INFORMACJA O NABORZE
kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe
nr 1/2016
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w porozumieniu z Szefem Pilotów Stacji Pilotowej Portu Gdańsk
i przedstawicielem organizacji społeczno- zawodowej pilotów morskich
informuje o naborze kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe dla Stacji Pilotowej Portu Gdańsk
WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW
1.Kandydat na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe powinien:
1) posiadać dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym i odpowiednią praktykę pływania, określoną w przepisach dotyczących
kwalifikacji zawodowych pilotów morskich;
2) posiadać znajomość języka angielskiego, udokumentowaną certyfikatem TELC lub równoważnym na poziomie co najmniej B1;
3) posiadać aktualne świadectwo zdolności do wykonywania pracy na statkach morskich wydane na podstawie przepisów w sprawie warunków
zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych.
2. Kandydat na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe spełniający wymagania, o których mowa w ust. 1:
1)
poddawany jest ocenie, dokonywanej według systemu punktacji określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów
i praktyki pilotowe (Dz. U. poz. 1517), obejmującego następujące kryteria:
a) znajomość języka angielskiego udokumentowaną certyfikatem na poziomie co najmniej B1,
b) znajomość języków obcych innych niż język angielski udokumentowaną certyfikatem, na poziomie co najmniej B1,
c) praktykę pływania na stanowisku kapitana ponad wymagane minimum niezbędne do uzyskania dyplomu pilota morskiego,
d) uzyskane przez kandydata uprawnienia pilotowe lub zwolnienia z pilotażu obowiązkowego w portach Gdynia lub Gdańsk lub Szczecin i
Świnoujście oraz liczba odnowień posiadanych zwolnień,
e) uzyskane przez kandydata uprawnienia pilotowe lub zwolnienia z pilotażu obowiązkowego w portach polskich, innych niż wymienione w lit.
d, oraz liczba odnowień posiadanych zwolnień,
f) uzyskane przez kandydata uprawnienia pilotowe lub zwolnienia z pilotażu obowiązkowego wydane przez administracje innych państw oraz
liczba odnowień posiadanych zwolnień,
g) typy statków, którymi dowodził kandydat,
h) uzyskane świadectwa przeszkolenia w zakresie manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach
manewrowych;
2) uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez Zespół do spraw naboru, obejmującej przygotowane każdorazowo przez ten
Zespół zagadnienia ujęte w 7 zestawach pytań, zatwierdzonych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni;
3) zaliczył testy sprawnościowe przeprowadzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do przywołanego rozporządzenia; testy przeprowadzane są na
koszt kandydata.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
dokumenty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Morskiego w Gdyni lub przesyłać drogą pocztową na adres:
Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
z dopiskiem: nabór na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31/12/2016
WYMAGANE DOKUMENTY
życiorys i własnoręcznie podpisany wniosek o przyjęcie na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe
kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe,
kopie dokumentów potwierdzających wymaganą znajomość języka obcego,
aktualne świadectwo zdolności do wykonywania pracy na statkach morskich wydane na podstawie przepisów w sprawie warunków zdrowotnych
wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
LICZBA MIEJSC: 4
INFORMACJA DODATKOWA
za równoważne do certyfikatu TELC na poziomie co najmniej B1 uznaje się certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego zawierające
określenie poziomu zaawansowania językowego według skali CEFR/CEF
udokumentowanie praktyki pływania, o której mowa w pkt. 2 ppkt. 1 lit. c Informacji o naborze nr 1/2016 powinno nastąpić poprzez potwierdzony
w urzędzie morskim wyciąg pływania;
- informację o sposobie uzyskania wyciągu pływania w Urzędzie Morskim w Gdyni: tel. nr 58 355 33 73 i 58 355 33 77, adres e-mail:
iwona.malinowska@umgdy.gov.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni, pok. nr 18
informacja na temat podmiotu przeprowadzającego testy sprawnościowe zostanie udostępniona po rozmowie kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt.
2 ppkt. 2 Informacji o naborze nr 1/2016
testy sprawnościowe, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 3 Informacji o naborze nr 1/2016 kandydat na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe zalicza
po rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej zgodnie z pkt. 2 ppkt. 2 Informacji.

INNE INFORMACJE:
dokumenty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą weryfikowane (decyduje data stempla pocztowego),
czas oczekiwania na dokumenty przesyłane pocztą – co najmniej 7 dni kalendarzowych licząc od pierwszego dnia po dniu upływu terminu składania
dokumentów określonego w informacji o naborze,

dokumenty kandydatów nieprzyjętych zostaną komisyjnie zniszczone,
wyniki naboru zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl poprzez zamieszczenie listy kandydatów,
którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, wraz z liczbą uzyskanych przez
nich punktów, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej,

na liście kandydatów zostaną wskazane nazwiska osób, które zostały przyjęte na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe, zgodnie z określonym
w ogłoszeniu o naborze limitem miejsc,
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 603 07 24 30

