
 

 Komunikat numer 2/ Message no. 2 
 
Dziedzictwo Eugeniusza Kwiatkowskiego.  
Rynek pracy w zawodach zwi ązanych z morzem  
w krajach południowego Bałtyku. Edukacja i zatrudni enie 
Konferencja naukowa podsumowująca projekt Generation BALT 
Gdynia, 9 października 2014 

 
Eugeniusz Kwiatkowski's Heritage in the light of changes in the labour market                           
of the southern Baltic countries and the ideas of the project Generation BALT 
Academic conference concluding  the Generation BALT project. 
Gdynia 9th October 2014 

 
Program /Program 
 
 
09:00– 10:00  rejestracja uczestników /registration  

10:00–10:10  powitanie uczestników /welcome 

                                 Jerzy Młynarczyk,  rektor WSAiB / Rector of UBA 

10:20–10:40  
Myśl morska  Eugeniusza Kwiatkowskiego  – wyzwania XXI wieku / Maritime thought of Eugeniusz 
Kwiatkowski as against the challenges of the XXI century/ Piotr Dwojacki (WSAiB/UBA ) 
 
10:45–11:10   
Kilka uwag na temat tworzenia europejskiej zintegro wanej polityki morskiej / Some remarks on 
the creation of the European Unions integrated maritime policy/                                                                                          
Jerzy Młynarczyk  (WSAiB /UBA)     
                                  
11:30–11:50   
Nowe trendy w gospodarce morskiej a rynek pracy /New trends in the maritime 
economy/commerce  and the labour market/ Marek Grzybowski. (KIGM/PCMC) 
 
                                                                                                                                                                            
11:55–12:15 – Dyskusja /Discussion 

 
12:15–12:45 –   LUNCH  

12:50–13:10                                                                                                                                                                             
Dlaczego umiej ętno ści  mi ękkie s ą niezb ędne w pracy in żyniera-okr ętowca? / Why  soft skills  are 
key competence in a proffessional careers of naval architecture engineer?/ 
Katarzyna Romantowska (MARS Design & Solutions ) 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:15–13:35 

Czy oferta edukacyjna WOiO PG odpowiada wymogom zmi eniającego si ę rynku pracy? / Is 
Educational offer of Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology  of  GUT   is sufficient as a 
foundation in solving safety shipping measures/ Stanisław Ciesiółka (STAN Consultancy ) 

13:40 – 14:00   
 
Kształcenie angloj ęzyczne na Wydziale Oceanotechniki i Okr ętownictwa  PG – wymóg  i 
wyzwanie chwili. Do świadczenia płyn ące z projektu GenerationBALT / English-language 
education at Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology  of  GUT. Experiences learned from 
the project GenerationBALT/ Zbigniew Górski,  Janusz Kozak  (PG/GUT) 
 
14:05–14:25   

Generation BALT Supplementary Study Programme jako laboratorium nowoczesnej edukacji 
morskie j/ The Generation BALT Supplementary Study Programme - a laboratory of the modern 
maritime education/ Kamila Mianowicz, Artur Skowronek, Agnieszka Strzel ecka, Michał Tomczak 
(Uniwersytet Szczeci ński /Szczecin University)                        

14:30–14:50 

Kulturowe uwarunkowania współpracy bałtyckiej / Cultural determinants of cooperation between 
the Baltic States/ Dariusz Olejniczak 

14:55.–15:15 

Gospodarka morska w polityce transportowej Polski / The maritime economy in the Polish 
transport policy/ Mirosław Mironowicz 

15:20–15:40 

Budowa Gazoportu w Świnouj ściu w oczach młodzie ży uczestnicz ącej w warsztatach 
Generation BALT w ramach Mi ędzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie / The LNG 

Terminal investment in Swinemunde in the eyes of the students participating in the 2nd International 
Maritime Congress in Szczecin/ Kamila Mianowicz,  Artur Skowronek,  Agnieszka Strz elecka,  
Michał Tomczak (Uniwersytet Szczeci ński /Szczecin University)        

15:45. –16:05                   

Mobilno ść pracowników: pomi ędzy prawami podstawowymi a podstawowymi wolno ściami UE / 
Workers' mobility: between  EU fundamental rights and fundamental freedoms / Joanna Unterschütz 
(WSAiB /UBA) 

 

16:10–16:30 Podsumowanie / Conclusion  

 

 


