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Nowy holownik w gdyńskiej flocie Fairplay Towage Polska. 

 02/ 09 w nocy, do Gdyni dotarł holownik, który zasili flotę Fairplay Towage Polska. Jednostka Fairplay-34, bo o 
niej mowa została zbudowana w Hiszpanii, w roku 2010. W tym momencie pływa jeszcze pod banderą Antigui i 
Barabudy, ale armator zapewnia, że planuje przeflagować holownik na biało-czerwone barwy.  
Fairplay-34 to najsilniejsza tego typu jednostka na Bałtyku. W charakterystyce holownika udostępnionej na 
stronie Fairplay Towage Polska, czytamy, że uciąg na palu wynosi aż 103 tony. Prędkość, którą osiąga Fairplay-
34 to 12 węzłów, jest zasilany dwoma silnikami Caterpillar MAK 9M 25C o mocy po 2970 KW każdy. 
Jak powiedział nam Michał Ciszewski, kierownik biura Fairplay Towage Polska: "Fairplay-34 zasili naszą flotę 
holowników portowych, jesteśmy tym bardziej dumni, że w tej chwili to najsilniejszy holownik na Bałtyku. Decyzja 
o ściągnięciu go do Polski była uwarunkowana wieloma względami: rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu czy 
pogłębienie toru wodnego Szczecin - Świnoujście. Jutro zaczynamy proces przeflagowania jednostki, mamy 
nadzieję że w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy, dumnie będzie powiewać na nim biało-czerwona flaga. 
Kilka kolejnych miesięcy holownik pozostanie w Gdyni, później przetransportujemy go do Świnoujścia".  
Podstawowe dane jednostki: 
długość całkowita: 37,00 m 
szerokość konstrukcyjna: 14,00 m 
zanurzenie (min/max): 5,20 m/6,70 m 
tonaż pojemnościowy brutto (GT): 785 
uciąg na palu: 103 t 
prędkość: 12 węzłów 
stocznia: Astilleros Armon, Hiszpania 
rok budowy - 2010 
silniki głównego napędu: 2 × Caterpillar MAK 9M 25C o mocy po 2970 KW 
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Coraz więcej zamówień na gazowce do przewozu LNG. 

Jak pisze Andrew Buckland, specjalista w dziedzinie LNG - tylko w roku 2018 zamówiono 33 nowe zbiornikowce 
do przewozu skroplonego gazu ziemnego. To ogromna różnica w porównaniu z latami poprzednimi. Cały 2017 r. 
zamknął się z 17 zakontraktowanymi jednostkami a 2016 - zaledwie 6. Tym samym, rynek statków do przewozu 
LNG jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w sektorze morskim i wszystko wskazuje na to, że 
ta tendencja się utrzyma.  
Buckland wskazuje także na przyczyny tego zjawiska. Rynek handlu gazem nieustannie się powiększa, koszt 
zakupu nowych jednostek jest stosunkowo niski a ceny frachtów - wysokie. Co więcej, popyt na LNG w Azji 
dynamicznie rośnie. Ekspert podkreśla szczególnie rolę Chin, w których popyt wzrósł aż o 50 % w pierwszej 
połowie tego roku.  
Jak czytamy w raporcie, w latach 2015-2010 wydobycie i obrót gazu ziemnego ma zwiększać się o 150 mln ton 
rocznie. Dla porównania, w latach 2010-2015 wzrost ten wynosił jedynie 20 ml ton na rok. Analogicznie, z tego 
wzrostu skorzysta cały sektor statków LNG. 
Buckland zauważa także że bieżącej sytuacji bardzo sprzyja stosunkowo niski koszt nowych statków, który nigdy 
nie był na takim poziomie. Istotne jest, że w przypadku innych statków - koszt ten stale rośnie. Nowe gazowce 
mają dziś zdolność przewozową, która oscyluje w granicach 170-180 tys. m3 LNG. Te z poprzedniej generacji 
mogły przewozić około 155 tys. m3. To kolejny argument, który przemawia za zakupem nowych jednostek. Są 
one jednocześnie większe, bardziej zaawansowane technicznie i wydajniejsze. Co więcej, są zazwyczaj 
wyposażane w wolnoobrotowe silniki z wtryskiem gazu, które zapewniają ograniczenie zużycia paliwa o ponad 20 
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ton na dobę w stosunku do i tak zaawansowanych dwupaliwowych silników wysokoprężnych czy napędów 
spalinowo-elektrycznych oraz aż 75 ton na dobę w porównaniu do starych napędów parowych.  
Do tej pory, tylko w tym roku, do eksploatacji weszło 36 nowych statków a 3 zostały zezłomowane. Kolejne 22 
jednostki mają zostać dostarczone do końca 2018 r. Jeśli tak się wydarzy ( przy czym nie będą złomowane 
kolejne statki), zdolność przewozowa wzrośnie aż o 13% w tym roku. Jeżeli dodamy do tego 39 zbiornikowców 
LNG planowanych na przyszły rok - zdolność ta powiększy się o dodatkowe 7,6%. 
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Duże zamówienie na kontenerowce trafiło do SHI. 

Południowokoreańska stocznia Samsung Heavy Industries (SHI) otrzymała kontrakt na budowę ośmiu 
kontenerowców neopanamax dla jednego z azjatyckich armatorów. Kontrakt jest warty 752 mln dolarów. 
Osiem jednostek ma zostać dostarczonych do maja 2021 roku i będzie pływać na trasie z Azji do Północnej 
Ameryki. Każda z nich będzie miała długość 334 metrów, szerokość 48,4 metrów i ładowność 12 tys. TEU. 
Oczekuje się, że większa liczba zamówień i obniżone koszty stałe popchną południowokoreańską stocznię 
Samsung Heavy Industries (SHI) do zysku operacyjnego w przyszłym roku – wynika z wypowiedzi niedawno 
mianowanego dyrektor generalnego stoczni - Nam Joon-ou. 
Nam przejął kierownictwo w południowokoreańskim konstruktorze statków w grudniu 2017 r. Zastąpił Park Dae-
Younga, który zrezygnował z powodu złych wyników biznesowych stoczni. 
- Wzrost popytu ze strony właścicieli prawdopodobnie doprowadzi do powstania portfela zamówień o wartości 8 
miliardów USD w 2018 roku w stosunku do ubiegłorocznych 6,9 miliarda USD – przekonuje Nam. 
Co więcej, SHI planuje w tym roku obniżyć straty operacyjne, redukując je do 230 milionów dolarów z 490 
miliardów USD zgłoszonych w 2017 roku. Oczekuje się, że sprzedaż na 2019 r. wyniesie około 6,9 mld dolarów 
wobec 7,4 mld dolarów w 2017 roku. 
Nam wezwał także swoich pracowników, aby przyłączyli się do wysiłków stoczniowców, którzy zrezygnowali z 
kosztów, zrzekając się 10% wynagrodzenia, aby pomóc firmie wzmocnić swoją pozycję finansową. 
Aby zwiększyć płynność, firma ogłosiła również plany wprowadzenia do kwietnia 2018 r. sprzedaży udziałów o 
wartości 1,36 mld dolarów. SHI rozpoczęło rok kolejną redukcją etatów. Firma zwolniła 30 procent członków 
zarządu, redukując liczbę członków do 50 z 72. 
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Irak: Protest w Basrze przy polu naftowym Nahr Bin Omar. 

Ok. 150 demonstrantów zebrało się w niedzielę przed główną bramą pola naftowego Nahr Bin Omar w pobliżu 
Basry na południu Iraku, protestując przeciwko korupcji i niskiemu poziomowi usług publicznych. 
Przedstawiciele państwowej irackiej firmy Basra Oil Co. poinformowali, że wydobycie ropy naftowej idzie zgodnie 
z planem i wynosi ok. 44 tys. baryłek ropy dziennie.  
W piątek setki Irakijczyków zaatakowało kamieniami siedzibę lokalnego rządu w Basrze żądając poprawy usług 
publicznych i rozprawienia z wszechobecną korupcją.  
Protestujący zagrozili wtedy wtargnięciem na pola naftowe, o ile władze nie spełnią ich żądań, do których dodali 
skargi na wodę pitną w Basrze, która nie jest zdatna do picia z uwagi na wysokie zasolenie.  
"Nie pozwolimy, aby pola naftowe pracowały zanim nie dostaniemy czystej wody. Nie ma usług, nie ma pracy, a 
teraz nie ma czystej wody. Mamy dość" - powiedział organizator demonstracji Hassan Ali. 
Irackie ugrupowania polityczne usiłują stworzyć koalicję do wyborach parlamentarnych, które odbyły się 12 maja. 
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Eksport ropy naftowej ze złóż pod Basrą przynosi ponad 95 procent dochodów państwa. Wszelkie potencjalne 
zakłócenia produkcji mogą poważnie wpłynąć na kulejącą gospodarkę Iraku. 
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Portugalia: Drony czuwają nad bezpieczeństwem plażowiczów. 

Nad portugalskimi plażami pojawiły się pierwsze drony czuwające nad bezpieczeństwem kąpiących się 
wczasowiczów. Jedno urządzenie jest w stanie uratować cztery osoby potrzebujące równocześnie pomocy. 
Pierwszy dron ratunkowy rozpoczął pracę pod koniec sierpnia na plaży Santo Amaro koło miasta Oeiras w 
zachodniej części aglomeracji lizbońskiej. Straż pożarna z pobliskiej miejscowości Paco de Arcos zapowiada, że 
projekt już jest rozszerzany na sąsiednie plaże.  
Jak powiedział PAP komendant straży pożarnej w Paco de Arcos Ricardo Ribeiro, projekt rozwijany jest przez 
jego jednostkę przy wsparciu urzędu miejskiego w Oeiras. We wrześniu zostanie rozszerzony on na trzy inne 
plaże tej gminy, a w następnej fazie przedsięwzięcia na dwie pozostałe.  
“Prototyp naszego drona może uratować cztery osoby tonące w tym samym czasie. Urządzenie transportuje 
bowiem boję ratowniczą. Wylot maszyny nad morze w celu uratowania tonącej osoby pozwala usprawnić pracę 
ratowników morskich” - wyjaśnił Ribeiro. 
Według ratusza w Oeiras wartość jednego drona zdolnego ratować plażowiczów szacowana jest na około 5 tys. 
euro. “Warto było wesprzeć zakup tej technologii, gdyż czas, w jakim urządzenie jest w stanie udzielić pomocy 
osobie tonącej, wynosi zaledwie 40 sekund” - poinformował burmistrz Oeiras, Isaltino Morais.  
Wykorzystywane przez portugalskich strażaków urządzenia mogą rozwijać prędkość 55 km na godzinę i 
wytrzymać wiejące z przeciwnego kierunku wiatry o porywach do 30 km/h. 
Zdaniem Ribeiro użycie drona jest tylko jednym z elementów akcji ratunkowej na plaży pod Oeiras. Nadzorowani 
przez straż pożarną ratownicy mogą skorzystać tam również z łodzi oraz motorówki. 
W najbliższym czasie użycie dronów ratowniczych może rozszerzyć się na inne portugalskie gminy. Straż 
pożarna w Paco de Arcos potwierdza zainteresowanie nowatorskim projektem ze strony innych samorządów. 
“Zaletą drona jest możliwość wyposażenia go w czujniki termiczne, ułatwiające poszukiwanie osób zarówno na 
morzu, jak i w terenie. Dzięki urządzeniu będzie można również patrolować zagrożone pożarami kompleksy 
leśne” - dodał Ribeiro.  
Komendant strażaków spod Lizbony wyjaśnił, że nowatorska technologia pozwala nawiązywać bezpośredni 
kontakt z osobami potrzebującymi pomocy. “Dron posiada głośnik, dzięki któremu osoby kierujące akcją mogą 
szybko przekazać ratowanemu ważne informacje i wskazówki co do określonego zachowania” - podsumował 
Ribeiro. 
W przeszłości na portugalskich plażach poza sezonem letnim prowadzona była akcja zastępowania ratowników 
morskich surferami. Po kilku miesiącach testowania tego projektu został on zakończony. 
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Niemcy: eksplozja i pożar w rafinerii , osiem osób rannych. 

W rafinerii naftowej na południu Niemiec, w pobliżu miasta Ingolstadt w Bawarii, wybuchł 01/09rano pożar; co 
najmniej osiem osób zostało rannych, ewakuowano prawie dwa tysiące osób - podała miejscowa policja.  
Do pożaru z rafinerii Bayernoil doszło na oddziale produkcji gazu i benzyny chwilę przed godziną 5.30.  
Wśród rannych trzy osoby odniosły obrażenia "średniej ciężkości lub poważne" - sprecyzowała w komunikacie 
policja. Ponad 1800 osób z miejscowości Vohburg i Irsching w pobliżu rafinerii ewakuowano do pobliskich szkół. 
Trwa akcja gaszenia pożaru" - podała policja. W akcji bierze udział około 200 strażaków. 
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Służby ratunkowe poleciły mieszkańcom w promieniu 20 km od fabryki "pozamykać drzwi i okna z powodu 
dymu". 
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Brak kół ratunkowych, przeciążony statek, sternik bez uprawnień. 

Na stronie opolskiej policji pojawił się komunikat o przerwaniu niebezpiecznego rejsu po Odrze. Funkcjonariusze 
skontrolowali drewniany statek, tzw. galar. Już z oddali było widać, że na pokładzie znajduje się za dużo 
pasażerów.  
Podczas rozmowy z 45-letnim sternikiem okazało się, że nie posiada on wymaganych uprawnień sterowniczych 
do przewożenia osób. Galar okazał się też znacznie przeciążony. Zamiast dozwolonych 12, przebywało na nim 
24 pasażerów. Ponadto sternik nie zadbał o to by znajdowały się na nim niezbędne środki ratunkowe, takie jak 
koła czy boje. Z ustaleń wynika, że  wycieczkowicze do Brzegu przypłynęli z Oławy pokonując 15 km. Ratownicy 
WOPR wraz z Policją udaremnili dalszy rejs, zawrócili statek, a pasażerowie opuścili pokład na brzeskiej 
przystani Marina. 
Tym samym, sternik złamał prawo żeglugi śródlądowej. Jego sprawa trafi do sądu, musi się też liczyć z grzywną 
za popełnione wykroczenia. 
Jak dodaje w komunikacie opolska policja, akcja jest efektem wspólnych patroli ratowników WOPR i Policji: "To 
jedna z wielu wspólnych w sezonie letnim służb, podczas których dbamy o bezpieczeństwo na brzeskim odcinku 
Odry. Przeszkoleni policjanci wspólnie z ratownikami sprawdzają rzekę i reagują, gdy na ich horyzoncie pojawiają 
się niebezpieczne sytuacje." 
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Projekt „ Jezioro Miedwie” . 

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Muzeum 
Narodowe w Szczecinie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie oraz Zakład Genetyki Sądowej 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie rozpoczynają współpracę nad projektem „Jezioro 
Miedwie”. 
W okresie II wojny światowej prowadzono w Niemczech intensywną produkcję torped, które były przeznaczone 
dla okrętów podwodnych i nadwodnych. Do czasu rozpoczęcia nalotów przez lotnictwo brytyjskie, główną bazą 
doświadczalną były zakłady Torpedo Versuchs Anstalt (TVA) w Eckernforde.  
Po rozpoczęciu nalotów postanowiono przenieść produkcję torped w miejsca położone poza zasięgiem 
samolotów alianckich. Wybrano rejon Zatoki Gdańskiej gdzie w 1940 roku powstał Torpedowy Zakład 
Doświadczalny. Na Zatoce Puckiej powstały dwie torpedownie: Babie Doły i Oksywie. Cały zespół obiektów 
zaczął intensywnie działać w 1942 r pod nazwą Torpedowaffenplatz Hexengrund (TWP). Niemcy w momencie 
rozpoczęcia wojny nie posiadali własnych torped lotniczych. Zakupili więc do testów lotnicze torpedy włoskie typu 
F5W oraz japońskie. Równocześnie rozpoczęli intensywne prace nad własnymi torpedami lotniczymi typu F5, 
opierając się głównie na Zakładach Doświadczalnych w Babich Dołach. Każdego dnia wystrzeliwano z 
torpedowni i zrzucano z samolotów, startujących z lotniska Babie Doły, około 200 torped lotniczych. Działalność 
ta doprowadziła w krótkim czasie do powstania bojowej wersji niemieckiej torpedy lotniczej F5b, która była 
używana przez niemieckie lotnictwo morskie. Doskonaleniem tego typu torpedy, którą pod koniec wojny 
wyposażono jeszcze w aparaturę samonaprowadzającą, zajmował się Zakład Doświadczalny - usytuowany nad 
jeziorem Miedwie koło Stargardu. Podczas II wojny nad jeziorem Miedwie funkcjonował poligon torpedowy 
zakładów Gerätewerke Pomeren Madüsee pracujący na potrzeby Luftwaffe a po 1944 prawdopodobnie również 
Kriegsmarine. W rejonie znajdował się również obóz pracy przymusowej, w którym pracowali Francuzi, Rosjanie i 
Polacy (Ausländerlager Belkow Madüsee). 
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O dużym znaczeniu ośrodka i intensywności prowadzonych tam prac świadczy wielkość portu oraz duża liczba 
jednostek pływających wydobytych w 1950 roku z jeziora. Wydobyto m.in.: dwa kutry nurkowe - poławiacze 
torped, dwie łodzie motorowe oraz trzy barki. Poławiacze torped po remoncie wcielono do Polskiej Marynarki 
Wojennej jako kutry nurkowe „Nurek 2” i „Nurek 3”.  
W literaturze można spotkać relacje mówiące o przeprowadzanych na jeziorze próbach z miniaturowymi okrętami 
podwodnymi czy kutrami torpedowymi. W kilku publikacjach znajdują się również opisy prób rakiet Hs 293 
przeprowadzane na jeziorze pod Stargardem. Na dzień dzisiejszy nie można jednoznacznie stwierdzić, czy takie 
próby się tam odbywały. Brak na ten temat wiarygodnych dokumentów archiwalnych. Faktem bezsprzecznym są 
znajdujące się w jeziorze wraki kilku samolotów. 
ZAŁOŻENIA PROJEKTU „JEZIORO MIEDWIE” 
- zebranie materiałów archiwalnych 
- rozpoznanie wód Jeziora Miedwie pod względem występowania stanowisk wrakowych. 
- realizacja oparta na możliwie nieinwazyjnej prospekcji akwenu przy wykorzystaniu aparatury  hydroakustycznej i 
podwodnej prospekcji powierzchniowej. 
- wykonanie dokumentacji dla każdego wykrytego obiektu. 
- utworzenie bazy danych podwodnych stanowisk 
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Dwa częściowo wyposażone sejnery z Safe w Gdańsku dla norweskiej stoczni 

Stadyard. 

W norweskiej stoczni Stadyard AS w Raudebergu prace wykończeniowe i wyposażeniowe przechodzą dwa, 
niemal bliźniacze, statki rybackie, które - jako częściowo wyposażone - dostarczyła jedna z gdańskich stoczni.    
Częściowo wyposażony (ale w wysokim stopniu - m.in. z zainstalowanymi wszystkimi urządzeniami układu 
napędowego) statek rybacki Støttfjord (o numerze budowy NB42, projektu SK 3355) zbudowano w powstałej w 
1995 r. stoczni Safe Co. Ltd. w Gdańsku dla stoczni Stadyard AS z Norwegii. 
Wodowanie miało miejsce 5 lipca. Statek przesunięto z miejsca montażu przy nabrzeżu na barko-ponton SW 
6118 Stoczni Wisła, z wykorzystaniem systemu firmy Elpo, a następnie z barko-pontonu na dok stoczni Alkor, 
przez którego zanurzenie zwodowano statek ze stoczni Safe. Holowanie jednostki z Gdańska zakończyło się u 
celu, w stoczni Stadyard, 21 lipca br. 
Statek charakteryzuje długość całkowita 39,70 m i szerokość 9,80 m. Jednostka mieści sześć zbiorników o 
łącznej pojemności ok. 425 m³ na chłodzoną wodę morską (RSW), przeznaczonych do przewozu żywych ryb. 
Kadłub statku jest stalowy, a nadbudówka aluminiowa. Na statku zaplanowano cztery pojedyncze i cztery dwu-
osobowe kabiny dla 12 członków załogi. 
Støttfjord zbudowano według projektu biura Skipskompetanse AS i zgodnie z przepisami Norwegian Maritime 
Authority (NMA). Przekazanie statku armatorowi - Brødrene Bakken AS, planowane jest przez norweską stocznię 
Stadyard AS na grudzień bieżącego roku. 
Silnik napędu głównego zarówno dla Støttfjord, jak i dla jednostki bliźniaczej, to Yanmar 6EY22AW o mocy 1370 
kW przy 900 obr./min., przekładnię redukcyjną, linię wału i śrubę napędową dostarcza Brunvoll Volda, zespoły 
prądotwórcze, to dwie jednostki Scania DI13 074M, żurawie pokładowe na oba statki dostarcza Triplex, wciągarki 
- Rapp, a urządzenia do obsługi sieci - Rapp / Triplex. 
Stocznia Safe temu samemu klientowi przekaże we wrześniu także siostrzaną jednostkę Støttfjord - częściowo 
wyposażony sejner Trondskjær, który został zwodowany 28 sierpnia. Co ciekawe - mimo, że budowana w drugiej 
kolejności, ma niższy numer budowy - NB41. Być może wyjaśnieniem jest fakt, że częściowo wyposażony kadłub 
tej jednostki miała pierwotnie budować stocznia Rigas Kugu Buvetava AS (Riga Shipyard). W przypadku tego 
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statku ostatecznym odbiorcą - armatorem jest Oddvar Nes AS, a odbierze jednostkę ze stoczni prawdopodobnie 
w marcu 2019 r. 
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Daj się złapać, czyli jak szukając pracy trafić do rekruterów. 

Era papierowych CV powoli dobiega końca. Obecnie dobór pracowników to dopasowanie człowieka do pracy. 
Odbywa się w mediach społecznościowych. 
Coraz częściej serwisy społecznościowe, takie jak Linkedin.com czy Goldenline.pl są miejscem, gdzie 
pracodawcy poszukują nowych członków do swoich zespołów. Aktualnie ich główną grupą docelową 
są specjaliści należący do pokolenia Y, którzy najczęściej osiągnęli już wiele, przez co są atrakcyjnym 
„nabytkiem” dla firmy. Co więcej, na rynku pojawili się eksperci ds. poszukiwania talentów, których jednym 
z zadań jest rekrutowanie młodych, ambitnych osób jeszcze na etapie ich edukacji. Włączenie internetu do 
tradycyjnych metod pozyskiwania pracowników jest naturalną koleją rzeczy. Ogłoszenia w sieci są bowiem 
zdecydowanie tańsze, a te dobrze napisane charakteryzują się dużym zasięgiem, łatwością oraz szybkością 
stosowania. Co więcej – łatwiej na nie odpowiedzieć, więc bariera przed aplikacją jest dużo mniejsza. 
Portale Społecznościowe 
Portale społecznościowe to już coś więcej niż platformy „pierwszego kontaktu”, dzięki którym można 
bezinwazyjnie obserwować, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. To coraz częściej także dostęp do innych 
osób z pokrewnej grupy zawodowej, licznych ofert pracy oraz specjalistycznej wiedzy. Z ich potencjału pełnymi 
garściami korzystają osoby młode, dopiero wkraczające w życie zawodowe oraz te, które poszukują nowych 
kierunków rozwoju. Portale takie jak LinkedIn.com i Goldenline.pl pozwalają na efektywne zarządzanie 
kontaktami oraz pomagają w promocji własnych osiągnięć. 
Z analizy przeprowadzonej przez Gemius wynika, że w ciągu miesiąca na serwis LinkedIn.com wchodzi ponad 
milion polskich użytkowników. Zdecydowaną większość stanowią osoby z wyższym wykształcenie (45%) i 
mieszkające w miastach powyżej 500 tysięcy (33%). Najliczniejszą grupę zawodową stanowią specjaliści oraz 
osoby wykonywujące wolne zawody. Wśród nich są przedsiębiorcy oraz osoby wspierające procesy rekrutacyjne 
w firmach.   
Powstały w 2005 roku Goldenline.pl jest polskim odpowiednikiem serwisu Linkedin.com. Według badań 
przeprowadzony pod koniec 2014 roku przez Megapanel PBI/Gemius jest on największym serwisem 
rekrutacyjnym w Polsce. Korzysta z niego ponad 6 tys. krajowych rekruterów, dla których jedną z metod 
pozyskiwania pracowników jest technika direct search. Polega ona na bezpośrednim poszukiwaniu kandydatów, 
nierzadko aktywnych zawodowo. Dzięki tej metodzie rekruter poszerza grono kandydatów o osoby, które 
teoretycznie mają odpowiednie kompetencje by sprostać wymaganiom, jednak z różnych powodów nie 
zareagowały na ogłoszenie. 
Dlaczego warto dbać o wizerunek w sieci? 
Personal Branding szczególnie popularny jest w anglosaskiej tradycji biznesu. W Stanach Zjednoczonych jest 
podstawą funkcjonowania na rynku pracy. W Polsce zarządzanie osobą jako marką jest mniej rozpowszechnioną 
strategią marketingową, stosowaną głównie przez osoby publiczne. Tymczasem personal branding powinien 
dotyczyć każdego. Dbałość o wizerunek w sieci wpływa na różne płaszczyzny. Silna marka osobista to 
najczęściej wyższe wynagrodzenie, dobre relacje z innymi, a także reputacja i poważanie w branży, a więc 
mówiąc wprost - lepsza jakość życia. W rozwijaniu rzemiosła autoprezentacji należy pamiętać o zachowaniu 
zdrowego balansu między tym, jakie umiejętności posiadamy a jakich poszukuje pracodawca. Coraz częściej 
osoby ubiegające się o pracę kreują fałszywy wizerunek w sieci, tylko po to, aby zdobyć posadę. Niestety 
tzw. silikonowi kandydaci nie sprawdzają się w konfrontacji z realnymi zadaniami.  
W internecie, podobnie jak w rzeczywistości, użytkownik wywiera wrażenie i jest poddawany wstępnej ocenie. 
Teoria dramaturgiczna Ervinga Goffmana ma swoje odzwierciedlenie również w wirtualnej przestrzeni. 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 34-2018 

 

 

Prenumerata / Rezygnacja biuro@nms.org.pl 
w ww . o m k . o r g . p l Strona 7 
 

Użytkownik, podobnie jak aktor, manewruje swoim wizerunkiem, tak aby osiągnąć zamierzony cel np. posadę. 
Media społecznościowe pełnią funkcję sceny, zaś elementami fasady osobistej mogą być udostępnienia, posty 
czy informacje podane do publicznej wiadomości. W internecie mamy do czynienia ze znaczną ilością widzów, 
sięgającą często znacznie dalej niż sieć naszych znajomych. Z istnienia większości z nich nawet nie zdajemy 
sobie sprawy. Dlatego też warto pomyśleć dwa razy, zanim coś opublikujemy. 
Od czego zacząć budowanie wizerunku? 
Pierwsza ocena wirtualnego CV przez rekrutera może zawierać błędy logiczne. Przykładem zniekształcenia 
poznawczego spotykanego również w sieci jest efekt Galatei. Polega on na przypisywaniu pozytywnych cech na 
podstawie pierwszego wrażenia np. osoba z miłą aparycją będzie oceniana jako pracowita, sumienna, 
skrupulatna, itd.  
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Online Reputation in a Connected Word aż 63% pracodawców 
szuka informacji o potencjalnym pracowniku na portalach społecznościowych. Dlatego też, należy unikać 
„szkodliwych” publikacji np. treści niezgodnych z prawem, wulgarnych czy rasistowskich. W mediach 
społecznościowych nie ma czegoś takiego jak strefa prywatna, o czym przekonała się choćby Justine Sacco. 
Pamiętacie aferę z AIDS? Jeśli nie - przeczytajcie o niej tutaj. 
Budowanie marki osobistej należy rozpocząć od stworzenia wizji osobistego rozwoju, która powinna obejmować 
trzy perspektywy czasowe:  
przeszłość: to, co już wiesz i potrafisz 
teraźniejszość: to, co chcesz robić tu i teraz 
przyszłość: to, co chcesz osiągnąć za kilka lat (tzw. cel zawodowy) 
Budowanie marki to długotrwały proces, w którym liczy się wiarygodność i naturalność. Można je zdobyć na 
różne sposoby, np. stale poszerzając swoje kompetencje, prosząc o referencje współpracowników lub pełniąc 
rolę eksperta w dyskusjach tematycznych. Serwisy, o których wcześniej wspominałam to również narzędzia 
umożliwiające tworzenie interaktywnego CV. Link do profilu np. w postaci QR kodu może stanowić ciekawe 
uzupełnienie standardowych dokumentów aplikacyjnych. 
Istotną częścią profilu dla rekrutera jest podsumowanie zawodowe, które powinno zawierać najważniejsze 
informacje. Skrót tego, co udało się dotychczas osiągnąć oraz cel zawodowy. Specjaliści radzą, aby 
podsumowanie nie zawierało więcej niż 650 znaków. Najbardziej wyróżniają się profile osób, które w płynny 
sposób łączą komunikaty pisemne z multimediami. Treści w ramach ich profilu są unikatowe oraz dostosowane 
do rangi stanowiska, jakie pełnią. W ramach podsumowania zawodowego warto także zakomunikować innym, co 
możemy im zaoferować.    
Jak będzie wyglądać rynek pracy w przyszłości? 
Gdy znajomi pytają mnie, jak znaleźć pracę w zawodzie odpowiadam im – „stwórz profil na Linkedin i nie 
zapomnij zostawić numeru telefonu :-)”. W moim przekonaniu za kilka lat drastycznie spadnie ilość aplikacji na 
stanowiska specjalistyczne, ponieważ to pracodawcy będą inicjować kontakt. Dlatego też o wizerunek należy 
dbać nie tylko na portalach rekrutacyjnych, ale wszędzie tam, gdzie nasza wirtualna obecność może mieć 
charakter publiczny.  
 
 

Źródło:Focus.pl 

Info OMK. 

Przepraszamy, ale nastąpi mała przerwa w dostarczaniu OMK NEWS z uwagi na sezon urlopowy.  Do 

„zobaczenia” i „poczytania” w poniedziałek, 24/08 ;) 

 

W jakich sytuacjach Organizacja Marynarzy Kontraktowych naprawdę może Ci pomóc? 

Oto kilka z nich : 
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• 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. 

 

Szachy w Krakowie. Legia wywiozła punkt. 

Dobiegła końca siódma kolejka Lotto Ekstraklasy. W meczu zamykającym tę serię gier Cracovia przed własną 
publicznością zremisowała bezbramkowo z Legią Warszawa. Pasy wciąż pozostają bez zwycięstwa w sezonie 
2018/19. 
rener stołecznego zespołu zaskoczył składem wytypowanym na niedzielne spotkanie. Konkretnie chodzi o 
obsadę pozycji bramkarza: Ricardo Sa Pinto niespodziewanie postawił na Radosława Cierzniaka, a nie na 
dotychczasowego pewniaka, Arkadiusza Malarza. 
Niedzielne zawody rozpoczęły się fatalnie dla gości z Warszawy. Już od 13. minuty mistrzowie Polski musieli 
grać w dziesiątkę! Sędzia Paweł Gil pokazał czerwoną kartkę Michałowi Pazdanowi, który nieprzepisowo 
zatrzymał tuż przed swoim polem karnym nowego napastnika Pasów, Airama Cabrerę.  
Trener Sa Pinto błyskawicznie zareagował na zejście z boiska Pazdana. Aby uzupełnić braki w linii obrony, 
portugalski szkoleniowiec posłał do boju Mateusza Wieteskę, który zastąpił napastnika Jose Kante. 
Mimo gry w przewadze, Cracovia nie potrafiła zdominować Legii. Drużyna trenera Michała Probierza (z powodu 
zawieszenia oglądającego to spotkanie z trybun) sprawiała wrażenie, jakby nie była przygotowana na taki 
scenariusz meczu. Pasy miały duże problemy z grą w ataku pozycyjnym. Paradoksalnie, to goście z Warszawy 
prezentowali się lepiej. 
Po pierwszej połowie wynik konfrontacji w Krakowie brzmiał 0:0. 
Druga odsłona spotkania mogła rozpocząć się udanie dla gospodarzy. W 52. minucie gry Javi 
Hernandez dośrodkował z rzutu rożnego, a Cornel Rapa uderzył głową. Piłka poszybowała jednak nad 
poprzeczką bramki strzeżonej przez Cierzniaka. 
W 61. minucie blisko zdobycia pięknej bramki był Carlitos. Hiszpański napastnik Legii zauważył 
wysuniętego Macieja Gostomskiego, co skłoniło go do odważnego strzału z około 40 metrów. Piłka przeleciała 
nieznacznie ponad bramką gospodarzy. 
Tuż przed końcem rywalizacji Wojskowi mogli przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. W 89. minucie gry w 
doskonałej sytuacji znalazł się Domagoj Antolić, ale strzał Chorwata z bliskiej odległości znakomicie wybronił 
Gostomski. Kilkadziesiąt sekund później po strzale Cafu Cracovię uratowała poprzeczka! 
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W ostatnich sekundach także gospodarze mieli swoje szanse na zadanie decydującego ciosu. Nie udało im się 
to, wobec czego - po festiwalu nieskuteczności w końcówce - spotkanie zakończyło się remisem 0:0. 
 
 
 

 
Źródło: PiłkaNozna.pl 

 
 

Wydarzyło się 03 września- kalendarium 

03 września jest 246 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostały 119 dni. 03 września jest  
obchodzony w Australii jako Dzień Flagi.. 
Imieniny obchodzą: 
Antoni, Bartłomiej, Bartosz, Bazylisa, Bronisław, Erazma, Feba, Gerard, Gerarda, Grzegorz, Izabela, Jan, Maryn, 
Maryniusz, Mojmir, Natalis, Przecław, Przedsław, Serapia i Szymon. 
Wydarzyło się sporo rzeczy na przełomie lat, między innymi: 
1856r. – Na kanały mazurskie wypłynął pierwszy parowiec Masovia.  
1881r. – Otwarto Teatr Nowy (1881-1901) w Warszawie.  
1914r.– I wojna światowa: wojska rosyjskie zajęły Lwów. 
1922r. –  . 91,11% spośród głosujących w referendum opowiedziało się przeciwko utworzeniu samodzielnego 
kraju górnośląskiego w ramach Niemiec 

1941r. – W obozie Auschwitz dokonano pierwszej masowej egzekucji 600 radzieckich jeńców wojennych i 250 
Polaków z użyciem cyklonu B. 
1972r. – Założono Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. F. Żwirki i S. Wigury w Dęblinie.  
1980r. – Podpisano porozumienia jastrzębskie. 
2014r. –  Astronomowie z Uniwersytetu Hawajskiego odkryli, że Droga Mleczna jest częścią supergromady 100 
razy większej, niż dotychczas sądzono. Nazwano ją Laniakea. 
 
 

 

Kursy walut (kursy średnie NBP) 
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Rozrywka 

 

 



OMK NEWS TWOJE ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI NA STATKU 34-2018 

 

 

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

● ● ● 

Do baru wchodzi niepozorny mężczyzna  

- Przepraszam... czyj był ten rottweiler przed barem...  

- Mój! - podnosi się potężny brodacz - Ale jak to "był"?  

- Bo mój jamnik go zabił...  

- Co ty gadasz!? Jamnik mojego rottweilera? Jak!?  

- No... W gardle mu stanął. 


