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Wesołych Świąt. 

 

Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny 

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

stan na dzień 20-12-2021 r 

Informujemy, że w związku ze zmianami dokonanymi w dniu 15/12/2021 w Rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 
obowiązku kwarantanny w ramach wykonywania czynności zawodowych nie muszą odbywać marynarze 
powracający ze strefy Schengen. Dz.U.2021.861 
Ale obowiązek posiadania po wjeździe/przylocie do RP z państwa trzeciego tj. nienależącego do strefy 
Schengen lub niebędącego państwem członkowskim UE,  nie wyłącza stosowania dotychczasowych 
regulacji w zakresie katalogu zwolnień z kwarantanny wynikających z przepisów § 3 ww. rozporządzenia. 
Wobec tego osoby wymienione w katalogu wyłączeń z obowiązku odbywania 14.dniowej kwarantanny po 
wjeździe do RP (vide odpowiednio katalog wskazany w par. 3.2 i 3.3 rozporządzenia), aby móc skorzystać z 
wcześniej już przysługujących im zwolnień, w aktualnym stanie prawnym i faktycznym dodatkowo winny 
także posiadać i okazać  funkcjonariuszowi SG[3] ww. negatywny test diagnostyczny w kierunku SARS-
CoV-2, który może być wykonany w trzech wariantach: 
przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu. 
przed odprawą graniczną - po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska, 
na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy. 
Ważne - w wariancie nr 3. zwolnienie z kwarantanny obejmie także tych podróżnych, którzy nie mieli 
możliwości wykonania testu ani przed przylotem do Polski ani na lotnisku przed odprawą graniczną, 
gdzie nie stworzono takiej infrastruktury. W tym przypadku procedura zwalniania podróżnego od 
obowiązku kwarantanny będzie spoczywała już tylko i wyłącznie po stronie inspekcji sanitarnej, zatem 
podróżny korzystając z tej opcji - nie musi powracać do strefy odpraw granicznych prowadzonych przez 
funkcjonariuszy SG. 
UWAGA!! Osoby „nie zaszczepione w pełni” lub nie będące tzw. „ozdrowieńcami”, bądź nie podlegające 
zwolnieniom z kwarantanny z innego tytułu (par. 3 rozporządzenia RM), które rozpoczęły podróż przed wjazdem/ 
przylotem do RP z terytorium Republiki Botswany, Królestwa Eswatini, Lesotho, Republiki Mozambiku, 
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Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki, albo Republiki Zimbabwe będą bezwarunkowo 
zobligowane do odbycia 14. dniowej kwarantanny, bez możliwości wcześniejszego z niej zwolnienia! 
Zmiany obowiązują od dnia: 15 grudnia 2021 r. do dnia 31-01-2022 r. 

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

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

Źródło: www.omk.org.pl 

 

Testy diagnostyczne dla powracających spoza Schengen. 

W związku z nowymi obostrzeniami, które weszły w życie 15 grudnia oraz wymogiem posiadania negatywnego 
wyniku diagnostycznego w kierunku Sars-Covid-2 zadaliśmy pytania interpretacyjne do Rady Ministrów. 
Ograniczenie 24 godzinne oraz brak jasności w zapisach może być znaczącym ograniczeniem utrudniającym 
podmiany załóg... Poniżej przedstawiamy ich treść. 
Szanowny Panie Premierze, 
Zwracamy się z zapytaniem interpretacyjnym dotyczącym wykonania zapisów w w/w rozporządzenia, a 
dokładnie: 
a. 1. Do dnia 31 stycznia 2022 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę 
zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 
marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny 
Schengen), jest obowiązana okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu 
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed 
przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. 
W związku z faktem, iż marynarze mają ograniczony czas w porcie, a wykonanie testu wraz oczekiwaniem na 
wynik w świetle dostępności lotów międzynarodowych oraz czasem trwania podróży ma zasadnicze znaczenie 
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie: 
1)      Jaka jest definicja  „testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2” ? Czy jest to test PCR RT czy także 
są dopuszczalne szybkie testy antygenowe oraz czy test musi być wykonany laboratoryjnie czy też może być 
wykonany np. przez Oficera posiadającego przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym 
zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW ? Nie udało nam się odnaleźć odpowiedzi zarówno w 
Rozporządzeniu z 6 maja 2020 jak i ustawie o diagnostyce laboratoryjnej. 
2)      Kiedy następuję moment przekroczenia granicy w rozumieniu w/w Rozporządzenia ? Czy jest to czas 
wylądowania w Polsce czy też czas rozpoczęcia podróży, pierwszego lotu ? 
Dla przykładu: podróż marynarza z Singapuru do Polski 
Wylot 2345 Singapur – Warszawa 0815 dnia następnego – czas lotu 16h (wraz z międzylądowaniem i zmianą 
strefy czasowej), czas pojawienia się na lotnisku 5h przed odlotem daje już 21 godzin przed lądowaniem w 
Polsce. 
3)      Czy służby lotnicze tj. np. operatorzy linii lotniczych, służby graniczne innych krajów mogą odmówić 
podróży lotniczej do Polski, obywatelowi PL,  w przypadku braku negatywnego wyniku testu diagnostycznego ? 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

 

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

Źródło: www.omk.org.pl 

Strefy działań pirackich –zasady i przywileje. 

Przypominamy o zasadach i związanych z uznawaniem i funkcjonowaniem stref działań pirackich oraz innych 
zagrożeń o charakterze wojennym. Zasada podstawowa to warunki zatrudnienia oraz informacja czy na statku 
jest układ zbiorowy ITF czy też nie. 
Ogólne zasady dla statków objętych układami zbiorowymi ITF to: 

 prawo do rezygnacji z pracy w w/w strefach i repatriacji na koszt armatora, 
 podwójna stawka ubezpieczeniowa za pracę w w/w strefach, 
 podwójne wynagrodzenie basic za okres pracy w takich strefach, z zastrzeżeniem, iż bonus jest 

wypłacany za przynajmniej 5 dni (nawet w przypadku gdy statek spędzi jeden dzień w w/w/ strefie), 
 rezygnacja z pracy w w/w strefach nie może być podstawą do utraty zatrudnienia lub jakiejkolwiek 

dyskryminacji. 
W przypadku gdy statek nie jest objęty układem zbiorowym pracy ITF wtedy zasady pracy w w/w strefach zależą 
od indywidualnych warunków zatrudnienia. 
Przypominamy, iż marynarze z OMK mogą u nas sprawdzić czy statek jest objęty układem zbiorowy ITF jak i 
przeanalizować warunki swoje warunki zatrudnienia pod względem zgodności z obowiązującymi standardami. 
 

Źródło: www.omk.org.pl 

Między młotem a kowadłem. Azja jak smok pochłania LNG, Europa w 

zimowym snie. 

Azja stanowi największy rynek zbytu dla LNG, zaś zgodnie z prognozami, kontynent azjatycki do końca dekady 
będzie odpowiadać za 75 proc. globalnego rynku LNG. Azjatycki popyt na sprawia, że ceny LNG osiągnęły 
rekordowy poziom ku uciesze armatorów gazowców oraz stawiają pod znakiem zapytania europejskie 
bezpieczeństwo energetyczne. 
Stawki za transport LNG w rejonie Azji i Pacyfiku osiągnęły rekordowo wysoki poziom. Wzrost zapotrzebowania 
na LNG w Azji stanowi za jeden z najważniejszych czynników dla rozwoju światowego przemysłu gazowego. 
Chociaż dostępność gazowców na rynku poprawiła się, to sezon zimowy w Azji prawdopodobnie zwiększy popyt 
na LNG.  
Drogo, drożej, najdrożej 
Stawki spotowe za fracht gazowców w regionie Azji i Pacyfiku ustanowiły kolejne rekordy w związku z rosnącym 
popytem na LNG i zwiększonymi dostawami gazu ze Stanów Zjednoczonych do Azji. 
Jak podaje Spark Commodities, że cena spot dla gazowców LNG w grudniu w regionie Pacyfiku skoczyła do 
rekordowego ponad 300 tys. USD dziennie. Pobiło to poprzedni rekord dla stawek spot LNG ustanowiony zeszłej 
zimy, kiedy to sroga zima w Azji spowodowała, że ceny LNG i stawki frachtowe osiągnęły rekordowe wartości. 
Południowokoreańska Korea Gas Corp (KOGAS) kupiła 4 do 6 ładunków LNG na styczeń-luty 2022 r., turecka 
państwowa spółka energetyczna BOTAŞ Petroleum Pipeline Corporation (BOTAS) poszukuje pięciu ładunków do 
dostarczenia w styczniu i lutym. Chińska China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), zajmująca się 
wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, poszukuje 10 ładunków na okres od marca do grudnia 2022 r. 
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Indyjska H-Energy, zajmująca się gazem ziemnym, poszukuje ośmiu LNG rocznie z dostawą na cztery lata, 
począwszy od kwietnia przyszłego roku.  
Wiele firm już wcześniej zamówiło ładunki na zimę i jest mało prawdopodobne, że będą potrzebować kolejnych 
ilości, chyba że nastąpi nagła fala mrozów, której nie można wykluczyć. 
LNG rośnie jak na drożdżach  
Jak donosi McKinesey, dostawy LNG w okresie od 1 do 3 kwartału 2021 r. wzrosły o 15,8 MT (6 proc.) w 
porównaniu z okresem od 1 do 3 kwartału 2020 r. Duży wzrost podaży pochodzi głównie z Stanów 
Zjednoczonych (+21,6 MT lub 66 proc.) i Australii (+1,9 MT lub 3 proc.). 
W ujęciu kwartalnym całkowita podaż w III kwartale jest niższa o 3,7 MT w porównaniu z II kwartałem ze względu 
na prace konserwacyjne w Rosji i przerwy w dostawach. 
Jeśli chodzi o popyt na LNG, Chiny nadal dominują we wzroście importu, który w okresie od I do III kwartału 
wzrósł o 22 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2020 r. (+10,5 MT).  
Import z pozostałej części Azji nieznacznie wzrósł o 2 procent (+0,7 MT) w okresie od I do III kwartału 2021 r., 
ponieważ wysokie ceny gazu doprowadziły do pewnych opóźnień lub anulowania ładunków. Europejski import 
LNG spadł o 19 procent (-12,5 MT) w tym samym okresie. 
Europo, mamy problem 
Od stycznia do początku listopada br., dostawy LNG na rynek europejski spadły o prawie jedną czwartą w 
porównaniu z dwoma poprzednimi latami. Zamiast tego niemal cały LNG na rynku spot był wysyłany do Azji, 
gdzie ceny były bardzo wysokie, przez co dostawcy z basenu Atlantyku z nawiązką rekompensowali sobie 
dodatkowe koszty transportu. 
Główną przyczyną deficytu LNG na rynku europejskim była cena. Amerykańskie firmy słusznie wolą wysyłać LNG 
tam, gdzie ich marża zysku jest większa, zaś w tym roku były to rynki azjatyckie.   
Mając taką sytuację na uwadze, możemy być świadkami podejmowania nowych strategicznych decyzji 
dotyczących rozwoju europejskiego rynku energetycznego na rzecz odnawialnych źródeł energii. Jest to 
bezpośrednie zagrożenie dla przyszłości rosyjskiego eksportu gazu ziemnego.  
Co więcej, większość dostępnych gazowców na rynku spot pochodzi od dużych importerów LNG, ponieważ 
armatorzy zapobiegawczo wyczarterowali swoje statki na zimę.  
Konkluzje 
Zapotrzebowanie gospodarcze i polityka progazowa krajów azjatyckich powoduje rosnący popyt na LNG.  
Ponieważ LNG należy do niskoemisyjnych surowców, azjatyccy nabywcy dbając o środowiskowo, chętnie 
inwestują w rozwój sektora LNG. Rosnący nacisk Azjatów na bardziej ekologiczne LNG sprawia, że coraz więcej 
azjatyckich nabywców będzie oczekiwać od dostawców danych dotyczących emisji dwutlenku węgla związanych 
z transportem ładunków. 
Obecne rekordowe ceny LNG ujawniają wiele problemów na światowym rynku. 
W ostatnich latach decyzje o inwestycjach w LNG były podejmowane przy braku długoterminowych kontraktów, 
które gwarantowałyby wykorzystanie gazu. Ryzyko, które może być akceptowalne dla firm komercyjnych, nie jest 
do przyjęcia dla rządów, które mają priorytetowe zobowiązania społeczne w zakresie dostarczania ciepła i energii 
elektrycznej. Jeśli firma pomyli się w swoich kalkulacjach dotyczących LNG, to cierpią na tym tylko akcjonariusze, 
zaś jeśli pojawią się problemy z importem energii do danego państwa, konsekwencje mogą być o wiele 
poważniejsze.    
Kolejną konsekwencją będzie prawdopodobnie to, że Europa zacznie poważniej podchodzić do kwestii 
zabezpieczenia dostaw węglowodorów niezbędnych do przejścia na źródła odnawialne, co sprawi, że 
konkurencja między dostawcami o wciąż atrakcyjny rynek europejski odpowiednio się zaostrzy. Europa nie 
będzie mogła zignorować potrzeby przewidywalnych, długoterminowych kontraktów, nawet jeśli nadal będzie 
wybierać dostawców nie tylko na podstawie kryteriów biznesowych, ale również politycznych. 
Zdolność produkcyjna światowych stoczni może nie być wystarczająca do bieżącego zaspokojenia gwałtownego 
popytu na gazowce LNG. Wzrost popytu będzie wymagał budowy znacznie większej liczby gazowców, co czyni 
ten segment branży stoczniowej perspektywicznym w długofalowej perspektywie, zaś każdy kolejny rok utwierdza 
w przekonaniu o perspektywiczności branży. 
                                

Źródło: gospodsrkamorska.pl 
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USA odpowiadają za znaczne zanieczyszczenie wód plastikiem. 

Plastikowe odpady wszelkiego kształtu i rozmiaru przenikają do światowych oceanów. Pojawiają się na plażach, 
znajdowane są w rybach, a nawet w arktycznym lodzie morskim. Nowy raport National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine jasno pokazuje, że Stany Zjednoczone odpowiadają za dużą część tego problemu. 
Według autorów raportu, Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za dużą część światowej produkcji żywicy 
plastikowej - prekursora materiałów do wszystkich plastikowych produktów przemysłowych i konsumpcyjnych. Co 
roku importują i eksportują również produkty z tworzyw sztucznych warte miliardy dolarów – informuje Greenbiz.  
W przeliczeniu na jednego mieszkańca, Stany Zjednoczone produkują o więcej odpadów plastikowych niż nawet 
Chiny - kraj często przedstawiany w negatywnym świetle z powodu problemów związanych z zanieczyszczeniem 
środowiska. Wyniki te opierają się na badaniu opublikowanym w 2020 roku, w którym stwierdzono, że Stany 
Zjednoczone są największym światowym źródłem odpadów z tworzyw sztucznych, w tym tworzyw sztucznych 
wysyłanych do innych krajów, które później są niewłaściwie zagospodarowywane. 
Mikroplastik ma wpływ na nasze zdrowie 
Naukowcy zaczęli dokumentować zanieczyszczenie morza plastikiem na przełomie lat 60. i 70 XX wieku. 
Zainteresowanie opinii publicznej i naukowców tym problemem wzrosło na początku XXI wieku po tym, jak 
oceanograf Charles Moore zwrócił uwagę na Wielką Pacyficzną Plamę Śmieci - region w środkowo-północnej 
części Pacyfiku, gdzie prądy oceaniczne skupiają pływające plastikowe śmieci w wirujące zbiory o średnicy 
tysięcy mil. Coraz więcej plam jest znajdowanych na południowym Pacyfiku, północnym i południowym Atlantyku 
oraz na Oceanie Indyjskim. Nic dziwnego, że plastik przenika do morskich sieci pokarmowych. Wiadomo, że 
ponad 700 gatunków morskich może spożywać plastik, w tym ponad 200 gatunków ryb, które jedzą ludzie.  
Ludzie spożywają również plastik, który odłamuje się w opakowaniach napojów i żywności, a także wdychają 
cząsteczki mikroplastiku w kurzu domowym. Naukowcy dopiero zaczynają oceniać jakie ma to przełożenie na 
stan zdrowia. Dotychczasowe badania sugerują, że narażenie na działanie substancji chemicznych związanych z 
tworzywami sztucznymi może zakłócać działanie hormonów regulujących wiele procesów w naszym organizmie, 
powodować problemy rozwojowe u dzieci lub zmieniać procesy metaboliczne człowieka w sposób sprzyjający 
otyłości. 
 

Źródło: gospodaramorska.pl  

Rosyjska korweta spłonęła w stoczni. 

W petersburskiej stoczni doszło do pożaru na powstającej tam korwecie Prowornyj. Okręt został poważnie 
uszkodzony. 
Do zdarzenia doszło 17 grudnia w stoczni Siewiernaja w Petersburgu, gdzie budowany jest Prowornyj. Jest to 
korweta projektu 20385 typu Griemjaszczyj. Okręt był już w części wyposażony w systemy bojowe, ale jeszcze 
nieuzbrojony. W niedługim czasie miał rozpocząć próby morskie. 
Z ogniem walczyło 168 osób i 42 pojazdy strażackie. Cztery osoby zostały ranne, jedna jest w stanie ciężkim w 
szpitalu. 
Pożar na pokładzie został zauważony około godziny 19. W tym czasie nie były prowadzone żadne większe prace 
stoczniowe, aczkolwiek wcześniej wewnątrz korwety pracowali spawacze, toteż na pokładzie znajdowały się butle 
z gazem. Dlatego też, oraz ze względu na wysokie płomienie, strażacy walczyli z ogniem z dużej odległości. 
Pożar był bardzo gwałtowny i szybko się rozprzestrzeniał. Agencja Interfax podała, że około godziny 21 płomienie 
obejmowały prawie cały okręt. Pożar został opanowany, choć nie ugaszony, około godzin 23. 
Nie znane są przyczyny pożaru ani poczynione przez niego zniszczenia. Straty są jednak najprawdopodobniej 
bardzo duże. Portal Defence24 podaje, że najpewniej spłonął maszt, w który wbudowane są anteny radarowe i 
systemów walki radioelektronicznej. Prawdopodobnie zniszczeniu uległo także wszystko, co znajdowało się nad 
głównym pokładem oraz bojowe centrum informacyjne pod podstawą masztu, jak również serwerownia z 
urządzeniami zasilania awaryjnego. Według obserwatorów nie ucierpiał zasadniczo stalowy kadłub okrętu. 
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Korweta była budowana w technologii stealth. Defense24 sugeruje, że być może stosowany w stoczni 
Siewiernaja kompozyt okazał się łatwopalny. 
Budowany Prowornyj miał być drugą korwetą tego typu w rosyjskiej Flocie Oceanu Spokojnego Pierwsza – okręt 
Griemiaszczij – trafiła do służby 29 grudnia 2020 roku. Oficerowie i marynarze, którzy docelowo mieli służyć na 
Prowornyju, przechodzili już odpowiednie szkolenia. 
W dalszej perspektywie mają powstać jeszcze cztery korwety tego typu, jednak ich budowa w stoczni w Amurze 
idzie z problemami, spowodowanymi m.in. sankcjami nałożonymi na Rosję za aneksję Krymu, przez co Rosjanie 
stracili dostęp do części rozwiązań technologicznych. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 

Najnowszy statek Siemens Gamesa typu SOV będzie napędzany zielonym 

wodorem. 

Flota statków serwisowych dla morskich farm wiatrowych Siemens Gamesa poszerzyła się o jednostkę, na której 
może zostać zainstalowany akumulator o mocy 12 MW umożliwiający zmniejszenie zużycia energii. Statek 
będzie również zdolny do bezemisyjnej pracy dzięki zielonemu wodorowi. Dopóki w Niemczech nie rozwinie się w 
pełni gospodarka wodorowa, będzie zasilany generatorami diesla. 
Jednostka REM Energy ma prawie 90 m długości i blisko 20 m szerokości. Będzie na nim pracowało 75 
techników serwisowych i 24 członków załogi. Statek został dostarczony z norweskiej stoczni Green Yard Kleven 
3 grudnia 2021 roku. Siemens Gamesa wyczarterowała REM Energy na 4 lata, a jego operatorem będzie firma 
żeglugowa REM ENERGY AS. Portem macierzystym dla operacji serwisowych będzie Bremerhaven w 
Niemczech. Jednostka będzie wykorzystywana przy morskich farmach wiatrowych Global Tech 1 i Trianel 
Borkum West.  
Dzięki pędnikom azymutalny, które można obracać o 360 stopni wokół osi pionowej, statek jest niezwykle 
zwrotny, co pozwala na bezpieczne poruszanie się między turbinami wiatrowymi nawet na wzburzonym morzu. 
Statek posiada trap, który stabilizuje ruchy fal i umożliwia technikom bezpieczne przejście ze statku do morskiej 
turbiny wiatrowe 
Aby pobyt na morzu był jak najbardziej przyjemny dla załogi, na pokładzie znajduje się sala fitness, kino i sala 
gier. Technicy serwisu offshore będą mieszkać na pokładzie i pracować w systemie zmianowym. Załoga Siemens 
Gamesa będzie się zmieniać co 14 dni, podczas gdy sama jednostka REM Energy jest w stanie działać na morzu 
łącznie przez ponad miesiąc, zanim będzie musiał ponownie wrócić do portu. 
Koncern chce być liderem zielone rewolucji wodorowej 
Żegluga morska odpowiada za ponad 900 milionów ton emisji CO2 rocznie. To więcej niż emitują Niemcy. Sektor 
żeglugi jest trudny do zelektryfikowania. Zielony wodór i inne paliwa produkowane w technologii Power-to-X z 
wykorzystaniem energii OZE są kluczowym elementem zmniejszenia emisji w tym sektorze. Jak przekonuje 
Siemens Gamesa, dzięki realizacji projektu pilotażowego Brande Hydrogen i rozwojowi technologii łączącej 
produkcję energii wiatrowej z wytwarzaniem zielonego wodoru, koncern jest jednym z liderów ,,zielonej rewolucji 
wodorowej”. 
Potentat technologiczny Siemens Gamesa stał się neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla już w 2019 
roku, a więc - 5 lat przed planowanym terminem. W 2020 roku firma była zasilana w 100 proc. energią 
odnawialną. Według dostępnych analiz do 2025 roku cele redukcji emisji koncernu spełniają najbardziej ambitny 
scenariusz  zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. Aby udokumentować swoje 
postępy, Siemens Gamesa corocznie publikuje raport dotyczący emisji gazów cieplarnianych, który jest 
weryfikowany zewnętrznie. 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl  

Niemcy: Wicekanclerz zapowiada wstrzymanie Nord Stream 2 , jeżeli Rosja 

zaatakuje Ukrainę. 
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Wicekanclerz Robert Habeck (Zieloni) zagroził zatrzymaniem kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2 w 
przypadku rosyjskiego ataku na Ukrainę. „Wszelka dalsza agresja militarna nie może pozostać bez poważnych 
konsekwencji” – zaznaczył Habeck w rozmowie z FAZ. 
Habeck podkreślił także, że „pod względem geopolitycznym rurociąg zawsze był błędem”, a wszystkie kraje 
europejskie, z wyjątkiem Niemiec i Austrii, zawsze były temu przedsięwzięciu przeciwne. 
Federalna Agencja ds. Sieci, która podlega Habeckowi jako ministrowi gospodarki, będzie decydować o 
uruchomieniu NS2 zgodnie z prawem europejskim i krajowym. Ponieważ właściciel sieci i jej operator muszą być 
rozdzieleni, aby zapobiegać monopolom i tym samym zależnościom, sprawa nie jest zależna wyłącznie od 
ministerstwa – przypomina FAZ i podkreśla: „za czasów poprzedniego rządu federalnego istniała duża presja 
polityczna, aby zatwierdzić Nord Stream 2, jednak gazociąg nadal nie został uruchomiony”. 
„Agencja zbada dokumenty zgodnie z prawem, tak jak powinno się to odbyć” – zaznaczył Habeck. FAZ jednak 
zastanawia się, jaki będzie rozwój sytuacji, „jeśli Rosja nadal będzie naruszać integralność terytorialną Ukrainy i 
sytuacja ta się nasili”. 
Na swoim pierwszym szczycie unijnym w Brukseli kanclerz Olaf Scholz (SPD) określił projekt rurociągu jako 
„projekt sektora prywatnego”, a decyzję Agencji ds. Sieci jako „całkowicie apolityczną”. Zaznaczył, że to „inna 
sprawa”, niż dotychczasowe starania o zapobieganie naruszeniu ukraińskich granic. 
Gazociąg został już ukończony, ale ze względu na brak pozwoleń i certyfikatów jeszcze nie został uruchomiony. 
„Zdecydowanie sprzeciwiły się temu Stany Zjednoczone i niektóre kraje UE, w tym Polska, którą Scholz odwiedził 
12 grudnia podczas swojej drugiej podróży zagranicznej” – przypomina FAZ. 
 

Źródło: PAP  

Uniwersytet Morski z kierunkiem poświęconym MFW. 

Uniwersytet Morski w Gdyni uruchamia dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie ryzykiem 
w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej”. 
Uniwersytet Morski w Gdyni chce kształcić kadry dla sektora morskich farm wiatrowych. Rekrutacja na nowe 
podyplomowe studia „Zarządzenia ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” już 
ruszyła. Chętni do rozpoczęcia nauki mogą składać dokumenty od 13 grudnia, zarówno drogą elektroniczną, jak i 
tradycyjną pocztą. 
Studia potrwają dwa semestry i odbywać się będą w systemie niestacjonarnym. Aplikować można do 11 lutego, 
aczkolwiek uczelnia zastrzega, że już wcześniej może zabraknąć wolnych miejsc. Program kształcenia został 
podzielony na pięć modułów, pośród których są kwestie prawne i gospodarcze, metody oceny ryzyka projektach 
na różnych etapach, metody zarządzania ryzykiem z podziałem na przemysł wydobywczy i morską energetykę 
wiatrową i studia przypadków. 
„Studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” 
zapewniają wiedzę, która w połączeniu z doświadczeniem umożliwi uczestnikom zajęć identyfikację szerokiego 
zakresu zagrożeń związanych z morskim przemysłem wydobywczym i energetyką wiatrową, a następnie analizę i 
ocenę oraz zarządzanie i kontrolę ryzyka związanego z tymi zagrożeniami” głosi broszura przygotowana przez 
uczelnię. 
Więcej informacji można znaleźć na wn.umg.edu.pl 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

Najdziwniejsze prezenty w historii. 

Znów znajdziemy pod choinką fikuśną bieliznę i czekoladki... Cóż, zdarzały się w historii bardziej spektakularne 
podarki. Ale były też takie, których lepiej było nie rozpakowywać. Jakie były najdziwniejsze prezenty? 
Nie byłoby Bożego Narodzenia bez Jezusa. A skoro chrześcijański Syn Boży stał się człowiekiem, to i jemu 
należały się prezenty. Tradycja mówi, że były to podarki nie byle jakie. Średniowieczny karmelitanin Jan z 
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Hildesheimu twórczo rozwinął wzmiankę z ewangelisty Mateusza i w bestsellerowej „Historii Trzech Króli” 
dokładnie opisał, jak wnet po narodzinach Jezusa pokłon złożyli mu władcy ze Wschodu. Melchior przyniósł 
złote jabłko ze skarbów Aleksandra Macedońskiego. Baltazar ofiarował Jezusowi kadzidło. Czarnoskóry 
Kacper przyniósł ze sobą mirrę. W owych czasach były to bezcenne, prawdziwie królewskie dary. 
Są prezenty, których jednak  stanowczo lepiej nie przyjmować. Od tysięcy lat wspominają o tym ludzkie 
wierzenia. Puszka – czy też dzban – który Zeus dał Pandorze, była specyficznym podarkiem. Takim, którego pod 
żadnym pozorem nie należało rozpakowywać. Też coś! Kogo nie świerzbiłyby ręce, żeby uchylić wieczko? I tak, 
przez ludzką ciekawość, błyskawicznie rozpełzły się po świecie choroby i zgryzoty. Na dnie puszki Pandory 
pozostała tylko nadzieja. Dlaczego bogowie zgotowali nam taką przykrą niespodziankę? Ano, jakiś czas 
przedtem szwagier Pandory – tytan Prometeusz – ukradł z Olimpu ogień i bez konsultacji z szefostwem 
sprezentował go ludziom. 
Ziemniak dla Marysieńki, kot dla siostry 
Dla tych, którzy myślą praktycznie, ogień to z pewnością dar wszech czasów. Ale wokół nas, w życiu 
codziennym, pełno jest innych prezentów sprzed wieków. Wiele z nich uchodziło kiedyś za ekskluzywne, a dziś 
spowszedniały. Polski przysmak – ziemniaki – sprowadził nad Wisłę Jan III Sobieski po wiktorii 
wiedeńskiej. Roślina była prezentem władcy dla ukochanej Marysieńki. Wtedy jeszcze w całym kraju się nie 
upowszechniła, była luksusem. Dziś trudno sobie wyobrazić, żeby pospolite pyry budziły emocje na królewskich 
dworach.  
Nieco więcej szyku zachowały koty syjamskie. W XIX wieku trafiły do Europy jako egzotyczny prezent z 
Tajlandii. Brytyjski konsul generalny w Bangkoku ofiarował je swej siostrze. Z kolei tytoń, bez którego wciąż nie 
wyobrażają sobie życia miliony, był niecodziennym podarkiem, jaki Krzysztof Kolumb otrzymał w 1492 roku od 
Arawaków, żyjących na Bahamach. Indianie używali tytoniu podczas swoich obrzędów religijnych, był to więc dar 
nielichy. 
Strzeż się polityków, gdy dają prezenty 
Nie da się jednak ukryć, że przemyślność ludzi – a zwłaszcza wodzów i polityków – powoduje, że do niektórych 
prezentów trzeba podchodzić z dużą ostrożnością. I nie chodzi tylko o pospolitą „kiełbasę wyborczą”, ale wręcz o 
sprawy życia i śmierci. Przekonali się o tym Trojanie, gdy wzięli za prezent wielkiego drewnianego konia, z 
ukrytymi w środku achajskimi najeźdźcami, i wciągnęli go w mury swego miasta.  
Bardziej finezyjny był półtora tysiąca lat później cesarz Karakalla. Ofiarował on obywatelstwo rzymskie wszystkim 
wolnym mieszkańcom imperium. Byłby to piękny podarunek, gdyby nie to, że chciał w ten sposób napełnić pusty 
skarbiec dodatkowymi wpływami podatkowymi. 
Dwa nagie miecze przesłane Władysławowi Jagielle przez Krzyżaków pod Grunwaldem też nie były 
zwykłym prezentem, lecz pogróżką. Z kolei Pałac Kultury i Nauki – „dar narodu radzieckiego dla narodu 
polskiego” – to pewnie nie tylko największy, ale i najbardziej niechciany prezent w naszym kraju. Szkoda, że nie 
dostaliśmy go w takich okolicznościach jak Amerykanie słynną Statuę Wolności – od Francuzów, 
chcących upamiętnić stulecie uchwalenia Deklaracji Niepodległości w zaprzyjaźnionym kraju. Inna 
sprawa, że radzieccy towarzysze ponoć dali nam możliwość wyboru: drapacz chmur albo metro... Stanęło na 
pałacu. A raczej to pałac stanął. 
Klejnoty: najgorszy przyjaciel kobiety 
Paryskie korzenie ma też inny sławny prezent. „Najdroższy naszyjnik świata”, czyli gustowny podarunek Ludwika 
XV dla kochanki – Madame Du Barry. Synowa króla, Maria Antonina, tak marzyła o przejęciu tego 
ekskluzywnego świecidełka, że wywołała prawdziwą aferę. Francuzi wściekali się jednak na rozrzutność 
królowej. Minęło jeszcze parę lat, a Wielka Rewolucja zmiotła salon utracjuszy z Wersalu. 
Klejnoty są bowiem prezentami przynoszącymi pecha. Pliniusz Starszy wspomniał w „Historii naturalnej” o dwóch 
bezcennych perłach, które Kleopatra otrzymała od „królów wschodnich”. Rzadkie, unikatowe okazy, warte były 
fortunę. Pewnego dnia egipska władczyni założyła się z Markiem Antoniuszem, że wyda ucztę tak wystawną, że 
sama zje frykasy za astronomiczną kwotę dziesięciu milionów sestercji. Wielki wódz był więcej niż pewny 
zwycięstwa do chwili, gdy przed jego kochanką postawiono kielich z octem. Jego moc była ponoć w 
stanie rozpuścić nawet perły. Na oczach Antoniusza Kleopatra wrzuciła jedną z nich do octu, a potem go 
wypiła. Cóż z tego jednak, że wygrała zakład. Druga perła stała się symbolem jej klęski. Kiedy Rzymianie 
obalili Kleopatrę, przecięli klejnot na pół i umieścili w uszach bogini Wenus w swoim Panteonie. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 50-2021 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 9 
 

Niezliczone historie dotyczą też złowieszczych szlachetnych kamieni. Jednym z nich jest „diament Hope’a” – 
największy barwny diament świata. Notabene, dostała go także nieszczęsna Maria Antonina, która skończyła na 
gilotynie. W jej czasach był znany jako „Niebieski Tavernier” (od nazwiska francuskiego awanturnika, który 
wykradł klejnot z hinduskiej świątyni w 1668 r.) albo „Wielki Niebieski Diament”. Zwiedził cały świat, a jego 
dzieje to historia pełna kradzieży, morderstw, wypadków i samobójstw. W 1958 r. podarowano go 
Instytutowi Smithsona w Waszyngtonie. Od tego czasu złowroga siła kamienia jest ponoć uśpiona. 
Tankowiec dla śpiewaczki, wibrator dla Victorii 
Żadnej ponurej mocy nie miał inny drobiazg, o którym napomknął Richard Conniff w „Historii naturalnej bogaczy”. 
Jest za to z pewnością jednym z najdziwniejszych prezentów świata. Jego autorem był król Włoch Wiktor 
Emanuel II. Dawał on kochankom roczny przyrost paznokcia od dużego palca u nogi – oszlifowany, 
oprawiony w złoto i ozdobiony kamieniami szlachetnymi. 
Tylko trochę mniej dziwacznym prezentem wydaje się tankowiec, jakim ponoć obdarował śpiewaczkę Marię 
Callas multimilioner Arystoteles Onassis, zmieniając obiekt swoich uczuć na wdowę po prezydencie Kennedym, 
Jacqueline. Przy tym „darze” platynowy, wysadzany diamentami wibrator, jaki Victoria Beckham dostała 
podobno od Davida, wydaje się prezentem niemal poetyckim. 
Odpowiednia ilość gotówki po dziś dzień przecież otwiera drzwi do realizacji najdzikszych pomysłów. Były mistrz 
Formuły 1 Michael Schumacher otrzymał swego czasu w prezencie od szejka ze Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich... sztuczną wyspę u wybrzeży Dubaju. 
Wszyscy artyści dają podarunki  
Ale słynne prezenty to nie tylko podarki najdroższe i największe. Kto nie słyszał „Happy Birthday, Mr. President”, 
zaśpiewanego w telewizji przez Marilyn Monroe? Miało to miejsce podczas czterdziestych piątych 
urodzin prezydenta Johna F. Kennedy’ego, w maju 1962 roku. Biorąc pod uwagę stosunki, które łączyły aktorkę z 
głową państwa, piosenka znalazła zapewne swój ciąg dalszy w nieco bardziej intymnych okolicznościach, nie na 
oczach milionów telewidzów. 
Mniej szczęścia miał Ludwig van Beethoven, gdy skomponował przepiękny utwór – znany dziś jako „Dla 
Elizy” – napisany dla Teresy Malfatti von Rohrenbach. Niestety, córka bogatego wiedeńskiego kupca 
odrzuciła zaloty biednego geniusza. Pewnie dlatego ta muzyczna perełka nie nazywa się teraz „Dla Teresy”.  
Jeszcze smutniejsza historia wiąże się z makabrycznym prezentem, którego ofiarodawcą był inny wielki artysta – 
Vincent van Gogh. 23 grudnia 1888 roku, dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia, chory i skłócony z przyjacielem 
Paulem Gauguinem wziął brzytwę i obciął sobie kawałek ucha. Potem zapakował go i wręczył znajomej 
prostytutce. Co nim kierowało, poza atakiem choroby nerwowej, nie jest jasne... 
Najdziwniejsze prezenty: okulary dla papieża 
Jeden z najsławniejszych i najniezwyklejszych podarków przełomu tysiącleci to okulary przeciwsłoneczne, jakie 
Bono, wokalista grupy U2, wręczył w 1999 r. Janowi Pawłowi II. Dał je papieżowi jako „wielkiemu showmanowi”. 
Miało to miejsce przy okazji audiencji, poświęconej akcji umarzania długów krajom Trzeciego Świata na początek 
nowego tysiąclecia. Jan Paweł II był raczej zadowolony, bo okulary przymierzył i zachował. Bono 
wykorzystał zaś okazję, żeby nazwać JPII „pierwszym odjazdowym papieżem”. 
Okazuje się więc, że nie musimy ofiarować carskich jajek Fabergé, żeby zostać zapamiętanym. W odpowiednich 
okolicznościach nawet drobiazg urasta do rangi cudu. Niedaleko już stąd do oryginalnego grudniowego 
doręczyciela podarków – biskupa Miry z III wieku, którego znamy jako świętego Mikołaja. Podania mówią, że po 
prostu dzielił się bogactwem z ubogimi i udzielał im praktycznej pomocy. Dzisiaj przyda się odrobina jego 
altruizmu. Może też podszepnie nam, jaki wybrać prezent dla najbliższych. 
 
 

Lech, czyli silny lider. 

Lech Poznań udał się na przerwę zimową jako lider PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Macieja Skorży ma cztery 
punkty przewagi nad Portowcami, ale to nie jedyna dobra informacja.  
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Przed sezonem wydawało się, że głównym rywalem Lecha w walce o mistrzostwo Polski będzie Legia 
Warszawa. Kryzys Wojskowych zmusił jednak do weryfikacji prognoz. Kolejorz na ten moment ma 26 punktów 
przewagi nad wciąż aktualnym mistrzem Polski... 
Lech może żałować straty kilku punktów, ale i tak lideruje tabeli. Dawno nikt tak regularnie nie gromadził środków 
na koncie tak regularnie jak Kolejorz. Średnia punktowa team Skorży to 2,16 pkt na mecz. Aby znaleźć lepiej 
punktującą drużynę trzeba cofnąć się do sezonu 2012-13, kiedy średnia Legia wynosiła 2,2. 
Zimowanie na fotelu lidera nie jest równoznaczne z mistrzostwem Polski. W niedalekiej przeszłości przekonały 
się o tym takie kluby jak Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok, Piast Gliwice i Legia.  
 

 
Źródło: PiłkaNozna.pl 

 
 

Jesteś marynarzem pracującym na kontraktach u zagranicznych armatorów ?  

Zapraszamy do OMK / ITF – wypełnij deklarację :   

W ramach przynależności do OMK zostaniesz natychmiast objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w domu, również w strefie działań pirackich. Koszt 
ubezpieczenia ponosi OMK. 
Ponadto:  
• Oferujemy po 12-miesięcznej przynależności pomoc w podniesieniu Twoich kwalifikacji, refundujemy kosztu 
kursów i szkoleń wynikających z Konwencji STCW ukończonych w ośrodkach szkoleniowych w Polsce  
• Możesz w razie poważnej sytuacji kryzysowej na statku, w każdej chwili skontaktować się z nami pod 
awaryjnym numerem telefonu, czynnym 24 h / 24 h. 
• Odwiedź na naszej stronie internetowej strefę Marynarze mają taniej – są miejsca gdzie dostaniesz zniżki na 
podstawie naszej legitymacji OMK/ITF – przejazdy na lotniska, kursy, szkolenia itp. 
• Zawsze gdy masz wątpliwości dotyczące zatrudnienia możesz zwrócić się do nas z zapytaniem o sprawdzenie 
kontraktu, warunków zatrudnienia, prośbą o poradę. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady podatkowej udzielanej przez prawnika z wyspecjalizowanej Kancelarii 
Podatkowej z którą współpracujemy ( bezpłatna porada / opinia / sporządzenie rozliczenia rocznego. 
• Możesz skorzystać z bezpłatnej porady współpracującej z nami Kancelarii Prawnej w zakresie prawa cywilnego, 
rodzinnego, karnego. 
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• Możesz liczyć na poprowadzenie roszczenia, w razie kłopotów z armatorem ( opóźnienie lub brak wypłaty 
wynagrodzenia, wypadek na statku, inne) 
Wypełnij deklarację na naszej stronie internetowej: https://www.omk.org.pl/przylacz_sie 

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

www.omk.org.pl 

Wydarzyło się 20 grudnia - kalendarium.  

20 grudnia jest 354. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 11 dni. Dzisiaj obchodzimy w 
Międzynarodowy Dzień Solidarności. 
Dzisiaj imieniny świętują : 
 Amon, Bogumił, Bogumiła, Dagmara, Dagna, Dominik, Eugeniusz, Krystian, Liberat, Makary, Ptolemeusz, Teofil, 
Ursycyn, Wincenty, Zefiryn i Zenon. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1261 r.–  Po zniesieniu przez papieża Urbana IV klątwy z księcia wrocławskiego Bolesława II Rogatki ukorzył się 
on pod katedrą wrocławską wraz z setką rycerzy przed biskupem Tomaszem I i wręczył mu przywilej 
gwarantujący pełny immunitet dla posiadłości biskupich, a także obiecał przez 6 lat płacić co roku po grzywnie 
złota na budowę nowej katedry.  
1409 r.– Zakon krzyżacki zawarł antypolski sojusz z królem Węgier Zygmuntem Luksemburskim.   
1655 r –  Potop szwedzki: podczas oblężenia Jasnej Góry obrońcy pod wodzą Stefana Zamojskiego dokonali 
brawurowego wypadu z twierdzy, podczas którego zagwoździli dwa szwedzkie działa i wybili kopiących 
tunel olkuskich górników.  
1812 r. – Zarządzeniem władz Księstwa Warszawskiego sformowano lekką polską kawalerię o charakterze 
narodowym, której członków zwano Krakusami.  
1919 r. - Założono Polski Związek Piłki Nożnej.  
1922 r.– Stanisław Wojciechowski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta RP.  
1940 r.- Katowice stały się stolicą niemieckiej Prowincji Górnośląskiej (Gau Oberschlesien).  
1968 r. – Album Czesława Niemena Dziwny jest ten świat jako pierwsze polskie wydawnictwo muzyczne 
otrzymał status Złotej Płyty.   
1991 r. –  Polska została przyłączona do Internetu.  
 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

 
Kursy średnie walut NBP 
Tabela z dnia 2021-12-17 

1 EUR 4,6334 

1 USD 4,0882 

1 CHF 4,4531 

1 GBP 5,4443 
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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  

Trzech studentów opowiada sobie o wrażeniach z Sylwestra. 
- Ja chłopaki byłem na Majorce - mówi pierwszy - jaki wypas! Plaża, drinki, dziewczyny w bikini... 
- A ja byłem w Alpach - mówi drugi - śnieg po pas, narty, a jakie panienki...mmmm 
- No stary a ty gdzie byłeś? - pytają milczącego dotąd trzeciego żaka. 
- Chłopaki ja byłem w tym samym pokoju, co wy ale ja nie paliłem tego świństwa... 
 
 

                                Źródło: dowcipy.pl 


