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Ponowne przypomnienie – przypominamy o dopełnieniu obowiązku 

zagłosowania. 

Ponieważ przeprowadzenie procesu wyborczego w naszej Organizacji jest bardzo skomplikowane z 
uwagi na specyfikę pracy ludzi morza ( połowa roku poza krajem ) i konieczność uzyskania co najmniej 
połowy głosów ważnych , prosimy WSZYSTKICH MARYNARZY NALEŻĄCYCH DO OMK / ITF o udział w 
wyborach. 
Jeżeli nie uzyskamy wystarczającej frekwencji wyborczej w postaci odesłanych kart do głosowania, 
będziemy musieli powtórzyć wybory, co pociąga za sobą znaczne koszty finansowe, dlatego ponownie 
przypominamy:  
Wybieramy 24 Delegatów OMK z 28 zgłoszonych. Lista wszystkich kandydatów została opublikowana na 
naszej stronie internetowej oraz jest do wglądu w biurze OMK. 
Głosujemy zdalnie: 
https://glosowania.omk.org.pl/ 
lub odsyłamy listownie otrzymaną listem kartę do głosowania. 
 Wybrani Delegaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów, na Walnym Zebraniu Delegatów będą decydować 
o wyborze przyszłych władz OMK oraz  nakreślą przyszły kierunek działania naszej Organizacji.  
 

PRS o nowych wymaganiach IMO..  
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Ośrodek do spraw Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) przy Polskim Rejestrze Statków zebrał nowe 
wymagania IMO wchodzące w życie od nowego roku. 
Skompilowany wykaz wymagań IMO został opublikowany w Biuletynie Ośrodka nr 15/2022, który dostępny jest 
online: 
https://www.prs.pl/osrodek-ds-imo/aktualne-informacje-osrodka-ds-imo/biuletyny-informacyjne-osrodka-ds-
imo/biuletyn-osrodka-ds-imo-nr-15-2022 
 
Zaktualizowane wytyczne obejmują m.in. elementy programu rozszerzonych przeglądów na masowcach i 
zbiornikowcach olejowych, a także zakaz stosowania farb przeciwporostowych zawierających cybutrynę. 
 

Źródło: PRS  
 

Ekologiczna farba chroni statki i łodzie. 

Do ochrony kadłubów statków i łodzi przed zwiększającym opór wody obrastaniem przez żywe organizmy nie ma 
sensu stosować szkodliwych dla środowiska farb zawierających miedź, ponieważ ekologiczne wersje farb są 
skuteczniejsze – informuje „Marine Pollution Bulletin”. 
Miedź uwalniająca się z farb przeciwporostowych to poważny problem dla środowiska. Stanowi na przykład aż 40 
proc. miedzi wpływającej do Morza Bałtyckiego. 
Według nowego badania stosowanie farb zawierających miedź jest jednak całkowicie niepotrzebne. Jak wykazali 
naukowcy z Uniwersytetu Technicznego Chalmersa (Szwecja), farba przeciwporostowa na bazie silikonu 
niezawierającą biocydów znacznie lepiej chroni jednostki pływające niż farba z miedzią. 
Tradycyjne farby przeciwporostowe zapobiegają porastaniu poprzez ciągłe wypłukiwanie miedzi i/lub innych 
toksycznych substancji, które są trujące dla organizmów morskich. W przypadku farb silikonowych to gładkość 
powierzchni utrudnia przyleganie zanieczyszczeń do kadłuba. Farby silikonowe są również samooczyszczające, 
co oznacza, że wszelkie zanieczyszczenia, które zdołały się przykleić, są usuwane, gdy kadłub porusza się po 
wodzie. 
 
Farba silikonowa oparta jest na związkach krzemu wytwarzanych z tlenku krzemu obecnego w piasku. Ze zbioru 
badań ekotoksykologicznych zawartego w artykule wynika, że farby silikonowe są znacznie mniej szkodliwe dla 
środowiska niż farby miedziane. Niektóre farby silikonowe zawierają wysoce fluorowane substancje, znane jako 
PFAS, które są bardzo odporne na biodegradację w środowisku. Jednak farba silikonowa testowana w badaniu 
nie zawierała fluoru. 
„Oznacza to, że mamy teraz doskonałą okazję do drastycznego ograniczenia uwalniania metali ciężkich do 
naszego wrażliwego morza. To pierwsze niezależne badanie naukowe, które wykazało, że farba silikonowa jest 
skuteczniejsza niż farba na bazie miedzi w regionie Morza Bałtyckiego” – powiedziała Maria Lagerström, 
zajmująca się w Chalmers naukami o środowisku morskim. 
Maria Lagerström wraz z kolegami z Uniwersytetu w Göteborgu, Szwedzkiego Instytutu Ochrony Środowiska IVL 
i Chalmers prowadziła badania przez rok w trzech miejscach w regionie Morza Bałtyckiego i cieśniny Skagerrak. 
Będąca metalem ciężkim miedź nie ulega degradacji w środowisku, dlatego często zdarza się, że woda, osady i 
gleba w przystaniach, portach i stoczniach są zanieczyszczone i przekraczają zalecane wartości środowiskowe. 
„Ponieważ Bałtyk jest morzem śródlądowym, wymiana wody trwa 25-30 lat. Oznacza to, że metal ciężki 
utrzymuje się przez bardzo długi czas. Dlatego ważne jest, aby być świadomym substancji, które uwalniamy” – 
wskazała Maria Lagerström. 
Pomimo negatywnego wpływu metali ciężkich na środowisko morskie, rynek farb przeciwporostowych do statków 
i łodzi rekreacyjnych jest całkowicie zdominowany przez farby na bazie miedzi. Udział w rynku farb silikonowych 
dla sektora żeglugowego wynosił 1 proc. w 2009 roku i wzrósł do 10 proc. w 2014 roku. W sektorze łodzi 
rekreacyjnych odsetek łodzi malowanych farbą silikonową jest prawdopodobnie znacznie niższy. Choć na rynku 
dostępne są opcje bardziej przyjazne dla środowiska, zmiana wydaje się trudna do wprowadzenia. 
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„Zarówno przemysł stoczniowy, jak i sektor łodzi rekreacyjnych mają jedną wspólną cechę: są wysoce tradycyjne. 
Ludzie lubią używać produktów, do których są przyzwyczajeni, a także są sceptyczni co do tego, czy 
nietoksyczne rozwiązania alternatywne naprawdę działają” – zaznaczyła Maria Lagerström. 
Chociaż badanie różnych farb przeciwporostowych zakończono po dwunastu miesiącach, stwierdzono, że nadal 
są skuteczne. 
„Zostawiliśmy panele testowe w jednym z miejsc. Znajdują się one pod powierzchnią wody od ponad dwóch lat. 
Farba silikonowa nadal dobrze się sprawdza i, co ważniejsze, działa lepiej niż farba miedziana” – zaznaczyła 
Maria Lagerström. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl  

Rosyjski statek do połowu krabów osiadł na mieliźnie. Miejscowi przygarnęli 

ładunek.  

Z powodu złej pogody statek osiadł na mieliźnie nieopodal Kamczatki. Aby go odciążyć, załoga musiała pozbyć 
się cennego ładunku w postaci wiader krabów. 
W czwartek po południu statek rybacki Ostrownoj-5 stał na kotwicy u wybrzeży wyspy Paramuszyr, na północno-
wschodnim krańcu łańcucha archipelagu Wysp Kurlylskich nieopodal Japonii. Trudne warunki atmosferyczne 
sprawiły, że jednostka zaczęła się samoczynnie przemieszczać i pomimo prób zmiany pozycji, wylądowała na 
mieliźnie. Jednostka nadała sygnał SOS, a potem wzyscy członkowie załogi w liczbie 13 weszli na łodzie 
ratunkowe. Zostali uratowani przez bliźniaczą jednostkę Ostrownoj-12, która zabrała ich w bezpieczniejszy rejon. 
Ostrownoj-5 przewoził ładunek 15 ton krabów, które są cennym i popularnym w Rosji towarem. Wiele jednostek 
rybackich działa aktywnie podczas sezonu połowów. Z racji wagi ładunku, jego część została wyrzucona za 
burtę, aby odciążyć statek. i wydaje się, że część połowu została wyrzucona przez burtę. Mieszkańcy 
miejscowości Siewiero-Kurilsk znajdującej się na wyspie Paramuszyr udali się na wybrzeże w związku z 
doniesieniem o wypadku jednostki rybackiej, zbierając porzucony, wartościowy ładunek. Najprawdopodobniej 
jednak zebrane kraby wylądują na talerzach. 
O ile sytuacja ładunku jest pewna, losy statku pozostają wciąż nieznane. Prognozy pogody w tej części morza 
wokół Wysp Kurylskich ratunkowe dla statku mogą jeszcze poczekać. Prognoza dla północnych Wysp Kurylskich 
jest wyjątkowo niesprzyjająca, zapowiadając silne wiatry, śnieg oraz kilkumetrowe fale. 
 
  

Źródło: gospodarka morska.pl 

Rosną zamówienia dotyczące platform wiertniczych. 

Wykonawca usług wiertniczych na morzu, Valaris, otrzymał nowe kontrakty. W związku z tym portfel zamówień 
sięgnął blisko 275 mln dolarów. 
Planowane zamówienia dotyczą statku przeznaczonego do odwiertów i trzech platform typu jack-up. Ponadto 
przedłużono kontrakty w związku z innymi przedsięwzięciami. Firma podała, że wymieniona suma nie obejmuje 
płatności ryczałtowych, takich jak opłaty mobilizacyjne i zwroty kapitału. 
Wśród realizowanych kontraktów jest m.in. wykonanie czterech odwiertów u wybrzeży Egiptu dla BP, czym ma 
zająć się wyspecjalizowana jednostka morska Valaris DS-12. Przedsięwzięcie ma zostać rozpoczęte najszybciej 
pod koniec trzeciego kwartału 2023 roku, przy długości szacowanego kontraktu na 320 dni. Wartość umowy 
wynosi 136 mln dolarów.  Aktualnie jednostka jest w trakcie zlecenia dla producenta ropy naftowej w strefie 
przybrzeżnej Senegalu i Mauretanii, trwającego 285 dni, tj. od kwietnia 2022 roku, z planowanym terminem 
zakończenia w tym miesięcy. 
Należąca do firmy platforma jack-up Valaris 123 realizuje także 90-dniowy kontrakt dla firmy Kistos na Morzu 
Północnym, w strefie należącej do Holandii. Przedsięwzięcie rozpoczęto w listopadzie br. W przyszłości ma także 
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zrealizować umowę z ONE-Dyas na tym samym obszarze, która ma trwać 195 dni. Będzie przy tym korzystać ze 
swojego systemu redukcji katalitycznej 
Ponadto wykonawca odwiertów morskich pozyskał 90-dniowy kontrakt z Kistos na holenderskim Morzu 
Północnym na platformę jack-up Valaris 123 do pracy w trudnych warunkach. Umowa ta rozpoczęła się w 
listopadzie 2022 roku. W jej trakcie ma wykorzystać swój system selektywnej redukcji katalitycznej (selective 
catalytic reduction, SCR), aby znacznie zmniejszyć emisje tlenków azotu podczas wykonywanych prac. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl  
 

Infrastruktura nie nadążą za technologiami w żeglarstwie. 

Elektromobilność to nie tylko samochody. Dziś ekologiczny napęd da się stosować w każdym pojeździe, ogniwa 
wodorowe wraz z silnikami elektrycznymi z impetem wchodzą miedzy innymi w świat żeglarstwa. Problem w tym, 
że infrastruktura na przystaniach jachtowych nie nadąża za zieloną rewolucją. Czy to oznacza, że turystyka 
żeglarska w Polsce zacznie tracić na atrakcyjności? 
Branża żeglarska z roku na rok zaskakuje coraz większymi nowinkami. Dzisiaj jachtem i łodzią motorową można 
zarządzać za pośrednictwem aplikacji. Nawet przebywając setki kilometrów od jednostki, można sprawdzić, czy 
ta nie nabiera wody. Kadłuby budowane są zarówno z drewna, jak i z tworzyw sztucznych, włókien węglowych 
czy nawet z masy wulkanicznej. Możliwości są coraz większe, a producenci coraz chętniej spoglądają na 
ekologię. 
– Nawet jachty żaglowe, dla których głównym napędem jest wiatr, wyposażone są w silniki pozwalające na 
manewrowanie w portach, podyktowane jest to również względami bezpieczeństwa – wyjaśnia Marcin Hołub, 
Prezes Zarządu mPower, firmy, która specjalizuje się w konstruowaniu ekologicznych napędów dla branży 
jachtowej. – Rozwiązania technologiczne pozwalają z powodzeniem zastąpić tradycyjne spalinowe silniki 
napędami elektrycznymi, czy też systemami wyposażonymi w ogniwa wodorowe. Branża jest gotowa na zieloną 
rewolucję, nie można tego powiedzieć niestety o właścicielach marin i portów, tu potrzebne są inwestycje w 
infrastrukturę – dodaje. 
Samochody z napędem elektrycznym powoli robią się standardem, tu infrastruktura – mimo że wciąż pozostawia 
wiele do życzenia – jest rozwijana. Elektromobilność może się stać standardem również w jachtingu, ale tu 
propagatorzy ekologicznych rozwiązań borykają się z jeszcze większym zastojem. W Polsce mariny, w których 
można naładować elektryczny silnik łodzi motorowej lub jachtu, można liczyć na palcach. Przystani, na których 
można zatankować wodór do zbiornika jachtowego, nie ma ani jednej. 
– To nie jest problem tylko Polski, takie rozwiązania są rzadko spotykane w całej Europie, choć powoli zaczyna 
się to zmieniać – mówi Marcin Hołub. – Niewątpliwie zielona rewolucja wymaga kooperacji producentów 
napędów i ładowarek z właścicielami portów i marin. Bez tego nie będzie ekologii na jeziorach, rzekach i morzach 
– tłumaczy ekspert. 
Polska jest potęgą jeśli mowa o ilości budowanych jachtów. Jesteśmy wśród światowych liderów, tylko w USA 
buduje się więcej jednostek niż w naszym kraju. Jachty produkowane w Polsce cenione są za wysoką jakość 
wykonania, a także za innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają żeglowanie. Producenci chętnie sięgają również 
po ekologiczne napędy, ponieważ tego oczekuje coraz więcej klientów. Może się niestety okazać, że 
nowoczesne i ekologiczne jednostki rzadko będą wpływały na polskie wody z powodu małej atrakcyjności 
infrastruktury na przystaniach. 
– Duże jednostki będą wybierać porty, w których będzie można zatankować wodór lub amoniak, żeglarze i 
motorowodniacy będą wybierać mariny, które będą dysponowały ładowarkami do baterii elektrycznych. Jeśli 
chcemy iść z duchem czasu, musimy zacząć rozmawiać o rozbudowie infrastruktury dla żeglarstwa. Nie ma 
jednoznacznych standardów napięć, mocy ani nawet złącz do ładowania, tu też warto zacząć prace koncepcyjne. 
Na wielu marinach brakuje nawet zwykłych gniazd z odpowiednia obciążalnością prądową. Ta debata jest nam 
potrzebna – komentuje Marcin Hołub. 
Rozwiązania dla zeroemisyjnego transportu morskiego są zaawansowane  
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Energia produkowana z zielonego wodoru należy do jednej z najczystszych metod produkcji energii a 
jednocześnie jest teoretycznie niewyczerpalna, podobnie jak energia ze źródeł odnawialnych. Z powodzeniem 
można instalować w portach systemy ładowania oparte o ogniwa wodorowe, systemy bateryjne czy też 
odpowiednią infrastrukturę elektroenergetyczną. Można również budować infrastrukturę pod  elektryczne 
ładowarki do baterii napędzających jachtowe silniki. Problem w tym, że systemy elektryczne na różnych 
jednostkach bazują na diametralnie różnych wartościach napięć, od kilkudziesięciu do nawet 660 V. 
Właściciele portów mają do dyspozycji różne technologie ładowania, takie jak zwykłe przyłącza jedno i trójfazowe 
dla niedużych mocy ładowania (czyli długiego procesu naładowania baterii), ale również wysokiej mocy stacje 
ładowania DC, zapewniające szybkie i bezproblemowe ładowanie. Samo rozliczanie użytej energii jest kwestią 
dialogu i wyboru właściciela czy operatora ładowarki. Dzisiejsze stacje ładowania samochodów dają już 
możliwość płatności przez aplikacje, czy karty płatnicze. Tak naprawdę do wdrożenia zielonej rewolucji w portach 
i na przystaniach potrzebne są przede wszystkim chęci właściciela i rozsądny montaż finansowy, na przykład 
stosując dofinansowanie.  
W zależności od dostępnej mocy przyłącza, infrastruktury mariny oraz potrzeb związanych z poborem mocy, 
koszt budowy stacji ładowania może być bardzo różny i powinien zostać ustalony indywidualnie. Być może w 
prowadzeniu takich inwestycji na terenie marin pozwolą w przyszłości unijne dotacje. Decyzja o inwestycji w 
stacje ładowania musi być w pełni świadoma, tu chodzi zarówno o stale rosnącą liczbę właścicieli łodzi 
bezemisyjnych, atrakcyjność mariny, nowoczesne podejście do żeglarstwa, jak również troskę o środowisko. 
 
 

Źródło: gospodarka morska.pl  

Unia Europejska porozumiała się w sprawie CO2. 

Reprezentująca Radę UE (państwa członkowskie) czeska prezydencja i Parlament Europejski osiągnęły w 
weekend wstępne porozumienie w sprawie reformy unijnego systemu handlu emisjami CO2. Zostaną nimi objęte 
żegluga morska, budynki i transport drogowy. Zdecydowano również o utworzeniu Społecznego Funduszu 
Klimatycznego, aby wspierać znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe i firmy. 
„Porozumienie w sprawie unijnego systemu handlu emisjami i Społecznego Funduszu Klimatycznego to 
zwycięstwo klimatu i europejskiej polityki klimatycznej. Umożliwi nam to realizację celów klimatycznych w 
głównych sektorach gospodarki, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego wsparcia najbardziej wrażliwych 
obywateli i mikroprzedsiębiorstw w transformacji klimatycznej. Możemy teraz śmiało powiedzieć, że UE 
dotrzymała swoich obietnic, wprowadzając ambitne prawodawstwo, co stawia nas w czołówce globalnej walki ze 
zmianami klimatycznymi” – powiedział w niedzielę Marian Jurecka, czeski minister środowiska. 
Unijny System Handlu Emisjami (EU ETS) to rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Obejmuje 
energochłonne gałęzie przemysłu i sektora elektroenergetycznego. Jest to główne narzędzie UE służące 
ograniczaniu emisji, obejmujące około 40 proc. całkowitej emisji CO2 w UE. Od czasu jego wprowadzenia w 
2005 r. emisje w UE spadły o 41 proc. 
Rada i Parlament w porozumieniu zgodziły się zwiększyć ogólne ambicje redukcji emisji do 2030 r. w sektorach 
objętych ETS do 62 proc. Współprawodawcy zgodzili się również na zmianę pułapu emisji na zwiększenie 
rocznego wskaźnika redukcji pułapu o 4,3 proc. rocznie od 2024 do 2027 r. i o 4,4 proc. od 2028 r. 2030 (to tzw. 
„liniowy współczynnik redukcji”). 
Rada i Parlament uzgodniły wzmocnienie mechanizmu nadmiernych wahań cen, w tym poprzez zapewnienie 
automatycznego uwalniania uprawnień z rezerwy stabilności rynkowej (MSR) na rynek. 
Zgodnie z porozumieniem dodatkowe przejściowe bezpłatne uprawnienia mogą zostać przyznane pod pewnymi 
warunkami sektorowi ciepłowniczemu w niektórych państwach członkowskich, aby zachęcić do inwestycji w 
dekarbonizację tego sektora. Do dnia 31 grudnia 2026 r. Komisja złoży sprawozdanie na temat możliwości 
włączenia sektora spalania odpadów komunalnych do systemu ETS z myślą o włączeniu go od 2028 r. 
Jeżeli chodzi o sektory objęte mechanizmem dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
dwutlenku węgla (CBAM) – cement, aluminium, nawozy, produkcja energii elektrycznej, wodór, żelazo i stal – 
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Rada i Parlament uzgodniły zakończenie przyznawania bezpłatnych uprawnień dla tych sektorów w okresie 
dziewięciu lat między 2026 a 2034 r. W tym czasie CBAM będzie miała zastosowanie tylko do tej części emisji, 
która nie korzysta z bezpłatnych uprawnień w ramach EU ETS, aby w pełni przestrzegać zasad światowego 
handlu. 
Bezpłatne uprawnienia będą stopniowo wycofywane w wolniejszym tempie na początku i w przyspieszonym 
tempie na koniec tego okresu. Wsparcie dekarbonizacji tych sektorów będzie możliwe za pośrednictwem 
Funduszu Innowacji. Ponadto część bezpłatnych przydziałów zostanie przekazana państwom członkowskim w 
celu zaradzenia ewentualnemu ryzyku ucieczki emisji. Przed 2026 r. Komisja dokona przeglądu wpływu CBAM, w 
tym na ryzyka ucieczki emisji, i sprawdzi, czy potrzebne są dodatkowe środki. 
Rada i Parlament zgodziły się też na włączenie emisji pochodzących z żeglugi morskiej do ETS. 
Większość dużych statków zostanie od początku objęta zakresem ETS. Duże statki o tonażu powyżej 5000 ton i 
powyżej zostaną objęte rozporządzeniem w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2, a 
systemem ETS od 2027 r. Statki o tonażu brutto od 400 do 5 000 ton zostaną objęte rozporządzeniem od 2025 r., 
a ich włączenie do systemu ETS zostanie poddane przeglądowi w 2026 r. Niektóre państwa członkowskie o 
stosunkowo dużej liczbie przedsiębiorstw żeglugowych otrzymają dodatkowo 3,5 proc. pułapu uprawnień 
sprzedawanych na aukcji, które zostaną rozdzielone między nimi. 
Rada i Parlament wzmocniły również Fundusz Innowacji. Dodano do niego dodatkowe 20 mln uprawnień, co 
wynika z rozszerzenia ETS na dodatkowe duże statki oraz włączenia metanu i tlenków azotu. W ramach 
funduszu innowacyjnego zostaną ogłoszone specjalne zaproszenia do inwestycji w dekarbonizację sektora 
morskiego. 
Rada i Parlament uzgodniły utworzenie nowego, odrębnego systemu handlu emisjami dla sektora budynków i 
transportu drogowego oraz paliw, aby zapewnić redukcje emisji w tych sektorach. Nowy system obejmie 
dystrybutorów, którzy dostarczają paliwa do budynków, transportu drogowego i niektórych innych sektorów. 
Część dochodów z aukcji zostanie wykorzystana na wsparcie zagrożonych gospodarstw domowych i 
mikroprzedsiębiorstw za pośrednictwem specjalnego Społecznego Funduszu Klimatycznego. Współprawodawcy 
zgodzili się, że system ruszy w 2027 r. 
Umowa rozszerza zakres systemu na paliwa stosowane w niektórych sektorach przemysłu. W konsekwencji 
uzgodniono odpowiednie zwiększenie wielkości Społecznego Funduszu Klimatycznego. 
Współprawodawcy zgodzili się na tymczasową możliwość zwolnienia przez państwa członkowskie dostawców do 
grudnia 2030 r., jeżeli podlegają oni na szczeblu krajowym podatkowi od emisji dwutlenku węgla, którego poziom 
jest równy lub wyższy od ceny aukcyjnej uprawnień w nowy system handlu emisjami. 
W przypadku wyjątkowo wysokich cen energii, uruchomienie nowego ETS zostanie opóźnione do 2028 roku. Po 
uruchomieniu systemu, jeśli cena uprawnień przekroczy 45 euro przez określony czas, zostaną uwolnione 
dodatkowe uprawnienia zwiększające podaż na rynku. 
Rada i Parlament uzgodniły ustanowienie Społecznego Funduszu Klimatycznego, aby wspierać znajdujące się w 
trudnej sytuacji gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa w radzeniu sobie z wpływem cenowym systemu 
handlu uprawnieniami do emisji dla budynków i transportu drogowego oraz paliw. 
Zdecydowały, że fundusz będzie częścią budżetu UE i będzie zasilany z zewnętrznych dochodów 
przeznaczonych na określony cel do maksymalnej kwoty 65 mld euro. Taka struktura budżetowa umożliwia 
funduszowi korzystanie z szeregu gwarancji powiązanych z budżetem europejskim bez ponownego otwierania 
wieloletnich ram finansowych UE. 
Fundusz zostałby utworzony na lata 2026-2032, z kwalifikowalnością wydatków od dnia 1 stycznia 2026 r. 
Fundusz zostanie wykorzystany przez państwa członkowskie do sfinansowania inwestycji mających na celu 
zaradzenie wpływowi ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla na wrażliwych obywateli i 
mikroprzedsiębiorstwa. 
Każde państwo członkowskie przedłoży Komisji plan zawierający projekty inwestycji, które zamierza podjąć, aby 
złagodzić wpływ nowego systemu handlu emisjami na gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji. 
Takie środki mogłyby obejmować zwiększenie efektywności energetycznej budynków, renowację budynków, 
dekarbonizację ogrzewania i chłodzenia w budynkach oraz upowszechnienie bezemisyjnej i niskoemisyjnej 
mobilności i transportu, a także środki zapewniające bezpośrednie wsparcie dochodu. 
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Zaprezentowany przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 r. pakiet „Fit for 55” ma umożliwić Unii Europejskiej 
redukcję emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. 
i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. 
Osiągnięte dziś porozumienie polityczne jest tymczasowe i oczekuje na formalne zatwierdzenie przez Radę i 
Parlament, po czym zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie. 
 

 Źródło: gospodarka morska.pl 

Trwają poszukiwania 31 żołnierzy po zatonięciu korwety. 

Marynarka wojenna Tajlandii poszukuje od poniedziałku 31 żołnierzy piechoty morskiej zaginionych po zatonięciu 
minionej nocy w Zatoce Tajlandzkiej korwety należącej do sił zbrojnych tego kraju - poinformowały władze 
wojskowe w Bangkoku. 
Do zatonięcia korwety HtMS Sukhothai (FS-442) typu Ratanakosin doszło przed północą u wybrzeży położonej 
na południu Tajlandii prowincji Prachuap Khiri Khan. Wypadek był spowodowany wysokimi falami, które 
zalewając okręt doprowadziły do awarii jego systemu elektrycznego. 
W poszukiwania zaangażowano trzy okręty marynarki wojennej oraz dwa helikoptery, które przystąpiły do 
procedury search and rescue. W trakcie nocnej akcji uratowano 75 spośród 106 osób, które znajdowały się na 
pokładzie korwety. Zwyczajowo załoga okrętów tego typu wynosiła 15 oficerów i 72 marynarzy. 
- Fale są nadal wysokie i nie możemy prowadzić poszukiwań z poziomu linii wody. Możemy w tej chwili jedynie 
posługiwać się helikopterami. Skupiamy się na uratowaniu marynarzy, okrętem zajmiemy się później - powiedział 
rzecznik marynarki wojennej Tajlandii admirał Pokkrong Monthatphalin. 
 

 Źródło: gospodarka morska.pl 

Nieprawidłową pracę serca wykryje nawet smartfon. To zasługa polskich 

naukowców. 

Naukowcy z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzą badania, które mogą przynieść bardzo ciekawe 
rezultaty. Chodzi o wykorzystanie smartfonów do wykrywania zaburzeń rytmu serca. 
Kiedy zaczynałam pisać doktorat, w literaturze naukowej było relatywnie niewiele publikacji dotyczących 
zastosowania technologii głosowych w kontekście tzw. digital therapeutics, czyli terapii cyfrowych i diagnostyki 
cyfrowej za pomocą głosu, ale przede wszystkim świat komercyjny nie był tak otwarty na zastosowania tych 
technologii. […] coraz więcej firm zaczęło się tym interesować, a to pociągnęło za sobą zaangażowanie instytucji 
naukowych, bo żeby wprowadzić coś, co będzie skuteczne, to musimy to najpierw przebadać.  
wyjaśnia Daria Hemmerling  
I na tym właśnie polegają działania w tej sprawie: chodzi o możliwość wykorzystania analizy głosu do 
wyciągnięcia istotnych medycznie wniosków. To, jak wiemy, jest przecież bardzo zróżnicowane. Jedni mają 
niższy, inni wyższy głos. Jedna osoba będzie mówiła bardzo powoli, biorąc przy tym rzadkie, ale głębokie 
wdechy, podczas gdy dla innej normą będzie szybka mowa przeplatana płytkimi wdechami.  
Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty pojawia się możliwość wnioskowania co do występowania pewnych 
chorób. O ile w tym przypadku chodzi o diagnozowanie nieprawidłowości w zakresie pracy serca, tak w 
przeszłości podobne podejście posłużyło do rozpoznawania choroby Alzheimera, Parkinsona czy 
nadpobudliwości psychoruchowej.  
 

Źródło:Focus.pl 

Nowa Zelandia z odważną decyzją. Te osoby nie kupią już legalnie papierosów. 
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Nowa Zelandia jest pierwszym państwem na świecie, które zakazuje sprzedaży papierosów i tytoniu do palenia 
osobom urodzonym po 2008 r. Ustawa budzi kontrowersje, ale “pokolenie wolne od dymu” nigdy nie kupi w kraju 
tytoniu legalnie. 
Nowa Zelandia naprawdę ma szansę stać się pierwszym na świecie państwem “wolnym” od papierosów. Krajowy 
wskaźnik palenia spadł tam o połowę w ciągu ostatniej dekady i wynosi obecnie 8 proc. – to mniej niż połowa 
średniej światowej. Władze wyspiarskiego państwa chcą jednak obniżyć go jeszcze bardziej, tworząc prawdziwe 
“pokolenie wolne od dymu”. Nie powinno to dziwić, bo według WHO tytoń jest “jednym z największych zagrożeń 
dla zdrowia publicznego na świecie”. Rocznie umiera 7 mln palaczy, a kolejne 1,2 mln traci życie w wyniku 
biernego palenia. Tylko radykalne decyzje pozwolą na zmianę tych wartości. 
Nowa Zelandia pokazuje jak walczyć z paleniem 
Ustawa nazwana Smokefree Environments and Regulated Products (Smoked Tobacco) Amendment 
Bill wprowadza kilka poważnych zmian w funkcjonowaniu mieszkańców Nowej Zelandii. Wchodzi z życie z 
początkiem 2023 r. i automatycznie ogranicza zawartość nikotyny we wszystkich wyrobach tytoniowych do 
“minimalnego” poziomu 0,8 mg na g tytoniu – to aż 20 razy mniej niż w “klasycznych” papierosach nikotynowych. 
Nowe przepisy nie ograniczą jednak sprzedaży produktów bezdymnych – przynajmniej część Nowozelandczyków 
zamieniła swój nałóg nikotynowy na e-papierosy lub podgrzewacze tytoniu, które są bezpieczniejszą alternatywą, 
gdyż nie produkują dymu tytoniowego. 
Dr Ayesha Verrall, minister zdrowia Nowej Zelandii, mówi: 
Ta ustawa przyspiesza postęp w kierunku przyszłości wolnej od dymu. Tysiące ludzi będzie żyło dłużej, zdrowiej, 
a system opieki zdrowotnej będzie o 5 miliardów dolarów lepszy z powodu braku konieczności leczenia chorób 
spowodowanych paleniem, takich jak liczne rodzaje raka, zawały serca, udary, amputacje. 
Co więcej, ustawa daje organom regulacyjnym 12 miesięcy na eliminację 90 proc. licencjonowanych 
sprzedawców wyrobów tytoniowych w kraju – pod koniec 2023 r. będzie jedynie 600 punktów sprzedaży na 
wyspach (obecnie jest 6000). 
Dr Ayesha Verrall dodaje: 
Wielu sprzedawców detalicznych w całym kraju już zdecydowało się na zaprzestanie sprzedaży tytoniu. Wydział 
Zdrowia Publicznego Ngā Tai Ora w Northland przeprowadził badanie wśród 25 sprzedawców, którzy 
zdecydowali się zakończyć sprzedaż tytoniu, z czego 88 proc. odczuło neutralny lub pozytywny wpływ finansowy. 
Najważniejszy jest natomiast limit wieku dla palaczy. Osoby poniżej 14. roku życia nie kupią już legalnie tytoniu 
na terenie Nowej Zelandii. Każdy, kto świadomie złamie ten zakaz podlega karze grzywny w wysokości blisko 
100 tys. dolarów amerykańskich. To nie wszystko – karze podlega nawet przekazanie papierosa osobie z grupy 
“pokolenia bez dymu” w wysokości ponad 32 tys. dol. 
Czytaj też: Marihuana groźniejsza dla płuc niż tytoń. Różnice są widoczne gołym okiem 
Wielu postronnych obserwatorów przyklaskuje władzom Nowej Zelandii, ale do tej pory żaden inny kraj nie 
zdecydował się na tak radykalne środki. Nowozelandczykom gratulujemy mądrych rządzących i odważnych 
decyzji! 
 

Źródło: Focus.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. 
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ETF wykorzystuje każdą szansę jak i kreuje  nowe w celu zabezpieczenia miejsc i warunków pracy europejskich 
marynarzy, utrzymania poziomu szkoleń i morskiego know-how. Wypełniając deklarację do OMK wstępujesz 
także do ETF i tym samym wspierasz działania na rzecz lepszych miejsc pracy dla marynarzy z UE. 
Nasze cele: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gwiazdy grudniowego nieba. 

Mundial 2022 przeszedł do historii. Katarskie mistrzostwa na długo pozostaną w pamięci dzięki popisom drużyn, 
ale i poszczególnych piłkarzy. 
BRAMKARZE 
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1. Emiliano Martinez (Argentyna) 
2. Yassine Buonou (Maroko) 
3. Hugo Lloris (Francja) 
4. Dominik Livaković (Chorwacja) 
5. Wojciech Szczęsny (Polska) 
 
Na tej pozycji klasyfikacja zmieniała się co rundę. Po fazie grupowej Wojciech Szczęsny był absolutnym liderem. 
Jednak przeciwko Francuzom przepuścił trzy gole i jego notowania spadły, choć przy żadnym specjalnie nie 
zawinił. Po dwóch seriach rzutów karnych wygranych przez Chorwację wydawało się, że Livaković jest 
absolutnym pewniakiem do jedenastki all star mundialu. Ale potem przyszedł mecz z Argentyną, w którym ten 
zawodnik nie pomógł swej ekipie. Buonou był przez cały turniej sercem i duszą ekipy Maroka i pokazał, że może 
powalczyć o pozycję numer jeden na świecie także w piłce klubowej. Zagrał wspaniały ćwierćfinał, ale potem 
Francuzi i Chorwaci udowodnili, że jednak nie jest nie do pokonania. Lloris i Martinez bronili równo przez całą 
imprezę, ten drugi też popisał się w karnych w meczach z Holandią i w finale z Francją. Dajemy mu „jedynkę" 
także za ekspresję, z jaką bronił i w ogóle zachowywał się między słupkami, bo jego energia ewidentnie udzielała 
się całej drużynie argentyńskiej. 
 
... 
 
NAPASTNICY 
 
1. Julian Alvarez (Argentyna) 
2. Olivier Giroud (Francja) 
3. Harry Kane (Anglia) 
4. Cody Gakpo (Holandia) 
5. Alvaro Morata (Hiszpania) 
 
Alvarez zaczynał jako rezerwowy, ale potem rósł z meczu na mecz, by w półfinale pokazać pełnię klasy. To typ 
napastnika stworzonego do grania z kontry, ale mający też wspaniałą technikę; jednak pytanie, czy akurat 
Manchester City jest dlań idealnym klubem wydaje się zasadne. Giroud to piłkarz stworzony do tego, by grać z 
wielkimi gwiazdami za plecami i finalizować ich wysiłki. Czapki z głów przed spokojem i skutecznością tego 
doświadczonego zawodnika. Kane mógłby być numerem jeden wśród mundialowych 9, gdyby tylko wykorzystał 
drugiego karnego w meczu z Francją, bo poza tym grał perfekcyjnie. Był dla reprezentacji Anglii lokomotywą i 
zarazem mózgiem, tak naprawdę on, choć najbardziej wysunięty do przodu, najlepiej myślał i najwięcej widział. 
Gakpo strzelał gole i nękał fizyczną walką obrońców rywali Holandii. Morata ograniczał się do strzelania; 
powinien był grać więcej niż grał. 
 

Źródło:pilkanożna.pl 
 

Wydarzyło się 19 grudnia - kalendarium. 

 
19 grudnia jest 353 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 12 dni. Dzisiaj imieniny 
świętują: 
Abraham, Anastazy, Beniamin, Bogumiła, Dariusz, Eleonora, Grzegorz, Kazimiera, Mścigniew, Nemezjusz, Nem
ezy, Protazja, Tymoteusz i Urban. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1666 r. – Wojna polsko-kozacko-tatarska: w bitwie pod Ścianą została rozgromiona polska dywizja konna pod 
wodzą pułkownika Sebastiana Machowskiego.  
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1864 r.–   Został aresztowany przez Rosjan ostatni naczelnik Warszawy w powstaniu styczniowym Aleksander 
Waszkowski. 
1928 r.–  Ratyfikowano Traktat o przyjaźni pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskim.  
1942 r.–  W dniach 18 i 19 grudnia w obozie szkoleniowym Lager Kruszyna koło Radomia Niemcy zamordowali 
113 stawiających opór i próbujących ucieczki na wieść o planowanej deportacji do obozu zagłady jeńców 
żydowskich. Kolejnych 18 zamordowano w czasie transportu do Jedlińska.  
1959 r.–  Otwarto Autostradę Poznańską w Szczecinie. 
1962 r – 33 osoby zginęły, gdy wracający z Brukseli samolot rejsowy PLL LOT Vickers Viscount rozbił 
się podczas podchodzenia do lądowania na Okęciu.  
1982 r.– Rada Państwa uchwaliła zawieszenie stanu wojennego z dniem 31 grudnia.  
1989 r.– W Tarnowie odnotowano krajowy rekord temperatury w grudniu (+19 °C).  

 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 

Kursy średnie walut NBP 
 

Tabela z dnia 2022-12-19 

1 EUR 4,6886 
1 USD 4,4153 
1 CHF 4,7453 
1 GBP 5,2926 

 

    

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

 

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

Rozrywka 

 

 

 

 

http://pl.sudokuonline.eu/ 

 

 

H U M O R  

 
 
Siedzi dwóch pijaczków w knajpie. Pija ostro. Około północy: 
- Wiesz stary, muszę już iść. 
- A daleko masz? 
- Nie, na Matejki, tu zaraz obok. 
- Tak? Ja też mieszkam na Matejki. Dwanaście. 
- Co ty!? To jesteśmy sąsiadami. Ja pod dwójką na parterze. 
- Zaraz... To Ja mieszkam pod dwójką! 
- Chwila....... JACUŚ? 
- TATA??????? 
 
 
 
 


