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Analitycy: Paliwa nie tanieją. 

W ciągu ostatnich ośmiu tygodni koszty tankowania wzrosły o 10 proc. Najbliższe dni nie przyniosą zmiany i przy 
dystrybutorach znowu zapłacimy więcej - przewidują analitycy e-petrol. 
"Kierowcy cały czas odczuwają skutki drogiej ropy i słabszej złotówki. Sytuacja na światowych giełdach 
naftowych i walutowych powoduje, że tankowanie jest wyraźnie droższe niż przed rokiem, kiedy za litr 95-
oktanowej benzyny płaciliśmy 4,47 zł, a olej napędowy kosztował zaledwie 4,27 zł za litr" - napisali w piątkowym 
komentarzu. 
W mijającym tygodniu na detalicznym rynku paliw średnia ogólnopolska cena benzyny i diesla wzrosła o 5 
groszy. Popularna „95-tka” kosztuje 5,14 zł za litr, a olej napędowy 5,09 za litr. Z jednogroszowej obniżki mogli 
cieszyć się kierowcy tankujący autogaz, który kosztuje aktualnie 2,16 za litr. Analitycy e-petrolu przewidują, że w 
nadchodzącym tygodniu benzyna 95-oktanowa będzie kosztowała między 5,12-5,23 zł za litr, diesel 5,08-5,19 zł 
za litr, a autogaz 2,14-2,21 zł za litr. 
Odnosząc się do czynników wpływających na ceny paliw analitycy zauważyli, że mijający tydzień, zarówno w 
Polsce, jak i na rynkach zagranicznych upływa pod znakiem dni wolnych. Stąd publikacje makroekonomiczne 
były nieco przesunięte – choć ich wydźwięk dla rynku nie był przez to słabszy. 
"Wczoraj poznaliśmy informację o zapasach w USA – Energy Information Administration podała, że rezerwy ropy 
spadły o 3,6 mln baryłek. Przewidywano tutaj zmianę spadkową na poziomie 1,2 mln baryłek. Większą 
niespodziankę sprawiły informacje o rezerwach benzyn i średnich destylatów – wynik był minimalnie wyższy niż 
przed tygodniem, chociaż oczekiwano zauważalnych spadków" zauważyli. 
"Cały czas tematem budzącym najwięcej emocji jest kwestia decyzji OPEC odnośnie liberalniejszej polityki 
produkcyjnej. Chodzi tutaj u uzupełnienie braków podażowych związanych z upadkiem rynkowego znaczenia 
Wenezueli, problemami produkcyjnymi Libii czy implementacją amerykańskich sankcji wobec władz Iranu. Na 
razie pojawia się nieoficjalna zapowiedź, że Arabia Saudyjska i Rosja mają powiększyć swoje działania 
produkcyjne o około 1 milion baryłek dziennie. Ostatecznie jednak OPEC podejmie decyzję dopiero 22 czerwca 
na spotkaniu organizacji w Wiedniu" - podkreślili. 
Analitycy przypominają także, że globalne niedobory podażowe będzie w stanie uzupełniać przynajmniej 
częściowo produkcja ze Stanów Zjednoczonych, która dziennie osiąga już poziom 10,7 mln baryłek. Wydaje się 
więc, że ewentualne uzupełnienie braków nie jest problemem - otwarte jest jedyne pytanie, kto się podejmie tego 
działania i jak szybko. To bowiem może rzutować na dynamikę cen na światowych giełdach. 
 

 
Źródło:pap.pl 

Peter Pan już na trasie. Po przebudowie prom będzie obsługiwał połączenia z 

Polski. 

Należący do TT-Line prom Peter Pan powrócił już na trasę po operacji wydłużenia. Zadowoleni mogą być 
podróżni oraz klienci frachtowi z Polski. Jednostka będzie teraz obsługiwała również połączenia ze Świnoujścia. 
Peter Pan jeszcze do niedawna służył przede wszystkim do obsługi połączeń pomiędzy Niemcami a Szwecją. 
Teraz niemiecki armator oddelegował ten prom również do obsługi połączenia z Polski. Popularną jednostkę już 
w czerwcu będzie można spotkać na trasie Świnoujście-Trelleborg, gdzie służyć będzie wraz z dwiema już 
znanymi z obsługi tego połączenia jednostkami Nils Dacke oraz Robin Hood. Ale już od września – zgodnie z 
zapewnieniami armatora – prom ten ma na stałe zagościć na linii z Polski. 
Pojawienie się promu Peter Pan na trasie ze Świnoujścia jest tym bardziej elektryzujące, że wrócił on właśnie do 
działalności operacyjnej po trwającej kilka miesięcy przerwie związanej z przebudową. Jednostka została 
wydłużona o 30 metrów i ma obecnie aż 220 metrów długości. Dzięki temu zabiegowi jego linia ładunkowa 
wzrosła o ok. 25 procent – do 3 tysięcy metrów. 
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W trakcie przebudowy zadbano również o dalszą redukcję wpływu promu na środowisko. Wszystko za sprawą 
optymalizacji kształtu kadłuba. Już samo wydłużenie statku spowodowało oczywiście, że ograniczony został 
poziom emisji szkodliwych związków w przeliczeniu na transportowaną jednostkę ładunkową. Warto nadmienić, 
że jeszcze przed ostatnią modernizacją Peter Pan miał status statku ekologicznego - w ubiegłym roku zostały na 
nim zainstalowane cztery płuczki spalin. 
Peter Pan jest promem klasy premium (Robin Hood oraz Nils Dacke mają status promów Comfort). Co to 
oznacza? Jak informuje TT-Line, klasa premium, którą reprezentuje zbudowany w 2001 r. prom oznacza wyższy 
standard oraz rozległy zakres usług. Jak przypomniała Aneta Wencel z TT-Line, na pokładzie jest ponad 200 
kabin pasażerskich różnych kategorii, w tym ekskluzywne, mające 34 metry kwadratowe kabiny typu Panorama 
Suite. W trakcie 6-godzinnego rejsu na trasie Świnoujście-Trelleborg goście mają do swojej dyspozycji: 
restauracje, strefy SPA z siłownią, strefy relaksu, a rodziny z dziećmi mogą korzystać ze strefy zabaw. 
Firma TT-Line to niemiecki przewoźnik, który realizuje rejsy na Morzu Bałtyckim. Przedsiębiorstwo z siedzibą w 
Lubece łączy Niemcy i Polskę ze Szwecją. Z naszego kraju rejsy odbywają się ze Świnoujścia. W swojej flocie 
TT-Line posiada obecnie sześć nowoczesnych jednostek. 
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Allseas planuje budowę drugiego giganta. 

Szwajcarska firma Allseas, działająca w sektorze oil&gas, planuje wybudować większą wersję jednostki 
Pioneering Spirit - największego statku na świecie. 
Jednostka miałaby się nazywać Amazing Grace, a koszt jej budowy wyniósłby 3 mld dolarów. Do decyzji o jej 
budowie dojdzie najwcześniej za 3 lata. 
Gdyby Allseas zdecydował się na budowę kolejnego giganta, byłby zbudowany z 50-procentowym zwiększeniem 
udźwigu i byłby o 30% dłuższy niż Pioneering Spirit, powiedział pan Heerema w wywiadzie dla Reutera podczas 
konferencji. 
Pioneering Spirit mierzy 382 metrów długości i 124 metrów szerokości. Ten olbrzymi katamaran cechuje się 
wypornością 900 tys. ton wody – to równowartość skupienia w jednym miejscu 300 tys. słoni! Jego tonaż wynosi 
403,342 gt. Kosztował armatora Allseas ponad 1,7 mld dolarów. 
Statek jest wykorzystywany do instalowania i usuwania części dużych platform wiertniczych, służących do 
wydobywania ropy naftowej i gazu na Morzu Północnym. Statek wyposażony jest również w system do układania 
rurociągów. 
 
Pioneering Spirit – dane techniczne 
 
Długość całkowita: 382 m 
Długość linii wodnej: 370 m 
Szerokość: 124 m 
Zanurzenie: 10-25 m 
Pojemność brutto: 403 342 GT 
Nośność: 50 000 t 
Silnik: 8 generatorów o łącznej mocy 95 MW 
Liczba śrub napędowych: 12 pędników azymutalnych 
Prędkość maks.: 14 w 
Liczba członków załogi: do 571 
 
 

Źródło: gospodarkamorska.pl 
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Bota Technik i Cummins wspólnie na rynku morskim. 

Bota Technik i Cummins wspólnie na rynku morskim. Obie firmy podpisały umowę o współpracy. 
– Dzięki niej klienci zyskali dostęp do najnowszych rozwiązań stosowanych w układach napędowych. Jest to 
umowa dealerska, która umożliwia oferowanie naszym klientom całych pakietów napędowych, również 
uwzględniając silniki dieslowe, wysokoobrotowe firmy Cummins oraz agregaty prądotwórcze. Mamy dostęp do 
nowej technologii, nowoczesnych produktów – mówi Piotr Badziąg z Bota Technik. 
Podkreślił, że Cummins to renomowana firma na rynku morskim, ciesząca się dużym uznaniem armatorów. 
– Dużą zaletą jest to, że możemy oferować pełne pakiety napędowe oraz ich integrację na nowo budowanych 
jednostkach. Posiadamy inżynierów serwisowych, którzy są szkoleni bezpośrednio u producenta. Pozwala nam 
to wykonywać przeglądy serwisowe z wymianą części włącznie i również dokonywać remontów nie tylko całych 
silników, ale też takich urządzeń, które współpracują z silnikiem, jak pompy, turbosprężarki, chłodnice. 
Poinformował, że współpraca obu firm będzie się rozwijać, co już teraz spotyka się z pozytywnymi opiniami rynku 
morskiego. 
Bota Technik zajmuje się m.in. serwisem układów napędowych, hydraulicznych i automatyki okrętowej oraz 
sprzedażą urządzeń autoryzowanych partnerów. Integruje je na nowo budowanych jednostkach w trakcie 
instalacji i odbiorów, jak również obsługuje w serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.  Firma łączy 
doświadczenie z pasją i wiedzą. Dzięki temu  umiejętności jej pracowników doceniają armatorzy z kraju i 
zagranicy. Spółka w nowo wybudowanym i nowoczesnym warsztacie stosuje standardy jakości 
międzynarodowych producentów napędów okrętowych, a każde zamówienie traktuje indywidualnie, terminowo 
dostarczając rozwiązania najwyższej jakości. 
Cummins natomiast to wiodący, niezależny konstruktor i producent silników wysokoprężnych o mocach 49-4200 
KM. Czołowi producenci ciężarówek, autobusów, maszyn budowlanych, przemysłowych, rolniczych, kolejowych, 
sprzętu morskiego, wojskowego i generatorów prądotwórczych wybierają silniki tego koncernu do zastosowania 
w swoich wyrobach. 
Cummins Inc. skupia w swoich strukturach takie marki jak Fleetguard, wiodącego, światowego dostawcę 
systemów filtracyjnych, Holset, renomowanego dostawcy turbosprężarek oraz markę Cummins Power 
Generation – światowego lidera w produkcji zespołów prądotwórczych. 
 

Źródło: gospodarka morska.pl 

EPG wykona moduły jednostek FPSO na pole naftowe Johan Catsberg. 

Energomontaż-Północ Gdynia wykona moduły jednostki FPSO na pole naftowe Johan Catsberg na Morzu 
Barentsa. Umowę w tej sprawie spółka podpisała z Grupą Kvaerner w minioną środę. Budowa nowoczesnej 
jednostki, włącznie z uruchomieniem i testowaniem, ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2022 r. 
Umowa podpisana przez EPG to wynik kontraktu o wartości ok. 3,8 mld koron norweskich podpisanego w lutym 
tego roku przez Kvaerner i Statoil. Obejmuje on dostarczenie 10 modułów topsides (instalacje na pokładzie), 
głównego pomostu rurociągowego, masztu flary oraz integrację tych elementów z kadłubem jednostki FPSO 
(Floating Production Storage and Offloading) na pole Johan Catsberg. Statek będzie miał 295 m długości, ok. 55 
szerokości, a na pokład zabierze 140-osobową załogę. Jego kadłub zostanie przystosowany do pracy w trudnych 
warunkach arktycznych. Zadaniem jednostki FPSO będzie wydobywanie, wstępne oczyszczanie, 
przechowywanie oraz przeładunek ropy naftowej ze złóż podmorskich. 
Oprócz EPG, prace nad modułami na nowoczesną jednostkę FPSO będą trwały także w norweskich stoczniach. 
W Stord wyprodukowane zostaną moduły do wtłaczania gazu, re-kompresora i separacji, w Verdal powstanie 
m.in. moduł do wody morskiej. Stocznia Aker Solutuions w Egersund dostarczy moduły do wtłaczania wody i 
chemikaliów (wartość kontraktu to 450 mln koron norweskich), w Sandnessjøen natomiast zostaną wybudowane 
mniejsze moduły i maszt flary. 
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Kadłub wraz z częścią mieszkalną wykona stocznia Sembcopr w Singapurze. Ma on zostać dostarczony do 
stoczni Kvaerner w Stord jesienią 2020 r. Wtedy też rozpocznie się instalacja i integracja wszystkich modułów. 
 
Produkcja modułów jednostki ma się rozpocząć w czwartym kwartale tego roku. 
W ramach realizacji projektu Kvaerner planuje także modernizację stoczni w Stord. Prace obejmą przedłużenie 
głębokowodnego nabrzeża i tym samym zwiększenie zasięgu olbrzymiej suwnicy o udźwigu 1 050 t. Inwestycja o 
wartości 370 mln koron norweskich ma zwiększyć efektywność prac podczas budowy jednostki FPSO, a także 
zwiększyć konkurencyjność firmy przy realizacji podobnych projektów w przyszłości. 
Projekt Johan Castberg Field Development składa się z dwóch pól naftowych: Johan Castberg i Havis, 
znajdujących się około 100 km na północ od pola Snøhvit na Morzu Barentsa. Jego udziałowcami są Statoil 
(50%), ENI (30%) i Petoro (20%). Pole naftowe ma produkować ropę przez ponad 30 lat. Jego zasoby szacuje 
się na 450-650 mln baryłek ropy naftowej. 
Kvaerner jest wiodącym dostawcą usług inżynieryjnych, zaopatrzeniowych i budowlanych oraz dostarcza 
instalacje offshore i onshore na całym świecie. To międzynarodowy partner dla operatorów ropy i gazu oraz 
innych wykonawców robót inżynieryjnych i produkcyjnych. Zatrudnia około 2 700 pracowników. 
Energomontaż-Północ Gdynia SA z grupy MARS Shipyards & Offshore natomiast specjalizuje się w produkcji dla 
sektora offshore. Spółka ma w swym portfolio szereg projektów związanych z wykonywaniem konstrukcji 
służących do wydobywania surowców z dna morskiego, modułów platform wiertniczych i wydobywczych, 
konstrukcji podwodnych, a także elementów do morskich farm wiatrowych. EPG dostarczał konstrukcje na takie 
projekty jak: Moho Nord (podwodne konstrukcje do eksploatacji złoża ropy położonego 75 km od wybrzeży 
Konga), Helix Q5000 (prefabrykacja wieży na platformę interwencyjną do obsługi podwodnych odwiertów) czy 
Aasta Hansteen (prefabrykacja urządzeń do zamocowania platformy wydobywczej do pola gazowego na 
Norweskim Szelfie Kontynentalnym). Niewątpliwym atutem firmy, obok doświadczonych i kompetentnych 
pracowników, jest nowoczesne, rozbudowane zaplecze produkcyjne. EPG dysponuje nowoczesną halą o 
powierzchni 2,4 tys. metrów kwadratowych wyposażoną w specjalistyczne maszyny, takie jak największa w 
rejonie Morza Bałtyckiego obrabiarka karuzelowa, walce do zwijania blach o grubości do 150 mm czy 
słupowysięgniki i automaty do spawania, które zapewniają najwyższą jakość wykonywanych produktów. 
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Tydzień dla cen ropy różny – WTI w dół o 1,5 proc. Brent w górę o 1,4 proc. 

Notowania ropy naftowej w USA nieznacznie spadają, ale ubiegły tydzień - jak na razie - może zakończyć zniżką 
o 1,5 proc. Za to Brent na ICE zmierza do finiszu - w tym tygodniu na plusie o 1,4 proc. - podają maklerzy. 
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest 
wyceniana po 66,87 USD, po zniżce o 17 centów. Cały ten tydzień surowiec może zakończyć na razie ze zniżką 
o 1,5 proc. Będzie to drugi z kolei tydzień zakończony spadkiem notowań. 
Brent w dostawach na sierpień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie tanieje o 8 centów do 77,48 
USD za baryłkę. Tu ropa zmierza do zakończenia tygodnia na plusie o 1,4 proc. 
Na Międzynarodowej Giełdzie Energii w Szanghaju ropa tanieje o 0,1 proc. do 471,9 juanów za baryłkę, a w tym 
tygodniu cena surowca spadła o 1,2 proc. 
Na rynkach oczekiwanie, co zrobią kraje OPEC i sojusznicy kartelu w sprawie wysokości dostaw ropy na 
globalne rynki paliw. W czerwcu podczas spotkania kartelu i m.in. Rosji ma zapaść decyzja, o ile ewentualnie 
podwyższyć dostawy ropy na rynki. 
"Inwestorzy zastanawiają się, czy OPEC i jego sojusznicy rzeczywiście chcą wysokich cen ropy, czy też nie" - 
mówi Tetsu Emori, prezes Emori Capital Management Inc. 
"Jest oczywiste, że kiedy kartel i inne kraje podwyższą dostawy ropy, to jej cena spadnie, dlatego nie będzie 
łatwo ministrom z OPEC i innym dostawcom uzgodnienie +poluzowania+ cięć produkcji ropy" - dodaje. 
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Wodowanie megabloku wycieczkowca. Coś poszło nie tak. 

To największy megablok wycieczkowca, jaki kiedykolwiek zbudowała stocznia Meyer Werft w Papenburgu w 
Niemczech. Przeznaczony jest pod budowę olbrzymiego statku pasażerskiego Spectrum of the Seas. Padł 
rekord, jednak podczas wodowania nie wszystko poszło zgodnie z planem. 
Wodowanie środkowej części kadłuba Spectrum of the Seas odbyło się w miniony piątek. Podczas holowania z 
doku olbrzymia konstrukcja uderzyła w stoczniowe nabrzeże. Prawdopodobnie zawinił wiatr. 
Spectrum of the Seas powstaje na zamówienie Royal Caribbean International. Wycieczkowiec klasy Quantum 
Ultra będzie miał 347,1 m długości, 41,4 m szerokości, 168 666 GT oraz prędkość maks. 22 w. Na pokład 
zabierze 4 162 pasażerów oraz 1 300-osobową załogę. Na statku zaplanowano 2 095 kabin i 16 pokładów.  
 
Jednostki klasy Quantum mają opinię najbardziej zaawansowanych technologicznie statków pasażerskich. 
Oferują mnóstwo usług zapewniających bezpieczeństwo i komfort, m.in połączenie internetowe na pełnym morzu, 
szybkie wejście na pokład oraz możliwość śledzenia bagażu przez klientów na każdym odcinku ich podróży. Na 
pokładzie Spectrum of the Seas czeka na nich także mnóstwo atrakcji, m.in.: liczne restauracje i bary, SPA, 
sklepy, kino, galeria sztuki, biblioteka, wysunięte za burtę jacuzzi, baseny, ścianka wspinaczkowa, boisko 
sportowe, aerodynamiczny tunel lotów iFly, roboty pełniące rolę barmanów oraz specjalna kapsuła North Star, w 
której można wznieść się na wysokość prawie 100 m i podziwiać widoki. 
Spectrum of the Seas w pierwszy rejs wyruszy w przyszłym roku. Statek powstaje z myślą o klientach z regionu 
Azji i Pacyfiku. 
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Podjęto akcję poszukiwawcza na Jeziorze Miedwie. 

Nurkowie nie odnaleźli ciała 16-letniego chłopaka, który w niedzielę 03/06 przed godziną 19 nad jeziorem 
Miedwie koło Szczecina wszedł razem z koleżanką do wody przy dzikiej plaży i stracił grunt pod nogami. 
- Dziewczyna z chłopakiem poszli się kąpać, tutaj po 150 metrach w jeziorze jest duży spad, chłopak 
prawdopodobnie nie umiał pływać, szukaliśmy we wskazanym miejscu, sonar znalazł też jedno miejsce, 
sprawdziliśmy, okazało się, że to kłoda drewna - mówi starszy aspirant Franciszek Tkacz z sekcji nurków. 
Po zmroku poszukiwania nastolatka przerwano. 
 

Źródło:RadioSzczecin.pl 

Maszt z Parowca „Kapitan K. Maciejewicz” stanie na Łasztowni. 

W poniedziałek ( dzisiaj )ma być przeprowadzona operacja przeniesienia masztu, który kiedyś był częścią statku 
SS "Kapitan K. Maciejewicz". 
Operacja rozpocznie się ok. godz. 9 . Maszt zostanie podniesiony z miejsca, gdzie przez ostatnie lata był 
magazynowany w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego przy ulicy Światowida. Około południa ma zostać 
załadowany na ponton. 
Operacja ustawienia masztu ma się zacząć około godz. 21. Wtedy zabytek zostanie ustawiony przy budynku 
Lastadii na Łasztowni. 
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Maszt był elementem statku parowego "Kapitan K. Maciejewicz" wybudowanego w 1929 roku w Niemczech. Na 
statku mieściło się Liceum Morskie. Jednostkę zezłomowano w 1982 roku w Szwecji. Przez wiele lat maszt stał u 
wylotu Trasy Zamkowej. 
 

Źródło:RadioSzczecin.pl 
 

 

Wirusy jak najemnicy: dostają od nas broń i są wysyłane na wojnę z bakteriami. 

Za pomocą zmieniania DNA wirusów z grupy bakteriofagów oraz wyposażenia ich w nanocząsteczki o 
właściwościach magnetycznych naukowcy stworzyli z nich broń do walki z niebezpiecznymi dla nas 
mikroorganizmami. 
Bakteriofagi atakują wybrane bakterie przede wszystkim po to by zainfekować je swoim DNA. Jednak dzięki 
obecnie dostępnym metodom zmiany właściwości tego kodu naukowcy są w stanie wyposażyć wirusy w nowe 
umiejętności. Do tego dochodzi także “sprzęt” w postaci nanocząsteczek. O wynikach tych przełomowych badań 
donieśli 20 marca na dorocznym spotkaniu American Chemical Society. 
- Bierzesz po prostu moc, którą dała im ewolucja... by wiązać bakterie, a potem im odrobinę pomagamy – mówił 
Sam Bugen, bioinżynier z Cornell University. 
Konkurencyjne dla tego rozwiązania technologie wykrywania bakterii korzystają z przeciwciał, czyli produktu 
systemu odpornościowego. Jest to znacznie droższe i sprawdza się w określonych temperaturach oraz 
środowisku o odpowiednim odczynie pH. Tymczasem bakteriofagi są nieprawdopodobnie wytrzymałe i 
praktycznie dadzą sobie radę w każdych warunkach. 
- Wirusy musiały wyewoluować by radzić sobie w znacznie szerszej gamie warunków niż przeciwciała – dodaje 
Nugen. 
Bakteriofagi chwytają się bakterii używając białek na swoich odnóżach i wstrzykują im swój materiał genetyczny. 
Ten przejmuje kontrolę nad komórką, zmuszając ją (w uproszczeniu) do produkcji kolejnych wirusów. Broń 
idealna. Tylko jak ją ujarzmić? 
Zespół pod wodza Nugena wyposażył bakteriofagi żerujące na bakteriach E. coli w dodatkowy materiał 
genetyczny, który zmusi bakterię do wytwarzania łatwego do wykrycia enzymu. Dzięki temu wirusy atakując ją 
doprowadzają do ujawnienia się jej. W ten sposób można łatwiej wykryć takie bakterie w mleku, soku czy wodzie. 
Oprócz tego naukowcy dołożyli wirusom nanocząsteczki żelaza i kobaltu. Używając magnesów można ściągać 
bakterie w jedno miejsce korzystając z przyczepionych do nich wirusów. Pozwoliło to na wykrycie nawet 
minimalnej ilości bakterii - “zbierając je do kupy”. Zaletą tej metody jest też fakt, że działa znacznie szybciej niż 
konwencjonalne. Praca kilku dni skurczyła się do kilku godzin. 
Kolejnym krokiem będzie “strojenie” wirusów, by reagowały z tymi bakteriami, które narzucą im naukowcy. 
Pozwoli to na wykrywanie rzadkich i nowych odmian, które wciąż dostarczają medycynie wyzwań. 
 

Źródło:Focus.pl 
 

Info OMK. 

Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla marynarzy i ich rodzin– przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń. 
Na prośbę marynarzy będących w morzu, przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do ubezpieczenia 
do dnia 20 czerwca 2018 r. Jest to termin ostateczny.  
Do dzisiaj zgłosiły się 74 osoby 
Przypominamy: 
Marynarz deklaruje chęć przystąpienia do ubezpieczenia wypełniając wstępny kwestionariusz, skanując go i 
przesyłając na adres  biuro@nms.org.pl . 
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Po zebraniu przez OMK wystarczającej ilości wypełnionych deklaracji ( ok. 200 osób ) wysylamy właściwą 
deklarację do wypełnienia i rozpoczynamy proces zbierania składki od przystępujących do ubezpieczenia w 
wysokości 360,00 za 12 m-cy , 
Składki przekazujemy do PZU. ( Zasada podobna jak u pracodawcy przy ubezpieczeniu grupowym – pracodawca 
przekazuje składki za swoich pracowników potrącając im z wynagrodzenia-u nas marynarz opłaca je sam ) 
Jeżeli wyraził Pan/Pani zainteresowanie ubezpieczeniem , prosimy wypełnić deklarację, zeskanować i odesłać e-
mailem na adres : biuro@nms.org.pl, do 20 czerwca 2018 r. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia są 
opłacone składki członkowskie. Do ubvezpiecznia może przystapić wspólmałżonek, partner życiowy oraz 
pełnolenie dzieci. 
Jeżeli nie zbierzemy chętnych, nie przystąpimy do ubezpieczenia.  
Przypominamy , że OMK jest negocjatorem i pośrednikiem w zawarciu dodatkowego ubezpieczenia NNW , nie 
płatnikiem.  
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt 
Warunki ubrezpieczia i kwestionariusz są do pobrania www.omk.org.pl 
 
Klauzula informacyjna RODO 
 
Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które 
ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku z tym, uprzejmie 
informujemy: 

1.    Administratorem danych osobowych jest Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ S z ul. Szarotki 8, 71-
604 Szczecin. 

2.    Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Organizacji Marynarzy Kontraktowych 
NSZZ S ul. Szarotki 8, 71-604 Szczecin, e-mail: biuro@nms.org.pl 

3.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisji OMK NSZZ S, ul. Szarotki 8, 71-
604 Szczecin 

4.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5.    Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie zgłoszonego przez Pana/Panią 
akcesu wstąpienia do Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ S w formie deklaracji członkowskiej oraz art. 6 
ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – wyłącznie na wewnętrzne potrzeby związku. 

6.    Podanie danych osobowych i ich przetwarzanie jest niezbędne aby należeć do Organizacji Marynarzy 
Kontraktowych NSZZ S. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Koncercie Tym, Którzy nie Powrócili z Morza w dniu 10 czerwca 2018 r. 
o godzinie 22.00 na Cmentarzu Centralnym 
 
Dzięki staraniom szczecińskich środowisk morskich, w tym OMK, Koncert Tym, Którzy nie Powrócili z Morza 
znów zagości w Szczecinie. 
Zapraszamy do wzięcia udziału w Koncercie w dniu 10 czerwca 2018 r. o godzinie 22.00 na Cmentarzu 
Centralnym i uczczeniu w ten sposób pamięci marynarzy, którzy pozostali na Wiecznej Wachcie.  
Liczna obecność pozwoli na kontynuację tego wyjątkowego Koncertu w przyszłym roku. Bilety są do kupienia w 
biurze OMK oraz w Kasie Opery na Zamku. 
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Poniżej kilka słów o Koncercie 
To już 16. edycja koncertu, który wpisał się w kulturalną mapę Szczecina. To niezwykłe wydarzenie jest jedynym 
tego rodzaju koncertem w Europie, w niecodziennej przestrzeni Cmentarza Centralnego, który jest nie tylko 
potężną nekropolią, ale również wyjątkowym parkiem. Koncert poprzedzi ceremoniał morski, honorową wachtę 
pełnić będą studenci Akademii Morskiej w Szczecinie. W tym roku w niepowtarzalnej atmosferze i klimatycznie 
oświetlonej scenerii Cmentarza Centralnego zabrzmi muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. 
Requiem d-moll KV 626 ciężko chory Wolfgang Amadeusz Mozart napisał tuż przed śmiercią. Zamówił je znany z 
przywłaszczania sobie cudzych dzieł hrabia Walsegga, wysyłając do słynnego kompozytora tajemniczego 
mężczyznę. Ten wątek wykorzystał Miloš Forman w swym filmowym arcydziele Amadeus. Wysłannikiem w 
czarnej masce i płaszczu był zazdrosny o geniusz Mozarta nadworny kompozytor cesarza Austrii - Antoni Salieri. 
Dzięki filmowi z 1984 roku, w który wplątano nieczyste intencje i złe siły Requiem stało się jeszcze bardziej 
rozpoznawalnym utworem. Mozart naprawdę – jak w filmie – odkładał napisanie tego dzieła, jakby chciał 
prześcignąć czas, który mu został. Nie ukończył Requiem. Czy faktycznie był zajęty Czarodziejskim fletem, czy 
może świadomość, że wkrótce umrze, tak bardzo go przerażała, że czuł, iż pisze ten utwór nie na zamówienie, 
ale dla siebie? Requiem Mozarta dla Mozarta… 
Requiem to msza żałobna, pełna łez i bólu. To rodzaj dialogu, który w imieniu tych, którzy odeszli  prowadzą z 
Bogiem ci, którzy pozostają. Ale to także forma przeżywania żałoby, pogodzenia się z tym, co nieuchronne. A 
ostatnie Requiem jednego z najwybitniejszych kompozytorów wszechczasów jest największym jego dziełem 
sakralnym, zachwycającym monumentalnym utworem wokalno-instrumentalnym, zanurzonym w katolickiej 
tradycji, tragiczną refleksją nad początkiem i końcem, połączeniem dwóch światów – doczesnego, w którym 
rządzi cierpienie oraz przyszłego – miejsca niekończącego się szczęścia. 
Ceny biletów: 40 zł normalny, 25 ulgowy. Bilety są do kupienia w biurze OMK. 
Zapraszamy w godzinach od 8.00-15.30 
Miejsca podczas koncertu na Cmentarzu Centralnym są nienumerowane. 
 
 
W jakich sytuacjach Organizacja ,marynarzy Kontraktowych naprawdę może Ci pomóc? 

Oto kilka z nich : 

• Po 6-miesięcznej przynależności do OMK można skorzystać z zapomogi szkoleniowej do kursów i 
szkoleń związanych z STCW. 

• Po 6-miesięcznej przynależności do OMK przysługują Ci świadczenia statutowe w następujących 
przypadkach: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wypadki losowe. 

• Sprawdzimy dla Ciebie poprawność podpisywanego kontraktu 
• Sprawdzimy, czy statek na który jedziesz jest pokryty układem zbiorowym, kto naprawdę jest armatorem 

i jaką ma opinie. 
• Masz problem z agencją pośredniczącą bądź nie jesteś jej pewien? Zgłoś się do nas. 
• W razie jakiegokolwiek trwałego uszczerbku na zdrowiu pomożemy załatwić wszelkie formalności w 

uzyskaniu odszkodowania. 
• W razie jakichkolwiek nieprawidłowości na statku służymy nie tylko natychmiastową radą na całym 

świecie ale i pomocą, w tym prawniczą, w dochodzeniu swoich roszczeń i praw. 
• Nawet w najdalszym zakątku świata nie jesteś sam, masz do kogo zwrócić się o pomoc. 
• Masz dostęp do wielu informacji związanych z marynarskim rynkiem pracy - i to pewnych, bo 

pochodzących z bezpośrednio od innych kolegów marynarzy. 
• Jesteś objęty ubezpieczeniem NNW na koszt Organizacji, w pracy i podczas wypoczynku, również 

ubezpieczenie działa w strefach ataków pirackich 
• Jesteś objęty bezpłatną opieką Kancelarii podatkowej i prawnej. Możesz raz na dwa lata skorzystać z 

darmowej porady/opinii doradcy podatkowego i radcy prawnego w zakresie praca cywilnego, 
rodzinnego. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 21-2018 

 

 

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

www.omk.org.pl 

Wielkie niespodzianki przy powołaniach. 

Przy okazji praktycznie wszystkich wielkich imprez piłkarskich, w których Polska brała udział w XXI wieku, 
ogłaszanie docelowej kadry na turniej wywoływało sporo emocji. Podobnie jest w przypadku obecnej 
reprezentacji, która szlifuje formę przed finałami mistrzostw świata, które już za kilkanaście dni wystartują w 
Rosji. 
Adam Nawałka ogłosi o godzinie 14 nazwiska 23 piłkarzy, którzy zagrają na mundialu i dziewięciu, którzy będą 
musieli przełknąć gorycz rozczarowania. Emocji na pewno nie zabraknie, ponieważ w domu może pozostać kilku 
bardzo dobrych zawodników. 
A jak to wszystko wyglądało we wspomnianej przeszłości? Świadkami zdecydowanie największego trzęsienia 
ziemi byliśmy w 2006 roku, kiedy swoje powołania na mistrzostwa świata w Niemczech ogłaszał Paweł Janas. 
Selekcjoner postanowił wtedy skreślić ze swojej listy Jerzego Dudka czy Tomasza Frankowskiego - co było 
wielką sensacją. Na mundial nie pojechali również Tomasz Kłosoraz Tomasz Rząsa, którzy wydawali się być 
wcześniej pewniakami u trenera. 
Co ciekawe, multimedialny show Janasa był transmitowany na żywo, co jedynie potęgowało efekt zaskoczenia, 
którego nie mógł w tamtym czasie ukryć nawet Michał Olszański. Prowadzący ceremonię kilka razy upewniał 
się u selekcjonera, czy ten aby na pewno spojrzał na właściwą kartkę. 
Zaskakiwać potrafili również inni trenerzy. Jerzy Engel nie zabrał na mundial w 2002 roku Tomasza Iwana, ale 
znalazł w kadrze miejsce dla Pawła Sibika, który występował w Odrze Wodzisław.  
Leo Beenhakker sensacji aż takiego kalibru nie przygotował, ale na ostatniej prostej skreślił Radosława 
Matusiaka czy Grzegorza Bronowickiego, na których wcześniej stawiał. Do Austrii pojechali z kolei Wojciech 
Łobodziński, Tomasz Zahorski czy też Łukasz Garguła. 
Jeśli chodzi o Franciszka Smudę, który prowadził kadrę w trakcie Euro 2012, to u niego do największej 
niespodzianki należało zaliczyć brak powołania dla Kamila Glika, człowieka bez którego dziś trudno sobie 
wyobrazić reprezentację. 
Jak na tle swoich poprzedników wypada Adam Nawałka i jego powołania na mistrzostwa Europy we Francji? Tu 
zbyt dużych kontrowersji nie było, bo raczej trudno uznać za takowe skreślenie Przemysława 
Tytonia czy Artura Sobiecha. Obaj odpadli z walki w sportowej rywalizacji i okazali się po prostu gorsi od 
rywali. 
Jak będzie tym razem? Kto straci szanse na wyjazd do Rosji? Przekonamy się o godzinie 14. 
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Wydarzyło się 04 czerwca - kalendarium 

04 czerwca jest 155 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostały 210 dni. 04 czerwca jest w 
Polsce Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.. 
Imieniny obchodzą:  
Braturad, Dacjan, Franciszek, Gostmił, Karol, Karp, Kwiryn, Kwiryna, Metrofan, Niepełka, Optat, Pacyfik,  
Saturnina i Skarbisław. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1413r. – Książę mazowiecki Janusz I Starszy potwierdził i rozszerzył prawa miejskie Warszawy.  
1811r. –  Otwarto Szkołę Dramatyczną przy Teatrze Narodowym.  
1921r.  – III powstanie śląskie: niemieckie oddziały przeszły do kontrofensywy i zdobyły: Koźle-
Port, Kłodnicę i Kędzierzyn. 
1926r. –  Ignacy Mościcki został zaprzysiężony na urząd prezydenta RP 
1948r. –  Pilot Stanisław Skalski, najlepszy polski as myśliwski z okresu II wojny światowej, został aresztowany 
przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego pod fałszywymi zarzutami szpiegostwa na rzecz Wielkiej 
Brytanii i  
1992r. –  Sejm RP odwołał w nocy z 4 na 5 czerwca mniejszościowy rząd Jana Olszewskiego (tzw. noc teczek)..  
 
Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

   

 

● ● ● 

Pewnego dnia, kiedy odwiedzałem moich starych, mama poprosiła mnie, żebym nakrył do stołu. 

Otworzyłem lodówkę i spostrzegłem, że w środku do drzwi było przylepione nieprzyzwoite zdjęcie 

pięknej, smukłej, idealnie zbudowanej i skąpo odzianej młodej kobiety. 

- Mamo, co to jest? - spytałem.  

- Och, przykleiłam je, żeby pamiętać o nieobjadaniu się.  

- I co, działa? 

- Tak i nie - odpowiedziała - Straciłam 4 kg, ale twój ojciec przytył 6. 

 

 

 

 

 

 


