa jest otwarta i bezterminowa. 
Składka ubezpieczeniowa marynarza wraz z opłatą członkowską OMK / ITF wynosi 100 pln miesięcznie i 
jest  płatna z góry za 6 lub za 12 m-cy na konto OMK. 
Dla zainteresowanych przystąpieniem  marynarzy, poniżej do pobrania i wypełnienia kwestionariusz. Po 
wypełnieniu kwestionariusz proszę wysłać na adres: biuro@nms.org.pl 
Poniżej oferta, lista placówek zdrowotnych w całej Polsce, kwestionariusz przystąpienia do ubezpieczenia oraz 
szczegóły. 
Oferta 
Zakres świadczeń 
Lista placówek medycznych w Polsce 
Kwestionariusz przystąpienia 
 W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny 91 422 02 02 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

 

Wybory do władz OMK. Rozpoczynamy proces wyborczy na Kadencję 

 2023-2028. 

Koleżanki i Koledzy, 
Uprzejmie informujemy, iż OMK NSZZ Solidarność rozpoczyna proces wyborczy na nową kadencję 2023 – 
2028.  

 Komisja OMK NSZZ Solidarność podjęła uchwałę, iż wszyscy członkowie OMK NSZZ Solidarność 
stanowią 1 okręg wyborczy. 
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 Komisja OMK NSZZ Solidarność podjęła uchwałę, iż na każdych rozpoczętych 60 członków związku 
przypada 1 mandat delegata na zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Biorąc pod uwagę aktualną ilość 
członków OMK, utworzono 24 miejsc mandatowych. 

 Dodatkową uchwałą utworzono listę dla delegatów rezerwowych, którzy w przypadku wycofania się / 
rezygnacji / delegata głównego będą zastępować jego miejsce. 

 
Kto może głosować / zgłaszać kandydatów na delegatów ? 
Każdy członek OMK NSZZ Solidarność może głosować jak i zgłaszać kandydatów na delegatów (także samego 
siebie) spośród członków OMK NSZZ Solidarność w terminie od 19.09.2022 do 03.10.2022) maksymalna ilość 
zgłaszanych kandydatów przez jednego członka OMK to 24). 
 

Kto może kandydować ? 
Każdy członek OMK NSZZ Solidarność legitymujący się ponad 6 miesięczną , nieprzerwaną przynależnością do 
NSZZ Solidarność posiada czynne prawo wyborcze. 
 

Jak zgłaszać kandydatów ? 
Kandydatów zgłasza się na piśmie. Zgłoszenie musi zawierać dane osobowe kandydata oraz funkcję związkową 
na jaką jest zgłaszany (w pierwszym etapie zgłaszamy jedynie kandydatów na delegatów), imię, nazwisko, 
podpis i adres zamieszkania zgłaszającego. Dodatkowo należy przedstawić zgodę kandydata na kandydowanie – 
w przypadku braku możliwości jej uzyskania Komisja Wyborcza wystąpi do zgłaszanego kandydata o zgodę. 
Kandydatów na delegatów można zgłaszać: 
Osobiście do biura OMK NSZZ Solidarność na ul. Szarotki 8, do dnia 03.10.2022 w godz. 08:00 – 14:00 w dni 
robocze. 
Pocztą na adres z OMK NSZZ Solidarność Ul. Szarotki 8, 71-604 Szczecin. 
E-mailowo biuro@nms.org.pl – skan pisemnego zgłoszenia wraz z podpisem zgłaszającego. Adres e-mail z 
którego zostanie wysłane zgłoszenie powinien być zgodny z adresem odnotowanym w bazie danych OMK lub 
może to być adres statkowy zgodny z obecnym zamustrowaniem. 
 
Kiedy kandydat na delegata staje się delegatem? 

 W głosowaniu na delegatów musi wziąć udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania. 
 Głosów ważnych musi być więcej niż nieważnych. 

 
Kalendarz wyborczy na Kadencję 2023-2028 
19.09.2022 otwarcie listy kandydatów na delegatów i rozesłanie do wszystkich osób zrzeszonych w OMK, 
informacji o wyborach do władz OMK NSZZ Solidarność na kadencję 2023-2028 wraz z informacją wyborczą w 
tym prośbę o zgłaszanie kandydatów na delegatów. Dodatkowo przewidziana jest informacja dotycząca wyborów 
na stronie internetowej OMK oraz wysyłka e-mail i sms. 
 
03.10.2022 zamknięcie listy kandydatów na delegatów. 
 
Prezentacja kandydatów na delegatów i kampania wyborcza – w związku z faktem, iż wybory na delegatów na 
WZD OMK NSZZ Solidarność odbywają się za pośrednictwem „urny wyborczej” każdy kandydat będzie miał 
możliwość autoprezentacji oraz przedstawieniem informacji o swojej osobie, która będzie zawarta na karcie do 
głosowania oraz na stronie internetowej OMK. Autoprezentacja ograniczona jest do 700 znaków. 
 
05.10.2022 przedstawienie listy kandydatów na delegatów w siedzibie OMK oraz opublikowanie jej na stronie 
internetowej OMK. 
 
do 12.10.2022 – rozesłanie do wszystkich członków OMK listów zawierających listę kandydatów na delegatów 
wraz z informacjami wyborczymi dla tego etapu wyborów. 
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Od 13.10.2022 do 02.01.2023 – wybory delegatów OMK NSZZ Solidarność.  
 
Pomiędzy 03.01.2023 i 30.03.2023 – zebranie sprawozdawczo - wyborcze delegatów OMK NSZZ Solidarność 
oraz wybory do władz OMK NSZZ Solidarność (Przewodniczący, Komisja OMK, Komisja Rewizyjna) oraz 
delegatów na WZD Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność oraz WZD Krajowej Sekcji Morskiej 
Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność. W przypadku braku kworum zostanie zastosowana metoda wyborów „z 
urną” 
 
Informacje uzupełniające: 
 
W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. odbywają się wybory: 
1)władz regionów; 
2)delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. 
 
W terminie od 1 kwietnia do 30 maja 2023 r. odbywają się wybory: 
1)władz krajowych sekcji branżowych i problemowych; 
2)delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego. 
 
W terminie od 1 maja do 30 lipca 2023 r. odbywają się wybory: 
1)władz krajowych sekretariatów branżowych; 
 

Źródło: omk.org.pl 

 

Modernizacja Terminalu Promowego w Świnoujściu. 

Kończy się modernizacja Terminalu Promowego w Świnoujściu. 
Wykonano już 70 procent prac. Dzięki inwestycji terminal będzie mógł obsługiwać ładunki intermodalne, czyli 
takie, które są przewożone różnego rodzaju środkami transportu. 
Do Terminalu w Promowego będą tez mogły zawijać większe promy niż dziś. 
 

Źródło: Radio Szczecin 

 

Euroafrica inwestuje. 

Euroafrica inwestuje w swoją flotę promową. 
Ten szczeciński armator kupił prom na linię ze Świnoujścia do Szwecji. Prom wejdzie jednak na linie za rok bo 
dziś pływa w czarterze dla innego armatora.  
W Szczecinie gościł właściciel firmy Euroafrica i spółki Doraco. To ta ostatnia firma wybudowała stadion piłkarski 
w Szczecinie. 

Źródło: Radio Szczecin 

Rosjanie z zaostrzonymi ograniczeniami na przejściach granicznych. 

Zaostrzone ograniczenia dla Rosjan od poniedziałku obowiązują również na lotniczych i morskich przejściach 
granicznych. Rosjanie podróżujący w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych i sportowych nie przybędą 
do Polski z żadnego kraju spoza strefy Schengen. 
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Nowe restrykcje dla Rosjan w ubiegły poniedziałek wprowadziło MSWiA. Od tygodnia obejmują one lądową 
granicę zewnętrzną UE. Przez ten czas wjazdu odmówiono kilkudziesięciu obywatelom Rosji. Zmiany zostały 
uzgodnione z krajami bałtyckimi i są odpowiedzią na wojnę Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. 
Rosjanie od dwóch lat do Polski mogą przyjeżdżać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Kolejne restrykcje wobec 
nich wprowadziła nowelizacja rozporządzenia MSWiA. 
Przed zmianą rozporządzenie obejmowało granicę, w tym połączenia lotnicze, z Rosją i z Białorusią. Z tych 
krajów do Polski mogły przybywać tylko wymienione kategorie podróżnych. 
Nowelizacja dodała osobny przepis, który ograniczył wjazd obywateli Federacji Rosyjskiej na wszystkich 
przejściach na granicy zewnętrznej UE. Zmniejszył też zakres wyjątków, aby wykluczyć podróżowanie Rosjan w 
celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych i sportowych. 
Od tego poniedziałku nowe restrykcje obowiązują również na lotniskach i w portach morskich. Oznacza to, że 
Rosjanie podróżujący w wymienionych celach nie przylecą ani nie wpłyną do Polski z żadnego kraju spoza Strefy 
Schengen. 
Późniejszy termin wejścia w życie ograniczeń na lotniczych i morskich przejściach granicznych resort tłumaczył 
potrzebą dostosowania się przewoźników do zmian. 
Wyjątki od zakazu wjazdu, które zostały utrzymane w mocy w uzgodnieniu z krajami bałtyckimi, na celu mają 
m.in. dalsze wspieranie przeciwników prezydenta Rosji Władimira Putina. Wśród wyjątków są dysydenci, 
przypadki humanitarne, a także posiadacze zezwoleń na pobyt, kierowcy transportowi, czy członkowie misji 
dyplomatycznych. 
Wspólne regionalne stanowisko w sprawie ograniczenia możliwości podróżowania Rosjan do Unii Europejskiej na 
początku września przyjęli premierzy Polski, Estonii, Litwy i Łotwy. 
"Inicjatywa ma na celu zmobilizowanie pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej i jej instytucji do 
przyjęcia wspólnego stanowiska w zakresie ograniczenia, innych niż całkowicie niezbędne, podróży obywateli 
rosyjskich" - podkreślało przed tygodniem MSWiA 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

 

PGNIG i Grupa Equinor podpisały pakiet kontraktów na dostawy gazu do Baltic 

Pipe. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz spółki z grupy Equinor ASA zawarły umowy kupna-sprzedaży 
gazu ziemnego wydobywanego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Łączny wolumen podpisanych 
kontraktów to 2,4 mld m sześc. gazu rocznie przez 10 lat. Dostawy gazu trafią do Polski dzięki gazociągowi Baltic 
Pipe. 
– Equinor jest dla GK PGNiG strategicznym partnerem biznesowym, który wpisuje się w politykę dywersyfikacji 
dostaw gazu do Polski. Podpisane kontrakty na dostawy gazu, który będzie przesyłany gazociągiem Baltic Pipe, 
to istotne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, 
prezes zarządu PGNiG SA. – Cieszę się, że firma o takiej pozycji i renomie jak Equinor, z którą PGNiG 
dotychczas współpracowało w obszarze poszukiwań i wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, będzie 
również dostawcą gazu do Polski. Wierzę, że to kolejny krok do dalszego rozwoju współpracy między naszymi 
firmami w przyszłości – dodaje prezes Waksmundzka-Olejniczak. 
– Equinor jest dostawcą energii z wielu źródeł i kluczowym dostawcą gazu do Europy od 45 lat. Bardzo się 
cieszę, że dzięki umowom na dostawy gazu podpisanym z PGNiG możemy wzmocnić naszą pozycję również 
jako wiarygodnego partnera dla Polski. Equinor już kooperuje z polskimi firmami przy realizacji projektów 
morskich elektrowni wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Z zadowoleniem oceniamy perspektywę dalszego 
wzmocnienia naszych relacji z Polską dzięki współpracy z PGNiG – mówi Irene Rummelhoff, wiceprezes Equinor 
ds. marketingu, midstreamu i processingu. 
Kontrakty zawarte pomiędzy PGNiG SA i spółkami z grupy Equinor ASA przewidują dostawę do 2,4 mld m sześc. 
gazu rocznie w terminie od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2033 roku. Zapewni to PGNiG dodatkowe 
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wolumeny paliwa, które będą przesłane do kraju za pomocą gazociągu Baltic Pipe, łączącego Norweski Szelf 
Kontynentalny z Polską, poprzez Danię. Gazociąg, którego inwestorami są polski GAZ-SYSTEM i duński 
Energinet, rozpocznie przesył gazu od 1 października 2022 roku. Docelowo będzie miał przepustowość około 10 
mld m sześc. rocznie, z czego PGNiG zarezerwowało ok. 8,0 mld m sześc. rocznie. Podstawą wykorzystania 
rezerwacji ma być wydobycie własne Grupy Kapitałowej PGNiG w Norwegii, które w tym roku wyniesie 3,0 mld m 
sześc., a w perspektywie kilku lat może wzrosnąć do 4,0 mld m sześc. rocznie. 
W celu optymalnego wykorzystania pozostałej części zarezerwowanej przepustowości PGNiG podpisało już 
szereg kontraktów z dostawcami działającymi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Umowy zawarte z grupą 
Equinor są największe pod względem wolumenów. 
Equinor i PGNiG współpracują już również przy wydobyciu ropy i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. 
Firmy są partnerami koncesyjnymi na złożach Skarv i Gina Krog. 
O PGNiG 
PGNiG SA zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, importem gazu oraz jego 
sprzedażą na rynku hurtowym. Poprzez spółki zależne PGNiG działa także w obszarze magazynowania, 
sprzedaży detalicznej i przesyłu gazu, produkcji energii elektrycznej i ciepła. Oferuje wyspecjalizowane usługi 
geofizyczne oraz wiertnicze i serwisowe. Grupa Kapitałowa PGNiG działa m.in. w Norwegii, Pakistanie i ZEA, a 
także zajmuje się sprzedażą gazu ziemnego na rynkach europejskich oraz handlem LNG. PGNiG jest 
zaangażowane w rozwój alternatywnych paliw gazowych, takich jak biometan i wodór, a także realizuje projekty 
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE. 
O Equinor 
Equinor to międzynarodowa firma multienergetyczna, zaangażowana w przekształcanie zasobów naturalnych w 
energię niezbędną dla ludzi i postępu społecznego. Portfolio firmy Equinor obejmuje ropę naftową i gaz ziemny, 
źródła odnawialne i rozwiązania niskoemisyjne, a ambicją firmy jest osiągnięcie zerowego bilansu 
energetycznego do 2050 roku. Firma, której siedzibą jest norweskie Stavanger, i która jest wiodącym operatorem 
na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, jest również obecna w około 30 krajach na całym świecie. Od 2018 roku 
Equinor działa w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, gdzie w partnerstwie z Polenergią rozwija 
jedne z najbardziej zaawansowanych morskich projektów wiatrowych w kraju o łącznej mocy 3000 MW. W 2021 
roku Equinor przejął polską spółkę Wento zajmującą się odnawialnymi źródłami energii z portfelem projektów 
fotowoltaicznych o mocy 1600 MW. 

Źródło: gospodarka morska.pl 

 

Europejscy armatorzy i firmy logistyczne inwestują Afryce i Azji. . 

CEVA Logistics poinformowało, że zacieśni relacje z HMM. Bazą jest wieloletnia umowa na wykorzystanie 
przestrzeni ładunkowej w serwisach oceanicznych. A.P. Moller Capital zapowiedział, że zainwestuje w 
infrastrukturę portową i logistyczną w Afryce Zachodniej. To tylko dwa przykłady kolejnych aktywności linii 
żeglugowych na rynku logistycznym i odwrotnie.  
Umowa z koreańskim operatorem to kolejny krok dla CEVA Logistics, które powiększa swoja aktywność w 
przewozach oceanicznych  podpisując umowę z kolejnym przewoźnikiem kontenerów. HMM jest ósmym co do 
wielkości morskim amatorem kontenerowców.  
Alphaliner podaje (dane z 20.09.2022), że koreański operator oferuje na swoich 76 statkach 818 075 przestrzeni 
ładunkowej TEU, co zapewnia HMM Co Ltd. 3,2%  udział w rynku. Armator jest właścicielem 36 statków o łącznej 
pojemności 553,7 tys. TEU około oraz czarteruje 40 statków (264,4 tys. TEU). Armator zakontraktował 17 statków 
o pojemności ponad 184 tys. TEU, które będzie odbierać ze stoczni sukcesywnie od br. do 2025 r.  
Logistyka pod skrzydłami armatora 
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CEVA Logistics, to światowy lider w dziedzinie logistyki globalnej. CEVA Logistics ma siedzibę w Marsylii i 
biura  w 170 krajach. Zatrudnia około 110 tys. pracowników w ponad 1300 placówkach. W 2021 r. CEVA 
osiągnęła sprzedaż o wartości  17 mld USD. Należy zauważyć, że siedziba firmy nie jest przypadkowa.  
Bowiem CEVA Logistics jest częścią Grupy CMA CGM, globalnego operatora statków kontenerowych z flotą 586 
statków i globalną przestrzenią ładunkową prawie 3 365 tys. TEU.  
W ciągu najbliższych 3 lat flota tego francuskiego operatora wzrośnie o około 19%, bowiem w stoczniach 
zakontraktowano 67 statków o łącznej pojemności ponad 626,2 tys. TEU. Oddziały Grupy CMA CGM mają silna 
pozycję nie tylko na rynku logistyki morskiej. Są również aktywne na rynku usług lądowych, lotniczych. 
Wieloletnia umowa między francuskim i koreańskim partnerem została zawarta do 2025 r.  Opiera  się na 
już  istniejących relacjach między dwiema firmami. Od września br.  CEVA  rozszerza do 14 globalnych i 
regionalnych przewoźników, rozbudowując strategiczną sieć partnerów obsługujących sieć serwisów 
oceanicznych. HMM był partnerem CEVA, lecz nowa umowa rozszerza relacje biznesowe między obiema 
firmami.  
- Ceva Logistics jest wieloletnim partnerem, sprawdzonym i uznanym klientem VIP, który współpracuje z HMM. 
Cenimy sobie budowane od lat strategiczne relacje i współpracę biznesową. Na podstawie tej umowy 
przewidujemy, że obie firmy wspólnie opracują i zapewnią bardziej  produktywne rozwiązania dla wymagających 
klientów - uważa Jeremy (Y.S.) Choi, chief global trade management, HMM.  
Francuski NVOCC na koreańskich statkach 
CEVA również w ten sposób wzmacnia swoją pozycję na rynku przewozów liniowych. Firma od wielu lat działa 
jako niezależny przewoźnik non-vessel operating common carrier (NVOCC). W tej roli  CEVA zarządza 
organizacją  ładunków pełnokontenerowych (FCL) i ładunków niepełnokontenerowych (LCL) w serwisach między 
portami  237 krajów na wszystkich kontynentach. Firma oferuje ponad 60 000 par portów i 600 000 kombinacji 
door-to-door. W 2021 r. CEVA zarządzała około 1,4 miliona TEU ładunków oceanicznych FCL i LCL. 
 - Nasza pozycja jako wiodącego NVOCC zależy od silnych relacji, jakie utrzymujemy z przewoźnikami 
oceanicznymi. Pomimo trudnych warunków rynkowych, w ciągu ostatnich kilku lat firma HMM udowodniła, że jest 
silnym, niezawodnym partnerem, a ta umowa umacnia i rozszerza to, co, jak się spodziewamy, będzie 
długoterminową, strategiczną relacją, która umożliwi nam nawiązanie ważnych kontaktów w globalnym handlu w 
służbie naszym klientom zlecającą przewozy oceaniczne – stwierdził Stephane Gautrais, Global Head of Ocean 
Freight, CEVA Logistics.  
Kurs na Afrykę Zachodnią 
We współpracy z Olam International (Olam) i Africa Finance Corporation (AFC) A.P. Moller Capital zainwestuje w 
infrastrukturę w Afryce Zachodniej aby zapewnić wzrost i rozwój – podkreśla kierownictwo duńskiej firmy. 
A przypomnijmy, że przed laty Polskie Linie Oceaniczne przecierały szlaki polskiego handlu międzynarodowego 
do Afryki w podobny sposób. A koncepcja rozwoju kontaktów z zrzucającymi kajdany państwami Afrykańskimi 
byli naukowcy z Instytutu Morskiego w Gdańsku z zespołem prof. Maciej Krzyżanowskiego.  
Za pośrednictwem Africa Infrastructure Fund, A.P. Moller Capital zainwestuje w porty i logistykę w Afryce 
Zachodniej. Utworzona zostanie platforma obejmujący komponenty infrastruktury portów, transportu 
ciężarowego, magazynów i usług kolejowych. Na jej bazie rozwinięty zostanie fundament dla rozwoju biznesu 
logistycznego w powiązaniu z logistyką morską  AP Moller. 
AP Moller jest właścicielem Maersk Line i operuje 729 statkami o łącznej pojemności prawie 4 280,2 tys. TEU. 
Armator operuje na wszystkich kontynentach, dużych i małych portach z których zarządza również połączeniami 
multimodalnymi. Armator z siedzibą w Kopenhadze jest właścicielem 344 statków z całkowitą przestrzenią 
ładunkową ponad 2,5 mln TEU oraz 385 kontenerowcami z pojemnością prawie 1 759 tys. TEU. W stoczniowych 
dokach armator buduje 28 jednostek o łącznej pojemności ponad 293,2 tys. TEU.  
Gabon i Wybrzeże Kości Słoniowej  
 – Na początku skupimy się na inwestowaniu i rozbudowie ekosystemu w Gabonie, na bazie przeładunków 
surowców mineralnych i drobnicowych. Kolejnym etapem rozwoju nowych ekosystemów będą inwestycje w 
rozbudowę  infrastruktury w Mauretanii, zaczynając od nowego portu uniwersalnego w Nouakchott i inwestycji w 
nowy nowoczesny port masowy w San Pedro na Wybrzeżu Kości Słoniowej – informuje kierownictwo A.P. Moller 
Capital. 
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A.P. Moller Capital przejmie 43% udziałów w platformie zarządzanej przez „ARISE Ports & Logistics”, z siedzibą 
w Wielkiej Brytanii. Olam będzie właścicielem 31%, a AFC 26% spółki. 
 – Inwestowanie w lokalne ekosystemy infrastruktury portów, floty ciężarówek, powierzchnie magazynów i system 
połączeń kolejowych to inwestycje w lokalny dobrobyt. Tworzymy miejsca pracy i korzystamy z możliwości 
[zaangażowania się – MG] w region głęboko uzależniony od inwestycji i rozwoju - stwierdza Kim Fejfer, Partner 
Zarządzający i Dyrektor Generalny A.P. Moller Capital.  
Olam i AFC mają duże doświadczenie w inwestowaniu i prowadzeniu biznesu w Afryce. Olam to globalny i 
wiodący gracz w branży spożywczej i agrobiznesie o dużym doświadczeniu w rozwoju projektów w rolnictwie i 
inwestycjach infrastrukturalnych w Afryce.  
Doświadczeni partnerzy z Afryki 
AFC jest doświadczoną instytucją finansową operującą na rynku infrastruktury w Afryce. A.P. Moller Capital ma 
natomiast bogate doświadczenie w obsłudze i rozwoju infrastruktury związanej z transportem i logistyką. Jest 
więc duża szansa, że podjęte wspólnie projekty szybko zaowocują w rozwoju handlu międzynarodowego, 
transportu morskiego i biznesu logistycznego.   
  – Jako partnerzy biznesowi naszą pasję chcemy wykorzystać do umożliwiania rozwoju biznesu w Afryce 
i  wierzymy, że inwestycje połączone z wysokimi standardami etycznymi i głęboka wiedza operacyjna to kluczowe 
dźwignie takiego wzrostu – stwierdził  Jens Thomassen, Partner w A.P. Moller Capital.  
ARISE Ports & Logistics będzie istotnym udziałowcem w każdym układzie biznesowym i w większości 
przypadków będzie włączać do działania  innych inwestorów. Zarówno w porcie masowym i  drobnicowym, jak i 
innych działaniach w Gabonie. Jeden z partnerów finansowych jest rządowa instytucja CDC Gabon. 
A.P. Moller Capital planuje, że będzie  bardzo aktywnym i zaangażowanym inwestorem w ARISE Ports & 
Logistics. Na  stanowisko Prezesa ARISE Ports & Logistics powołany został Kim Fejfer, dotąd Managing Partner i 
CEO w A.P. Møller Capital. 
Africa Infrastructure Fund przeciera szlaki 
A.P. Moller Capital uruchomił swój pierwszy fundusz, Africa Infrastructure Fund, w sierpniu 2017 r. Kierownictwo 
duńskiej firmy uznali, że Afryka jest najszybciej rozwijającym się kontynentem z dynamicznie rosnącą liczbą 
ludności. Ten argument uznano za decydujący. 
- Obecnie w Afryce mieszka 1,3 miliarda ludzi - liczba, która ma wzrosnąć do 2,5 miliarda do 2050 r. Każdego 
roku 12 milionów młodych ludzi dołącza do siły roboczej, co stawia przez Afrykę  pilną potrzebę wygenerowania 
zatrudnienia i rozwoju przemysłu w celu eliminowania  ubóstwa – informuje kierownictwo A.P. Moller w 
komunikacie, zaznaczając, że jednym z kluczowych czynników utrudniających  uprzemysłowienie jest 
niewystarczająca lub nieefektywna infrastruktura władzy i transportu. 
Kierownictwo A.P. Moller Capital  przekonuje, że „fundusz infrastruktury Afryki tworzy nowe możliwości poprzez 
inwestycje w infrastrukturę kontynentu. Jego celem jest wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
dobrobytu w Afryce, a jednocześnie zapewnienie inwestorom zwrotu zaangażowanego kapitału.  
Jednym z ostatnich ruchów jest uruchomienie we wrześniu br. nowego funduszu w wysokości miliarda dolarów, 
którego celem są inwestycje w Egipcie. Africa Infrastructure Fund I K/S jest regulowany przez Danish Financial 
Supervisory Authority,  duński organ nadzorczy finansowy jako alternatywny fundusz inwestycyjny (Alternative 
Investment Fund). 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Pierwszy ro-pax będzie budowany dla PŻM jeszcze w tym roku. 

Pierwszy prom typu ro-pax dla Polskiej Żeglugi Morskiej (PŻM) zacznie być budowany jeszcze w 2022 roku - 
poinformował PAP wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Dodał, że jednostka powinna być gotowa na 
przełomie 2024 i 2025 r. 
"Pierwszy transport blach do budowy statku przybył do gdańskiej Stoczni Remontowej, więc realizacja jest już w 
toku. Mamy potwierdzenie od prezesa stoczni oraz armatorów - PŻM (Polskiej Żeglugi Morskiej) i PŻB (Polskiej 
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Żeglugi Bałtyckiej) o terminowej realizacji przedsięwzięcia, czyli budowy promów" - powiedział PAP 
przedstawiciel resortu infrastruktury. 
Gróbarczyk przypomniał, że kontrakt przewiduje opcję trzy plus jeden, czyli budowę trzech promów i ewentualnie 
czwartego. Odbiorcą pierwszego i trzeciego ma być PŻM, drugiego - PŻB. Promy będą budowane dla spółki 
Polskie Promy, której udziałowcami są Skarb Państwa i PŻM, przez Gdańską Stocznię Remontową im. Józefa 
Piłsudskiego w Gdańsku za pośrednictwem spółki celowej Remontowa Ropax Sp. z o.o. 
"Według zapewnień stoczni prace spawalnicze mają na pewno rozpocząć się jeszcze w tym roku, z kolei 
pierwsza dostawa promu to przełom 2024-2025 r." - dodał wiceminister infrastruktury. 
Umowa na budowę promów została zawarta w listopadzie 2021 roku, a w grudniu spółka Polskie Promy 
otrzymała 1 mld zł dokapitalizowania - w tym 650 mln zł ze strony Skarbu Państwa, który objął nowe udziały w 
spółce Polskie Promy; pozostała kwota to finansowanie dłużne dla spółki. 
Każdy z planowanych promów typu ro-pax (pasażersko–samochodowych ze zwiększoną przestrzenią 
ładunkową) ma mieć 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Długość linii ładunkowej, określającej możliwości 
przewozowe danej jednostki, ma wynieść 4,1 tys. m, a prędkość maksymalna promów - 19 węzłów. Promem 
będzie mogło podróżować 400 pasażerów, załoga będzie liczyła 50 osób. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Bill Gates i Samsung zajmą się ludzkimi odchodami. Mają pomysł na ich 

ozretwarzanie. 

Fundacja Billa i Melindy Gatesów we współpracy z firmą Samsung chciałaby doprowadzić do powstania 
technologii umożliwiającej przetwarzanie ludzkich odchodów. 
Na świecie jest 4,5 miliarda ludzi bez dostępu do odpowiednich systemów sanitarnych. Potrzebujemy nowej 
nauki i inżynierii, aby rozwiązać ten problem. […] W ciągu ostatnich siedmiu lat byliśmy w stanie przenieść te 
pomysły z prototypu w laboratorium, do testów w terenie, do dojrzewania technologii do użytku przez 
prawdziwych klientów. Teraz jesteśmy na etapie, na którym firmy zgłaszają się, aby licencjonować te produkty i 
rozwijać je w celu komercyjnego uruchomienia. 
stwierdził w 2018 roku Doulaye Koné ze wspomnianej fundacji 
Teraz wygląda na to, że taka technologia jest już dostępna. Tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele 
Samsunga, którzy opisują, jak prototypowa wersja w energooszczędny sposób oczyszcza ścieki i może być 
użytkowana w domowych warunkach. Zastosowane rozwiązania obejmują obróbkę cieplną i technologie 
bioprocesowe mające na celu neutralizację patogenów z ludzkich odpadów. 
System ten umożliwia pełny recykling oczyszczonej wody. Same odpady są natomiast poddawane suszeniu, a 
następnie spalaniu. Produkt końcowy ma postać popiołu. Firma Samsung planuje zaoferować krajom 
rozwijającym się wolne od opłat licencje na patenty dotyczące opisywanej toalety. Nadal będą trwały też 
konsultacje z Fundacją Billa i Melindy Gatesów, które będą miały na celu masową produkcję tego typu urządzeń. 
O skali problemu odprowadzania ścieków niech świadczy fakt, że około 3,6 miliarda ludzi jest zmuszonych do 
korzystania z niebezpiecznych urządzeń sanitarnych. Szacuje się, iż nawet pół miliona dzieci poniżej piątego 
roku życia umiera każdego roku z powodu zatruć pokarmowych spowodowanych ograniczonym dostępem do 
czystej wody i środków higieny. Za sprawą przedsięwzięć takich jak Reinvent the Toilet Challenge Gates i inni 
filantropi chcieliby napędzić rozwój technologii ułatwiających spełnianie podstawowych potrzeb przez 
mieszkańców biedniejszych regionów. 
Osobny problem stanowi obecnie kwestia uzdatniania wody. Niektóre metody zakładają na przykład odsalanie 
wody morskiej, co było jak do tej pory drogim i czasochłonnym procesem. Za sprawą nowatorskich, tanich w 
produkcji urządzeń możliwe będzie jednak zapewnienie dostępu do wody pitnej nawet tam, gdzie jest on obecnie 
ograniczony. Skala problemu może być szczególnie wysoka w związku z postępującymi zmianami klimatu, które 
prowadzą do wysychania rzek i jezior. 
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Wnioski po meczu z Walią. 

Wygrana z reprezentacją Walii cieszy, jednak w grze biało-czerwonych wciąż jest mało jakości. Niemniej po 
starciu z Walią można wyliczyć więcej pozytywów, aniżeli po dramacie z Holandią. Jakie wnioski można 
wyciągnąć po starciu w Cardiff? 
 
Utrzymanie w Lidze Narodów i I koszyk 
Cel został wykonany i polska drużyna pozostaje w elitarnym gronie Ligi Narodów. Biało-czerwoni utrzymali się w 
Dywizji A i w kolejnej edycji turnieju znów będzie miała okazję zagrać z silnymi, europejskimi reprezentacjami, co 
wiąże się z samymi superlatywami. Ponadto dzięki korzystnym wynikom innych spotkań, polska reprezentacja 
będzie w I koszyku losowania grup na eliminacje do Euro 2024.  
 
Pewna jedynka  
Wojciech Szczęsny przedstawił dziś szereg argumentów, dlaczego to on jest właścicielem bluzy z jedynką na 
plecach w polskiej kadrze. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że 30-latek zagrał najlepszy swój 
mecz w barwach reprezentacji Polski i to dzięki jego znakomitej pracy Polska wygrała w Cardiff. Jeśli taką samą 
formę pokaże w Katarze, możemy być spokojni o zamurowanie bramki. Tak dysponowanego bramkarza 
potrzebujemy na nadchodzący czempionat. Polak zanotował 66. występ w biało-czerwonych barwach i tym 
samym stał się bramkarzem z największą liczbą występów w kadrze.  
Problem środka pola 
Zdecydowanie brakuje piłkarzy dających jakości w drugiej linii reprezentacji. Grzegorz Krychowiak ma za sobą 
dwa, nieudane mecze w reprezentacji, Linetty i Żurkowski zmarnowali swoje szanse i zanotowali słabe 
występy. Istnieje prawdopodobieństwo, że środek pola będzie ogromnym problemem na mistrzostwach świata, 
ponieważ nie ma aktualnie dostępnych zawodników będących wartością dodaną. Nadzieja w Krystianie Bieliku, 
który wraca do formy w Birmingham. W odwodzie jest też Jacek Góralski i Mateusz Klich. W takim momencie 
brakuje najbardziej Jakuba Modera.  
 
Świderski zadaniowiec 
Karol Świderski kolejny raz otrzymał szansę i ponownie ją wykorzystał dając mocny sygnał Michniewiczowi, że 
jest pewnym punktem kadry. W całokształcie polski zawodnik był bardzo aktywny, był przy grze, jednak 
najważniejsze, że zdołał wykorzystać podanie Roberta Lewandowskiego i zapisać się na listę strzelców. 
Napastnik ma już na koncie 8 goli w barwach narodowych.  
 
Perspektywa wahadeł 
Jeśli Michniewicz na mistrzostwach świata zdecyduje się na grę wahadłami, o ich pracę możemy być 
spokojni. Nicola Zalewski z Walią świetnie sobie radził na lewej stronie i znów udowodnił swoje umiejętności. Na 
prawą stronę powróci Matty Cash. Jeśli wszystko się ze sobą scali, wahadłowi będą bardzo pożyteczni w grze 
polskiego zespołu. Problemem pozostaje jednak głębia tych pozycji, a raczej ich brak. Oprócz wspomnianych 
Zalewskiego i Casha, brakuje jakościowych piłkarzy na wahadłach. Frankowski i Bereszyński na prawej 
stronie grali bardzo słabo. Po lewej stronie również brakuje piłkarzy w perspektywie kontuzji Arka Recy. Trzeba 
trzymać kciuki, aby dwójka naszych podstawowych wahadłowych pojechała do Kataru w pełni zdrowia.  
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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. 
 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 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 39-2022 

 

 

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

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

Wydarzyło się 26 września - kalendarium. 

26 września jest 269 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 96 dni. Dzisiaj imieniny 
świętują: 
Amancjusz, Budziwoj, Cyprian, Damian, Euzebiusz, Kalistrat, Kasper, Kosma, Lucja, Łękomir, Łucja, Majnard, Nil
Nila, Nilus i Teresa. 
Obchodzimy w dniu dzisiejszym Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1629 r. – W Altmarku (Starym Targu) zawarto rozejm kończący V wojnę polsko-szwedzką.. 
1679 r.– Pożar strawił dom i obserwatorium Jana Heweliusza w Gdańsku.  
1908 r.– Pod Bezdanami na Wileńszczyźnie Józef Piłsudski z grupą bojowców z PPS dokonał napadu na rosyjski 
pociąg pocztowy. 
1920 r.– Wojna polsko-bolszewicka: decydujące zwycięstwo wojsk polskich w bitwie nad Niemnem (20-26 
września). 
1939 r.–  Kampania wrześniowa: 

 17.30 w lesie pod Góreckiem Kościelnym generałowie Emil Krukowicz-Przedrzymirski i Jan Kazimierz 
Kruszewski podpisali akt kapitulacji połączonych wojsk Armii „Modlin” i Grupy Operacyjnej gen. 
Kruszewskiego. 

 Pod Morańcami miała miejsce ostatnia szarża w czasie kampanii wrześniowej. 
 
1941 r.– Niemcy utworzyli getto żydowskie w Andrychowie.  
1944 r.– 57. dzień powstania warszawskiego: ewakuacja obrońców Mokotowa. 
1946 r.– Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej Edwarda Osóbki-Morawskiego z dniem 6 września pozbawił 
obywatelstwa polskiego gen. Władysława Andersa i 75 oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
1947 r.– Został znacjonalizowany Hotel Bristol w Warszawie. 
1985 r.–  W Toruniu zatrzymano fizyków i techników, którzy prowadzili emisję opozycyjnych programów, 
nakładających się na program telewizyjny. 
1991 r.– Został przedstawiony Sejmowi tzw. Raport Rokity, przygotowany przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną 
do Zbadania Działalności MSW..  
 

 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2022-09-26 

1 EUR 4,7566 
1 USD 4,9113 
1 CHF 4,9846 
1 GBP 5,2822 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 39-2022 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 12 
 

 

    

https://www.nbp.pl/ 

 

 

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

 

https://nasdaqbaltic.com  



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 39-2022 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 13 
 

 

https://www.bankier.pl/surowce/notowania 

Rozrywka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

H U M O R  

 Wiekowy rolnik i jego żona opierają się o ścianę chlewu, kiedy kobieta tęsknie przypomina, że za tydzień 
będzie złota rocznica ich ślubu. 
- Zróbmy przyjęcie, Stefan - zasugerowała - Zabijmy świnię. 
Rolnik podrapał się w siwą głowę: 
- Rany, Elka - w końcu odpowiedział - Nie widzę powodu, żeby świnia ponosiła odpowiedzialność za coś, 
co stało się 50 lat temu. 


