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Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym
zawodzie również w szkole policealnej.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali
powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą
podróżnych w portach i terminalach;
3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz
przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku
towarów oraz ładunków w portach i terminalach.
2. EFEKTY KSZTAŁCENIA
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne
osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uczeń:
1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie
ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska
związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników
w środowisku pracy;
6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
ergonomii,
przepisami
bezpieczeństwa
i
higieny
pracy,
ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych;
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w
stanach zagrożenia zdrowia i życia.
(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Uczeń:
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1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych
osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania
między nimi;
5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia
działalności gospodarczej;
8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe
wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności
gospodarczej;
11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;
12) stosuje zasady normalizacji;
13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
Uczeń:
1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych,
ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań
zawodowych;
2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności
zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych
czynności zawodowych;
4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające
komunikowanie się w środowisku pracy;
5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
Uczeń:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
3) potrafi planować działania i zarządzać czasem;
4) przewiduje skutki podejmowanych działań;
5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
6) jest otwarty na zmiany;
7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;
8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
9) przestrzega tajemnicy zawodowej;
10) negocjuje warunki porozumień;
11) jest komunikatywny;
12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;
13) współpracuje w zespole.
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(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych
na poziomie technika)
Uczeń:
1) planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
4) monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy;
6) stosuje metody motywacji do pracy;
7) komunikuje się ze współpracownikami.
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-

-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie
zawodów PKZ(AU.q);
PKZ(AU.q) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach:
technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje portów i terminali;
2) rozróżnia elementy infrastruktury portów i terminali;
3) charakteryzuje systemy zarządzania portami i terminalami;
4) charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach;
5) określa właściwości towarów i ładunków;
6) posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
7) korzysta z planów, map i danych statystycznych;
8) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie
niezbędnym do wykonywania zawodu;
9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik

eksploatacji portów i terminali:
AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach;
AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz
magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.
AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
1. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Uczeń:
1) określa oczekiwania klientów;
2) korzysta z map, przewodników, ofert biur podróży, informatorów;
3) wykorzystuje technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji
oraz eksploatacji portów i terminali;
4) przygotowuje oferty usług dla podróżnych;
5) planuje obsługę podróżnych w terminalach pasażerskich;
6) sporządza dokumentację związaną z planowaniem obsługi podróżnych;
7) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące transportu;
8) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi podróżnych.
2. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Uczeń:
1) przygotowuje materiały informacyjne dla podróżnych;
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udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich;
sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych;
sprawdza dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich;
obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w
sytuacjach kryzysowych;
6) podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych
i wymagających szczególnej opieki;
7) obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych;
8) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie
niezbędnym do obsługi podróżnych.
2)
3)
4)
5)

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz
magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
1. Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem
towarów w portach i terminalach
Uczeń:
1) określa elementy infrastruktury portów i terminali;
2) określa wyposażenie portów i terminali;
3) rozróżnia środki transportu bliskiego i transportu dalekiego oraz określa ich
przeznaczenie;
4) dobiera środki transportu bliskiego do przeładunku towarów;
5) rozróżnia rodzaje opakowań;
6) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami i kontenerami;
7) oblicza wielkość powierzchni magazynowej oraz określa miejsca składowania
towarów;
8) planuje prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, w tym
towarów niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i żywych zwierząt;
9) wykonuje czynności związane z magazynowaniem i przeładunkiem towarów;
10) obsługuje regały magazynowe niskiego i wysokiego składowania;
11) korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach przeładunkowo-magazynowych;
12) obsługuje automatyczne systemy składowania i określania towarów;
13) organizuje obsługę środków transportu dalekiego w zakresie prac
przeładunkowych;
14) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu dalekiego;
15) przestrzega przepisów prawa dotyczących magazynowania i transportu
towarów i ładunków.
2. Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach
i terminalach Uczeń:
1) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące magazynowania,
przewozu i bezpieczeństwa ładunków w portach i terminalach;
2) określa odpowiedzialność materialną, osobistą i wspólną za powierzone
mienie;
3) udziela klientom informacji na temat usług świadczonych w portach
i terminalach;
4) przestrzega zasad rozpatrywania reklamacji dotyczących obsługi ładunków
w portach i terminalach;
5) oblicza zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową;
6) przeprowadza inwentaryzację magazynów;
7) oblicza koszty przeładunku i operacji magazynowych;
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8) sporządza ofertę handlową na wykonanie obsługi towarów i ładunków;
9) przygotowuje rozliczenia kosztów przeładunku, korzystania z infrastruktury

portów i terminali oraz usług dodatkowych.
3. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach
i terminalach
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosuje przepisy
prawa dotyczące obsługi urządzeń przeładunkowych i magazynowych w
portach i terminalach;
2) charakteryzuje zadania związane z eksploatacją portów i terminali;
3) ocenia stan techniczny urządzeń portowych i terminalowych oraz środków
transportu bliskiego;
4) rozróżnia metody napraw i regeneracji środków transportu bliskiego;
5) przeprowadza przeglądy okresowe, badania diagnostyczne i naprawy
urządzeń transportu bliskiego;
6) organizuje obsługę techniczną środków transportu bliskiego w portach
i terminalach;
7) posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej podczas
obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach.
3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali
powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla
nauczyciela, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska
komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki,
skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet
programów biurowych, programy komputerowego wspomagania projektowania
(Computer Aided Design), projektor multimedialny, wszystkie komputery
podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, dokumentacje techniczne
urządzeń transportu bliskiego oraz ich zespołów i podzespołów, schematy
instalacji elektrycznych maszyn i urządzeń, normy dotyczące rysunku
technicznego maszynowego i elektrycznego, katalogi maszyn i urządzeń (w tym
urządzeń transportu bliskiego);
2) pracownię eksploatacji środków transportu bliskiego, wyposażoną w: stanowisko
komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do
Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, plansze
poglądowe, filmy prezentujące poszczególne rodzaje urządzeń i narzędzi
wykorzystywanych przy obsłudze środków transportu bliskiego, filmy dydaktyczne
przedstawiające środki transportu bliskiego poziomego i pionowego oraz osprzęt
przeładunkowy, filmy dydaktyczne i foliogramy przedstawiające zasady
bezpiecznej pracy środków transportu, przykładowe materiały eksploatacyjne
stosowane do środków transportu bliskiego, dokumentacje obsługowe i
eksploatacyjne urządzeń transportu bliskiego, modele maszyn i urządzeń,
układów automatyki stosowanych w środkach transportu bliskiego, katalogi
środków transportu;
3) pracownię gospodarki materiałowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla
nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze
skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe dla uczniów
(jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu
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na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, plansze,
foliogramy, prezentacje, filmy dydaktyczne przedstawiające normy i standardy
przewożonych ładunków, przekroje środków transportu dalekiego, magazyny (w
tym materiałów niebezpiecznych), urządzenia do składowania oraz pomocnicze
urządzenia magazynowe, wzory znakowania opakowań ładunków i urządzeń
transportu, zasady ładowania i przewozu towarów, wzory dokumentów
związanych z gospodarką magazynową, jedno stanowisko komputerowe z
oprogramowaniem wspomagającym gospodarkę magazynową, stanowisko do
kompletowania ładunków, modele, plansze poglądowe, foliogramy statków i ich
ładowni, opakowań (standardowych i niestandardowych), magazynów i ich
wyposażenia, katalogi towarów i opakowań;
4) pracownię obsługi podróżnych w portach i terminalach, wyposażoną w:
stanowiska komputerowe dla uczniów podłączone do sieci lokalnej z dostępem do
Internetu, z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia
prezentacji oraz z oprogramowaniem wspomagającym obsługę podróżnych (jedno
stanowisko dla trzech uczniów), filmy i materiały dydaktyczne przedstawiające
pracę portów i terminali, obsługę podróżnych w portach i terminalach, obsługę
podróżnych w portach i terminalach podczas sytuacji kryzysowych, urządzenia
komunikacji przewodowej i bezprzewodowej (telefon, faks, zestaw krótkofalówek,
komunikatory typu hands free), zestaw przepisów dotyczących obsługi podróżnych
w portach i terminalach, zestaw do udzielania pierwszej pomocy wraz
z dokumentacją udzielania pomocy poszkodowanym i postępowania w sytuacjach
zagrożenia zdrowia lub życia podróżnych.
W szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali
są nauczane dwa języki obce ukierunkowane zawodowo, z tym że jednym z nich jest
język angielski.
Kształcenie praktyczne może być realizowane w: pracowniach szkolnych, centrach
logistyczno-dystrybucyjnych, agencjach obsługi portów rzecznych, morskich
i lotniczych, terminalach osobowych i towarowych, lotniczych, kolejowych,
samochodowych, portach morskich, śródlądowych i przystaniach promowych,
przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych na terenie wolnych obszarów
celnych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia
absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste
warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).
4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1)
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty
kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub
grupie zawodów
AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem
oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
1)

370 godz.
270 godz.
710 godz.

W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w
przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia
zawodowego w danym typie szkoły, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę
godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i
wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie
lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.
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