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I. Podstawa prawna kształcenia zawodowego 

Program nauczania dla zawodu technik mechanik okrętowy został opracowany zgodnie z: 

− Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, 

poz. 2198), 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe 

(Dz.U. z 2017 roku, poz. 60 z późn. zm.), 

− Rozporządzeniem MEN z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 622 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017 roku, poz. 860 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania 

dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 roku, poz. 703 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 843 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1591 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 roku nr 6, poz. 69 

z późn. zm.), 

− Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu 

(Dz.U. z 2017 roku, poz. 1644), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 07 sierpnie 

2013 roku w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (tekst 

jednolity Dz.U. z dnia 27 stycznia 2017 roku, poz. 167), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie 

ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich (Dz.U. z 2014 

roku, poz. 239 i Dz.U. z 2014 roku, poz. 1779), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie 

ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu 

maszynowego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 775), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 

roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz 

szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich 

jednostkach edukacyjnych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 223). 
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II. Cele ogólne 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym 

się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich 

realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które 

wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i 

społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe 

techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i 

umiejętności pracowników. 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia 

ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia 

ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej 

powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych 

absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania 

wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój 

każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem 

indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego 

otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma 

służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego. 

  



 
 

6 
 

III. Opis zawodu 

TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 315105 

Branża TRANSPORTU WODNEGO (TWO) 

Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: 

TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń 

i instalacji okrętowych 

Technik mechanik okrętowy jest przygotowany do pełnienia wachty portowej oraz morskiej  

w dziale maszynowym na statku morskim w żegludze krajowej. 

W trakcie czteroletniej nauki w technikum kształcenie realizowane jest zgodnie z obowiązującą 

Konwencją STCW w oparciu o „Ramowe programy szkoleń i wymagania egzaminacyjne dla marynarzy 

działu maszynowego” (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 775), na świadectwo motorzysty 

wachtowego w żegludze międzynarodowej oraz dyplom mechanika wachtowego w żegludze krajowej. 

Przed odbyciem praktyk morskich uczeń odbywa szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, 

potwierdzone świadectwami, które są niezbędne do zamustrowania na statek. 

Świadectwa te potwierdzają przeszkolenia w zakresie: 

− indywidualnych technik ratunkowych; 

− ochrony przeciwpożarowej; 

− elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej; 

− bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej; 

− zakresie problematyki ochrony na statku. 
 

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują wydawane przez Urząd Morski świadectwo 

motorzysty wachtowego w żegludze międzynarodowej, uprawniające do zajmowania stanowiska 

motorzysty wachtowego na każdym statku.  Absolwent z dodatkową 6 miesięczną praktyką pływania na 

stanowisku motorzysty wachtowego i zdaniu egzaminu przed Centralną Morską Komisją 

Egzaminacyjną otrzymuje dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej. 
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IV. Cele kierunkowe zawodu 

W zakresie kwalifikacji TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, 
urządzeń i instalacji okrętowych: 
1) obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych; 

2) ocenianie stanu technicznego oraz wykonywanie napraw i remontów maszyn, urządzeń i 

instalacji okrętowych; 

3) pełnienie pod nadzorem wachty maszynowej portowej i morskiej; 

4) uczestniczenie w akcjach ratowniczych, ratunkowych, pożarowych i ochrony statku 

prowadzonych przez załogę 

 

 

V. Przedmioty rozszerzone  

W programie nauczania dla zawodu technik mechanik okrętowy uwzględniono przedmioty 

ogólnokształcące: matematykę i fizykę, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz 

historię i społeczeństwo jako przedmiot uzupełniający. 
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VI. Plan nauczania 

 

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

Klasa Liczba 
godzin 

tygodniowo  
w 

czteroletni
m okresie 
nauczania 

Liczba 
godzin  

w 
czteroletni
m okresie 
nauczania 

I II III IV 

I 
 

II
  I 
 

II
  I 
 

II
  I 
 

II
  

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

1 Bezpieczeństwo i higiena pracy    1 1          1 30 

2 Maszyny i urządzenia okrętowe      2 2 2 2 1   4,5 135 

3 Technologia remontów       1 1 2 2   3 90 

4 Termodynamika     1 1         1 30 

5 Elektrotechnika i automatyka okrętowa     1 2 2 1     3 90 

6 Teoria i budowa okrętu 1 1 2 2         3 90 

7 Podstawy konstrukcji maszyn     1 1         1 30 

8 Siłownie okrętowe         3 3 1   3,5 105 

9 Ochrona środowiska morskiego     1 1         1 30 

10 Okrętowe silniki tłokowe     2 2 1 1     3 90 

11 Bezpieczna eksploatacja statku             2   1 30 

Łączna liczba godzin 1 1 11 13 9 9 6 0 25 750 

Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym** 

12 
Pracownia rysunku technicznego 2 2 2 2         4 120 

13 
Laboratorium siłowni okrętowej (z 
symulatorem) 

        3 3 1   3,5 105 

14 
Nauka o materiałach 1 1 2           2 60 

15 Praktyka warsztatowa 5 5 5           7,5 225 

16 Język angielski zawodowy         2 2 1   2,5 75 

17 Laboratorium technologii remontów         1  1    1 30 

18 Kurs bezpieczeństwa żeglugi       5         2,5 75 

19 Dodatkowe umiejętności zawodowe        4 2 60 

Łączna liczba godzin 8 8 9 7 6 6 2 4 25 750 

Łączna liczba godzin kształcenia 
zawodowego 

9 9 20 20 15 15 8 4 50 1500 

 

Zajęcia kształcenia zawodowego odbywać się będą w: 

− pracowniach szkolnych, 

− warsztatach szkolnych, 

− zewnętrznych laboratoriach, 

− na statku w warunkach morskich i portowych. 
 

Praktyka zawodowa morska, w wymiarze minimum 2 miesięcy, odbywa się na statkach w dziale 

maszynowym w klasie drugiej i trzeciej po minimum 1 miesiącu. 
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Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji TWO.06 odbywa się pod koniec 

I semestru klasy IV. 

 

VII. Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym i praktycznym 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 

2. Maszyny i urządzenia okrętowe, 

3. Technologia remontów, 

4. Termodynamika, 

5. Elektrotechnika i automatyka okrętowa, 

6. Teoria i budowa okrętu, 

7. Podstawy konstrukcji maszyn, 

8. Siłownie okrętowe, 

9. Ochrona środowiska morskiego, 

10. Okrętowe silniki tłokowe 

11. Bezpieczna eksploatacja statku 

12. Doradztwo zawodowe. 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 

1. Pracownia rysunku technicznego, 

2. Laboratorium siłowni okrętowej z symulatorem, 

3. Nauka o materiałach, 

4. Praktyka warsztatowa, 

5. Język angielski zawodowy, 

6. Laboratorium technologii remontów, 

7. Kursy bezpieczeństwa żeglugi, 

8. Praktyka morska. 
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VIII. Wykaz działów programowych dla zawodu technik mechanik okrętowy 

Nazwa przedmiotu Nazwa działu programowego 
Liczba 
godzin dla 
działu 

Liczba 
godzin dla 
przedmiotu 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1.1. Regulacje prawne w zakresie ochrony 
pracy 

7 

30 
1.2. Zagrożenia w środowisku pracy 
mechanika okrętowego 

16 

1.3. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, 
awarii i wypadków 

7 

2. Maszyny i urządzenia okrętowe 

2.1 Maszyny i urządzenia okrętowe 75 

135 
2.2 Kotły okrętowe 30 

2.3 Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja 
okrętowa 

30 

3. Technologia remontów 

3.1 Mechanika i wytrzymałość materiałów 15 

90 
3.2 Technologia remontów 60 

3.3 Metrologia warsztatowa i badania 
nieniszczące 

15 

4. Termodynamika 4.1 Termodynamika 30 30 

5. Elektrotechnika i automatyka 
okrętowa 

5.1 Elektrotechnika i elektronika okrętowa 45 
90 

5.2 Automatyka okrętowa 45 

6. Teoria i budowa okrętu 6.1 Teoria i budowa okrętu 90 90 

7. Podstawy konstrukcji maszyn 7.1 Podstawy konstrukcji maszyn 30 30 

8. Siłownie okrętowe 

8.1 Podstawowe wiadomości o siłowniach 15 

105 
8.2 Budowa i eksploatacja podstawowych 
instalacji siłowni okrętowych 

60 

8.3 Napęd główny statku 30 

9. Ochrona środowiska morskiego 9.1 Ochrona środowiska morskiego 30 30 

10. Okrętowe silniki tłokowe 10.1 Okrętowe silniki tłokowe 90 90 

11. Bezpieczna eksploatacja statku 11.1 Bezpieczna eksploatacja statku 30 30 

12. Pracownia rysunku technicznego 12.1 Rysunek techniczny 120 120 

13. Laboratorium siłowni okrętowej z 
symulatorem 

13.1 Laboratorium siłowni okrętowej 90 
150 

13.2 Symulator siłowni okrętowej 60 

14. Nauka o materiałach 
14.1 Materiałoznawstwo okrętowe 30 

60 
14.2 Płyny eksploatacyjne 30 

15. Praktyka warsztatowa  

15.1 Obróbka ręczna 30 

225 

15.2 Obróbka maszynowa 30 

15.3  Spawalnictwo 30 

15.4  Montaż i demontaż maszyn i 
urządzeń okrętowych 

105 

15.5  Łodzie żaglowe, wiosłowe i 
motorowe 

30 

16. Język angielski zawodowy 16.1 Język angielski zawodowy 90 90 

17. Laboratorium technologii 
remontów  

17.1 Technologia remontów 30 30 

18. Kursy bezpieczeństwa żeglugi 

18.1 Indywidualne techniki ratunkowe 21,5 

75 18.2 Ochrona przeciwpożarowa stopnia 

podstawowego 
16 
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18.3 Elementarne zasady udzielania 
pomocy medycznej 

11 

18.4 Bezpieczeństwo własne i 
odpowiedzialność wspólna 

20,5 

18.5 Problematyki ochrony na statku 6 

19. Praktyka morska 

19.1 Mustrowanie 8  

320(60 dni) 19.2 Praktyka maszynowa – pełnienie 
wacht portowych i morskich w maszynowni 
i na pokładzie  

312 

20. Doradztwo zawodowe 20.1. Doradztwo zawodowe 10 10 
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IX. Tabela zbieżności 

Tabela zbieżności realizowanego programu nauczania z treściami wynikającymi 

z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie ramowych 

programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (tekst jednolity 

Dz.U. z 2017 roku, poz. 775), na poziomie pomocniczym na świadectwo motorzysty wachtowego w 

żegludze międzynarodowej oraz na poziomie operacyjnym na dyplom mechanika wachtowego w 

żegludze krajowej. 

Lp. 
Nazwa przedmiotu i wymagana 

liczba godzin według 
rozporządzenia 

Nazwa przedmiotu Nazwa działu 

L
ic

z
b

a
 

g
o

d
z
in

 

1. 

Maszyny i urządzenia 
okrętowe (wykłady) 

55 Maszyny i urządzenia 
okrętowe 

1.1. Maszyny i urządzenia 
okrętowe 

75 

Kotły okrętowe (wykłady) 24 1.2. Kotły okrętowe 30 

Chłodnictwo, wentylacja 
i klimatyzacja okrętowa 
(wykłady) 

12 1.3. Chłodnictwo, wentylacja i 
klimatyzacja okrętowa 

30 

2. 

Technologia remontów 
(wykłady) 

30 Technologia remontów 2.1. Technologia remontów 60 

2.2. Metrologia warsztatowa i 
badania nieniszczące 

15 

Mechanika i wytrzymałość 
materiałów 

6 2.3. Mechanika i wytrzymałość 
materiałów 

15 

3. 
Termodynamika 16 Termodynamika 3.1. Termodynamika 30 

4. 

Elektrotechnika i 
elektronika okrętowa 

17 Elektrotechnika i 
automatyka okrętowa  

4.1. Elektrotechnika i elektronika 
okrętowa 

45 

Automatyka okrętowa 16 4.2. Automatyka okrętowa 45 

5. 
Teoria i budowa okrętu 26 Teoria i budowa okrętu 5.1.  Teoria i budowa okrętu 90 

6. 

Siłownie okrętowe 
(wykłady) 

24 Siłownie okrętowe 6.1. Podstawowe wiadomości o 
siłowniach 

15 

6.2. Budowa i eksploatacja 
podstawowych instalacji 
siłowni okrętowych 

70 

6.3. Napęd główny statku 20 

7. 
Ochrona środowiska 
morskiego 

12 Ochrona środowiska 
morskiego 

7.1.  Ochrona środowiska 
morskiego 

30 

8. 
Okrętowe silniki tłokowe 
(wykłady)  

30 Okrętowe silniki tłokowe 8.1. Okrętowe silniki tłokowe 90 

9. 
Bezpieczna eksploatacja 
statku 

13 Bezpieczna eksploatacja 
statku 

9.1. Bezpieczna eksploatacja 
statku 

30 

10. 

Grafika inżynierska 12 Pracownia rysunku 
technicznego 

10.1 Rysunek techniczny 120 

Teoria i budowa okrętu 
(ćwiczenia) 

2 

11. 

Okrętowe silniki 
spalinowe (laboratorium) 

4 Laboratorium siłowni 
okrętowej 

11.1. Laboratorium siłowni 
okrętowej 

90 

Maszyny i urządzeni 
okrętowe (laboratorium) 

16 

Chłodnictwo, wentylacja i 
klimatyzacja okrętowa 
(laboratorium) 

2 
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Siłownie okrętowe 
(symulator) 

27  11.2. Symulator siłowni 
okrętowych 

60 

Kotły okrętowe 
(symulator) 

2 

Automatyka okrętowa 
(symulator) 

4 

12. 

Materiałoznawstwo 
okrętowe (wykłady) 

12 Nauka o materiałach 12.1. Materiałoznawstwo okrętowe 30 

Płyny eksploatacyjne 4 12.2. Płyny eksploatacyjne 30 

13. 
Materiałoznawstwo 
(laboratorium) 

4 Praktyka warsztatowa 13.1. Spawalnictwo 30 

14. 
Język angielski 
(ćwiczenia) 

60 Język angielski zawodowy 14.1. Język angielski zawodowy 90 

15. 
Technologia remontów 
(laboratorium) 

25 Laboratorium technologii 
remontów 

15.1. Technologia remontów 30 
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X. Program nauczania do poszczególnych przedmiotów 

 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

1.1. Regulacje prawne w zakresie ochrony pracy  

TWO.06.1.1. rozróżnia 
pojęcia związane 
z bezpieczeństwem i higieną 
pracy, ochroną 
przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią 

1) posługuje się terminologią 
dotyczącą bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony 
środowiska  

2) wymienia przepisy prawa 
dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony 
środowiska 

3) określa warunki organizacji 
pracy zapewniające wymagany 
poziom ochrony zdrowia i życia 
przed zagrożeniami w środowisku 
pracy 

4) określa działania zapobiegające 

wyrządzeniu szkód w środowisku 

5) opisuje wymagania dotyczące 

ergonomii pracy 

- System ochrony pracy w Polsce. 

- Uregulowania prawne w zakresie 

prawa pracy w Unii Europejskiej. 

- Prawna ochrona środowiska. 

- Elementy prawa pracy: 
podstawowe zasady prawa pracy, 
stosunek pracy, świadczenia 
związane z pracą, obowiązki 
pracodawcy i pracownika, 
odpowiedzialność pracownika, 
czas pracy, urlopy, uprawnienia 
związane z rodzicielstwem, 
ochrona pracy kobiet, 
pracowników młodocianych i osób 
niepełnosprawnych, 
odpowiedzialność za wykroczenia 

przeciwko pracownikom. 

 

TWO.06.1.2. charakteryzuje 
zadania i uprawnienia 
instytucji oraz służb 
działających w zakresie 
ochrony pracy i ochrony 
środowiska 

1) wymienia instytucje i służby 
działające w zakresie ochrony 
pracy i ochrony środowiska 

2) wskazuje zadania i uprawnienia 
instytucji i służb działających 
w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska 

TWO.06.1.3. opisuje prawa 
i obowiązki pracownika oraz 
pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

1) wymienia prawa i obowiązki 
pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństw i higieny pracy 

2) wymienia prawa i obowiązki 
pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  

3) omawia konsekwencje 
nieprzestrzegania obowiązków 
pracownika i pracodawcy w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

TWO.06.8.1 przestrzega 
zasad kultury osobistej i etyki 
zawodowej 

1) stosuje zasady kultury osobistej 
i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 
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 4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne 
i niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 

1.2. Zagrożenia w środowisku pracy mechanika okrętowego  

TWO.06.1.6. określa 
zagrożenia dla zdrowia i życia 
człowieka oraz mienia i 
środowiska związane z 
wykonywaniem zadań 
zawodowych 

1) omawia czynniki szkodliwe 
występujące w środowisku pracy 

2) wymienia zagrożenia związane 
z występowaniem czynników 
niebezpiecznych i szkodliwych dla 

środowiska 

3) określa źródła zagrożenia dla 
zdrowia i życia człowieka oraz 
mienia i środowiska podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

4) określa zagrożenia zawiązane z 
wykonywaniem robót 

5) omawia przyczyny 
występowania zagrożeń w 
środowisku pracy 

6) określa skutki oddziaływania na 
organizm czynników szkodliwych 
występujących na stanowisku 
pracy 

7) omawia metody zapobiegania 
oddziaływaniu czynników 
szkodliwych na organizm 
człowieka 

- Podstawowe obowiązki 
pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Prawa i obowiązki pracownika z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

- Czynniki ora procesy pracy 
stwarzające szczególne 
zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

- Profilaktyka ochronna zdrowia 
pracowników. 

- Wypadki przy pracy i choroby 
zawodowe. 

- Szkolenia. 
- Środki ochrony indywidualnej i 

zbiorowej. 
- Prace szczególnie niebezpieczne. 
- Służba bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 
- Komisja bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 
- Obowiązki organów sprawujących 

nadzór 
- Przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy dotyczące wykonywania 
zadań zawodowych 

TWO.06.1.5. organizuje 
stanowisko pracy zgodnie z 
wymaganiami ergonomii oraz 
przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska  

1) opisuje zasady bezpiecznego 
posługiwania się narzędziami 

TWO.06.1.7. stosuje środki 
ochrony indywidualnej i 
zbiorowej podczas 
wykonywania zadań 
zawodowych 

1) rozróżniać środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

2) dobiera środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązujące przy 

wykonywaniu zadań zawodowych 
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TWO.06.8.1 przestrzega 
zasad kultury osobistej i etyki 
zawodowej 

1) stosuje zasady kultury osobistej 
i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 

słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 

1.3. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków  

TWO.06.1.8. udziela 
pierwszej pomocy w stanach 
nagłego zagrożenia zdrowia 

1) opisuje podstawowe symptomy 
wskazujące na stany nagłego 
zagrożenia życia 

2) ocenia sytuację 
poszkodowanego na podstawie 
analizy objawów obserwowanych u 
poszkodowanego 

3) zabezpiecza siebie, 
poszkodowanego i miejsce 
wypadku 

4) układa poszkodowanego w 
pozycji bocznej 

5) powiadamia odpowiednie służby 

6) prezentuje udzielanie pierwszej 
pomocy w urazowych stanach 
nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
np. krwotok, zmiażdżenie, 
amputacja, złamanie, oparzenie 

7) prezentuje udzielanie pierwszej 
pomocy w nieurazowych stanach 
nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
np. omdlenie, zawał, udar 

8) wykonuje resuscytację 
krążeniowo-oddechową na 
fantomie zgodnie z wytycznymi 
Polskiej Rady Resuscytacji i 
Europejskiej Rady Resuscytacji 

- System ratownictwa w Polsce – 
łańcuch przeżycia. 

- Stany nagłego zagrożenia życia – 
symptomy. 

- Zasady zabezpieczenia 
poszkodowanego oraz miejsca 
wypadku. 

- Zasady powiadamiania 
właściwych służb: numery 
alarmowe, sposób wzywania 
pomocy, informacje 
przekazywane ratownikom 

- Zasady udzielania pierwszej 
pomocy w sposób bezpieczny dla 
ratownika – postępowanie 
aseptyczne 

- Udzielanie pomocy w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia  

- Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa 
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TWO.06.8.1 przestrzega 
zasad kultury osobistej i 
etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury osobistej i 
ogólnie przyjęte normy zachowania 
w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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2. Maszyny i urządzenie okrętowe 

Przedmiot Maszyny i Urządzenia Okrętowe realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 

egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz. U. poz. 536) z późniejszymi zmianami  

w przedmiotach „Maszyny i urządzenia okrętowe” , „Kotły okrętowe”, „Chłodnictwo, 

wentylacja i klimatyzacja okrętowa” na świadectwo motorzysty wachtowego i na dyplom 

mechanika w żegludze krajowej. 

2.1. Maszyny i urządzenia okrętowe 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.2.2. rozróżnia 
części maszyn 

7) wskazuje zastosowanie 
elementów, zespołów 
i mechanizmów maszyn i urządzeń 

- Mechanizmy siłowni okrętowych. 
- Układy pompowe, ich rodzaje, budowa 

i elementy składowe. 
- Charakterystyki układów pompowych 

oraz ich elementów 
- Klasyfikacja pomp oraz zastosowanie 

poszczególnych ich rodzajów. 
- Parametry pracy pomp. 
- Współpraca pomp z układem 

pompowym 
- Współpraca szeregowa i równoległa 

pomp. 
- Sposoby regulacji wydajności pomp. 
- Wpływ parametrów układu 

pompowego na wydajność pomp. 
- Najważniejsze czynności obsługowe 

pomp oraz usterki (objawy i sposoby 
ich usuwania) 

- Zjawisko kawitacji, skutki i sposoby 
zapobiegania 

- Strumienice: budowa i zasada 
działania, parametry pracy, 
współpraca z instalacją 

- Budowa i zasada działania oraz 
zasady bezpiecznej eksploatacji: 
a) pomp, strumienic, sprężarek. 
b) urządzenia do oczyszczania 

paliw i olejów  
c) wymienników ciepła 
d) urządzeń do uzyskiwania wody 

słodkiej z wody morskiej  
e) urządzenia do odolejania wód 

zęzowych, 
f) urządzeń do oczyszczania 

ścieków sanitarnych. 
- Klasyfikacja i zastosowanie sprężarek 
- Sprężarki wyporowe i wirowe: 

a) Budowa i zasada działania, 
sprężanie wielostopniowe, 
temperatura końca sprężania, 
chłodzenie i smarowanie 
sprężarek 

b) Rozrząd sprężarek wyporowych 
c) Parametry pracy oraz wielkości 

charakterystyczne 
d) Współpraca z instalacją 

sprężonego powietrza 

TWO.06.2.10. określa 
budowę oraz przestrzega 
zasad działania maszyn i 
urządzeń jednostek 
pływających 

1) rozpoznaje maszyny i urządzenia 
jednostek pływających 

2) opisuje budowę oraz 
eksploatację pomp wirowych, 
wyporowych i strumieniowych 

3) wyjaśnia zasady eksploatacji 
układów pompowych 

4) opisuje budowę sprężarek 
wyporowych, wirowych i 
wentylatorów 

5) opisuje budowę urządzeń do 
oczyszczania paliw i olejów 
smarnych 

6) opisuje budowę odolejaczy, 
spalarek 

7) opisuje budowę oczyszczalni 
ścieków 

8) opisuje budowę wymienników 
ciepła, chłodnic, podgrzewaczy, 
skraplaczy i wyparowników, 
urządzeń chłodniczych i 
klimatyzacyjnych 

9) opisuje budowę urządzeń do 
produkcji wody słodkiej 

10) opisuje budowę układów 
hydroforowych 

11) określa zasadę działania 
układów hydraulicznych i 
pneumatycznych stosowanych na 
statku 

12)objaśnia budowę urządzeń 
kotwicznych, cumowniczych i 
przeładunkowych oraz zamknięć 
lukowych 

13) objaśnia budowę maszyn 
sterowych, specjalnych urządzeń 
sterowych i pędników, w tym sterów 
strumieniowych 

14) objaśnia budowę mechanizmów 
śrub nastawnych, kotłów i zasadę 
działania systemów obsługujących 
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TWO.06.2.11. posługuje 
się dokumentacją 
techniczną maszyn i 
urządzeń oraz 
przestrzega norm 
dotyczących rysunku 
technicznego, części 
maszyn, materiałów 
konstrukcyjnych i 
eksploatacyjnych 

1) rozróżnia rodzaje dokumentacji 
technicznej dotyczącej 
użytkowania maszyn i urządzeń, 
obsługi codziennej i konserwacji 
podczas eksploatacji statku 

6) rozróżnia części i mechanizmy 
maszyn i urządzeń związanych z 
eksploatacją statku 

7) wyjaśnia sposób działania 
maszyn i urządzeń, posługując 
się dokumentacja techniczną 
związanych z eksploatacją 
statku 

e) Najważniejsze czynności 
obsługowe (uruchamianie, nadzór 
w czasie pracy, zatrzymanie) 

f) Regulacja wydajności oraz 
zjawisko pompowania sprężarek 
wirowych – sposoby 
zapobiegania 

g) Zabezpieczenia sprężarek i 
instalacji sprężonego powietrza 

- Dmuchawy i wentylatory 
- Zanieczyszczenia paliw i olejów i ich 

wpływ na eksploatację urządzeń i 
instalacji okrętowych 

- Sedymentacja grawitacyjna i 
wirowanie: 
a) Podstawy teoretyczne, 
b) Budowa wirówek, 
c) Dobór metod i parametrów 

wirowania paliw okrętowych i 
olejów smarowych, 

d) Najważniejsze czynności 
obsługowe wirówek 
(uruchamianie, nadzór w czasie 
pracy, zatrzymanie) 

- Filtrowanie: 
a) Podstawy teoretyczne, 
b) Przegrody filtracyjne i ich 

wielkości charakterystyczne 
c) Budowa i obsługa filtrów 

paliwowych i olejowych 
- Wymienniki ciepła: 

a) Podstawy ruchu ciepła w 
wymiennikach, przewodzenie, 
unoszenie, przenikanie ciepła i 
promieniowanie, 

b) Podział, budowa i zastosowanie 
wymienników ciepła, 

c) Elementy konstrukcyjne 
wymienników ciepła 

d) Parametry pracy wymienników 
ciepła, 

e) Obsługa wymienników ciepła, 
układy automatycznej regulacji 
temperatury czynników, 

f) Czyszczenie, konserwacja, próby 
szczelności wymienników ciepła 

- Urządzenia do uzyskiwania wody 
słodkiej z wody morskiej: budowa, 
zasada działania i obsługa. 

- Najważniejsze czynności obsługowe 
wyparowników podciśnieniowych i 
urządzeń odwróconej osmozy. 

- Budowa, zasada działania i obsługa 
urządzeń do odolejania wód zęzowych 
i ścieków sanitarnych  

- Hydrauliczne instalacje okrętowe. 
a) Podstawy teoretyczne pracy 

instalacji hydraulicznych, symbole 
stosowane w dokumentacji 
instalacji hydraulicznych 

b) ‘elementy instalacji 
hydraulicznych (pompy i silniki 
hydrauliczne, siłowniki, zawory i 
rozdzielacze, przewody, zbiorniki) 

- Urządzenia sterowe statku. 

TWO.06.2.13. rozróżnia 
elementy wyposażenia 
okrętu 

1) rozróżnia wyposażenie 
pokładowe, ratownicze i 
ratunkowe 

7) omawia wyposażenie 
cumownicze i holownicze statku 

TWO.06.3.1. rozróżnia 
statki, siłownie okrętowe, 
maszyny, urządzenia 
oraz instalacje okrętowe 

5) nazywa maszyny, urządzenia 
stosowane w siłowni okrętowej 

6) wymienia przeznaczenie 
maszyn, urządzeń oraz 
instalacji okrętowych 

TWO.06.3.2. stosuje 
normy i dokumentacje 
techniczną dotyczącą 
sprzętu kontrolno-
pomiarowego, maszyn, 
urządzeń i instalacji 
okrętowych w języku 
polskim i angielskim 

3) używa dokumentacji technicznej 
sprzętu kontrolno-pomiarowego 
maszyn, urządzeń i instalacji  
okrętowych w języku polskim i 
języku angielskim 

TWO.06.3.4. wykonuje 
pomiary i uzupełnia 
poziomy paliwa, smarów, 
olejów, czynników 
chłodniczych i gazów 
technicznych 

9) dobiera parametry wirowania 
różnych rodzajów paliwa 
okrętowych 

TWO.06.3.6. 
przygotowuje materiały 
oraz części zamienne do 
eksploatacji na 
podstawie dokumentacji 

2) określa materiały i techniki 
wytwarzania ważniejszych 
elementów konstrukcyjnych 
maszyn i urządzeń okrętowych 

TWO.06.4.1. posługuje 
się instrukcjami obsługi 
oraz dokumentacją 
techniczno-ruchową w 
języku polskim i języku 
angielskim 

3) opisuje zasady działania maszyn 
i urządzeń na podstawie 
dokumentacji techniczno-
ruchowej 

TWO.06.4.6. ustala 
przyczyny wadliwego 
funkcjonowania maszyn, 
urządzeń i instalacji 
okrętowych oraz 
lokalizuje miejsce 
powstania uszkodzenia 

2) określa wpływ kawitacji na 
zużycie elementów urządzeń 
lub przewodów w sąsiedztwie 
obszarów jej występowania 

TWO.06.8.1 przestrzega 
zasad kultury osobistej i 
etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury osobistej i 
ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje 
zawodowe 



 
 

20 
 

 

  

 4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w 
zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

- Budowa i obsługa 
elektrohydraulicznych maszyn 
sterowych (tłokowej, nurnikowej, 
łopatkowej, toroidalnej) 

- Najważniejsze czynności obsługowe. 
Awaryjna procedura obsługi maszyny 
sterowej 

- Śruby nastawne – Budowa i zasada 
działania. Najważniejsze czynności 
obsługowe. 

- Urządzenia kotwiczne – budowa, 
obsługa elektrycznych oraz 
hydraulicznych kabestanów i wind 
kotwicznych. Najważniejsze czynności 
obsługowe. 

- Instalacje hydrauliczne otwierania i 
zamykania pokryw luków ładowni. 
Awaryjne zamykanie i otwieranie 
ładowni. 

- Instalacje hydrauliczne drzwi 
wodoszczelnych: budowa i obsługa 
drzwi przedziałów wodoszczelnych, 
furt dziobowych i rufowych  

- Urządzenia przeładunkowe. 
- Budowa bomów ładunkowych. 
- Budowa i obsługa wind topenantowych 

i gajowych, dźwigów elektrycznych i 
hydraulicznych  

- windy łodziowe 
- budowa i obsługa wind oraz zrzutni 

łodzi ratunkowych 

TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za 
podejmowane działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za wykonywaną 
pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się 
niebezpiecznymi substancjami i 
niewłaściwej eksploatacji 
maszyn i urządzeń na 
stanowisku pracy 

TWO.06.8.7. stosuje 
zasady komunikacji 
interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne 
i niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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2.2. Kotły okrętowe  

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.2.5. rozpoznaje rodzaje 
korozji oraz określa sposoby ochrony 

przed korozją 

1) omawia rodzaje korozji 

2) rozpoznaje objawy korozji 

3) rozróżnia sposoby ochrony 
przed korozją w zależności od 
rodzaju korozji 

- Podstawy pracy kotłów 
okrętowych: 

a) właściwości termodynamiczne 
wody i pary 

b) cykl przemian 
termodynamicznych 
zachodzących w kotle, 

c) właściwości fizykochemiczne 
olejów diatermicznych. 

- Procesy robocze zachodzące 
w kotle: 

a) spalanie – wpływ parametrów 
paliwa i powietrza oraz stanu 
technicznego palnika na 
jakość procesu spalania 

b) wymiana ciepła – 
promieniowanie, konwekcja, 
rodzaje zanieczyszczeń i ich 
wpływ na wymianę ciepła. 

c) aerodynamika – wpływ 
konstrukcji kotła i 
zanieczyszczeń na opory 
przepływu spalin, wentylatory 
wyciągowe. 

- Klasyfikacja i budowa 
pomocniczych kotłów 
okrętowych. 

- Klasyfikacja, budowa oraz 
przegląd konstrukcji 
okrętowych pomocniczych 
kotłów parowych, wodnych 
i olejowych. 

- Wielkości charakterystyczne, 
parametry i wskaźniki 
współczesnych kotłów 
okrętowych pomocniczych: 

a) jednostkowa pojemność 
wodna, 

b) obciążenie cieplna komory 
paleniskowej 

c) obciążenie cieplne 
powierzchni wymiany ciepła 

d) zakres ciśnień występujących 
w kotle, 

e) zakres temperatur 
występujących w kotle, 

f) zdolności akumulacyjne. 
- Budowa i zasada działania 

kotłów utylizacyjnych. 
- Elementy konstrukcyjne 

kotłów okrętowych: 
a) walczaki wodne i parowo-

wodne, 
b) główne powierzchnie 

ogrzewalne kotłów 
c) szkielet, płaszcz 

gazoszczelny, izolacja, 
d) osuszanie pary, 
e) podgrzewacze powietrz 

i wody, 
f) przegrzewacze pary 

- Armatura i osprzęt kotłowych: 
a) zawory odcinające, 

bezpieczeństwa, zwrotne, 

TWO.06.2.10. określa budowę oraz 
przestrzega zasad działania maszyn 
i urządzeń jednostek pływających 

14) objaśnić budowę 
mechanizmów śrub nastawnych, 
kotłów i zasadę działania 
systemów obsługujących 

TWO.06.2.11. posługuje się 
dokumentacją techniczną maszyn 
i urządzeń oraz przestrzega norm 
dotyczących rysunku technicznego, 
części maszyn, materiałów 
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych 

1) rozróżnić rodzaje dokumentacji 
technicznej dotyczącej 
użytkowania maszyn i urządzeń, 
obsługi codziennej i konserwacji 
podczas eksploatacji statku 

TWO.06.3.1. rozróżnia statki, 
siłownie okrętowe, maszyny, 
urządzenia oraz instalacje okrętowe 

5) nazywa maszyny, urządzenia 
stosowane w siłowni okrętowej 

6) wymienia przeznaczenie 
maszyn, urządzeń oraz instalacji 
okrętowych 

TWO.06.3.4. wykonuje pomiary i 
uzupełnia poziomy paliwa, smarów, 
olejów, czynników chłodniczych i 
gazów technicznych w zbiornikach 
okrętowych 

1) wykazuje umiejętność 
sprawdzenia poziomów cieczy w 
studzienkach zęzowych, 
zbiornikach balastowych, 
zbiornikach resztkowych, 
zbiornikach wody słodkiej, 
zbiornikach wody kotłowej, 
zbiornikach fekaliów 

TWO.06.3.5. ocenia przydatność 
płynów eksploatacyjnych 

stosowanych w siłowni 

1) określa właściwości mediów 
roboczych i sposoby 
przygotowania ich do pracy 

TWO.06.3.6. przygotowuje materiały 
oraz części zamienne do eksploatacji 

na podstawie dokumentacji 

1) rozróżnia paliwa, oleje, wodę i 
inne media robocze 

2) określa materiały i techniki 
wytwarzania ważniejszych 
elementów konstrukcyjnych 

maszyn i urządzeń okrętowych 

TWO.06.4.1. posługuje się 
instrukcjami obsługi oraz 
dokumentacją techniczno-ruchową w 

języku polskim i języku angielskim 

3) opisuje zasady działania 
maszyn i urządzeń na podstawie 
dokumentacji techniczno-

ruchowej 

TWO.06.4.4. posługuje się sprzętem 
kontrolno-pomiarowym stacjonarnym 
i przenośnym stosowanym w 
eksploatacji siłowni okrętowej 

1) opisuje manometry, 

termometry, obrotomierze 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 

kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 
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 3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

b) wodowskazy, 
c) zdmuchiwacze sadzy, 
d) regulatory poziomu, 

pływakowe, sondy 
pojemnościowe, 

e) presostaty, termostaty, 
termopary, manometry, 

f) instalacja do mycia kotłów po 
stronie spalinowej, 

g) instalacje do szumowania 
kotłów 

- Instalacje kotłowe. 
- Instalacje zasilania wodą 

kotłową, parowa, szumowania 
i odmulania. 

- Instalacje zasilania paliwem: 
destylacyjnym, 
pozostałościowym oraz 
odpadami ropopochodnymi 

- Palniki kotłowe: 
a) ciśnieniowe z rozpyleniem 

mechanicznym, 
b) rotacyjne, 
c) dwupaliwowe 
d) z rozpyleniem parowym, 
e) z rozpyleniem powietrznym. 

- Automatyka kotłów 
pomocniczych i utylizacyjnych 

- Obsługa kotłów okrętowych: 
a) włączenie kotłów do pracy, 
b) obsługa kotłów podczas pracy 

(przygotowanie wody w 
czasie pracy kotłów, kontrola 
poziomu wody, obsługa 
codzienna, szumowanie 
wodowskazów i regulatorów 
poziomu) 

c) obsługa systemu paliwowego, 
wodnego, parowego (obsługa 
filtrów i podgrzewaczy, 
obsługa odwadniaczy 
termodynamicznych, skrzyni 
cieplnej, zbiornika 
obserwacyjnego, skroplin 
chłodnicy, skroplin skraplacza 
nadmiarowego) 

d) wygaszanie kołów 
e) odstawienie palnika, 
f) obniżenie ciśnienia,  

szumowanie kotłów, 
g) uzupełnianie wody, 
h) regulacja wydajności kotła 

utylizacyjnego, 
i) współpraca kotła 

utylizacyjnego i opalanego 
- Instalacje bezpieczeństwa 

kotła, bezpieczeństwo obsługi 
kotłów okrętowych i procedury 
awaryjne. 

- Czynności obsługowe 
i kontrolna prawidłowości 
działania wskaźników 
poziomu, działania alarmów i 

blokad palnika. 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 

komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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2.3. Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja okrętowa  

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.2.10 określa budowę oraz 
przestrzega zasad działania maszyn i 

urządzeń jednostek pływających 

8) opisuje budowę wymienników 
ciepła, chłodnic, podgrzewaczy, 
skraplaczy i wyparowników, 
urządzeń chłodniczych i 
klimatyzacyjnych 

- Budowa i zasada działania 
chłodni prowiantowej. 

- Czynniki chłodnicze. 
- Obiegi chłodnicze  stosowane 

na statkach. 
- Sprężarki i agregaty 

chłodnicze: 
a) klasyfikacja i zastosowanie 

sprężarek chłodniczych, 
b) budowa, zasad działania, 

parametry pracy i obsługa 
sprężarek tłokowych, 
śrubowych, spiralnych oraz 
agregatów chłodniczych, 

c) przyrządy pomiarowo-
kontrolne sprężarek, 

d) najczęstsze usterki w czasie 
pracy i objawy 

- Automatyzacja nadzoru 
urządzeń i instalacji 
chłodniczych: 

a) przyrządy pomiarowo-
kontrolne, 

b) zabezpieczenie instalacji 
chłodniczych, 

c) układy regulacji ciśnień, 
temperatury, poziomów 

- Czynności obsługowe 
dotyczące instalacji 
chłodniczych, nastawy 
parametrów pracy instalacji 
chłodniczych 

- Czynności obsługowe 
w stanach awaryjnych 

- Systemy wentylacji 
i klimatyzacji stosowane na 

statkach morskich 

 

TWO.06.2.11. posługuje się 
dokumentacją techniczną maszyn 
i urządzeń oraz przestrzega norm 
dotyczących rysunku technicznego, 
części maszyn, materiałów 
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych 

1) rozróżnia rodzaje dokumentacji 
technicznej dotyczącej 
użytkowania maszyn i urządzeń, 
obsługi codziennej i konserwacji 
podczas eksploatacji statku 

7) wyjaśnia sposób działania 
maszyn i urządzeń, posługując 
się dokumentacją techniczną 
związaną z eksploatacją statku 

TWO.06.3.1. rozróżnia statki, 
siłownie okrętowe, maszyny, 

urządzenia oraz instalacje okrętowe 

5) nazywa maszyny, urządzenia 
stosowane w siłowni okrętowej 

6) wymienia przeznaczenie 
maszyn, urządzeń oraz instalacji 

okrętowych 

TWO.06.3.4 wykonuje pomiary i 
uzupełnia poziomy paliwa, smarów, 
olejów , czynników chłodniczych i 
gazów technicznych w zbiornikach 
okrętowych 

10) omawia czynniki chłodnicze 
stosowane w chłodnictwie 

TWO.06.3.5. ocenia przydatność 
płynów eksploatacyjnych 
stosowanych w siłowni 

1) określa właściwości mediów 
roboczych i sposoby 
przygotowania ich do pracy 

TWO.06.3.6. przygotowuje materiały 
oraz części zamienne do 
eksploatacji na podstawie 
dokumentacji 

1) rozróżnia paliwa, oleje, wodę i 
inne media robocze 

2) określa materiały i techniki 
wytwarzania ważniejszych 
elementów konstrukcyjnych 
maszyn i urządzeń okrętowych 

TWO.06.4.1. posługuje się 
instrukcjami obsługi oraz 
dokumentacją techniczno-ruchową w 
języku polskim i języku angielskim 

3) opisuje zasady działania 
maszyn i urządzeń na podstawie 
dokumentacji techniczno-

ruchowej 

TWO.06.4.4. posługuje się sprzętem 
kontrolno-pomiarowym stacjonarnym 
i przenośnym stosowanym w 
eksploatacji siłowni okrętowej 

1) opisuje manometry, 
termometry, obrotomierze 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 
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 6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

 

TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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3. Technologia remontów 

Przedmiot Technologia remontów realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 

egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz. U. poz. 536) z późniejszymi zmianami  

w przedmiotach „Mechanika i wytrzymałość materiałów” „Technologia remontów” na 

świadectwo motorzysty wachtowego i na dyplom mechanika w żegludze krajowej. 

 

3.1.Mechanika i wytrzymałość materiałów 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

1) opisuje zasady bezpiecznego 
posługiwania się narzędziami 

- Podstawy wytrzymałości 
materiałów: 

a) definicja: obciążenia, 
naprężenia, wytrzymałości 

- Rodzaje obciążeń: 
a) rozciągające 
b) .ściskające, 
c) zginające, 
d) skręcające, 
e) zmęczeniowe 

- Typowe urządzenia do 
transportu pionowego 
i poziomego w siłowni 
okrętowej i rozkłady sił 
obciążających.  

- Dopuszczalne obciążenia 
i warunki stosowania 
urządzeń do transportu 
pionowego i poziomego. 

- Bezpieczne mocowanie 
i transport elementów 
urządzeń w siłowni. 

- Komendy kierowania ruchem 
dźwigu.  

- Weryfikacja lin stalowych 
i elementów zawiesi. 

TWO.06.2.4 rozróżnia środki 
transportu wewnętrznego 

1) opisuje budowę i zasadę 
działania wybranych maszyn i 
urządzeń transportu 
wewnętrznego 

2) wykazuje znajomość 
bezpiecznego użycia wybranych 
maszyn i urządzeń transportu 
wewnętrznego 

3). dobiera sposób i środki 
transportu do rodzaju materiału 

TWO.06.2.13. rozróżnia elementy 

wyposażenia okrętu 

2) opisuje rodzaje lin pod 
względem konstrukcji i rodzaju 
materiału, z jakiego zostały 
wykonane 

TWO.06.4.1. posługuje się 
instrukcjami obsługi oraz 
dokumentacją techniczno-ruchową w 
języku polskim i języku angielskim 

3) opisuje zasady działania 
maszyn i urządzeń na podstawie 
dokumentacji techniczno-
ruchowej 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 



 
 

26 
 

3.2. Technologia remontów 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska 

1) opisać zasady bezpiecznego 
posługiwania się narzędziami 

- Zasady przeprowadzania 
remontu stoczniowego. 

- Dokumentacja remontowa na 
statku. 

- Ogólne zasady 
bezpieczeństwa pracy 
w trakcie napraw i remontów 
maszyn i urządzeń w siłowni 
okrętowej. 

- Zasady bezpiecznej pracy na 
obrabiarkach. 

- Wiertarki. 
- Szlifierki. 
- Tokarki: 

a) rodzaje i obsługa, 
b) rodzaje narzędzi, 
c) podstawowe operacje. 

- Rodzaje narzędzi 
stosowanych w demontażu i 
montażu urządzeń. 

- Zasady bezpieczeństwa 
podczas prac demontażowych 
i montażowych. 

-  Technologia napraw 
rurociągów i armatury 
okrętowej: 

a) cięcie rur, 
b) gwintowanie rur, 
c) doraźne usuwanie 

nieszczelności rur, 
d) zaślepianie odcinków 

rurociągów z połączeniami 
kołnierzowymi, 

e) demontaż rur, 
f) wykonywanie nowych 

odcinków rur z kołnierzami 
(proste i profilowane), 
pasowanie kołnierzy, 

g) naprawa zaworów. 
- Zasady demontażu urządzeń, 

podzespołów i elementów w 
siłowni okrętowej: 

a) sposoby usuwania 
zanieczyszczeń, 

b) wymiana elementów i 
podzespołów, 

c) zasady montażu i próby 
szczelności. 

- Regeneracja elementów 
maszyn i urządzeń: 

a) przy pomocy napawania, 
b) z wykorzystaniem żywic 

epoksydowych, 

TWO.06.2.2. rozróżnia części 

maszyn 

7) wskazuje zastosowanie 
elementów, zespołów i 
mechanizmów maszyn i urządzeń 

8) rozpoznaje objawy zużycia 
części maszyn i urządzeń 

9) klasyfikuje połączenia 

nierozłączne i rozłączne 

TWO.06.2.3. rozróżnia materiały 
konstrukcyjne i eksploatacyjne 

7) rozpoznaje materiały 
konstrukcyjne, eksploatacyjne 
oraz uszczelniające stosowane w 
okrętownictwie 

9) dobiera materiały 
konstrukcyjne, eksploatacyjne 
oraz uszczelniające stosowane w 

okrętownictwie 

TWO.06.2.5. rozpoznaje rodzaje 
korozji oraz określa sposoby ochrony 
przed korozją 

2) rozpoznaje objawy korozji 

3) rozróżnia sposoby ochrony 
przed korozją w zależności od 
rodzaju korozji 

4) rozróżnia rodzaje powłok 

ochronnych i technik nanoszenia 

TWO.06.2.6. rozróżnia techniki i 
metody wytwarzania części maszyn i 

urządzeń 

8) rozróżnia techniki obróbki 
ręcznej materiałów 

9) rozróżnia procesy obróbki 

maszynowej materiałów 

10) opisuje metody obróbki 

powierzchniowej części maszyn 

11) klasyfikuje metody obróbki 
erozyjnej 

12) identyfikuje metody spajania 
metali 

TWO.06.2.7. rozróżnia maszyny, 
urządzenia i narzędzia do obróbki 

ręcznej 

1) dobiera narzędzia, przyrządy i 
urządzenia do wykonywania prac 

z zakresu obróbki ręcznej  

5) rozróżnia rodzaje obrabiarek 
do metalu dotyczące obróbki 

wiórowej 

7) opisuje etapy procesu 
technologicznego dla wybranych 

technik wytwarzania 
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TWO.06.2.12.rozróżnia prace 
związane z cięciem i spawaniem 
elementów okrętu 

1) rozróżnia prace związane z 
cięciem i spawaniem elementów 
okrętu 

2) dobiera urządzenia i maszyny 

do cięcie oraz spawania 

3) rozróżnia prace związane z 
cięciem gazowym 

4) rozpoznaje metody spawania 
elektrycznego 

c) z wykorzystaniem tworzyw 
sztucznych, 

d) z wykorzystaniem 

kompozytów 

TWO.06.4.9. dobiera i stosuje 
narzędzia i sprzęt do przeglądów 
technicznych i bieżącego 
wykonywania prac konserwacyjnych: 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych 

1) dobiera narzędzia i sprzęt do 
przeglądów technicznych 

TWO.06.5.1 rozróżnia rodzaje prac 
remontowych na podstawie 
specyfikacji, przepisów 
klasyfikacyjnych polskich i 
zagranicznych towarzystw 
klasyfikacyjnych, zaleceń 
producentów urządzeń lub stanu 
technicznego maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych 

1)  wyjaśnia funkcję technologii 
remontów 

2) omawia zakres, częstotliwość i 
zasady remontu maszyn, 

urządzeń i instalacji okrętowych 

TWO.06.5.5 wykonuje prace 
przygotowujące siłownię do remontu 
stoczniowego 

1) określa zasady remontu 
stoczniowego siłowni okrętowej 

TWO.06.5.6. dobiera i stosuje 
narzędzia i sprzęt do wykonywania 
prac remontowych 

1) dobiera narzędzia ręczne wraz 
z akcesoriami do remontowych 
prac ślusarskich  

TWO.06.5.8. dobiera i stosuje 
metody regeneracji i naprawy części 
maszyn oraz nanoszenia na nie 
powłok ochronnych regeneracyjnych 

1) opisuje metody regeneracji 
części maszyn w zależności ord 
rodzaju uszkodzeń 
poszczególnych elementów 

2) dobiera metody napraw części 
maszyn 

TWO.06.5.9. kontroluje parametry 
pracy maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych oraz wykonuje regulację 
pod nadzorem 

3) dobiera przyrządy kontrolno-
pomiarowe do prac regulacyjnych 
maszyn i urządzeń okrętowych 

TWO.06.5.11. rozróżnia i stosuje 
zasady prowadzenia dokumentacji 

oraz sprawozdawczość remontowej 

1) określa potrzeby w zakresie 
niezbędnej dokumentacji 
remontowej i części zamiennych z 
uwzględnieniem przepisów 
nadzoru klasyfikacyjnego 

TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 
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3.3. Metrologia warsztatowa i badania nieniszczące 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska 

1) opisać zasady bezpiecznego  

posługiwania się narzędziami 

Podstawy metrologii 
warsztatowej: 

- Przyrządy pomiarowe 
stosowane w remontach 
maszyn i urządzeń i ich 

przeznaczenie. 

- Zasady posługiwania się 

przyrządami pomiarowymi. 

- Metody pomiaru wymiarów 
liniowych i kątowych sprzętem 

uniwersalnym. 

- Wymiary zewnętrzne 
i wewnętrzne. 

- Rodzaje wzorców i ich 
zastosowanie. 

- Sprawdziany. 

Badania nieniszczące: 

- Rola badań nieniszczących w 
diagnostyce zużycia i jakości 
wykonania. 

- Nieniszczące metody 
wykrywania nieciągłości 
materiału:  

a) penetracyjna 

b) magnetyczno-
proszkowa 

c) ultradźwiękowa, 

d) elektryczne, 

e) radiograficzne. 

TWO.06.2.6. rozróżnia techniki i 
metody wytwarzania części maszyn i 
urządzeń 

5) rozróżnić metody badania 
metali i stopów 

6) opisuje sposoby wykrywania 

wad metali i ich stopów 

TWO.06.2.8. rozróżnia przyrządy 
pomiarowe stosowane podczas 
obróbki ręcznej i maszynowej 

1) dobiera metody pomiarowe do 

pomiarów warsztatowych 

2) klasyfikuje przyrządy 

pomiarowe 

3) opisuje właściwości 
metrologiczne przyrządów 

pomiarowych 

4) dobiera przyrządy i narzędzia 
do wykonywania pomiarów 

warsztatowych 

TWO.06.2.9. rozróżnia metody 

kontroli jakości wykonania 

1) identyfikuje sposoby kontroli 
jakości w zależności od 
wykonywanych prac 

2) klasyfikuje przyrządy, 
urządzenia pomiarowe i 
sprawdziany stosowane w 
okrętownictwie 

4) rozróżnia błędy pomiarowe 

6) określa zasady użytkowania i 
przechowywania narzędzi i 
przyrządów pomiarowych 

TWO.06.4.7. określa stopień zużycia 
elementów maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych 

1) interpretuje odczyty 
przyrządów pomiarowych  

TWO.06.5.6. dobiera i stosuje 
narzędzia i sprzęt do wykonywania 
prac remontowych 

2) dobiera przyrządy pomiarowe 
stosowane do prac remontowych 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 
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TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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4. Termodynamika 

Przedmiot Termodynamika realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 

egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz. U. poz. 536) z późniejszymi zmianami na 

świadectwo motorzysty wachtowego i na dyplom mechanika w żegludze krajowej. 

 

 

  

4.1. Termodynamika 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.4.4. posługuje się sprzętem 
kontrolno-pomiarowym stacjonarnym 
i przenośnym w eksploatacji siłowni 
okrętowej 

1) opisuje manometry, 

termometry, obrotomierze 

4) objaśnia wykres indykatorowy 

pracy silnika okrętowego 

- Podstawowe pojęcia z 
termodynamiki: ciśnienie, 
temperatura, masa, energia, 
ciepło, praca, jednostki. 

- Gaz doskonały 
i półdoskonały. 

- Przemiany termodynamiczne. 
- Wykres pracy i wykres ciepła. 
- Obiegi termodynamiczne: 

prawobieżne i lewobieżne. 
- Podstawy miernictwa 

parametrów w procesach 
termodynamicznych. 

- I, II, III zasada termodynamiki 
w zastosowaniach 
praktycznych. 

- Obiegi porównawcze 
tłokowych silników 
spalinowych. 

- Wykresy pracy sprężarek. 
- Termodynamika pary. 
- Wytwarzanie pary, param 

mokra i przegrzana, 
parametry pary. 

- Charakterystyka rodzajów 
ruchu ciepła: przewodzenie, 
przejmowanie, przenikanie, 
ruch ciepła przy zmianie stanu 
skupienia, wpływ 
zanieczyszczeń powierzchni 
na ruch ciepła, sposoby 
intensyfikacji ruchu ciepła 

- Rodzaje wymienników ciepła. 
- Podstawy procesów spalania. 
- Rodzaje spalania.  
- Skład spalin. 
- Przepływ płynów przez 

elementy instalacji 
energetycznych (rury, dysze, 
zwężki, kolana, zawory itd.)  

- Przepływ uwarstwiony i 
burzliwy. 

- Opory hydrauliczne. 
- Charakterystyka elementów 

hydraulicznych, 
charakterystyka rurociągu 

TWO.06.4.5. ocenia stan techniczny 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych 

2) interpretuje prawa 
termodynamiki do pracy silników 
okrętowych 

3) stosuje prawa termodynamiki w 
interpretacji zjawisk 
zachodzących w maszynach, 
urządzeniach i instalacjach 
statkowych 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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5. Elektrotechnika i automatyka okrętowa 

Przedmiot Elektrotechnika i automatyka okrętowa realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i 

wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz. U. poz. 536) z późniejszymi 

zmianami  w przedmiotach „Elektrotechnika i elektronika okrętowa” „Automatyka okrętowa” na 

świadectwo motorzysty wachtowego i na dyplom mechanika w żegludze krajowej. 

 

 

5.1. Elektrotechnika i elektronika okrętowa 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.5. organizuje 
stanowisko pracy zgodnie z 
wymaganiami ergonomii oraz 
przepisami prawa dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska 

1) opisuje zasady bezpiecznego 
posługiwania się narzędziami 

- Podstawowe pojęcia 
elektrotechniki (prąd stały, 
przemienny, jednostki układu SI). 

- Obwody prądu elektrycznego, 
podstawowe prawa. 

- Źródła i odbiorniki prądu. 
- Podstawy elektrotechniki 

okrętowej: 
a) wytwarzanie energii elektrycznej 

na statku: diesel generatory, 
turbogeneratory, generatory 
wałowe,  

b) awaryjne źródła zasilania: 
akumulatory elektryczne, rodzaje 
akumulatorów, zasady 
eksploatacji akumulatorów, 
zastosowanie akumulatorów, 
ładowanie akumulatorów, 

c) agregaty awaryjne z awaryjną 
tablicą rozdzielczą, 

d) zasady ochrony przed 
porażeniem prądem w sieci 
okrętowej, wrażliwość człowieka 
na prąd elektryczny, prądy i 
napięcia bezpieczne, sieci 
izolowane i uziemione, zasady 
uziemiania, kontrola stanu 
upływności sieci. 

- Okrętowe urządzenia łączności 
wewnętrznej. 

- Zasady bezpiecznej pracy 
z urządzeniami elektrycznymi na 
statku. 

- Procedury awaryjne. 

TWO.06.2.10. określa budowę 
oraz przestrzega zasad działania 
maszyn i urządzeń jednostek 

pływających 

1) rozpoznaje maszyny 
i urządzenia jednostek 
pływających 

TWO.06.2.11. posługuje się 
dokumentacją techniczną maszyn 
i urządzeń oraz przestrzega norm 
dotyczących rysunku 
technicznego, części maszyn, 
materiałów konstrukcyjnych i 
eksploatacyjnych 

1) rozróżnia rodzaje dokumentacji 

technicznej dotyczącej 

użytkowania maszyn i urządzeń, 

obsługi codziennej i konserwacji 

podczas eksploatacji statku 

6) rozróżnia części i mechanizmy 
maszyn i urządzeń związanych 
z eksploatacją statku 

7) wyjaśnia sposób działania 
maszyn i urządzeń, posługując 
się dokumentacją techniczną 
związanych z eksploatacją statku 

TWO.06.3.1. rozróżnia statki, 
siłownie okrętowe, maszyny, 
urządzenia oraz instalacje 
okrętowe 

5) nazywa maszyny, urządzenia 

stosowane w siłowni okrętowej 

6) wymienia przeznaczenie 
maszyn, urządzeń oraz instalacji 
okrętowych 

TWO.06.4.1. posługuje się 
instrukcjami obsługi oraz 
dokumentacją techniczno-
ruchową w języku polskim i języku 

angielskim 

3) opisuje zasady działania 
maszyn i urządzeń na podstawie 
dokumentacji techniczno-
ruchowej 

TWO.06.4.2. dobiera przyrządy 
i urządzenia kontrolno-pomiarowe 
do przeprowadzania oceny stanu 
technicznego maszyn, urządzeń 
i instalacji okrętowych 

2) określa zadania mierników 

elektrycznych zainstalowanych na 

głównej tablicy rozdzielczej 

6) określa funkcję przyrządów do 

kontroli pracy elektrycznego 

wyposażenia silnika okrętowego 
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TWO.06.4.3 uruchamia oraz 
obsługuje, pod nadzorem oficera 
mechanika maszyny, urządzenia i 
instalacje okrętowe w ramach wachty 
maszynowej 

8) posiada umiejętność ręcznej 

synchronizacji prądnic, załączania 

na szyny, oraz podziału mocy 

między współpracujące agregaty  

10) wykazuje znajomość 

czynności koniecznych do 

sprawdzenia prawidłowej pracy 

agregatu awaryjnego 

 

TWO.06.4.5 ocenia stan techniczny 
maszyn, urządzeń i instalacji 

okrętowych 

4) wykazuje znajomość systemu 

wytwarzania i dystrybucji energii 

elektrycznej na statku 

5) określa funkcję awaryjnych 

źródeł zasilania 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 

etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 



 
 

33 
 

 

  

5.2. Automatyka okrętowa  

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.2.15 stosuje programy 
komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań 

1) omawia rodzaje programów 
komputerowych wspomagających 
wykonywanie zadań na statku 

- Układy sterowania i układy 
regulacji. 

- Rodzaje i własności układów 
regulacji automatycznej. 

- Struktura układu sterowania 
i regulacji, podstawowe 
człony. 

- Regulatory typu PID – 
pełnione funkcje, dobór 
nastaw. 

- Ustawniki pozycyjne. 
- Budowa i działanie systemów 

sterowania wybranych 
instalacji okrętowych: 

a) wytwarzania pary, 
b) lepkości paliwa, 
c) sprężarek i pomp, 
d) odolejaczy, 
e) oczyszczalni ścieków. 

- Komputerowe systemy 
sterowania. 

- Komputerowe systemy 
sygnalizacyjno-alarmowe. 

- Przetworniki pomiarowe 
wielkości nieelektrycznych 

 

TWO.06.4.2 dobiera przyrządy i 
urządzenia kontrolno-pomiarowe do 
przeprowadzania oceny stanu 
technicznego maszyn i urządzeń 

1) określa funkcje przyrządów do 
kontroli pracy silnika: wskaźniki 
temperatury, ciśnienia, poziomu 
cieczy i liczniki obrotów 

TWO.06.4.5 ocenia stan techniczny 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych 

6) wykazuje znajomość systemu 

sterowania, alarmów i blokad 

silników i instalacji okrętowych 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 

etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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6. Teoria i budowa okrętu 

Przedmiot Teoria i budowa okrętu realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 

egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz. U. poz. 536) z późniejszymi zmianami  

na świadectwo motorzysty wachtowego i na dyplom mechanika w żegludze krajowej. 

 

 

6.1. Teoria i budowa okrętu (12 +14 godz.)  

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.2.4. rozróżnia środki 

transportu wewnętrznego 

6) rozpoznaje urządzenia 

przeładunkowe w zależności od 

ich napędu 

- Typy statków, rozplanowanie 

przestrzenne: 

a. masowce, 

b. drobnicowce, 

c. kontenerowce, 

d. zbiornikowce, 

e. gazowce, 

f. ro-ro, 

g. promy, 

h. pasażerskie, 

i. specjalne. 

- Geometria kadłuba statku: 

a. wymiary główne i 
przekroje, 

b. linie teoretyczne, 

c. stosunki wymiarów 
głównych, współczynniki 
pełnotliwości kadłuba, 

d. wolna burta, linia 

ładunkowa 

e. zanurzenie, 

f. trym, 

g. przechył 

- Pływalność i niezatapialność. 

- Sposoby sterowania statkiem: 

a) pędniki: 

−rodzaje i zasada działania, 

−współpraca śruby z 
kadłubem statku, 

−sprawności śruby i 
kadłuba, 

−siła naporu i moc 
zapotrzebowana napędu, 

b) stery, budowa i zasada 
działania, 

c) utrzymywanie i zmiana 

kursu, 

d) manewrowanie, 

e) praca siłowni w czasie 
manewrów. 

TWO.06.2.5 rozpoznaje rodzaje 
korozji oraz określa sposoby ochrony 
przed korozją 

1) omawia rodzaje korozji i źródła 

korozji 

2) rozpoznaje objawy korozji 

3) rozróżnia sposoby ochrony 
przed korozją w zależności od 
rodzaju korozji 

4) rozróżnia rodzaje powłok 
ochronnych i techniki nanoszenia 

5) dobiera narzędzia do usuwania 
korozji 

6) dobiera metody 
zabezpieczenia przed korozją 

7) dobiera narzędzia i materiały 

do zabezpieczenia przed korozją 

TWO.06.2.10. określa budowę oraz 
przestrzega zasad działania maszyn i 
urządzeń jednostek pływających 

1) rozpoznaje maszyny 
i urządzenia jednostek 
pływających 

12)objaśnia budowę urządzeń 
kotwicznych, cumowniczych 
i przeładunkowych oraz zamknięć 
lukowych 

13) objaśnia budowę maszyn 
sterowych, specjalnych urządzeń 
sterowych i pędników, w tym 

sterów strumieniowych 

14) objaśnić budowę 
mechanizmów śrub nastawnych, 
kotłów i zasadę działania 
systemów obsługujących 

TWO.06.2.11. posługuje się 
dokumentacją techniczną maszyn i 
urządzeń oraz przestrzega norm 
dotyczących rysunku technicznego, 
części maszyn, materiałów 
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych 

2) posługuje się dokumentacją 
konstrukcyjną statku w celu opisu 
budowy statku 

TWO.06.2.13 rozróżnia elementy 
wyposażenia okrętu 

1) rozróżnia wyposażenie 
pokładowe, ratownicze i 
ratunkowe 

2) opisuje rodzaje lin pod 
względem konstrukcji i rodzaju 
materiału, z jakiego zostały 
wykonane 
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 3) rozróżnia elementy składowe 
łańcuchów, klamer, ściągaczy, 
haków 

4) dobiera wyposażenie osprzętu 
ruchomego do wymaganej pracy 

5) rozróżnia elementy bloków i 
talii 

6) omawia rodzaje i 
przeznaczenie poszczególnych 
elementów omasztowania i 
olinowania 

7) omawia wyposażenie 
cumownicze i holownicze statku 

8) wyjaśnia funkcję urządzenia 
kotwicznego, lin cumowniczych i 
holowniczych 

9) określa funkcję trapu 

- Konstrukcja kadłuba: 

a) rysunki konstrukcyjne 
kadłuba, 

b) wiązania wewnętrzne, 

c) połączenia elementów 
wiązań, 

d) konstrukcja dna, 

e) konstrukcja burt, 

f) konstrukcja pokładów,4 

g) grodzie wodoszczelne, 

h) ładownie, 

i) konstrukcje rufy i dziobu, 

j) zbiorniki (denne, burtowe, 
balastowe, paliwowe itd.), 
typowe wyposażenie, 

k) poszycie kadłuba. 

- Symbole używane w 
rysunkach konstrukcyjnych 
statku (przekroje i złady). 

- Materiały konstrukcyjne 
kadłuba, ochrona 
przeciwkorozyjna. 

- Wyposażenie pokładowe 
statku. 

- Wyposażenie ratunkowe 

statku. 

- Stateczność statku, cel i 

skutki balastowania. 

- Skalowanie zbiorników, 
pomiar ilości ładunku. 

- Rozkłady awaryjne, sprzęt 
awaryjny. 

- Zasady zachowania i 
obowiązki członków załogi 
statku podczas alarmów i 
sytuacjach awaryjnych 

- Rola administracji morskiej i 
instytucji klasyfikacyjnych w 
zakresie budowy i 
stateczności 

- Działalność IMO i instytucji 

klasyfikacyjnych. 

- Zasady organizacji pracy na 
statku. 

- Zasady pracy w dziale 
maszynowym w czasie 
eksploatacji jednostki. 

- Zadania członków załogi 
podczas alarmów i awarii 

urządzeń okrętowych. 

- Znaki bezpieczeństwa 
stosowane na statku. 

TWO.06.2.14 stosuje prawa 
dotyczące statyki i dynamiki okrętu 

1) określa konstrukcję kadłuba 
statku i jego geometrię 

2) rozróżnić typy wiązań kadłuba 

3) interpretuje pływalność, 
niezatapialność i stateczność 
statku oraz wytrzymałość kadłuba 

4) interpretuje prawa z zakresu 
statyki i dynamiki statku 

5) korzysta z dokumentacji 
konstrukcyjnej i statecznościowej 
okrętu 

6) wyjaśnia sposoby sterowania 
statkiem 

TWO.06.2.16 posługuje się 
rysunkiem linii teoretycznych kadłuba 
jednostek pływających 

1) omawia sposób wykonania 
rysunku linii teoretycznych 
kadłuba 

2) korzysta z linii teoretycznych 
do wyznaczenia kształtu 
elementów konstrukcyjnych 
kadłuba 

3) opisuje płaszczyzny kadłuba 
okrętu 

TWO.06.3.1 rozróżnia statki, siłownie 
okrętowe, maszyny, urządzenia oraz 
instalacje okrętowe 

1) posługuje się dokumentacją 
konstrukcyjną statku w celu opisu 
budowy statku 

2) dokonuje podziałów statków 
według przeznaczenia 

3) dokonuje podziałów statków 
według rodzaju napędu 

4) określa podstawowe parametry 
techniczno-eksploatacyjne statku 

7) rozróżnia typowe wyposażenie 
pokładowe różnych typów statków 

TWO.06.4.1. posługuje się 
instrukcjami obsługi oraz 
dokumentacją techniczno-ruchową w 
języku polskim i języku angielskim 

2) określa rolę Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej (IMO – 
International Maritime 
Organization) i towarzystw 
klasyfikacyjnych w nadzorze 
technicznym statku 

TWO.06.5.5.wykonuje prace 
przygotowujące siłownię do remontu 
stoczniowego 

 

 

2) wykazuje znajomość procedur 
dotyczących dokowania statku 
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TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.2. planuje zadania 1) omawia czynności realizowane 
w ramach czasu pracy 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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7. Podstawy konstrukcji maszyn 

7.1. Podstawy konstrukcji maszyn 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.2.2. rozróżnia części 
maszyn i urządzeń 

1) opisuje osie i wały 

2) wyjaśnia budowę i 
zastosowanie łożysk ślizgowych i 
tocznych 

3) wyjaśnia budowę i zasadę 
działania sprzęgieł i hamulców 

4) klasyfikuje przekładnie 
mechaniczne 

5) wyjaśnia budowę i zasadę 
działania przekładni 
mechanicznych 

6) wyjaśnia budowę i zasadę 
działania mechanizmów ruchu 
postępowego i obrotowego 

7) wskazuje zastosowanie 
elementów, zespołów i 
mechanizmów maszyn i urządzeń 

8) rozpoznaje objawy zużycia 
części maszyn i urządzeń 

9) klasyfikuje połączenia 

rozłączne i nierozłączne 

10) rozróżnia pasowanie części 
maszyn, określić kształt, wymiary, 
parametry powierzchni oraz 
rodzaj obróbki na podstawie 
szkicu i rysunku technicznego 
części 

11) definiuje pojęcia tolerancji i 
pasowań 

12) oblicza tolerancje wymiarowe 
i parametry pasowań 

- Właściwości materiałów: 
fizyczne, chemiczne, 
mechaniczne i 
technologiczne. 

- Rodzaje materiałów 
stosowanych na części 
maszyn i urządzeń. 

- Budowa i zastosowanie 
podstawowych części 
maszyn: 

a) osie i wały 
b) łożyska ślizgowe i toczne 

- Sprzęgła. 
- Hamulce. 
- Przekładnie mechaniczne. 
- Mechanizmy ruchu 

postępowego i obrotowego. 
- Połączenie części maszyn. 
- Mechanizmy maszyn i 

urządzeń. 
- Podstawy metrologii. 
- Tolerancja i pasowanie. 
- Wykonywanie pomiarów 
- Podstawowe techniki i metody 

wytwarzania: 
a) cieplna, 
b) cieplno-chemiczna, 
c) plastyczna, 
d) obróbka mechaniczna, 
e) obróbka ręczna, 
f) odlewnictwo. 

- Spajanie metali 
- Normalizacja, typizacja, 

unifikacja. 
- Normy międzynarodowe, 

europejskie, krajowe – rola, 
oznaczenie, definicja TWO.06.2.6. rozróżnia techniki i 

metody wytwarzania części maszyn i 
urządzeń 

1) rozróżnia techniki obróbki 
plastycznej, cieplnej oraz cieplno-
chemicznej 

2) rozróżnia metody odlewnicze 
metali 

3) opisuje proces obróbki 
plastycznej, cieplnej oraz cieplno-
chemicznej 

4) określa etapy procesów 
technologicznych wytwarzania 
wyrobów z metali i ich stopów 

7) wymienia właściwości 
materiałów wytwarzanych metodą 
obróbki plastycznej 

8) rozróżnia techniki obróbki 
ręcznej materiałów 

9) rozróżnia procesy obróbki 
maszynowej materiałów 

10) opisuje metody obróbki 
powierzchniowej części maszyn 
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 11) klasyfikuje metody obróbki 
erozyjnej 

12) identyfikuje techniki spajania 
metali 

 

TWO.06.2.7. rozróżnia maszyny, 
urządzenia i narzędzia do obróbki 
ręcznej i maszynowej 

7) opisuje etapy procesu 
technologicznego dla wybranych 
technik wytwarzania 

TWO.06.2.11. posługuje się 
dokumentacją techniczną maszyn i 
urządzeń oraz przestrzega norm 
dotyczących rysunku technicznego, 
części maszyn, materiałów 
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych 

4) wyjaśnia znaczenie 
normalizacji, typizacji i unifikacji w 

budowie maszyn i urządzeń 

6) rozróżnia części i mechanizmy 
maszyn i urządzeń związanych z 

eksploatacją statku 

TWO.06.2.17. rozpoznaje właściwe 
normy i procedury oceny zgodności 
podczas realizacji zadań 
zawodowych 

1) wymienia cele normalizacji 
krajowej 

2) podaje definicję i cechy normy 

3) rozróżnia oznaczenie normy 
międzynarodowej, europejskiej i 
krajowej 

4) korzysta ze źródeł informacji 
dotyczących norm i procedur 

zgodności 

TWO.06.3.6. przygotowuje materiały 
oraz części zamienne do eksploatacji 
na podstawie dokumentacji 

3.6.2. określa materiały i techniki 
wytwarzania ważniejszych 
elementów konstrukcyjnych 

maszyn i urządzeń okrętowych 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 

kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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8. Siłownie okrętowe 

Przedmiot Siłownie okrętowe realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy 

działu maszynowego (Dz. U. poz. 536) z późniejszymi zmianami na świadectwo motorzysty wachtowego i na 

dyplom mechanika w żegludze krajowej. 

 

 

 

8.1. Podstawowe wiadomości o siłowniach okrętowych 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.3.1 rozróżnia statki, 
siłownie okrętowe, maszyny, 
urządzenia oraz instalacje 
okrętowe 

1) posługuje się dokumentacja 
konstrukcyjną statku w celu 
opisu jego budowy 

3) dokonuje podziałów statków 
według rodzaju napędu 

4) określa podstawowe parametry 

techniczno-eksploatacyjne statku 

5) nazywa maszyny, 
urządzenia stosowane w 
siłowni okrętowej 

6) wymienia przeznaczenie 
maszyn, urządzeń oraz 
instalacji okrętowych 

- Bezpieczeństwo i higiena 
pracy w siłowni. 

- Ogólne charakterystyka 
siłowni okrętowych: 

a) pojęcie siłowni okrętowej, 
b) klasyfikacja i typy siłowni, 
c) budowa siłowni, układu 

napędowego i elektrowni 
okrętowej 

TWO.06.4.1 posługuje się 
instrukcjami obsługi oraz 
dokumentacją techniczno-
ruchową w języku polskim i 
języku angielskim 

5) określa wielkości i wskaźniki 

pracy silnika do jego prawidłowej 

eksploatacji na podstawie 

dokumentacji techniczno-

ruchowej 

TWO.06.4.5 ocenia stan 
techniczny maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych 

4) wykazuje znajomość systemu 

wytwarzania i dystrybucji energii 
elektrycznej na statku 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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8.2. Budowa i eksploatacja podstawowych instalacji siłowni okrętowych 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.4.1 posługuje się 
instrukcjami obsługi oraz 
dokumentacją techniczno-ruchową w 
języku polskim i języku angielskim 

2) określa rolę Międzynarodowej 
Organizacji Morskiej (IMO – 
International Maritime 
Organization) i towarzystw 
klasyfikacyjnych w nadzorze 
technicznym statku 

3) opisuje zasady działania 

maszyn i urządzeń na podstawie 

dokumentacji techniczno-

ruchowej 

4) korzysta z dokumentacji 

techniczno-ruchowych silników 

okrętowych w języku polskim i 

języku angielskim 

5) określa wielkości i wskaźniki 
pracy silnika do jego prawidłowej 
eksploatacji na podstawie 
dokumentacji techniczno-
ruchowej 

- Budowa i eksploatacja 
podstawowych instalacji 
statku i siłowni 

- Instalacje chłodzenia silników: 
a) chłodzenie cylindrów, 

układy chłodzenia cylindrów 
silników wolnoobrotowych i 
średnioobrotowych, 

b) parametry ruchowe systemu 
i ich regulowanie, 

c) instalacja chłodzenia 
cylindrów z ciśnieniowym 
zbiornikiem wyrównawczym. 

- Instalacje chłodzenia tłoków 
silników woda słodką 

- Instalacje chłodzenia wody 
morskiej. 

- Centralne instalacje 
chłodzenia. 

- Instalacje paliwowe. 
- Instalacje transportowe 

paliwa. 
- Instalacje oczyszczania 

paliwa. 
- Instalacje zasilania paliwem 

silników. 
- Instalacje transportu i poboru 

olejów smarowych. 
- Instalacje oczyszczania 

smarowych olejów 
silnikowych. 

- Instalacje obiegowe 
smarowania silników 
tłokowych. 

- Instalacje smarowania tulei 
cylindrowych. 

- Instalacje obiegowe 
smarowania: przekładni, 
turbosprężarek, wałów 
śrubowych i pośrednich. 

- Instalacje parowo-wodne 
pomocnicze. 

- Instalacje utylizacji energii 
strat cieplnych. 

- Instalacje spalin wylotowych 
silników i kotłów. 

- Instalacje zęzowe. 
- Instalacje balastowe. 
- Instalacje sprężonego 

powietrza. 
- Instalacje wody słodkiej. 
- Nadzór i obsługiwanie 

tłokowych silników 
spalinowych napędowych w 
czasie pracy: 

a) Parametry i wskaźniki pracy 
silników 

b) dopuszczalne przeciążenia 
silników, 

c) ograniczenia eksploatacyjne 
minimalnych i 
maksymalnych obciążeń 
silników. 

TWO.06.4.2 dobiera przyrządy i 
urządzenia kontrolno-pomiarowe do 
przeprowadzania oceny stanu 
technicznego maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych 

1) określa funkcje przyrządów do 
kontroli pracy silnika: ) ) wskaźnik 
temperatury, ciśnienia, poziomu 

cieczy oraz liczniki obrotów 

TWO.06.4.3. uruchamia oraz 
obsługuje pod nadzorem oficera 
mechanika, maszyny, urządzenia i 
instalacje okrętowe w ramach wachty 

maszynowej 

2) wykazuje znajomość czynności 
koniecznych do przygotowania i 
startu silników pomocniczych i 
silnika głównego 

TWO.06.4.5 ocenia stan techniczny 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych 

3) stosuje prawa termodynamiki w 

interpretacji zjawisk 

zachodzących w maszynach, 

urządzeniach i instalacjach 

statkowych 

4) wykazuje znajomość systemu 
sterowania, alarmów i blokad 
silników i instalacji okrętowych 

5) wykazuje znajomość systemów 
sterowania, alarmów i blokad 

silników i instalacji okrętowych 

TWO.06.4.8. reguluje pod nadzorem 
podstawowe parametry pracy 
układów i systemów siłowni 
okrętowej 

1) rozróżnia podstawowe 
parametry pracy układów i 
systemów siłowni okrętowej 

TWO.06.4.11. stosuje zasady 
prowadzenia dziennika 
maszynowego oraz dokumentacji 
wymaganej przepisami prawa 

1) określa zasady prowadzenia 
dziennika maszynowego zgodnie 

z przepisami prawa 

TWO.06.5.10. ocenia poprawność 
działania maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych: 

a) weryfikuje stan techniczny po 
remoncie maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych 

b) sprawdza poprawność działania 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych 

1) omawia budowę, działanie i 
właściwości pracy instalacji 
silników okrętowych: paliwowej, 
olejowej, chłodzenia, sterowania i 

rozruchu 
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8.3. Napęd główny statków 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.2.10 określa budowę oraz 
przestrzega zasad działania maszyn i 
urządzeń jednostek pływających 

1) rozpoznaje maszyny i 
urządzenia jednostek pływających 

- Napęd główny statków: 
a) opór kadłuba statku, 
b) okrętowe pędniki śrubowe: 

współpraca śruby z 
kadłubem statku, 

c) układy napędowe: awaria 
silników napędu głównego, 

zasady postępowania 

TWO.06.2.11 posługuje się 
dokumentacją techniczną maszyn i 
urządzeń oraz przestrzega norm 
dotyczących rysunku technicznego, 
części maszyn, materiałów 
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych 

5) odczytuje informacje z 

dokumentacji technicznej 

umożliwiające użytkowanie 

maszyn i urządzeń związanych z 

eksploatacją statku 

7) wyjaśnia sposób działania 
maszyn i urządzeń, posługując 
się dokumentacją techniczną, 
związanych z eksploatacją statku 

TWO.06.4.1 posługuje się 
instrukcjami obsługi oraz 
dokumentacją techniczno-ruchową w 

języku polskim i języku angielskim 

3) opisuje zasady działania 
maszyn i urządzeń na podstawie 
dokumentacji techniczno-

ruchowej 

4) korzysta z dokumentacji 
techniczno-ruchowych silników 
okrętowych w języku polskim i 
języku angielskim 

5) określa wielkości i wskaźniki 
pracy silnika do jego prawidłowej 
eksploatacji na podstawie 
dokumentacji techniczno-
ruchowej 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 

etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 
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TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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9. Ochrona środowiska morskiego 

Przedmiot Ochrona środowiska morskiego realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 

egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz. U. poz. 536) z późniejszymi zmianami na 

świadectwo motorzysty wachtowego i na dyplom mechanika w żegludze krajowej. 

9.1 Ochrona środowiska morskiego 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.1. rozróżnia pojęcia 
związane z bezpieczeństwem i 
higieną pracy, ochroną 
przeciwpożarową, ochroną 

środowiska i ergonomią 

1) posługuje się terminologią 
dotyczącą bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony 

środowiska 

2) wymienia przepisy prawa 
dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony 
środowiska 

4) określa działania 
zapobiegające wyrządzeniu szkód 
w środowisku 

- Przepisy prawa 
międzynarodowego i 
krajowego dotyczące ochrony 
środowiska morskiego: 

a) Konwencja MARPOL, 
b) Konwencja DUMPING, 
c) Konwencja HELCOM, 
d) Ustawa o zapobieganiu 

zanieczyszczeniu morza 
przez statki. 

- Definicje i podstawowe 
pojęcia związane z ekologią 

- Statek jako źródło 
zanieczyszczeń, rodzaje i 
ilość eksploatacyjnych 
zanieczyszczeń 
pochodzących ze statków: 

a) spaliny, 
b) ścieki sanitarne, 
c) wody zęzowe, 
d) płyny eksploatacyjne: 

paliwa, środki smarowe, 
czyszczące, konserwacyjne, 
inne, 

e) śmieci, 
f) wody balastowe 
- Wpływ zanieczyszczeń 

eksploatacyjnych na 
środowisko. 

- Metody i środki zapobiegania 
zanieczyszczeniom 
środowiska przez statek: 

a) odolejacze wód zęzowych, 
b) oczyszczanie ścieków 

sanitarnych,  
c) spalarki śmieci,  
d) kontrola spalin, 
e) kontrola odpadów płynów 

eksploatacyjnych, 
f) kontrola wód balastowych, 
g) inne. 
- Rola członków załogi w 

proaktywnej działalności 
zapobiegania  
zanieczyszczeniom morza. 

- Zasady właściwej gospodarki 
odpadami na statku 

TWO.06.1.2. charakteryzuje zadania 
i uprawnienia instytucji oraz służb 
działających w zakresie ochrony 
pracy i ochrony środowiska 

1) wymienia instytucje i służby 
działające w zakresie ochrony 
pracy i ochrony środowiska 

2) wskazuje zadania i 
uprawnienia instytucji i służb 
działających w zakresie ochrony 
pracy i ochrony środowiska 

TWO.06.1.6. określa zagrożenia dla 
zdrowia i życia człowieka oraz mienia 
i środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych 

1) omówić czynniki szkodliwe 
występujące w środowisku pracy 

2) wymienić zagrożenia związane 
z występowaniem czynników 
niebezpiecznych i szkodliwych dla 
środowiska 

TWO.06.3.2  stosuje normy i 
dokumentację techniczną dotyczące 
sprzętu kontrolno-pomiarowego, 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych w języku polskim i 
angielskim 

1) interpretuje akty prawne 
dotyczące ochrony środowiska 
morskiego oraz bezpieczeństwa 
statku i załogi 

TWO.06.3.3 przestrzega procedur 
dotyczących pobierania na statek: 
paliwa, olejów smarowych, 
czynników chłodniczych i gazów 
technicznych z uwzględnieniem 
zasad ochrony środowiska morskiego 
i zapobiegania rozlewom 
zanieczyszczeń 

1) określa pojęcia dotyczące 
ekologii morza 

2) korzysta z procedur 
dotyczących ochrony środowiska 
w czasie wystąpienia awarii 

3) interpretuje wpisy w 
dokumentacji statkowej: książki 
zapisów olejów, ewidencji 
odpadów i ścieków 

4) objaśnić procedury pobierania i 
transportu paliwa i olejów 
smarowych 
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 6) korzysta z przepisów prawa 
dotyczących prawnej ochrony 
wód morskich przed 

zanieczyszczeniami 

7) określa rodzaje zagrożeń na 
statku: kolizja, pożar, mielizna, 
uszkodzenie kadłuba, ładunek 
niebezpieczny 

 

TWO.06.4.10 charakteryzuje 

gospodarkę zużytymi smarami, 

paliwami i ściekami zgodnie z 

Konwencją MARPOL: 

a) określa aktualne przepisy prawne 
dotyczące zasad odzyskiwania, 
uzdatniania oraz utylizacji 

zanieczyszczeń 

b) określa metody odzyskiwania, 
uzdatniania oraz utylizacji 

zanieczyszczeń 

1) opisuje zanieczyszczenia 

wytwarzane przez statki: 

- olejowe 
- ścieki sanitarne 
- chemikalia 
- śmieci 
- popioły ze spalarek 
- spaliny 
- wody balastowe 
- czynniki chłodnicze 

2) określa ilość zanieczyszczeń 
wytwarzanych przez statki 

3) wymienia zasady zapobiegania 
zanieczyszczeniom zgodnie z 
przepisami prawa 

4) wyjaśnia budowę urządzeń 
okrętowych ochrony środowiska 
stosowanych na statkach 

5) omawia zasady obróbki 
ścieków sanitarnych zgodnie z 
przepisami prawa 

6) omawia zasady obróbki śmieci 

7) omawia zasady obróbki wód 
zęzowych i balastowych 

8) omawia zasady ograniczeń 
wpływu emisji spalin na 
środowisko 

9) stosuje zasady bezpiecznego 
zdawania zanieczyszczeń ze 

statku 

TWO.06.6.6 wykonuje czynności 
związane z likwidacją rozlewów na 
morzu 

1) interpretuje rodzaje i źródła 
zanieczyszczeń środowiska 
morskiego zgodnie z Konwencją 
MARPOL 

2) określa czynniki wpływające na 
ilość zanieczyszczeń statkowych 

6) opisuje procedury pobierania 

paliwa  

7) omawia techniki likwidacji 
rozlewów na morzu 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 

kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 
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 5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 

komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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10. Okrętowe silniki tłokowe 

Przedmiot Okrętowe silniki tłokowe realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 

egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz. U. poz. 536) z późniejszymi zmianami na 

świadectwo motorzysty wachtowego i na dyplom mechanika w żegludze krajowej. 

10.1. Okrętowe silniki tłokowe 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.2.2 rozróżnia części 
maszyn i urządzeń 

7) wskazuje zastosowanie 

elementów, zespołów i 

mechanizmów maszyn i urządzeń 

8) rozpoznaje objawy zużycia 
części maszyn i urządzeń 

- Wiadomości wstępne: 
a) podział silników spalinowych 
b) zasada działania tłokowego 

silnika spalinowego 
dwusuwowego i czterosuwowego 

- Teoria procesu roboczego: 
a) obiegi porównawcze a obiegi 

rzeczywiste 
b) wykres indykatorowy, analiza 

wykresów indykatorowych. 
- Proces wymiany ładunku w silnikach 

2- i 4-suwowych 
- Doładowanie: 

a) cel i sposób realizacji procesu 
doładowania, 

b) wykorzystanie energii spalin 
wylotowych: system impulsowy i 
stałociśnieniowy, 

c) parametry powietrza 
doładowującego, chłodzenie, 
wykraplanie pary wodnej, 

d) wpływ czynników 
eksploatacyjnych na parametry 
pracy układów doładowania, 

e) instalacja powietrza 
doładowującego, 

f) eksploatacyjne aspekty pracy 
układów doładowania, 

g) diagnostyka procesu 
doładowania. 

- Wytwarzanie, zapłon i spalanie 
mieszanki paliwowo-powietrznej, 
wpływ przebiegu wtrysku i 
parametrów paliwa na spalanie, 
diagnostyka procesu wtrysku. 

- Budowa, wykonanie i materiały 
podstawowych elementów silnika: 

a) podstawa, 
b) skrzynia korbowa, 
c) blok cylindrowy, 
d) tuleja cylindrowa, 
e) głowica, 
f) śruby ściągowe, 
g) Śruby fundamentowe. 

- Budowa, wykonanie i materiały 
podstawowych elementów układu 
korbowo-tłokowego: 

a) tłoki, 
b) sworznie tłokowe, 
c) pierścienie tłokowe, 
d) trzon tłoka, 
e) wodzik, korbowód, 

TWO.06.2.3 rozróżnia 
materiały konstrukcyjne i 

eksploatacyjne 

7) rozpoznaje materiały 

konstrukcyjne, eksploatacyjne 

oraz uszczelniające stosowane w 

okrętownictwie 

8) opisuje właściwości materiałów 

konstrukcyjnych, 

eksploatacyjnych oraz 

uszczelniających stosowanych w 

okrętownictwie 

TWO.06.2.11 posługuje się 
dokumentacją techniczną 
maszyn i urządzeń oraz 
przestrzega norm dotyczących 
rysunku technicznego, części 
maszyn, materiałów 
konstrukcyjnych i 
eksploatacyjnych 

1) rozróżnić rodzaje dokumentacji 
technicznej dotyczącej 
użytkowania maszyn i urządzeń, 
obsługi codziennej i konserwacji 

podczas eksploatacji statku 

6) rozróżnia części i mechanizmy 

maszyn i urządzeń związanych z 

eksploatacją statku 

7) wyjaśnić sposób działania 
maszyn i urządzeń, posługując 
się dokumentacją techniczną 

związanych z eksploatacją statku 

TWO.06.3.2.stosuje normy i 
dokumentację techniczną 
dotyczące sprzętu kontrolno-
pomiarowego, maszyn, 
urządzeń i instalacji 
okrętowych w języku polski i 
angielskim 

3) używa dokumentację 
techniczną sprzętu kontrolno-
pomiarowego maszyn, urządzeń i 
instalacji  okrętowych w języku 
polskim i języku angielskim 

TWO.06.3.5. ocenia 
przydatność płynów 
eksploatacyjnych stosowanych 
w siłowni okrętowej 

1) określa właściwości mediów 
roboczych i sposoby 

przygotowania ich do pracy 

TWO.06.3.6. przygotowuje 
materiały oraz części 
zamienne do eksploatacji na 
podstawie dokumentacji 

2) określa materiały i techniki 
wytwarzania ważniejszych 
elementów konstrukcyjnych 
maszyn i urządzeń okrętowych 

TWO.06.4.1 posługuje się 
instrukcjami obsługi oraz 
dokumentacją techniczno-
ruchową w języku polskim i 
angielskim 

3) opisuje zasady działania 
maszyn i urządzeń na podstawie 
dokumentacji techniczno-
ruchowej 
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 4) korzysta z dokumentacji 
techniczno-ruchowych silników 
okrętowych w języku polskim i 

języku angielskim 

5) określa wielkości oraz 
wskaźniki pracy silnika do jego 
prawidłowej eksploatacji na 
podstawie dokumentacji 
techniczno-ruchowej 

8) charakteryzuje przebieg 
obiegów porównawczych 
teoretycznych i rzeczywistych 
silników okrętowych na podstawie 
dokumentacji techniczno-
ruchowej 

f) wał korbowy, 
g) łożyska układu korbowego. 

- Mechanika układu korbowego: 
a) siły bezwładności i zasada ich 

wyrównoważenia, 
b) nierównomierność biegu silnika, 
c) przyczyny niewyrównoważenia 

silnika, 
d) budowa i działanie koła 

zamachowego, 
e)  drgania skrętne wału korbowego,  
f) tłumiki drgań skrętnych – budowa, 

działanie i zalecenia 
eksploatacyjne 

- Budowa i działanie zaworowego 
mechanizmu rozrządu: 

a) elementy układu rozrządu: 
krzywka, popychacz, laska 
popychacza, dźwignia zaworowa, 
zespół zaworu grzybkowego ze 
sprężyną, 

b) hydrauliczny układ napędu 
zaworu wydechowego, 

c) pojęcie luzu zaworowego i jego 
regulacja. 

- Paliwa okrętowe i Instalacja 
zasilania paliwem: 

a) wymaganie właściwości paliwa 
okrętowego na dolocie do silnika 
(lepkość i czystość), 

b) budowa układu napędzanego 
mechaniczne i zasada sterowania 
dawką paliwa, 

c) budowa i działanie pomp 
wtryskowych 

d) budowa wtryskiwaczy 
e) budowa układu zasobnikowego i 

zasada sterowania dawką paliwa, 
f) przewody wysokociśnieniowe 

paliwa, 
g) zasada sterowania dawką paliwa 

w silnikach dwupaliwowych. 
- Instalacja chłodzenia silnika: 

a) cel chłodzenia i zadania czynnika 
chłodzącego. 

b) parametry czynników 
chłodzących, 

- Instalacja smarowania silnika: 
a) funkcje oleju smarowego w silniku 
b) instalacja smarowania silnika 

- System rozruchu i sterowania pracą 
silnika: 

a) zasady tworzenia momentu w 
czasie rozruchu 
pneumatycznego, działanie 
elementów pneumatycznej 
instalacji rozruchu, działanie 
rozdzielacza i zaworu 
rozruchowego, 

b) działanie elementów elektrycznej 
instalacji rozruchowej, rozruszniki, 

c) zasada przesterowania wału 
korbowego w czasie rozruchu w 
dwóch kierunkach obrotów silnika 
(nawrotność)  

TWO.06.4.2 dobiera przyrządy 
i urządzenia kontrolno-
pomiarowe do 
przeprowadzania oceny stanu 
technicznego maszyn, 
urządzeń i instalacji 
okrętowych 

1) określa  funkcje przyrządów do 
kontroli pracy silnika: wskaźniki 
temperatury, ciśnienia, poziomu 

cieczy oraz liczniki obrotów 

6) określa funkcje przyrządów do 

kontroli pracy elektrycznego 

wyposażenia silnika okrętowego 

TWO.06.4.3. uruchamia oraz 
obsługuje, pod nadzorem 
oficera mechanika, maszyny, 
urządzenia i instalacje 
okrętowe w ramach wachty 
maszynowej 

2) wykazuje znajomość czynności 
koniecznych do przygotowania i 
startu silników pomocniczych i 
silnika głównego 

TWO.06.4.4. posługuje się 
sprzętem kontrolno-
pomiarowym stacjonarnym i 
przenośnym stosowanym w 
eksploatacji siłowni okrętowej 

1) opisuje manometry, 
termometry, obrotomierze 

4) objaśnia wykres indykatorowy 
pracy silnika okrętowego 

TWO.06.4.5 ocenia stan 
techniczny maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych 

1) określa zjawiska towarzyszące 

pracy silnika: obciążenie 

mechaniczne i cieplne, 

toksyczność spalin, drgania i 

hałasy 

2) interpretuje prawa 

termodynamiki do pracy silników 

okrętowych 

6) wykazuje znajomość systemu 

sterowania, alarmów i blokad 

silników i instalacji okrętowych 

TWO.06.4.7 określa stopień 
zużycia elementów maszyn, 
urządzeń i instalacji 
okrętowych 

4) określa wpływ paliwa ciężkiego 

na zużycie elementów i 

eksploatację silników okrętowych 

TWO.06.5.9 kontroluje 
parametry pracy maszyn, 
urządzeń i instalacji 
okrętowych oraz wykonuje ich 
regulacje pod nadzorem 

4) opisuje budowę i zasadę 

działania silników: dwusuwowego 

i czterosuwowego 

5) wyjaśnia zasady wytwarzania 

mieszaniny paliwowo-powietrznej 

6) omawia procesy cieplno-

chemiczne zachodzące w 

silnikach okrętowych 
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TWO.06.5.10 ocenia 

poprawność działania maszyn, 

urządzeń i instalacji 

okrętowych: 

a) weryfikuje stan techniczny 

po remoncie maszyn, 

urządzeń i instalacji 

okrętowych 

b) sprawdza poprawność 

działania maszyn, urządzeń i 

instalacji okrętowych 

1) omawia budowę, działanie i 

właściwości pracy instalacji 

silników okrętowych: paliwowej, 

olejowej, chłodzenia, sterowania i 

rozruchu 

2) omawia procesy tribologiczne 

zachodzące w silniku okrętowym 

5) określa rodzaje wykresów 

indykatorowych 

7) analizuje proces spalania przy 

wykorzystaniu przebiegów 

indykatorowych 

d) zabezpieczenia w systemie 
sterowania silnikiem 

e) działanie układu sterowania 
podczas manewrowania silnikiem 

- Czynności obsługowe silnika 
apollinowego (napęd główny i 
pomocniczy) 

a) przygotowanie do ruchu 
b) nadzór w czasie pracy 
c) nadzór w czasie manewrów. 
d) zatrzymanie silnika. 

- Podstawowe zagadnienia 
eksploatacyjne okrętowego 
spalinowego silnika tłokowego: 

a) układ tłokowo-korbowy, 
b) układ wtryskowy, 
c) układ smarowania. 
d) układ smarowania gładzi 

cylindrowej. 
e) układ rozruchowy i rozruchowo-

nawrotny, 
f) układ doładowania silnika. 

- Procedury postępowania w 
awaryjnych stanach pracy silnika 
okrętowego. 

 

TWO.06.8.1 przestrzega 

zasad kultury osobistej i etyki 

zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 

etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.3. ponosi 

odpowiedzialność za 

podejmowane działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 

komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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11. Bezpieczna eksploatacja statku 

Przedmiot Bezpieczna eksploatacja statku realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 

egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz. U. poz. 536) z późniejszymi zmianami na 

świadectwo motorzysty wachtowego i na dyplom mechanika w żegludze krajowej. 

11.1. Bezpieczna eksploatacja statku 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.3.2.stosuej normy i 
dokumentację techniczną dotyczące 
sprzętu kontrolno-pomiarowego, 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych w języku polskim i 
angielskim 

1) interpretuje akty prawne 
dotyczące ochrony środowiska 
morskiego oraz bezpieczeństwa 
statku i załogi 

− Podział kompetencji członków 
załogi wymagany przez 
Konwencję STCW. 

− Instruktaże i szkolenia na 

statku: 

a) wymagania konwencji STCW 
dotyczące przeszkoleń na 
poszczególnych stanowiskach 
na statkach morskich, 

b) szkolenia obowiązkowe 
członków załóg na statku po 
zamustrowaniu, 

c) szkolenie załóg na statkach w 
eksploatacji. 

− Struktury organizacyjne załogi 
statku, organizacja działu 
maszynowego, 

− Pełnienie wacht 
maszynowych, praca siłowni 
bezwachtowej: 

a) zasady pełnienia wacht 

maszynowych morskich, 

b) zasady pełnienia wacht 
maszynowych manewrowych, 

c) zasady przygotowania siłowni 
do pracy bezwachtowej, 

d) zasady nadzoru pracy siłowni 
bezwachtowej. 

− Ustawy, konwencje oraz inne 
dokumenty dotyczące 
bezpiecznej eksploatacji 
statku: 

a) konwencja SOLAS. 

b) konwencja MARPOL 

c) standardy ISO. 

− Kodeks ISM na statkach 
morskich: 

a) procedury czynności i operacji 
wykonywanych na statkach, 
(prace na wysokości, prace w 
zamkniętych przestrzeniach, 

inne), 

b) listy kontrolne (check lists), 

c) procedury postępowania na 
wypadek awarii. 

TWO.06.3.3.przestrzega procedur 
dotyczących pobierania na statek: 
paliwa, olejów smarowych, 
czynników chłodniczych i gazów 
technicznych z uwzględnieniem 
zasad ochrony środowiska morskiego 
i zapobiegania rozlewom 
zanieczyszczeń 

7) określa rodzaje zagrożeń na 
statku: kolizja, pożar, mielizna, 
uszkodzenie kadłuba, ładunek 
niebezpieczny 

 

TWO.06.4.3. uruchamia oraz 
obsługuje, pod nadzorem oficera 
mechanika, maszyny, urządzenia i 
instalacje okrętowe w ramach wachty 
maszynowej 

1) wykazuje znajomość procedur 
przejęcia i przekazania wachty 

morskiej 

TWO.06.4.11.stosuje zasady 
prowadzenia dziennika 
maszynowego oraz dokumentacji 

wymaganej przepisami prawa 

1) określa zasady prowadzenia 
dziennika maszynowego zgodnie 
z przepisami prawa 

3) określa procedury wachtowe 

TWO.06.6.1 przestrzega procedur 
postępowania w sytuacjach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego pasażerów i 

załogi statku 

1) wykazuje znajomość systemu 

zarządzania bezpieczeństwem 

SMS (Safety Management 

System) 

2) określa zagrożenia i awarie na 
statku 

3) opisuje procedury 

postępowania w przypadku 

zagrożeń i awarii na statku 

4) rozróżnia rodzaje alarmów 

obowiązujących na statkach 

i sposoby ich ogłaszania 

TWO.06.6.6. wykonuje czynności 
związane z likwidacją rozlewów na 
morzu 

3) opisuje rodzaje zagrożeń 
statku: kolizja, pożar, mielizna, 
uszkodzenie kadłuba, ładunek 
niebezpieczny 

TWO.06.6.7. przestrzega procedur 
związanych z ochroną statku 

1) klasyfikuje poziomy ochrony 

statku w porcie 

2) klasyfikuje ochronę statku 
podczas eksploatacji w morzu 

3) definiuje podstawowe robocze 

terminy z zakresu ochrony na 

morzu, w tym również elementów, 

które mogą odnosić się do 

piractwa i rozboju 
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 4) przedstawia zasady zawarte w 

Międzynarodowym Kodeksie 

Ochrony Statków i Obiektów 

Portowych (Kodeks ISPS) 

− Kodeks ISPS na statkach 
morskich: 

a) procedury czynności członków 
załogi statku w ramach ISPS, 

b) listy sprawdzające. 

Statkowe plany awaryjne, 

a) zasady zachowania podczas 
alarmów i sytuacji awaryjnych, 

b) obowiązki członków załogi 
statku w sytuacjach awaryjnych, 

c) zasady postępowania 
członków załogi maszynowej w 
przypadkach szczególnych np. 
blackout, awaria sterowania 
napędu głównego statku, 

maszyny sterowej. 
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12. Pracowania rysunku technicznego 

Przedmiot Pracowania rysunku technicznego realizuje treści kursu konwencyjnego „Grafika 

inżynierska” zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w 

sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu 

maszynowego (Dz. U. poz. 536) z późniejszymi zmianami na świadectwo motorzysty wachtowego 

i na dyplom mechanika w żegludze krajowej. 

 

  

12.1. Rysunek techniczny 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.2.1 przestrzega zasad 
sporządzania rysunku 
technicznego maszynowego 

1) wyjaśnić zasady wykonywania 
rysunku technicznego 

2) omówić zasady wymiarowania 

3) sporządzić szkice części maszyn 
i rysunki techniczne zgodnie z 
obowiązującymi normami 

4) wykonać rzutowanie, przekrój i 
wymiarowanie zgodnie z 
obowiązującymi normami i 
zasadami 

5) objaśnić szkice i rysunki 
techniczne 

6) podać przykłady wykorzystania 
technik komputerowych do 
sporządzania prostych rysunków 
technicznych 

7) sporządzić rysunek techniczny z 
wykorzystaniem technik 
komputerowych 

- Znormalizowane elementy rysunku 
technicznego: 

a) formaty arkuszy, 
b) podziałki, 
c) grubości, rodzaje i 

zastosowanie linii 
rysunkowych, 

d) pismo techniczne, 
e) układ rzutni, 
f) widoki, przekroje, kłady, 
g) tabliczki znamionowe. 

- Połączenia gwintowe: 
a) rodzaje gwintów, 
b) oznaczenia, 
c) uproszczenia rysunkowe. 

- Połączenia spawane: 
a) kształt spoin, 
b) uproszczenia rysunkowe. 

- Koła i przekładnie zębate – 
uproszczenia rysunkowe. 

- Zasady wymiarowania w rysunku 
technicznym. 

a) znaki wymiarowe. 
b) tolerowanie wymiarów 

rysunkowych. 
c) szczególne przypadki 

wymiarowania, 
d) tolerancja i pasowanie w 

rysunku technicznym 
- Zasady rysowania linii 

teoretycznych kadłuba. 
- Zasady sporządzania schematów 

instalacji siłowni okrętowych. 
- Zasady sporządzania schematów 

układów hydraulicznych i 
pneumatycznych. 

- Zasady sporządzania schematów 
instalacji elektrycznej. 

- Interpretacja rysunków 
technicznych. 

- Wykonywanie rysunków i 
wymiarowanie podstawowych 
elementów maszyn: 

a) rysunek wykonawczy części 
maszyn, 

b) rysunek złożeniowy. 
- Wykonywanie rysunków 

technicznych i wymiarowanie 
podstawowych elementów maszyn 
z wykorzystaniem technik 
komputerowych. 

TWO.06.2.15 stosuje programy 
komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań 

1) omówić rodzaje programów 
komputerowych wspomagających 
wykonywanie zadań na statku 

3) wykonuje rysunki kadłuba i jego 
elementów oraz węzłów 
konstrukcyjnych z zastosowaniem 
programów komputerowych 

TWO.06.2.16 posługuje się 
rysunkiem linii teoretycznych 
kadłuba jednostek pływających 

1) omawia sposób wykonywania 

rysunku linii teoretycznych kadłuba 

2) korzysta z linii teoretycznych do 

wyznaczania kształtu elementów 

konstrukcyjnych kadłuba 

3) opisuje płaszczyzny kadłuba 
okrętu 

TWO.06.3.2. stosuje normy i 
dokumentację techniczną 
dotyczącą sprzętu kontrolo-
pomiarowego, maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych w języku 
polskim i angielskim 

3) używa dokumentację techniczną 
sprzętu kontrolno-pomiarowego 
maszyn, urządzeń i instalacji  
okrętowych w języku polskim i 
języku angielskim 

TWO.06.4.12. korzysta ze 
specjalistycznych programów 
komputerowych i symulatorów 
maszyn, urządzeń i instalacji 

1) uruchamia specjalistyczne 
programy komputerowe 

4) obsługuje sprzęt komputerowy i 
diagnostyczny 
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13. Laboratorium siłowni okrętowej z symulatorem 

Przedmiot Laboratorium siłowni okrętowej z symulatorem realizuje zgodnie z Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i 

wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz. U. poz. 536) z późniejszymi 

zmianami przedmioty: „Okrętowe silniki tłokowe” „Maszyny i urządzenia okrętowe” 

„Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja okrętowa” „Siłownie okrętowe” „Kotły okrętowe” 

„Automatyka okrętowa” na świadectwo motorzysty wachtowego i na dyplom mechanika 

w żegludze krajowej. 

13.1. Laboratorium siłowni okrętowej 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.4 przestrzega przepisów 
prawa dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

1) stosuje zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas realizacji 
zadań 

2) stosuje zasady ochrony 
środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej podczas zadań 
zawodowych 

- Sprężarka: 
a) przygotowanie sprężarki i 

instalacji sprężonego 
powietrza do ruchu,  

b) załączenie sprężarki, 
c) odczyt i interpretacja 

wartości parametrów 
pracy sprężarki, ocena 
prawidłowości wartości 
parametrów na podstawie 
zaleceń producenta 

d) czynności obsługowe w 
trakcie pracy sprężarki 

- Wirowanie paliwa: 
a) dobór metody wirowania 

(puryfikacja, klaryfikacja, 
szeregowe i równoległe 
łączenie wirówek) 

b) dobór parametrów 
wirowania dla określonego 
paliwa 

c) przygotowanie instalacji 
do oczyszczania paliwa, 

d) przygotowanie wirówki do 
uruchomienia, 

e) uruchomienie wirówki, 
nastawa parametrów 
wirowania, 

f) czynności obsługowe 
w trakcie pracy wirówki 
paliwa, 

g) wyłączenie wirówki 
i zamknięcie instalacji 
oczyszczania paliwa. 

- Obsługa urządzeń 
pomocniczych siłowni 
okrętowych: 

a) przygotowanie instalacji 
b) uruchomienie pod 

nadzorem, 
c) ocena poprawności pracy 
d) wyłączenie. 

- Bieżący nadzór nad 
sprężarką chłodniczą 

- Systemy wentylacji i 
klimatyzacji stosowane na 
statkach . 

- Eksploatacja instalacji 
chłodniczych i 
klimatyzacyjnych. 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

2) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

3) posługuje się maszynami i 
urządzeniami w sposób 
bezpieczny 

TWO.06.1.7. stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

2) dobiera środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

3) stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

TWO.06.2.11 posługuje się 
dokumentacją techniczną maszyn 
i urządzeń praz przestrzega norm 
dotyczących rysunku technicznego, 
części maszyn, materiałów 
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych 

1) rozróżnia rodzaje dokumentacji 
technicznej dotyczącej 
użytkowania maszyn i urządzeń, 
obsługi codziennej i konserwacji 
podczas eksploatacji statku 

5) odczytuje informacje z 
dokumentacji technicznej 
umożliwiające użytkowanie 
maszyn i urządzeń związanych z 
eksploatacją statku 

6) rozróżnia części i mechanizmy 
maszyn i urządzeń związanych z 
eksploatacją statku 

TWO.06.2.15. stosuje programy 
komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań zawodowych 

1) omawia rodzaje programów 
komputerowych wspomagających 
wykonywanie zadań na statku 

TWO.06.3.2. stosuje normy i 
dokumentację techniczną dotyczącą 
sprzętu kontrolno-pomiarowego, 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych w języku polskim i 
angielskim 

2) dobiera normy sprzętu 
pomiarowego instalacji 
okrętowych w języku polskim i 
języku angielskim 
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 3) używa dokumentacji 
technicznej sprzętu kontrolno-
pomiarowego maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych w języku 
polskim i języku angielskim 

- Bilans cieplny chłodni. 
- Podstawowe czynności 

obsługowe silnika 
spalinowego tłokowego: 

a) przygotowanie instalacji 
obsługujących silnik i 
silnika do ruchu, 

b) uruchomienie silnika, 
c) nadzór w czasie pracy, 

odczyt parametrów i 
interpretacja, 

d) zatrzymanie silnika 
- Wykonanie i analiza 

wykresów indykatorowych  
- Wyznaczenie średniego 

ciśnienia indykowanego 
oraz mocy silnika. 

- Regulacja silnika pod 
nadzorem. 

- Wyznaczanie charakterystyk 
silnika. 

- Wypełnianie dziennika 
maszynowego – 
zapisywanie parametrów 
roboczych silników, maszyn, 
urządzeń i instalacji 
okrętowych. 

- Posługiwanie się 
dokumentacją techniczną 
silnika, maszyn i urządzeń 
okrętowych, w języku 
polskim i języku angielskim. 

TWO.06.3.4. wykonuje pomiary i 
uzupełnia poziomy paliwa, smarów, 
olejów, czynników chłodniczych i 
gazów technicznych w zbiornikach 
okrętowych 

1) wykazuje umiejętność 
sprawdzenia poziomów cieczy w 
studzienkach zęzowych, 
zbiornikach balastowych, 
zbiornikach resztkowych, 
zbiornikach wody słodkiej, 
zbiornikach wody kotłowej, 
zbiornikach fekaliów 

2) dokonuje wpisu dokonanych 
wyników pomiarów do dziennika 
maszynowego 

3) wykazuje znajomość 
statkowych procedur pobierania 
próbek i kontroli stanu oleju 
smarowego 

9) dobiera parametry wirowania 
różnych rodzajów paliw 
okrętowych 

10) omawia czynniki chłodnicze 
stosowane w chłodnictwie 

11) ocenia działanie instalacji 
chłodniczej na podstawie 
wskazań aparatury kontrolno-
pomiarowej 

12) ocenia pracę kotłów 
okrętowych na podstawie 
wskazań aparatury kontrolno-
pomiarowej 

TWO.06.3.5. ocenia przydatność 
płynów eksploatacyjnych 
stosowanych w siłowni okrętowej 

1) określa właściwości mediów 
roboczych i sposoby 
przygotowania ich do pracy 

TWO.06.3.6. przygotowanie 
materiałów oraz części zamiennych 
do eksploatacji na podstawie 
dokumentacji 

1) rozróżnia paliwa, oleje, wodę i 
inne media robocze 

2) określa materiały i techniki 
wytwarzania ważniejszych 
elementów konstrukcyjnych 
maszyn i urządzeń okrętowych 

3) prowadzi dokumentację 
materiałową i maszynową 
dotyczącą elementów maszyn i 
urządzeń okrętowych 

TWO.06.4.1 posługuje się 
instrukcjami obsługi oraz 
dokumentacją techniczno-ruchową w 
języku polski i języku angielskim 

4) korzysta z dokumentacji 
techniczno-ruchowych silników 
okrętowych w języku polskim i 
języku angielskim 

5) określa wielkości i wskaźniki 

pracy silnika do jego prawidłowej 

eksploatacji na podstawie 

dokumentacji techniczno-

ruchowej 

6) wykonuje regulację silnika 

(wtrysk paliwa i rozrządu) zgodnie 

z przepisami towarzystw 

klasyfikacyjnych 
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 7) steruje pracą silników 

okrętowych i jego urządzeń w 

sytuacjach awaryjnych z 

wykorzystaniem odpowiednich 

procedur 

9) dokonuje wpisu do dziennika 

maszynowego parametrów pracy 

maszyn, urządzeń i instalacji 

okrętowych 

 

TWO.06.4.2 dobiera przyrządy i 
urządzenia kontrolno-pomiarowe do 
przeprowadzania oceny stanu 
technicznego maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych 

1) określa funkcje przyrządów do 

kontroli pracy silnika: wskaźniki 

temperatury, ciśnienia, poziomu 

cieczy oraz liczniki obrotów 

2) określa zadania mierników 

elektrycznych zainstalowanych na 

głównej tablicy rozdzielczej 

3) dobiera aparaturę pomiarową 

do oceny działania instalacji 

chłodzenia silnika okrętowego 

5) dobiera przyrządy i systemy 

pomiarowe do diagnostyki silnika 

okrętowego 

6) określa funkcję przyrządów do 

kontroli pracy elektrycznego 

wyposażenia silnika okrętowego 

7) dobiera aparaturę pomiarową 

do oceny działania instalacji 

chłodniczej 

8) kontroluje działanie przyrządów 

pomiarowych i sygnalizacyjnych 

TWO.06.4.3 uruchamia i obsługuje, 
pod nadzorem oficera mechanika 
maszyny, urządzenia i instalacje 
okrętowe w ramach wachty 
maszynowej 

1) wskazuje znajomość procedur 

przejęcia i przekazania wachty 

morskiej 

2) wykazuje znajomość czynności 

koniecznych do przygotowania i 

startu silników pomocniczych i 

silnika głównego 

3) obsługuje podczas pełnienia 

wachty maszynowej: 

a) pompy wirowe i wyporowe 
b) wyparownik podciśnieniowy 
c) elektrohydrauliczną maszynę 

sterową 
d) instalację chłodniczą i 

klimatyzacyjną 

4) nadzoruje działanie sprężarki 

tłokowej i śrubowej 

5) eksploatuje wirówki paliwa i 

oleju 

6) kontroluje działanie filtrów 

obsługi ręcznej i automatycznej 

7) uruchamia armaturę kotłową 

zgodnie z zasadami bezpiecznej 

obsługi 

8) posiada umiejętność ręcznej 

synchronizacji prądnicy, 

załączenia na szyny oraz podziału 

mocy między współpracujące 

agregaty 
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 9) wykonuje rutynowe czynności 

związane z przyjmowaniem, 

pełnieniem i przekazywaniem 

wachty maszynowej 

10) wykazuje znajomość 

czynności koniecznych do 

sprawdzenia prawidłowej pracy 

agregatu awaryjnego 

 

TWO.06.4.4. posługuje się sprzętem 
kontrolno-pomiarowym stacjonarnym 
i przenośnym stosowanym w 
eksploatacji siłowni okrętowej 

1) opisuje manometry, 

termometry, obrotomierze 

2) szacuje błędy pomiarowe 

3) interpretuje wyniki pomiarów, 

wykorzystując przyrządy 

kontrolno-pomiarowe 

4) objaśnia wykres indykatorowy 

pracy silnika okrętowego 

5) oblicza średnie ciśnienie 

indykowane, moc i sprawność 

silników okrętowych 

TWO.06.4.5. ocenia stan techniczny 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych 

2) interpretuje prawa 

termodynamiki do pracy silników 

okrętowych 

3) stosuje prawa termodynamiki w 

interpretacji zjawisk 

zachodzących w maszynach, 

urządzeniach i instalacjach 

statkowych 

4) wykazuje znajomość systemu 

wytwarzania i dystrybucji energii 

elektrycznej na statku 

6) wykazuje znajomość systemu 

sterowania, alarmów i blokad 

silników i instalacji okrętowych 

7) stosuje układy automatyki w 

ocenie poprawności pracy: 

a) silników głównych i 
pomocniczych 

b) maszyn ii urządzeń 
okrętowych 

c) instalacji okrętowych 

TWO.06.4.6 ustala przyczyny 
wadliwego funkcjonowania maszyn, 
urządzeń i instalacji okrętowych oraz 
lokalizuje miejsca powstania 
uszkodzeń 

1) ustala przyczyny i miejsce 

nieprawidłowej pracy 

a) wirówek paliwa 
b) pracy filtrów 
c) odolejaczy 
d) sprężarek powietrza 
e) wymienników ciepła 
f) wyparownika 

podciśnieniowego 
g) osmotycznej wytwornicy 

wody 
h) instalacji wody sanitarnej 
i) oczyszczalni ścieków 
j) maszyny sterowej 
k) instalacji hydraulicznych 
l) instalacji chłodniczych i 

klimatyzacyjnych 
m) kotłów okrętowych i ich 

elementów 
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TWO.06.4.7.określa stopień zużycia 
elementów maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych 

1) interpretuje odczyty 

przyrządów pomiarowych 

3) wyznacza charakterystyki 

silników okrętowych w celu 

weryfikacji zużycia ich elementów 

 

TWO.06.4.8 reguluje pod nadzorem 
podstawowe parametry pracy 
układów i systemów siłowni 
okrętowej 

1) rozróżnia podstawowe 

parametry pracy układów i 

systemów siłowni okrętowej 

2) obsługuje instalacje siłowni 

okrętowych zgodnie z 

dokumentacją techniczno-

ruchową 

3) reguluje podstawowe 

parametry pracy układów i 

systemów siłowni okrętowej 

zgodnie z dokumentacją 

techniczno-ruchową 

TWO.06.4.11 stosuje zasady 
prowadzenia dziennika 
maszynowego oraz dokumentacji 
wymaganej przepisami prawa 

1) określa zasady prowadzenia 

dziennika maszynowego zgodnie 

z przepisami prawa 

2) prowadzi dokumentację 

maszynową zgodnie z przepisami 

prawa 

3) określa procedury wachtowe 

4) posługuje się listami 

kontrolnymi (checklist) 

TWO.06.5.9. kontroluje parametry 
pracy maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych oraz wykonuje ich 
regulację pod nadzorem 

3) dobiera przyrządy kontrolno-
pomiarowe do prac regulacyjnych 
maszyn i urządzeń okrętowych 

7) wykonuje pod nadzorem: 

a) regulację silnika 
spalinowego dwusuwowego 
i czterosuwowego 

b) regulację wtrysku paliwa i 
rozrządu 

c) regulację parametrów pracy 
maszyn i urządzeń 
pomocniczych siłowni 
okrętowych 

d) regulację parametrów 
instalacji okrętowych 

8) obsługuje pod nadzorem silnik 
okrętowy w różnych stanach 
eksploatacyjnych 

TWO.06.5.10. ocenia poprawność 
działania maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych: 

a) weryfikuje stan techniczny 
po remoncie maszyn, 
urządzeń i instalacji 
okrętowych 

b) sprawdza poprawność 
działania maszyn, urządzeń 
i instalacji okrętowych 

3) określa prawdopodobne 
przyczyny niesprawności silnika i 
systemów obsługujących na 
podstawie parametrów 
diagnostycznych 
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 4) mierzy parametry: zużycie 
paliwa, ciśnienie indykowane, 
stopień sprężania silnika 
okrętowego 

5) określa rodzaje wykresów 
indykatorowych 

6) wyznacza średnie ciśnienie 
indykowanie i moc indykowaną 

7) analizuje proces spalania przy 
wykorzystaniu przebiegów 
indykatorowych 

8) ocenia warunki pracy: 

a) pomp wirowych 
b) sprężarki tłokowej i 

śrubowej 

9) ocenia stany techniczne filtrów 
paliwa i oleju smarnego 

10) interpretuje prace 
wymienników ciepła: chłodnic, 
podgrzewaczy i skraplaczy na 
podstawie stanu technicznego 

11) analizuje pracę wyparownika 
podciśnieniowego 

12) określa poprawność działania: 

a) instalacji chłodniczej na 
podstawie wskazań 
aparatury pomiarowej 

b) instalacji klimatyzacyjnej 
na podstawie wskazań 
aparatury pomiarowej 

13) kontroluje elementy 
automatyki urządzeń 
chłodniczych i klimatyzacyjnych 

14) reguluje elementy automatyki 
urządzeń chłodniczych i 
klimatyzacyjnych 

 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 
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TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 

 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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13.2. Symulator siłowni okrętowej 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.4.12. korzysta ze 
specjalistycznych programów 
komputerowych i symulatorów 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych 

1) uruchamia specjalistyczne 
programy komputerowe 

2) uruchamia symulator siłowni 
okrętowej 

3) stosuje programy komputerowe 
do obsługi i kontroli pracy maszyn 
i urządzeń pomocniczych 

4) obsługuje sprzęt komputerowy i 
diagnostyczny 

5) nadzoruje pracę maszyn, 
urządzeń i instalacji okrętowych, 
wykorzystując edukacyjne 
programy symulujące działanie 
siłowni okrętowej 

6) pełni wachtę morską i portową, 
wykorzystując symulator siłowni 
okrętowej 

- Wprowadzenie – działanie symulatora 
siłowni okrętowej. 

- Zasady obsługi symulatora siłowni 
okrętowej. przeznaczenie, 
funkcjonalność oraz ograniczenia 
urządzeń i instalacji symulowanej 
siłowni  

- Uruchomienie i obsługa instalacji 
siłowni statku: 

a) przygotowanie i rozruch instalacji 
agregatu prądotwórczego, 

b) uruchomienie i obsługa instalacji 
chłodzenia – woda morska, 

c) uruchomienie i obsługa instalacji 
chłodzenia silnika – woda słodka, 

d) uruchomienie i obsługa instalacji 
sprężonego powietrza, 

e) przygotowanie do ruchu instalacji 
parowo-wodnej 

f) instalacja parowo-wodna – 
uruchomienie, nadzór w czasie ruchu 
i odstawienie, 

g) uruchomienie i obsługa instalacji 
paliwowych – transportowych, 

h) uruchomienie i obsługa instalacji 
paliwowych – oczyszczających, 

i) uruchomienie i obsługa instalacji 
oleju smarowego 

- Przygotowanie do uruchomienia silnika 
napędu głównego statku: 

a) procedura przygotowania silnika 
napędu głównego w układzie 
bezpośrednim i pośrednim do ruchu, 

b) proces weryfikacji stanu gotowości 
wszystkich instalacji obsługujących 
silnik, 

c) czynności związane z prowadzeniem 
startu silnika pracy na biegu jałowym 
oraz wzrostem obciążenia, 

d) działanie programów sterowania i 
systemów zabezpieczeń silnika 
napędu głównego, 

e) sposoby prowadzenia startu silnika 
ze stanowiska lokalnego i zdalnego 

f) realizacja i uwarunkowanie 
prowadzenia określonych sposobów 
manewrowania silnikiem. 

- Nadzór i obsługa silników napędowych 
w czasie pracy: 

a) metodyka prowadzenia nadzoru 
eksploatacyjnego, 

b) parametry i wskaźniki pracy silników, 
c) ograniczenia eksploatacyjne 

minimalnych i maksymalnych 
obciążeń silników, 

d) czynniki eksploatacyjne wpływające 
na ograniczenia, 

e) dopuszczalne przeciążenia silników 
głównych. 

- Obsługa układu zdalnego sterowania 
silnika napędu głównego: 

a) struktura systemu zdalnego 
sterowania układem napędowym, 

TWO.06.8.1 przestrzega 
zasad kultury osobistej i etyki 
zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za 
podejmowane działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 
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TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 

b) działanie programów zabezpieczeń 
silników: slow-down, shut-down, 

c) zakres obciążeń niebezpiecznych i 
niedozwolonych, 

d) programowe zabezpieczenia pracy 
silników (load program, torque 
control, scavenge air limiter, over-
speed) 

e) zasady dociążania i odciążania 
- Współpraca układu głównego napędu 

silnik-śruba-kadłub. 
- Eksploatacja siłowni okrętowej w 

stanach awaryjnych: 
a) awaryjne zatrzymanie systemu 

elektrycznego statku – blackout, 
(najczęstsze przyczyny i możliwości 
zapobiegania, sposoby przywracania 
właściwości eksploatacyjnych statku) 

b) praca silnika napędu głównego w 
stanach awaryjnych (wyłączenie z 
ruchu cylindra silnika napędu 
głównego, wyłączenie z ruchu 
turbosprężarki) 

- Czynności przejęcia, pełnienia i zdania 
wachty maszynowej: 

a)  czynności związane z 
przejmowaniem wachty w siłowni: 
czas na przejęcie wachty i kontrolę 
wszystkich pracujących maszyn, 
mechanizmów pomocniczych i 
systemów, zapisanie odchyleń od 
normalnych wartości wyjaśnienie 
przyczyn odchyleń, kontrola: 
poziomu mediów roboczych, 
ważniejszych parametrów pracy, 
kontrola stanu zęz siłowni; 
sprawdzenie i kontrola dziennika 
maszynowego; procedura 
przejmowania wachty 

b) czynności związane z pełnieniem 
wachty: regularna kontrola 
wszystkich pracujących 
mechanizmów i urządzeń; kontrola i 
rejestracja ważniejszych parametrów 
pracy silnika głównego i innych 
urządzeń; sprawdzanie stanu 
obciążenia silnika; posługiwanie się 
systemem łacności wewnątrz statku 

c) czynności związane z przekazaniem 
wachty maszynowej. 

- Współpraca i komunikacja mostek-
maszyna, 

- Obsługa kotłów okrętowych. 
- Instalacje bezpieczeństwa kotła, 

bezpieczeństwo obsługi kotłów 
okrętowych i procedury awaryjne 

- Struktura i działanie systemów 
sterowania wybranych instalacji 
okrętowych: 

a) wytwarzania pary, 
b) lepkości paliwa, 
c) sprężarek i pomp, 
d) odolejaczy, 
e) oczyszczalni ścieków. 
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14. Nauka o materiałach 

Przedmiot Nauka o materiałach realizuje treści zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 

egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz. U. poz. 536) z późniejszymi zmianami w 

przedmiotach” „Materiałoznawstwo okrętowe”, „Płyny eksploatacyjne” na świadectwo 

motorzysty wachtowego i na dyplom mechanika w żegludze krajowej. 

14.1. Materiałoznawstwo okrętowe 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.2.3 rozróżnia materiały 
konstrukcyjne i eksploatacyjne 

1)określa właściwości i 
zastosowanie drewna i 

materiałów drewnopochodnych 

2) określa właściwości i 
zastosowanie tworzyw sztucznych 

3) opisuje właściwości i 
zastosowanie materiałów 
niemetalowych 

4) opisuje właściwości i 
zastosowanie metali i ich stopów 

5) rozpoznaje gatunki stopów 
żelaza i metali nieżelaznych na 
podstawie oznaczeń  

7) rozpoznaje materiały 
konstrukcyjne, eksploatacyjne 
oraz uszczelniające stosowane w 

okrętownictwie 

8) opisuje właściwości materiałów 
konstrukcyjnych, 
eksploatacyjnych oraz 
uszczelniających stosowanych w 
okrętownictwie 

9) dobiera materiały 
konstrukcyjne, eksploatacyjne 
oraz uszczelniające stosowane w 

okrętownictwie 

Wykłady 

- Podstawy budowy ciał 
stałych: 

a) budowa krystaliczna ii 
amorficzna, typy sieci, 
defekty, 

b) wpływ budowy fizycznej 
na właściwości materiałów 

- Mechanizm niszczenia 
materiałów: 

a) korozja, 
b) zużycie ścierne, 
c) pękanie kruche, 
d) zmęczenie, 
e) erozja. 

- Techniczne stopy żelaza: 
a) stale i staliwa, żeliwa, 

stopy specjalne żelaza, 
b) pierwiastki stopowe i ich 

wpływ na właściwości 
stopów żelaza, 

c) znakowanie stopów 
żelaza, 

d) wybrane właściwości i 
przykłady zastosowań, 

- Techniczne stopy metali 
nieżelaznych: 

a) stopy miedzi, aluminium, 
tytanu, niklu, magnezu, 
cyny, ołowiu, 

b) znakowanie stopów 
nieżelaznych, 

c) wybrane właściwości i 
przykłady zastosowań. 

- Materiały niemetalowe: 
a) materiały naturalne: 

ceramika techniczna, 
materiały polimerowe, 

b) materiały kompozytowe: 
kompozyty na bazie 
polimerów i metali, 
techniczne przykłady 
zastosowań, 

c) materiały pomocnicze i 
zasady stosowania: kleje, 
szczeliwa, izolacje, farby, 
lakiery, pasty ścierne. 

- Zastosowanie metali i ich 
stopów w okrętownictwie. 

TWO.06.2.5 rozpoznaje rodzaje 
korozji oraz określa sposoby ochrony 
przed korozją 

1) omawia źródła i rodzaje korozji 

2) rozpoznaje objawy korozji 

3) rozróżnia sposoby ochrony 
przed korozją w zależności od 
rodzaju korozji 

4) rozróżnia rodzaje powłok 
ochronnych i techniki nanoszenia 

TWO.06.2.6 rozróżnia techniki i 
metody wytwarzania części maszyn i 
urządzeń 

1) rozróżnia techniki obróbki 

plastycznej, cieplnej oraz cieplno-

chemicznej 

3) opisuje proces obróbki 
plastycznej cieplnej oraz cieplno-
chemicznej 

TWO.06.2.11 posługuje się 
dokumentacją techniczną maszyn 
i urządzeń oraz przestrzega norm 
dotyczących rysunku technicznego, 
części maszyn, materiałów 
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych 

8) korzystać z przepisów 
towarzystw klasyfikacyjnych 
dotyczących materiałów 

okrętowych 
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 9) identyfikować materiały 
okrętowe na podstawie przepisów 
towarzystw klasyfikacyjnych 

- Zastosowanie materiałów 
naturalnych, ceramiki i 
polimerów w okrętownictwie. 

- Zastosowanie kompozytów na 
bazie polimerów i metali w 
okrętownictwie. 

- Zastosowanie klejów, 
szczeliw i innych materiałów 
pomocniczych do regeneracji 
części maszyn i eksploatacji 
siłowni. 

- Podstawy procesów obróbki 
cieplnej oraz ich wpływ na 
właściwości materiału, 
obróbka cieplna stopów. 

TWO.06.3.6. przygotowuje materiały i 
części zamienne do eksploatacji na 

podstawie dokumentacji 

3.6.2. określa materiały i techniki 
wytwarzania ważniejszych 
elementów konstrukcyjnych 
maszyn i urządzeń okrętowych 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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14.2. Płyny eksploatacyjne 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.4 przestrzega przepisów 
prawa dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

1) stosuje zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas realizacji 

zadań 

2) stosuje zasady ochrony 
środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej podczas zadań 
zawodowych 

- Rodzaje płynów 
eksploatacyjnych 
stosowanych na statku, ich 
właściwości i podstawowe 
klasyfikacje: 

a) paliwa, 
b) środki smarowe, 
c) ciecze hydrauliczne, 
d) czynniki chłodnicze, 
e) oleje termiczne, 
f) chemikalia stosowane w 

celu oczyszczenia i 
konserwacji, 

g) dodatki do wybranych 
płynów eksploatacyjnych: 
▪ do wody kotłowej, 
▪ do wody chłodzącej, 
▪ do wody wyparownika, 
▪ do wody morskiej, 
▪ do paliw. 

- Zasady bezpiecznej pracy z 
wybranymi płynami 
eksploatacyjnymi i 
chemikaliami stosowanymi na 
statku, podstawowe 
informacje zawarte w MSDS 
(Material Safety Data Sheet) 

- Dobór środków ochrony 
osobistej i niezbędne środki 
bezpieczeństwa przy 
używaniu lub kontakcie z 
wybranymi płynami 
eksploatacyjnymi lub 
chemikaliami, korzystanie z 
kart MSDS (Material Safety 
Data Sheet). 

- Zasady analizy wybranych 
płynów eksploatacyjnych. 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

2) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

3) posługuje się maszynami i 
urządzeniami w sposób 
bezpieczny 

TWO.06.1.7. stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

2) dobiera środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązujące przy 
wykonywaniu zadań zawodowych 

3) stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

TWO.06.2.3 rozróżnia materiały 
konstrukcyjne i eksploatacyjne 

6) opisuje właściwości olejów, 
smarów i cieczy smarująco-
chłodzących stosowanych w 
eksploatacji statków 

TWO.06.3.4 wykonuje pomiary i 
uzupełnia poziomy paliwa , smarów, 
olejów, czynników chłodniczych i 
gazów technicznych w zbiornikach 
okrętowych 

3) wykazuje znajomość 
statkowych procedur pobierania 
próbek i kontroli stanu oleju 
smarowego 

4) mierzy gęstość paliwa i oleju 

5) dokonuje analizy laboratoryjnej 
wody kotłowej 

6) wykonuje badania 
fizykochemiczne paliw za pomocą 
zestawów laboratoryjnych 

7) dokonuje pomiaru zawartości 
wody w paliwie 

8) wykonuje badania testowe 
olejów za pomocą przenośnych 
zestawów laboratoryjnych 

TWO.06.3.5. ocenia przydatność 
płynów eksploatacyjnych 
stosowanych w siłowni okrętowej 

1) określa właściwości mediów 
roboczych i sposoby 
przygotowania ich do pracy 

2) przeprowadza badania testowe 
olejów, paliwa oraz wody 
stosowanej na statkach za 
pomocą przenośnych zestawów 
laboratoryjnych 

TWO.06.3.6 przygotowuje materiały 
oraz części zamienne do eksploatacji 
na podstawie dokumentacji 

1) rozróżnia paliwa, oleje, wodę i 
inne media robocze 
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TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

 

TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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15. Praktyka warsztatowa 

15.1. Obróbka ręczna 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.4 przestrzega przepisów 
prawa dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

1) stosuje zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas realizacji 
zadań 

2) stosuje zasady ochrony 
środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej podczas zadań 
zawodowych 

- Zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy  

- Podstawowe operacje 
ślusarskie. 

- Miernictwo warsztatowe. 
- Obsługa elektronarzędzi 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

2) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

3) posługuje się maszynami i 
urządzeniami w sposób 
bezpieczny 

TWO.06.1.7. stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

2) dobiera środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

3) stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

TWO.06.2.4. rozróżnia środki 
transportu wewnętrznego 

4) wykonać transport ręczny 
zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i przepisami 

5) transportować materiały na 
miejsce składowania i 
magazynowania zgodnie z 
wymaganiami ochrony 
środowiska 

TWO.06.2.7 rozróżnia maszyny, 
urządzenia i narzędzia do obróbki 
ręcznej i maszynowej 

1) dobrać narzędzia, przyrządy i 
urządzenia do wykonywania prac 
z zakresu obróbki ręcznej 

2) trasować elementy do obróbki 

3)użytkować elektronarzędzia 
zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i przepisami 

4) wykonać operacje obróbki 
ręcznej materiałów z różną 
dokładnością 

TWO.06.2.8 rozróżnia przyrządy 
pomiarowe stosowane podczas 
obróbki ręcznej i maszynowej 

1) dobiera metody pomiarowe do 

pomiarów warsztatowych 

2) klasyfikuje przyrządy 
pomiarowe 

3) opisuje właściwości 

metrologiczne przyrządów 

pomiarowych 

4) dobiera przyrządy pomiarowe 
do pomiarów warsztatowych 
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TWO.06.2.9 rozróżnia metody 
kontroli jakości wykonywanych prac 

1) identyfikować sposoby kontroli 
jakości w zależności od 
wykonywanych prac 

2) klasyfikować przyrządy, 
urządzenia pomiarowe i 
sprawdziany stosowane w 
okrętownictwie 

3) sprawdzić parametry 
geometryczne detali 

4) rozróżnić błędy pomiarowe 

5) analizować wyniki pomiarów 

6). określić zasady użytkowania i 
przechowywania narzędzi i 
przyrządów pomiarowych 

 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.2. planuje wykonanie 
zadania 

1) omawia czynności realizowane 
w ramach czasu pracy 

2) określa czas realizacji zadań 

3) realizuje działania w 
wyznaczonym czasie 

4) monitoruje realizację 
zaplanowanych działań 

5) dokonuje modyfikacji 
zaplanowanych działań 

6) dokonuje samooceny 
wykonanej pracy 

TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 



 
 

67 
 

15.2. Obróbka maszynowa 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.4 przestrzega przepisów 
prawa dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

1) stosuje zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas realizacji 

zadań 

2) stosuje zasady ochrony 
środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej podczas zadań 
zawodowych 

- Zasady bezpiecznej pracy na 
obrabiarkach. 

- Narzędzia i osprzęt do 
obróbki mechanicznej. 

- Odczytywanie oznaczeń 
narzędzi stosowanych w 
obróbce mechanicznej. 

- Budowa i obsługa obrabiarek. 
- Podstawowe operacje obróbki 

mechanicznej 
- Kontrola jakości wykonanych 

elementów. 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

2) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

3) posługuje się maszynami i 
urządzeniami w sposób 
bezpieczny 

TWO.06.1.7. stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

2) dobiera środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

3) stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

TWO.06.2.4. rozróżnia środki 
transportu wewnętrznego 

4) wykonuje transport ręczny 
zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i przepisami 

5) transportować materiały na 
miejsce składowania i 
magazynowania zgodnie z 
wymaganiami ochrony 

środowiska 

TWO.06.2.7 rozróżnia maszyny, 
urządzenia i narzędzia do obróbki 
ręcznej i maszynowej 

5) rozróżnia rodzaje obrabiarek 
do metalu dotyczące obróbki 
wiórowej 

6) dobra rodzaj obrabiarki do 
wykonania zadanego elementu 
zgodnie z dokumentacją 
technologiczną 

8) wykonuje proste operacje 
maszynowej obróbki wiórowej 

9) toczy powierzchnie 
przedmiotów zgodnie z 
dokumentacją technologiczną 

10) frezuje powierzchnie 
przedmiotów zgodnie z 
dokumentacją technologiczną 

11) szlifuje powierzchnie 
przedmiotów zgodnie z 
dokumentacją technologiczną 

12) wykonuje otwory w różnych 
klasach dokładności 
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TWO.06.2.8 rozróżnia przyrządy 
pomiarowe stosowane podczas 
obróbki ręcznej i maszynowej 

1) dobiera metody pomiarowe do 
pomiarów warsztatowych 

2) klasyfikuje przyrządy 
pomiarowe 

3) opisuje właściwości 
metrologiczne przyrządów 
pomiarowych 

4) dobiera przyrządy pomiarowe 
do pomiarów warsztatowych 

 

TWO.06.2.9 rozróżnia metody 
kontroli jakości wykonywanych prac 

1) identyfikować sposoby kontroli 
jakości w zależności od 
wykonywanych prac 

2) klasyfikować przyrządy, 
urządzenia pomiarowe i 
sprawdziany stosowane w 

okrętownictwie 

3) sprawdzić parametry 
geometryczne detali 

4) rozróżnić błędy pomiarowe 

5) analizować wyniki pomiarów 

6). określić zasady użytkowania i 
przechowywania narzędzi i 

przyrządów pomiarowych 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 

kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.2. planuje wykonanie 
zadania 

1) omawia czynności realizowane 
w ramach czasu pracy 

2) określa czas realizacji zadań 

3) realizuje działania w 
wyznaczonym czasie 

4) monitoruje realizację 
zaplanowanych działań 

5) dokonuje modyfikacji 
zaplanowanych działań 

6) dokonuje samooceny 
wykonanej pracy 
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TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 

 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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15.3. Spawalnictwo 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.4 przestrzega przepisów 
prawa dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

1) stosuje zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas realizacji 

zadań 

2) stosuje zasady ochrony 
środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej podczas zadań 
zawodowych 

- Zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

- Rodzaje spoin, złącz i 
pozycji spawalniczych 

- Budowa i obsługa urządzeń 
do spawania i cięcia. 

- Materiały do spawania: 
elektrody, druty 
spawalnicze, 

- Gazy techniczne  

- Przygotowanie materiału do 
spawania i cięcia. 

- Spawanie elektryczne. 

- Spawanie gazowe – w 
zakresie uprawnień I 
stopnia. 

- Kontrola jakości 
wykonanego połączenia. 

- Wpływ obróbki cieplnej na 
właściwości stopów: 

a) stopy żelaza, 

b) stopy nieżelazne. 

- Przygotowanie i 
konserwacja powierzchni 
metalowych 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

2) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

3) posługuje się maszynami i 
urządzeniami w sposób 
bezpieczny 

TWO.06.1.7. stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

2) dobiera środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

3) stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

TWO.06.2.4. rozróżnia środki 
transportu wewnętrznego 

4) wykonać transport ręczny 
zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i przepisami 

5) transportować materiały na 
miejsce składowania i 
magazynowania zgodnie z 
wymaganiami ochrony 

środowiska 

TWO.06.2.8 rozróżnia przyrządy 
pomiarowe stosowane podczas 
obróbki ręcznej i maszynowej 

1) dobiera metody pomiarowe do 

pomiarów warsztatowych 

2) klasyfikuje przyrządy 

pomiarowe 

3) opisuje właściwości 
metrologiczne przyrządów 

pomiarowych 

4) dobiera przyrządy pomiarowe 
do pomiarów warsztatowych 

TWO.06.2.9 rozróżnia metody 
kontroli jakości wykonywanych prac 

1) identyfikować sposoby kontroli 
jakości w zależności od 

wykonywanych prac 

2) klasyfikować przyrządy, 
urządzenia pomiarowe i 
sprawdziany stosowane w 
okrętownictwie 

3) sprawdzić parametry 
geometryczne detali 

4) rozróżnić błędy pomiarowe 

5) analizować wyniki pomiarów 

6). określić zasady użytkowania i 
przechowywania narzędzi i 
przyrządów pomiarowych 
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TWO.06.2.12 rozróżnia prace 
związane z cięciem i spawaniem 
elementów 

1) rozróżnia prace związane z 
cięciem i spawaniem elementów 
okrętu 

2) dobiera urządzenia i maszyny 
do cięcia oraz spawania 

3) rozróżnia prace związane z 
cięciem gazowym 

4) rozpoznaje metody spawania 
elektrycznego 

5) dobiera sposoby 
przygotowania złączy i warunki 
zapewniające wymaganą jakość 
połączeń 

6) przygotowuje materiał do cięcia 
i spawania 

7) obsługuje sprzęt do cięcia i 
spawania 

8) wykonuje cięcie i spawanie 

9) wykonuje połączenie spawane 
rur stalowych i miedzianych 

10) naprawia uszkodzenia 
metodą napawania 

TWO.06.5.8.dobiera i stosuje metody 
regeneracji i naprawy części maszyn 
oraz nanoszenie na nie powłok 

ochronnych regeneracyjnych 

5) naprawia elementy i 
podzespoły maszyn okrętowych z 
wykorzystaniem metod spawania 

w zakresie uprawnień 

TWO.06.5.12. wykonuje prace 
związane z cięciem i spawaniem 
elementów – w zakresie uprawnień I 

stopnia 

1) wykonuje spawanie elektryczne 
w zależności od grubości i 
gatunku stali spawanego 

elementu 

2) wykonuje cięcie gazowe w 
zależności od grubości i gatunku 

stali przecinanego elementu 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 

kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.2. planuje wykonanie 
zadania 

1) omawia czynności realizowane 
w ramach czasu pracy 

2) określa czas realizacji zadań 

3) realizuje działania w 
wyznaczonym czasie 

4) monitoruje realizację 
zaplanowanych działań 

5) dokonuje modyfikacji 
zaplanowanych działań 

6) dokonuje samooceny 
wykonanej pracy 
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TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 

 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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15.4. Montaż i demontaż maszyn i urządzeń okrętowych 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.4 przestrzega przepisów 
prawa dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

1) stosuje zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas realizacji 

zadań 

2) stosuje zasady ochrony 
środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej podczas zadań 
zawodowych 

- Bezpieczeństwo i higiena 
pracy 

- Podstawowe operacje 
monterskie. 

- Wykonywanie połączeń: 
a) śrubowych, 
b) wpustowych, 
c) kołkowych,  
d) pasowanych. 

- Montaż łożysk. 
- Remont rurociągów. 
- Remont maszyn i urządzeń 

pomocniczych. 
- Remont silników 

okrętowych. 
- Demontaż maszyn i 

urządzeń na podzespoły i 
części. 

- Demontaż silnika na 
podzespoły i części: 

a) głowica, 
b) pompy, 
c) rozrząd, 
d) układ tłokowo-korbowy 

- Weryfikacja stanu 
technicznego. 

- Mycie podzespołów. 
- Opracowanie technologii 

remontu. 
- Kontrola jakości 

wykonanych prac. 

- Próby po remoncie. 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

2) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

3) posługuje się maszynami i 
urządzeniami w sposób 
bezpieczny 

TWO.06.1.7. stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

2) dobiera środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

3) stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

TWO.06.2.4. rozróżnia środki 
transportu wewnętrznego 

4) wykonać transport ręczny 
zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i przepisami 

5) transportować materiały na 
miejsce składowania i 
magazynowania zgodnie z 
wymaganiami ochrony 

środowiska 

TWO.06.5.7 wykonuje prace 
związane z demontażem, wymianą 
uszkodzonych elementów oraz 
montażem maszyn, urządzeń i 
instalacji remontowych 

1) przygotowuje wybrane odcinki 
rurociągów do demontażu i 
naprawy 

2) demontuje maszyny i 
urządzenia okrętowe na 
podzespoły i części 

3) czyści podzespoły i części 
silnika, maszyn i urządzeń 
pomocniczych 

4) weryfikuje stan 
zdemontowanych elementów 

5) wymienia uszkodzone 
elementy i części maszyn, 
urządzeń oraz instalacji 
okrętowych 

6) montuje maszyny, urządzenia i 
instalacje okrętowe 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania 1w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 
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 3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.2. planuje wykonanie 
zadania 

1) omawia czynności realizowane 
w ramach czasu pracy 

2) określa czas realizacji zadań 

3) realizuje działania w 
wyznaczonym czasie 

4) monitoruje realizację 
zaplanowanych działań 

5) dokonuje modyfikacji 
zaplanowanych działań 

6) dokonuje samooceny 
wykonanej pracy 

TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 

działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 

na stanowisku pracy 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 

komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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15.5. Łodzie żaglowe, wiosłowe, motorowe 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.1. rozróżnia pojęcia 
związane z bezpieczeństwem i higieną 
pracy, ochroną przeciwpożarową, 
ochroną środowiska i ergonomią 

6) rozróżnia środki gaśnicze ze 
względu na zakres ich stosowania 

− Podstawy prawne instytucji 
ratownika  

− Żeglarstwo. Pływanie na łodzi 
żaglowej.  

− Motorowe łodzie ratunkowe.  

− Tratwy ratunkowe.  

− Alarmy okrętowe i zachowanie 
się załogi podczas alarmu.  

− Udzielanie pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach.  

− Ochrona przeciwpożarowa na 
statku. 

− Ćwiczenia szalupowe.  

 

TWO.06.1.4 przestrzega przepisów 
prawa dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

1) stosuje zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas realizacji 
zadań 

2) stosuje zasady ochrony 
środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej podczas zadań 
zawodowych 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska 

2) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami ergonomii 
oraz przepisami prawa dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska 

3) posługuje się maszynami 
i urządzeniami w sposób 
bezpieczny 

TWO.06.1.7. stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

2) dobiera środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

3) stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

TWO.06.2.4. rozróżnia środki 
transportu wewnętrznego 

4) wykonać transport ręczny 
zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i przepisami 

5) transportować materiały na 
miejsce składowania i 
magazynowania zgodnie 
z wymaganiami ochrony środowiska 

TWO.06.6.1. przestrzega procedur 
postępowania w sytuacjach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego pasażerów i 
załogi statku 

2) określa zagrożenia i awarie na 
statku 

4) rozróżnia rodzaje alarmów 
obowiązujących na statkach i 
sposoby ich ogłaszania 

TWO.06.6.2. stosuje okrętowe środki 
identyfikacji sygnałów oraz wzywania 
pomocy na statku 

1) identyfikuje sygnały wzywania 
pomocy na morzu według 
Międzynarodowego prawa drogi 
morskiej (MPDM) w Konwencji 
COLREG 

TWO.06.6.3. przestrzega procedur 
ewakuacji pasażerów i załogi statku 
oraz ratowania rozbitków 

1) rozróżnia techniki ewakuacji ludzi 
ze statku 

TWO.06.6.4. obsługuje instalacje 
wykrywcze i alarmowe oraz sprzęt 
przeciwpożarowy i instalacje gaśnicze 
na statku 

3) omawia organizację ochrony 
przeciwpożarowej na statku 

4) rozróżnia wyposażenie 
przeciwpożarowe statku 

TWO.06.6.5. stosuje indywidualne i 
zbiorowe środki ratownicze i ratunkowe 

1) rozróżnia indywidualne środki 
ratunkowe 

2) rozróżnia zbiorowe środki 
ratunkowe 

11) dobiera indywidualne środki 
ratunkowe 
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TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.2. planuje wykonanie 
zadania 

1) omawia czynności realizowane 
w ramach czasu pracy 

2) określa czas realizacji zadań 

3) realizuje działania w 
wyznaczonym czasie 

4) monitoruje realizację 
zaplanowanych działań 

5) dokonuje modyfikacji 
zaplanowanych działań 

6) dokonuje samooceny 
wykonanej pracy 

TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 

TWO.06.9.1. organizuje pracę 
zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań 

1) określa strukturę grupy 

2) przygotowuje zadania zespołu 
do realizacji 

3) planuje realizację zadań 
zapobiegających zagrożeniom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4) oszacowuje czas potrzebny na 
realizację określonego zadania 

5) komunikuje się ze 
współpracownikami 

6) wskazuje wzorce prawidłowej 
współpracy w grupie 

7) przydziela zadania członkom 
zespołu zgodnie z 
harmonogramem planowanych 
prac 
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16. Język angielski zawodowy 

Przedmiot Język angielski zawodowy realizuje treści kursu konwencyjnego „Język angielski” 

zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 

ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego 

(Dz. U. poz. 536) z późniejszymi zmianami na świadectwo motorzysty wachtowego i na dyplom 

mechanika w żegludze krajowej. 

16.1. Język angielski zawodowy 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.3.2. stosuje normy i 
dokumentację techniczną dotyczące 
sprzętu kontrolno-pomiarowego, 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych w języku polskim i 
angielskim 

3) używa dokumentację 
techniczną sprzętu kontrolno-
pomiarowego maszyn, urządzeń i 
instalacji  okrętowych w języku 
polskim i języku angielskim 

- Terminologia w zakresie: 
a) budowy kadłuba statku, 
b) urządzeń pokładowych, 
c) spalinowych silników 

tłokowych: typy, budowa, 
zasada działania, systemy 
funkcjonalne, elementy, 
parametry pracy, 

d) kotłów okrętowych i 
instalacji parowych, 

e) pomp i układów 
pompowych, 

f) sprężarek, 
g) wirówek, 
h) urządzeń do produkcji 

wody słodkiej, 
i) urządzeń sterowych, 
j) pędników, 
k) urządzeń do oczyszczania 

wód zęzowych, 
l) urządzeń do oczyszczania 

ścieków sanitarnych, 
m) spalarek odpadów, 
n) urządzeń i instalacji 

elektrycznych, 
o) układów automatyki 

okrętowej, 
p) urządzeń i instalacji 

hydraulicznych, 
q) urządzeń i instalacji 

pneumatycznych, 
r) instalacji statkowych: 

balastowych, bunkrowania 
i transportu paliwa, wody 
morskiej, wody chłodzącej, 
wody pitnej, zęzowa, 
pożarowa, 

s) płynów eksploatacyjnych 
stosowanych na statku, 

t) materiałów 
konstrukcyjnych. 

- Terminologia w zakresie 
remontów: 

a) procedury, 
b) procesy technologiczne, 
c) narzędzia, 
d) urządzenia, 
e) dokumenty. 

- Listy kontrolne. 

TWO.06.4.1. posługuje się 
instrukcjami obsługi oraz 
dokumentacją techniczno-ruchową w 
języku polskim i języku angielskim 

1) tłumaczy instrukcję obsługi 
oraz dokumentację techniczno-

ruchową w języku angielskim 

4) korzysta z dokumentacji 
techniczno-ruchowych silników 
okrętowych w języku polskim i 
języku angielskim 

TWO.06.7.1 posługuje się 
podstawowym zasobem środków 
językowych w języku angielskim (ze 
szczególnym uwzględnieniem 
środków leksykalnych), 
umożliwiającym realizację czynności 
zawodowych w zakresie tematów 
związanych: 

a) ze stanowiskiem pracy i jego 
wyposażeniem 

b) z głównymi technologiami 
stosowanymi z zawodzie 

c) z dokumentacją związaną z 
danym zawodem 

d) z usługami świadczonymi w 

danym zawodzie 

1) rozpoznaje oraz stosuje środki 
językowe umożliwiające realizację 
czynności zawodowych w 
zakresie: 

a) czynności wykonywanych na 
stanowisku pracy, w tym 
związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

b) narzędzi, maszyn, urządzeń i 
materiałów koniecznych do 
realizacji czynności 
zawodowych 

c) procesów i procedur 
związanych z realizacją 
zadań zawodowych 

d) formularzy, specyfikacji oraz 
innych dokumentów 
związanych z wykonywaniem 
zadań zawodowych 

e) świadczonych usług, w tym 
obsługi klienta 

f)  

TWO.06.7.2 rozumie proste 
wypowiedzi ustne artykułowane 
wyraźnie, w standardowej odmianie 
języka angielskiego, a także proste 
wypowiedzi pisemne w języku obcym 
nowożytnym w zakresie 
umożliwiającym realizację zadań 
zawodowych: 

 

1) określa główną myśl 
wypowiedzi lub tekstu, 
ewentualnie fragmentu 
wypowiedzi lub tekstu 

2)znajduje w wypowiedzi lub 

tekście określone informacje 
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a) rozumie proste wypowiedzi 
ustne dotyczące czynności 
zawodowych (np. rozmowy, 
wiadomości, komunikaty, 
instrukcje lub filmy 
instruktażowe, prezentacje) 
artykułowane wyraźnie, w 
standardowej odmianie języka 

b) rozumie proste wypowiedzi 
pisemne dotyczące czynności 
zawodowych (np. napisy, 
broszury, instrukcje obsługi, 
przewodniki, dokumentację 
zawodową) 

3) rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 

4) układa informacje w 
określonym porządku 

- Komunikacja w zakresie 
obsługi siłowni okrętowej: 

a) Komunikaty urządzeń 
monitorujących pracę 
siłowni, 

b) Porozumiewanie się z 
członkami załogi. 

- Komunikacja w zakresie 
obsługi statku. 

- Komunikacja w stanach 
alarmowych i awaryjnych. 

- Procedury ISM i ISPS 
- Prowadzenie dokumentacji 

w języku angielskim: 
a) zamówienia, 
b) dziennik maszynowy, 
c) kwestionariusze 

klasyfikacyjne 
- Ćwiczenia rozwijające 

umiejętności posługiwania 
się językiem angielskim w 
mowie 

- Ćwiczenia z czytania 
dokumentacji technicznej 
silników, maszyn i urządzeń 
okrętowych, artykułów 
technicznych, dokumentów 

formalnych. 

TWO.06.7.3 samodzielnie tworzy 
krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi ustne i pisemne w języku 
angielskim w zakresie 
umożliwiającym realizację zadań 
zawodowych 

a) tworzy krótkie, proste, spójne i 
logiczne wypowiedzi ustne 
dotyczące czynności 
zawodowych (np. polecenie, 
komunikat, instrukcję) 

b) tworzy krótkie, proste, spójne i 
logiczne wypowiedzi pisemne 
dotyczące czynności 
zawodowych (np. komunikat, e-
mail, instrukcję, wiadomość, 
CV, list motywacyjny, dokument 
związany z wykonywanym 

zawodem – według wzoru) 

1) opisuje przedmioty, działania i 
zjawiska związane z 
czynnościami zawodowymi 

2) przedstawia sposób 
postępowania w różnych 
sytuacjach zawodowych (np. 
udziela instrukcji, wskazówek, 
określa zasady 

3) wyraża i uzasadnia swoje 
stanowisko 

4) stosuje zasady konstruowania 

tekstów o różnym charakterze 

5) stosuje formalny lub 
nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji 

TWO.06.7.4 uczestniczy w rozmowie 
w typowych sytuacjach związanych z 
realizacją zadań zawodowych – 
reaguje w języku angielski w sposób 
zrozumiały, adekwatnie do sytuacji 
komunikacyjnej, ustanie lub w formie 
prostego tekstu: 

a) reaguje ustnie (np. podczas 
rozmowy z innym 
pracownikiem, klientem, 
kontrahentem, w tym rozmowy 
telefonicznej) w typowych 
sytuacjach związanych z 
wykonywaniem czynności 
zawodowych 

b) reaguje w formie prostego 
tekstu pisanego (np. 
wiadomość, formularz, e-mail, 
dokument związany z 
wykonywanym zawodem) w 
typowych sytuacjach 
związanych z wykonywaniem 
czynności zawodowych 

1) rozpoczyna, prowadzi i kończy 

rozmowę 

2) uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 

3) wyraża swoje opinie i 
uzasadnia je, pyta o opinie, 
zgadza się lub nie zgadza z 

opiniami innych osób 

4) prowadzi proste negocjacje 
związane z czynnościami 
zawodowymi 

5) pyta o upodobania i intencje 

innych osób 

6) proponuje, zachęca 

7) stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 

8) dostosowuje styl wypowiedzi 
do sytuacji 

TWO.06.7.5 zmienia formę przekazu 
ustnego lub pisemnego w języku 
angielskim w typowych sytuacjach 
związanych z wykonywaniem 

czynności zawodowych 

1) przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych (np. wykresach, 
symbolach, piktogramach, 
schematach) oraz 
audiowizualnych (np. filmach 
instruktażowych) 
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 2) przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim 

3) przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim lub w języku 
angielskim 

4) przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
opracowany materiał np. 
prezentację 

TWO.06.7.6 wykorzystuje strategie 
służące doskonaleniu własnych 
umiejętności językowych oraz 

podnoszące świadomość językową: 

a) wykorzystuje techniki 
samodzielnej pracy nad 
językiem angielskim 

b) współdziała grupie 
c) korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim 
d) stosuje strategie 

komunikacyjne i 
kompensacyjne 

1) korzysta ze słownika 
dwujęzycznego i jednojęzycznego 

2) współdziała z innymi osobami, 
realizując zadania językowe 

3) korzysta z tekstów w języku 
angielskim, również za pomocą 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

4) identyfikuje słowa klucze, 
internacjonalizmy 

5) wykorzystuje kontekst (tam, 
gdzie to możliwe), aby w 
przybliżeniu określić znaczenie 
słowa 

6) upraszcza (jeżeli to konieczne) 
wypowiedź, zastępuje nieznane 
słowa innymi, wykorzystując opis, 

środki niewerbalne 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 

kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 

etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 

komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 
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17. Laboratorium technologii remontów 

Przedmiot Laboratorium technologii remontów realizuje treści kursu konwencyjnego „Technologia 

remontów” zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w 

sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu 

maszynowego (Dz. U. poz. 536) z późniejszymi zmianami na świadectwo motorzysty wachtowego 

i na dyplom mechanika w żegludze krajowej. 

17.1. Laboratorium technologii remontów 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.4 przestrzega przepisów 
prawa dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

1) stosuje zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas realizacji 

zadań 

2) stosuje zasady ochrony 
środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej podczas zadań 
zawodowych 

- Zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas prac 
remontowych. 

- Zasady organizacji 
stanowiska pracy 

- Narzędzia stosowane w 
montażu i demontażu maszyn 
i urządzeń 

- Zasady montażu i demontażu 
elementów i podzespołów 
maszyn i urządzeń 
okrętowych. 

- Przyrządy pomiarowe 
stosowane do prac 
remontowych. 

- Pomiary weryfikacyjne  
- Regeneracja elementów z 

wykorzystaniem kompozytów i 
tworzyw sztucznych 

- Zabezpiecza elementy 
konstrukcyjne przed korozją. 

- Prowadzi dokumentację 
remontową. 

- Wiertarki: podstawowe 
operacje. 

- Szlifierki: podstawowe 
operacje. 

- Podstawowe operacje obróbki 
ślusarskiej: trasowanie, cięcie, 
przecinanie, piłowanie, 
skrobanie, szlifowanie, 
docieranie, ostrzenie, 
gwintowanie. 

- Zasady bezpiecznego 
postępowania przy 
obsługiwaniu narzędzi 
ręcznych. 

- Podstawowe operacje 
demontażowe i montażowe z 
użyciem narzędzi ręcznych z 
napędem elektrycznym, 
hydraulicznym 
i pneumatycznym. 

- Czynności pomiarowe 
z użyciem narzędzi 
pomiarowych. 

- Tokarki: podstawowe 
operacje. 

- Technologia napraw 
rurociągów i armatury 
okrętowej: 

a) cięcie rur, 
b) gwintowanie rur, 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

2) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

3) posługuje się maszynami i 
urządzeniami w sposób 
bezpieczny 

TWO.06.1.7. stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

2) dobiera środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

3) stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

TWO.06.2.2. rozróżnia części 
maszyn i urządzeń  

8) rozpoznaje objawy zużycia 
części maszyn i urządzeń 

TWO.06.2.4. rozróżnia środki 
transportu wewnętrznego 

4) wykonać transport ręczny 
zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i przepisami  

5) transportuje materiały na 
miejsce składowania i 
magazynowania zgodnie z 
wymaganiami ochrony 

środowiska 

9) eksploatuje urządzenia do 
transportu pionowego i 

poziomego na statku 

TWO.06.2.5. rozpoznaje rodzaje 
korozji oraz określa sposoby ochrony 
przed korozją 

4) rozróżnia rodzaje powłok 
ochronnych i techniki nanoszenia 

5) dobiera narzędzia do usuwania 
korozji 

6) dobiera metody 
zabezpieczenia przed korozją 

7) dobiera narzędzia i materiały 

do zabezpieczenia przed korozją 

8) wykonuje zabezpieczenia 
antykorozyjne wyrobów 
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TWO.06.2.8. rozróżnia przyrządy 
pomiarowe stosowane podczas 
obróbki ręcznej i maszynowej 

1) dobierać metody pomiarowe do 
pomiarów warsztatowych 

2) klasyfikować przyrządy 
pomiarowe 

3) opisać właściwości 
metrologiczne przyrządów 
pomiarowych 

4) dobierać przyrządy i narzędzia 
do wykonywania pomiarów 
warsztatowych 

c) doraźne usuwanie 
nieszczelności rur, 

d) zaślepianie odcinków 
rurociągów z połączeniami 
kołnierzowymi, 

e) demontaż rur, 
f) naprawa zaworów 

- Montaż układów tłokowo-
korbowych. 

- Warsztat elektryczny: 
a) obróbka końcówek 

przewodów i kabli, 
b) demontaż, napraw i montaż 

elektrycznych opraw 
oświetleniowych, 

c) konserwacja i naprawy 
rozdzielnic, silników 
elektrycznych, generatorów, 

d) demontaż, naprawa i 
montaż kontenerowych 
gniazd stykowych 1-
fazowych i 3-fazowych, 

e) demontaż, naprawa i 
montaż wyłączników i 
gniazd rozgałęźnych 
różnych typów, 

f) sposoby układania kabli 
- Struktura i działanie 

wybranych układów 
automatyki na statku. 

-  

TWO.06.2.9. rozróżnia metody 
kontroli jakości wykonywanych prac 

1) identyfikować sposoby kontroli 
jakości w zależności od 
wykonywanych prac 

2) klasyfikować przyrządy, 
urządzenia pomiarowe i 
sprawdziany stosowane w 
okrętownictwie 

3) sprawdzić parametry 

geometryczne detali 

4) rozróżnić błędy pomiarowe 

5) analizować wyniki pomiarów 

6) określić zasady użytkowania i 
przechowywania narzędzi i 
przyrządów pomiarowych 

TWO.06.2.11. posługuje się 
dokumentacją techniczną maszyn i 
urządzeń oraz przestrzega norm 
dotyczących rysunku technicznego , 
części maszyn, materiałów 
konstrukcyjnych 

1) rozróżnia rodzaje dokumentacji 
technicznej dotyczącej 
użytkowania i konserwacji 
podczas eksploatacji statku 

3) posługuje się dokumentacją 
techniczną podczas planowania 
konserwacji maszyn i urządzeń 

6) rozróżnia części i mechanizmy 
maszyn i urządzeń związanych z 

eksploatacją statku 

8) korzysta z przepisów 
towarzystw klasyfikacyjnych 
dotyczących materiałów 
konstrukcyjnych 

TWO.06.2.15. stosuje programy 
komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań  

1) omawia rodzaje programów 
komputerowych wspomagających 
wykonywanie zadań na statku 

2) wykorzystuje programy 
komputerowe wspomagające 
dobór znormalizowanych części 
maszyn i urządzeń statku 

TWO.06.3.1. rozróżnia statki, 
siłownie okrętowe, maszyny, 

urządzenia i instalacje okrętowe 

5) nazywać maszyny, urządzenia 
stosowane w siłowni okrętowej 

TWO.06.3.2. stosuje normy i 
dokumentację dotyczące sprzętu 
kontrolno-pomiarowego, maszyn, 
urządzeń i instalacji okrętowych w 
języku polskim i angielskim 

2) dobiera normy dotyczące 
sprzętu pomiarowego instalacji 
okrętowych w języku polskim i 
języku angielskim 

3) używa dokumentację 
techniczną sprzętu kontrolno-
pomiarowego maszyn, urządzeń i 
instalacji  okrętowych w języku 
polskim i języku angielskim 
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TWO.06.3.6.przygotowuje materiały 

oraz części zamienne do eksploatacji 

na podstawie dokumentacji 

2) określa materiały i techniki 
wytwarzania ważniejszych 
elementów konstrukcyjnych 

maszyn i urządzeń okrętowych 

3) prowadzi dokumentację 
materiałową i maszynową 
dotyczącą elementów maszyn i 
urządzeń okrętowych 

TWO.06.3.7. sprawdza szczelność i 
usuwa przecieki maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych: 

a) wykonuje konserwację 
urządzeń pokładowych oraz 
mechanizmów i urządzeń 
siłowni 

b) uszczelnia maszyny, 
urządzenia i instalacje 
okrętowe 

1) identyfikuje nieszczelności 
dławic i rurociągów  instalacji 
okrętowych 

2) usuwa doraźne przecieki na 
skorodowanych rurach 

3) zaślepia wybrane odcinki 
instalacji pod ciśnieniem (wodne, 
parowe, paliwowe, olejowe) 

4) wymienia uszczelnienia 
rurociągów, dławic, zaworów i 
pomp 

5) sprawdza szczelność maszyn i 
urządzeń okrętowych 

6) wykonuje próby szczelności 
instalacji silników okrętowych 

TWO.06.4.1. posługuje się 
instrukcjami obsługi oraz 
dokumentacją techniczno-ruchową w 
języku polskim i języku angielskim 

4) korzysta z dokumentacji 
techniczno-ruchowych silników 
okrętowych w języku polskim i 
języku angielskim 

6) wykonuje regulację silnika 
(wtrysk paliwa i rozrządu) zgodnie 
z przepisami towarzystw 
klasyfikacyjnych 

TWO.06.4.2. dobiera przyrządy i 
urządzenia kontrolno-pomiarowe do 
przeprowadzania oceny stanu 
technicznego maszyn, urządzeń i 

instalacji okrętowych 

4) dobiera przyrządy do 
sprawdzenia działania 
wtryskiwaczy paliwa 

TWO.06.4.7. określa stopień zużycia 
elementów maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych 

1) interpretuje odczyty 

przyrządów pomiarowych 

2) ocenia stan techniczny na 
podstawie pomiarów 
weryfikacyjnych elementów 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych 

TWO.06.4.9. dobiera i stosuje 
narzędzia i sprzęt do przeglądów 
technicznych i bieżącego 
wykonywania prac konserwacyjnych: 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych 

1) dobiera narzędzia i sprzęt do 
przeglądów technicznych 

2) kontroluje działanie przyrządów 
pomiarowych i sygnalizacyjnych 

4) dobiera sprzęt do prowadzenia 
prac konserwacyjno-naprawczych 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych 

5) przeprowadza przegląd 
mechanizmów i urządzeń siłowni 
okrętowej 

6) przeprowadza konserwację 
bądź naprawę lub wymianę 
uszkodzonych elementów 
mechanizmów i urządzeń siłowni 
okrętowej  
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TWO.06.5.1. rozróżnia rodzaje prac 
remontowych na podstawie 
specyfikacji, przepisów 
klasyfikacyjnych polskich i 
zagranicznych towarzystw 
klasyfikacyjnych, zaleceń 
producentów urządzeń lub stanu 
technicznego maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych 

3) przygotowuje specyfikację prac 
remontowych na podstawie stanu 
technicznego maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych oraz 
przepisów towarzystw 
klasyfikacyjnych 

4) sprawdza zgodność 
specyfikacji prac remontowych z 
przepisami towarzystw 
klasyfikacyjnych oraz zaleceniami 
producentów urządzeń 

5) weryfikuje specyfikację prac 
remontowych na podstawie stanu 
technicznego maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych 

TWO.06.5.2. realizuje plan remontów 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych 

1) interpretuje plan remontu 
silników okrętowych, maszyn i 
urządzeń pomocniczych 

2) przygotowuje silnik, maszyny i 
urządzenia pomocnicze do 
naprawy 

3) oczyszcza elementy silnika, 
maszyn i urządzeń pomocniczych 

TWO.06.5.3. stosuje technologię 
naprawy, remontu i montażu maszyn, 

urządzeń i instalacji okrętowych 

1) przeprowadza pomiary przed 
rozpoczęciem demontażu maszyn 

i urządzeń okrętowych 

2) przygotowuje elementy siłowni 
okrętowej do remontu zgodnie z 

technologią remontów  

3) stosuje technologię demontażu 
i montażu maszyn, urządzeń i 

instalacji okrętowych 

4) stosuje technologię remontu 
maszyn i urządzeń 
pomocniczych: pomp, sprężarek, 
wentylatorów, filtrów, 
wymienników ciepła, urządzeń 
hydraulicznych 

5) wykonuje prace remontowe 
maszyn i urządzeń okrętowych 

zgodnie z technologią 

TWO.06.5.4.sporządza wykaz części 

zamiennych 

1) sporządza wykaz części 
zamiennych maszyn i urządzeń 
okrętowych na podstawie zaleceń 
producentów 

2) sporządza wykaz części 
zamiennych maszyn i urządzeń 
okrętowych na podstawie stanu 
technicznego 

3) korzysta z komputerowego 
specjalistycznego 
oprogramowania w celu 
sporządzenia wykazu części 
zamiennych 

TWO.06.5.. wykonuje prace 
przygotowujące siłownię do remontu 
stoczniowego 

1) określa zasady remontu 
stoczniowego 

3) przygotowuje maszyny i 
urządzenia pomocnicze siłowni 
okrętowej do remontu 
stoczniowego 
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 4) uczestniczy w remoncie 
stoczniowym siłowni okrętowej 

5) przeprowadza oględziny 
siłowni po remoncie stoczniowym 

 

TWO.06.5.6. dobiera i stosuje 
narzędzia i sprzęt do wykonywania 
prac remontowych 

1) dobiera narzędzia ręczne wraz 
z akcesoriami do remontowych 
prac ślusarskich  

2) dobiera przyrządy pomiarowe 
stosowane do prac remontowych 

3) stosuje narzędzia i przyrządy 
do czyszczenia i konserwacji 
powierzchni 

4) wykorzystuje narzędzie i sprzęt 
do bieżącego wykonywania prac 
remontowych 

TWO.06.5.7. wykonuje przez 
związane z demontażem, wymianą 
uszkodzonych elementów oraz 
montażem maszyn, urządzeń i 
instalacji okrętowych 

1) przygotowuje wybrane odcinki 
rurociągów do montażu i naprawy 

2) demontuje maszyny i 
urządzenia okrętowe na 
podzespoły i części  

3) czyści podzespoły i części 
silnika, maszyn i urządzeń 
pomocniczych 

4) weryfikuje stan 
zdemontowanych elementów 

5) wymienia uszkodzone 
elementy i części maszyn, 
urządzeń oraz instalacji 

okrętowych 

6) montuje maszyny, urządzenia i 
instalacje okrętowe 

TWO.06.5.8.dobiera i stosuje metody 
regeneracji i naprawy części maszyn 
oraz nanoszenie na nie powłok 
ochronnych regeneracyjnych 

2) dobiera metody naprawy części 
maszyn 

3) wykrywa wady materiałowe 
dostępnymi metodami 

4) naprawia elementy i 
podzespoły maszyn okrętowych z 
wykorzystaniem kompozytów i 

tworzyw sztucznych 

5) naprawia elementy i 
podzespoły maszyn okrętowych z 
wykorzystaniem metod spawania 
– w zakresie uprawnień 

6)  naprawia elementy i 
podzespoły maszyn okrętowych z 
wykorzystaniem obróbki 
skrawaniem 

7) stosuje metody nanoszenia 
powłok ochronnych i 
regeneracyjnych na części 

maszyn 

TWO.06.5.9. kontroluje parametry 
pracy maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych oraz wykonuje ich 
regulację pod nadzorem 

1) uczestniczy w próbach 
zdawczych silnika, maszyn i 
urządzeń pomocniczych siłowni 
okrętowej 

2) wykonuje próby szczelności 
instalacji silników okrętowych 
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 3) dobiera przyrządy kontrolno-
pomiarowe do prac regulacyjnych 
maszyn i urządzeń okrętowych 

7) wykonuje pod nadzorem: 

e) regulację silnika 
spalinowego dwusuwowego 
i czterosuwowego 

f) regulację wtrysku paliwa i 
rozrządu 

g) regulację parametrów pracy 
maszyn i urządzeń 
pomocniczych siłowni 
okrętowych 

h) regulację parametrów 
instalacji okrętowych 

 

TWO.06.5.11. rozróżnia i stosuje 
zasady prowadzenia dokumentacji 
oraz sprawozdawczości remontowej 

1) określa potrzeby w zakresie 
niezbędnej dokumentacji 
remontowej i części zamiennych z 
uwzględnieniem przepisów 
nadzoru klasyfikacyjnego 

2) stosuje zasady sporządzenia 
dokumentacji z remontu silnika 
okrętowego, maszyn i urządzeń 

pomocniczych w siłowni okrętowej 

3) prowadzi sprawozdawczość 

remontową 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 

kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.2. planuje wykonanie 
zadania 

1) omawia czynności realizowane 
w ramach czasu pracy 

2) określa czas realizacji zadań 

3) realizuje działania w 
wyznaczonym czasie 

4) monitoruje realizację 
zaplanowanych działań 

5) dokonuje modyfikacji 
zaplanowanych działań 

6) dokonuje samooceny 
wykonanej pracy 
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TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 
działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 
prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
na stanowisku pracy 

 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje niewerbalne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 

TWO.06.09.1. organizuje pracę 
zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań 

1) określa strukturę grupy 

2) przygotowuje zadania zespołu 
do realizacji 

3) planuje realizację zadań 
zapobiegających zagrożeniom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4) oszacowuje czas potrzebny na 
realizację określonego zadania 

5) komunikuje się ze 
współpracownikami 

6) wskazuje wzorce prawidłowej 
współpracy w grupie 

7) przydziela zadania członkom 
zespołu zgodnie z 
harmonogramem planowanych 
prac 
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18. Kursy bezpieczeństwa żeglugi  

Przedmiot Kursy bezpieczeństwa żeglugi realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla 

szkoleń w zakresie bezpieczeństwa na poziomie podstawowym. 

18.1 Indywidualne techniki ratunkowe 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.4 przestrzega 
przepisów prawa 
dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska 

1) stosuje zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas realizacji zadań 

2) stosuje zasady ochrony 
środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej podczas zadań 
zawodowych 

– Wprowadzenie: 
a) rodzaje zagrożeń życia na morzu, 
b) sygnały wzywania pomocy na 

morzu (według MPDM), 
c) organizacja ratownictwa życia na 

morzu w Rzeczypospolitej Polskiej 
i na świecie, 

 

– Wyposażenie ratunkowe statków: 
a) indywidualne i zbiorowe środki 

ratunkowe: 

• pasy ratunkowe – konstrukcja, 
rozmieszczenie na statku, 
zasady użycia, 

• koła ratunkowe – konstrukcja, 
rozmieszczenie na statku, 
zasady użycia, 

• kombinezony ratunkowe i środki 
ochrony cieplnej – konstrukcja, 
zasady użycia, 

• ŁR – otwarte, zakryte, specjalne - 
wyposażone w system 
gazoszczelny i zraszania, 
wodowane z systemie 
zrzutowym, ratownicze – 
konstrukcja i wyposażenie, 
żurawiki łodziowe, konstrukcja i 
zasady działania, 

• PTR – konstrukcja, wyposażenie, 
rozmieszczenie, zamocowanie 

• sposoby wodowania tratw 
ratunkowych, wodowanie przy 
pomocy pochylni i żurawików, 
zwalniaki hydrostatyczne 

• ześlizgi ewakuacyjne, 
konstrukcja, zasady działania 

b) radiowe środki wzywania pomocy: 

• częstotliwości i sygnały 
wzywania pomocy przez 
radiostację (w tym radiotelefon 
UKF) 

• formułowanie i nadawanie 
komunikatów o 
niebezpieczeństwie w języku 
polskim i angielskim 

• obsługa radiotelefonu UKF 

•  radiopławy – konstrukcja, 
zasady działania, sposób użycia, 

• transponder radarowy – 
konstrukcja, zasada działania, 
sposób użycia 

TWO.06.1.5. organizuje 
stanowisko pracy zgodnie 
z wymaganiami ergonomii 
oraz przepisami prawa 
dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska 

2) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska 

3) posługuje się maszynami i 
urządzeniami w sposób 
bezpieczny 

TWO.06.1.7. stosuje środki 
ochrony indywidualnej i 
zbiorowej podczas 
wykonywania zadań 

zawodowych 

2) dobiera środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

3) stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

TWO.06.6.1. przestrzega 
procedur postępowania w 
sytuacjach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego 
pasażerów i załogi statku 

2) określa zagrożenia i awarie na 
statku 

3) opisuje procedury 

postępowania w przypadku 

zagrożeń i awarii na statku 

4) rozróżnia rodzaje alarmów 

obowiązujących na statkach 

i sposoby ich ogłaszania 

7) określa sposoby ewakuacji 
załogi i pasażerów z zagrożonych 
statków 

TWO.06.6.2 stosuje 
okrętowe środki 
identyfikacji sygnałów oraz 
wzywania pomocy na 
statku 

1) przestrzega zasad użycia 
środków wzywania pomocy 

2) identyfikuje sygnały wzywania 
pomocy na morzu według 
Międzynarodowego prawa drogi 
morskiej (MPDM) w Konwencji 
COLREG 

3) nadaje sygnały wzywania 
pomocy przez radiostację (w tym 
radiotelefon UKF) 

4) nadaje komunikaty o 
niebezpieczeństwie w języku 
polskim i angielskim 
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 5) przestrzega zasad użycia 

pirotechnicznych środków 

sygnałowych 

 

TWO.06.6.3 przestrzega 
procedur ewakuacji 
pasażerów i załogi statku 
oraz ratowania rozbitków 

1) rozróżnia techniki ewakuacji 
ludzi ze statku 

2) opisuje przygotowanie statku 
do ewakuacji 

3) określa zasady 
bezpieczeństwa w trakcie akcji 
ewakuacyjnej 

4) opisuje zasady ewakuacji 
załogi statku przez śmigłowiec 

5) opisuje funkcje urządzeń 
ratowniczych stosowanych w 
akcjach ewakuacyjnych 

6) rozróżnia urządzenia służące 
do opuszczania i podnoszenia 
oraz wodowania łodzi i tratw 
ratunkowych 

7) wykazuje umiejętność obsługi i 
wyposażenia tratwy ratunkowej 

8) opisuje zasady zachowania się 
rozbitków w środkach 
ratunkowych 

9) omawia zasady zachowania 
się rozbitka w wodzie 

10) definiuje sposoby ratowania 
rozbitków znajdujących się w 
zbiorowych środkach 
ratunkowych i na powierzchni 

morza 

11) określa metody wciągania 
rozbitka do wnętrza łodzi 

ratunkowej 

12) określa funkcję ześlizgów 
ewakuacyjnych 

13) opisuje konstrukcję, 
wyposażenie oraz sposoby 

użycia pasów ratunkowych 

14) interpretuje prawidłowości 
rozmieszczenia kół ratunkowych 
na statku oraz sposób ich 
używania 

15) posługuje się sprzętem 

ratowniczym i ratunkowym 

16) analizuje błędy popełnione w 
trakcie ewakuacji i ratowania 

życia na morzu 

– Techniki ewakuacji ludzi ze statku: 
a) zasady ogólne: 

• zarządzenie alarmu, podział 
funkcji w trakcie alarmu, 
wyposażenie osobiste, 

• drogi dojścia do zbiorowych 
środków ratunkowych, 
opuszczenie statku w czasie 
pożaru lub wycieku oleju na 
powierzchnie morza, 

• ewakuacja ŁR – opuszczenie łodzi 
na wodę, 

b) ewakuacja PTR: 

• wodowanie PTR, 

• wejście do PTR, 

• pobyt w PTR, 

• ewakuacja załogi na łódź 
ratowniczą innego statku, 

 

– Techniki ratowania rozbitków z 
powierzchni morza (w tym ze 
zbiorowych środków ratunkowych): 
a) zasady przeżycia, zachowanie się 

w oczekiwaniu na pomoc, 
b) alarm „Człowiek za burtą” – 

omówienie organizacji manewrów, 
manewry statku i łodzi 
ratowniczej, 

c) ratowanie przez inny statek – 
wykorzystanie sprzętu 
statkowego, elementy IAMSAR, 

d) ratowanie przez łódź ratowniczą, 
e) typowe błędy popełniane w trakcie 

ewakuacji i ratowania ludzi na 
morzu – w oparciu o orzecznictwo 
izb morskich 

 

– Ewakuacja załogi statku przez 
śmigłowiec: 
a) przygotowanie statku do 

ewakuacji załogi: 

• naprowadzanie śmigłowca, 

• sposoby komunikacji, 

• zasady bezpieczeństwa w trakcie 
akcji ewakuacyjnej, 

b) rodzaje urządzeń ratowniczych 
stosowanych w akcjach 
ewakuacyjnych (demonstracja 
eksploatacji urządzeń 
ratowniczych) 

c) organizacja i przebieg akcji 
ewakuacyjnej 

d) ratowanie rozbitków znajdujących 
się w zbiorowych środkach 
ratunkowych i na powierzchni 
morza 

 
 
 

TWO.06.6.5 stosuje 
indywidualne i zbiorowe 
środki ratownicze i 
ratunkowe 

1) rozróżnia indywidualne środki 

ratunkowe 

2) rozróżnia zbiorowe środki 

ratunkowe 

3) opisuje konstrukcję, 
wyposażenie i sposoby 
wodowania pneumatycznych 
tratw ratunkowych 
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 4) określa rodzaje i 

przeznaczenie łodzi ratunkowych 

5) opisuje konstrukcję, 

wyposażenie i zasady użycia 

pasów ratunkowych 

6) ocenia rozmieszczenie na 

statku oraz zasady użycia kół 

ratunkowych 

7) określa funkcję ześlizgów 

ewakuacyjnych 

8) opisuje rozmieszczenie 

środków pierwszej pomocy i 

środków ratunkowych oraz ich 

oznakowanie 

9) wykorzystuje urządzenia 

służące do opuszczania i 

podnoszenia oraz wodowanie 

łodzi i tratw ratunkowych 

10) planuje konserwację i 

przeglądy wyposażenia 

ratunkowego i ratowniczego 

statku 

11) dobiera indywidualne środki 

ratunkowe 

12) wyjaśnia zasady użycia pasów 

ratunkowych 

13) korzysta z wyposażenia tratwy 

ratunkowej 

14) obsługuje tratwę ratunkową 

 
– Ćwiczenia na basenie lub wodach 

otwartych: 
a) rozgrzewka i sprawdzian pływacki, 
b) ćwiczenia z indywidualnymi 

środkami ratunkowymi: 

• zakładanie pasa ratunkowego i 
prawidłowy skok w pasie 
ratunkowym do wody z małej 
wysokości i z wysokości min. 2,5 
metra, 

• posługiwanie się kołem 
ratunkowym w wodzie, 

• metoda wciągania rozbitka do ŁR, 
c) ćwiczenia z PTR: 

• wchodzenie na przewróconą PTR 
(przy symulacji falowania), 

• odwracanie przewróconej PTR, 

• samodzielne wejście do PTR z 
wody, 

• metody wciągania do PTR osoby 
nieprzytomnej, 

• skok do PTR, 

• zbiorowa ewakuacja do PTR 
metodą ze statku i z wody, 

• umiejętność użycia dryfkotwy, 

• umiejętność obsługi wyposażenia 
PTR, 

• umiejętność podejmowania 
czynności zwiększających szansę 
przetrwania, 

d) zakładanie pętli ratunkowej w 
wodzie 

e) ćwiczenia z termoizolacyjnymi 
kombinezonami ratunkowymi 
różnych typów 

 

– Pirotechniczne środki sygnałowe: 
a) omówienie i demonstrowanie 

zasad działania i bezpiecznego 
użycia: 

• pławki świetlno-dymnej „Człowiek 
za burtą”, 

• pławki świetlno-chemicznej, 

• pławki pomarańczowej, 

• rakiety spadochronowej, 

• rakiety jednogwiezdnej, 

• petardy morskiej, 

• pochodni białej (czerwonej), 

• wyrzutni linki ratunkowej, z 
uwzględnieniem wymiany spłonki, 

b) demonstracja przez instruktora 
(ewentualne użycie przez 
uczestników szkolenia) 
pirotechnicznych środków 
sygnałowych 
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18.2. Ochrona przeciwpożarowa stopnia podstawowego 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.1. rozróżnia pojęcia 
związane z bezpieczeństwem i 
higieną pracy, ochroną 
przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią 

6) rozróżnia środki gaśnicze ze 
względu na zakres ich stosowania 

− Wprowadzenie: 
a) program kursu, 
b) bezpieczeństwo podczas 

ćwiczeń, 
c) ogólne wymagania 

techniczne statku i 
obowiązki załogi w zakresie 
prewencji i walki z pożarem. 

 

− Teoria pożaru: 
a) zjawiska fizyczne i reakcje 

chemiczne, 
b) charakterystyka pożaru, 

warunki powstania i rozwoju 
pożaru, 

c) właściwości materiałów 
palnych. 

 

− Przyczyny pożarów na 
statkach  

 

− Zapobieganie pożarom na 
statkach: 

a) zasady zapobiegania 
pożarom, 

b) bezpieczne użytkowanie 
statku, 

c) konstrukcyjne 
zabezpieczenie 
przeciwpożarowe 

 

− Wykrywanie pożarów: 
a) stałe instalacje wykrywcze i 

alarmowe pożaru, 
b) system wykrywania dymu 

metodą próbkowania, 
c) sygnalizacja ostrzegawcza. 

 

− Budowa, użytkowanie i 
rozmieszczenie sprzętu 
pożarniczego: 

a) rodzaje gaśnic i koce 
gaśnicze, 

b) gaśnice przewoźne i ich 
rodzaje 

c) sprzęt do wytwarzania 
piany, 

d) sprzęt i armatura wodna, 
e) aparaty oddechowe, 

ucieczkowe, 
f) wyposażenie strażackie 
g) sprzęt ratowniczy i 

reanimacyjny 
 

 

TWO.06.1.4 przestrzega przepisów 
prawa dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

1) stosuje zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas realizacji 
zadań 

2) stosuje zasady ochrony 
środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej podczas zadań 
zawodowych 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

2) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

3) posługuje się maszynami i 
urządzeniami w sposób 
bezpieczny 

TWO.06.1.7. stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

2) dobiera środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

3) stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

TWO.06.6.4  obsługuje instalacje 
wykrywcze i alarmowe oraz sprzęt 
przeciwpożarowy i instalacje 
gaśnicze na statku 

1)opisuje warunki powstawania 

pożaru i właściwości materiałów 

palnych 

2) prezentuje zagrożenia 

pożarowe statku 

3) omawia organizację ochrony 

przeciwpożarowej na statku 

4) rozróżnia wyposażenie 

przeciwpożarowe statku 

5) omawia alarmy pożarowe, 

sposoby ich ogłaszania oraz 

obowiązki załogi podczas 

alarmów i awarii urządzeń 

okrętowych 

6) opisuje systemy wykrywania 

ognia i dymu 

7) określa budowę i użytkowanie 

stałych instalacji gaśniczych 

8) opisuje metody gaszenia 

pożarów 

9) opisuje zagrożenia 

występujące podczas walki z 

pożarem 

10) posługuje się statkowymi 

planami ochrony 

przeciwpożarowej 
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11) interpretuje zasady 

rozmieszczania i oznakowania 

środków gaśniczych 

12) posługuje się podręcznym 

sprzętem przeciwpożarowym 

13) wykazuje znajomość 

prawidłowego użycia gaśnicy 

proszkowej i rodzaju pożaru, który 

może być gaszony z jej użyciem 

14) wykazuje znajomość 
prawidłowego użycia gaśnicy 
pianowej i pożaru, który może być 
gaszony z jej użyciem 

– Budowa i użytkowanie stałych 
instalacji gaśniczych: 

a) instalacje wodno-
hydrantowe, 

b) automatyczne instalacje 
tryskaczowe, 

c) instalacje zraszające i 
mgłowe, 

d) instalacje pianowe, 
e) instalacje gazowe, 

f) instalacje proszkowe, 

g) instalacje równoznaczne do 

CO2 

h) instalacje gazu obojętnego 

 

 

– Organizacja walki z pożarem 
na statku: 

a) alarmy pożarowe, 
b) rozkłady alarmowe, 
c) zadania indywidualne, 
d) plan ochrony 

przeciwpożarowej, 
e) środki łączności, 
f) procedury walki z pożarem, 
g) procedury bezpieczeństwa, 
h) ćwiczenia pożarowe, 
i) dozór pożarowy 
j) szkolenie przeciwpożarowe 

i książka bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego na 
statku. 

 
 

– Techniki walki z pożarem: 
a) grupy pożarów i metody 

gaszenia, 
b) postępowanie po 

zauważeniu pożaru, 
c) natarcie i osłona przy użyciu 

stałych instalacji 
gaśniczych, 

d) zagrożenia podczas walki z 
pożarem i zasady 
bezpieczeństwa. 

 

 

– Środki gaśnicze: 

a) woda, 
b) CO2, 
c) piana gaśnicza (środki 

pianotwórcze), 
d) czyste chlorowęglowodory, 
e) aerozole, 
f)  test – dobór środków 

gaśniczych. 
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– Ćwiczenia poligonowe: 
a) pomiar (demonstracja) 

temperatury zapłonu, 
b) gaszenie małych pożarów 

przy użyciu gaśnic 
proszkowych, pianowych, 
CO2 i wodnych, 

c) gaszenie dużych pożarów 
przy użyciu różnych 
strumieni wody i piany, 

d) przejście przez przestrzeń 
wypełnioną pianą lekką, 

e) użycie sprzętu ratowniczego 
i gaśniczego oraz 
utrzymanie łączności  
w komorze dymowej w 
czasie ćwiczeń przy użyciu 
aparatów oddechowych, 

f) akcja ratowniczo-gaśnicza 
w warunkach rozległego 
pożaru  
w maszynowni lub 
pomieszczeniu 
mieszkalnym przy użyciu 
aparatów oddechowych, 
środków łączności oraz 
sprzętu i instalacji 
gaśniczych, 
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18.3. Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.4 przestrzega przepisów 
prawa dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

1) stosuje zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas realizacji 
zadań 

2) stosuje zasady ochrony 
środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej podczas zadań 
zawodowych 

– Wiadomości wstępne, 
podstawy prawne 

 

– Podstawy anatomii i 
fizjologii człowieka istotne w 
udzielaniu pierwszej 
pomocy medycznej i 
ratowaniu człowieka 

 

– Rodzaje pozycji (ułożenia) 
poszkodowanego konieczne 
do prawidłowego udzielania 
pierwszej pomocy 
medycznej 

 

– Postępowanie w przypadku 
utraty przytomności 

 

– Reanimacja 

 

– Postępowanie w 
przypadkach krwawienia 

 

– Opanowanie szoków 

 

– Postępowanie w przypadku 
zwęglenia, oparzeń (w tym 
chemikaliami) i porażenia 
prądem 

 

– Ratowanie i przygotowanie 
poszkodowanego do 
transportu 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

2) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami ergonomii 
oraz przepisami prawa dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska 

3) posługuje się maszynami i 
urządzeniami w sposób bezpieczny 

TWO.06.1.7. stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

2) dobiera środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

3) stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

TWO.06.1.6 określa zagrożenia dla 
zdrowia i życia człowieka oraz mienia 
i środowiska związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych 

1) omawia czynniki szkodliwe 
występujące w środowisku pracy 

5) omawia przyczyny występowania 
zagrożeń w środowisku pracy 

6) określa skutki oddziaływania na 
organizm czynników szkodliwych 
występujących na stanowisku pracy 

7) omawia metody zapobiegania 
oddziaływaniu czynników 
szkodliwych na organizm człowieka 

TWO.06.1.8 udziela pierwszej 
pomocy w stanach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego 

1) opisuje podstawowe symptomy 
wskazujące na stany nagłego 
zagrożenia zdrowotnego 

2) ocenia sytuację 
poszkodowanego na podstawie 
analizy objawów obserwowanych u 
poszkodowanego 

3) zabezpiecza siebie, 
poszkodowanego i miejsce 
wypadku 

4)układa poszkodowanego w 
pozycji bezpiecznej 

5) powiadamia odpowiednie służby 

6) prezentuje udzielanie pierwszej 
pomocy w urazowych stanach 
nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
np. krwotok, zmiażdżenie, 
amputacja, złamanie, oparzenie 

7) prezentuje udzielanie pierwszej 
pomocy w nieurazowych stanach 
nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
np. omdlenie, zawał, udar 

8) wykonuje resuscytację 
krążeniowo-oddechową na fantomie 
zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady 
Resuscytacji i Europejskiej Rady 
Resuscytacji 
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18.4. Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.1 rozróżnia pojęcia 
związane z bezpieczeństwem i 
higieną pracy, ochroną 
przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią 

1) posługuje się terminologią 
dotyczącą bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz 
ochrony środowiska 

2) wymienia przepisy prawa 
dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz 
ochrony środowiska 

3) określa warunki organizacji 
pracy zapewniające 
wymagany poziom ochrony 
zdrowia i życia przed 
zagrożeniami występującymi 
w środowisku pracy 

4) określa działania 
zapobiegające wyrządzaniu 
szkód w środowisku 

5) opisuje wymagania dotyczące 
ergonomii pracy 

6) rozróżnia środki gaśnicze ze 
względu na zakres ich 
stosowania 

− Wprowadzenie, materiały 
źródłowe, omówienie 
dokumentów, przepisy 
międzynarodowe: 
a) Konwencja STCW 
b) Konwencja SOLAS (w 

szczególności rozdział IX 
– Kodeks ISM, rozdział X 
– kodeks ISPS) 

c) Konwencje MOP (w 
szczególności konwencja 
MLC) 

d) Kodeks IMDG, 
e) Konwencja MARPOL 

− Rodzaje zagrożeń statku: 
a) kolizja, 
b) pożar, 
c) mielizna, 
d) uszkodzenie kadłuba, 
e) ładunek niebezpieczny, 
f) pasażerowie „na gapę”, 
g) piraci 
h) pasażer jako „ładunek 

specjalny” 
i) terroryzm 
j) inne 

− Znajomość statkowych 
planów alarmowych. 
Oznakowanie i umiejętność 
korzystania z planów 
alarmowych. 

− Sygnały alarmowe i 
znajomość obowiązków 
przyporządkowanych 
rozkładem alarmowym. 

− Sposoby prewencji zagrożeń 
wymienionych wcześniej 

− Znajomość: 
a) dróg ewakuacji – 

zewnętrznych i 
wewnętrznych, 

b) systemów alarmowych 

− Rozlewy na morzu jako efekt: 
a) kolizji, 
b) wejścia na mieliznę, 
c) zatonięcia, 
d) transferu ładunku, 
e) procedury ładunkowe 

(pobieranie paliwa) 
f) konwencja MARPOL 

− Bezpieczeństwo i środki 
bezpieczeństwa: 
a) warunki pracy na statku, 
b) potencjalne zagrożenie, 
c) używanie środków 

ochrony zdrowia. 

− Środki ostrożności podjęte 
przed wejściem do 
przestrzeni zamkniętych: 

TWO.06.6.1 przestrzega procedur 
postępowania w sytuacjach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego pasażerów i 
załogi statku 

1) wykazuje znajomość systemu 
zarządzania 
bezpieczeństwem SMS 
(Safety Management System) 

2) określa zagrożenia i awarie 
statku 

3) opisuje procedury 
postępowania w przypadku 
zagrożeń i awarii na statku 

4) rozróżnia rodzaje alarmów 
obowiązujących na statkach 
i sposoby ich ogłaszania 

7) określa sposoby ewakuacji 
załogi i pasażerów z 
zagrożonych statków 

9) stosuje zasady 
Międzynarodowego kodeksu 
zarządzania bezpieczną 
eksploatacją statków i 
zapobieganiem 
zanieczyszczaniu (Kodeks 
ISM) w zarządzaniu 
bezpieczeństwem w każdych 
warunkach eksploatacyjnych 
statku 
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  a) na zbiornikowcach do 
przewozu ropy, gazów, 
chemikaliów, 

b) na kontenerowcach, 
c) na innych typach statków, 
d) procedury przed wejściem 

do przestrzeni 
zamkniętych. 

− Przestrzeganie zasad 
bezpiecznej pracy. 

− Znajomość 
międzynarodowych przepisów 
BHP (MOP) 

− Język angielski, zrozumienie 
poleceń w różnych relacjach 
na statku – polecenia 
wydawane w sytuacji 
zagrożenia. 

− Wzajemne zależności 
pomiędzy członkami załogi: 
a) typy ludzkich charakterów, 
b) jak rozpoznać osobowość 
c) różnice religijne a 

tolerancja, 
d) pielęgnowanie dobrych 

stosunków międzyludzkich 
na statku 

− Odpowiedzialność wspólna: 
a) warunki zatrudnienia, 
b) prawa członka załogi, 
c) obowiązki członka załogi. 

− Zagrożenia: 
a) alkohol,  
b) narkotyki. 

− Komunikacja – efektywność, 
bariery w komunikowaniu się. 

− Odpoczynek, zmiana wachty i 
stres jako warunki wpływające 
na marynarzy. 
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18.5. Problematyka ochrony statku 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.6.7 przestrzega procedur 
związanych z ochroną statku 

1) klasyfikuje poziomy ochrony 
statku 

2) klasyfikuje ochronę statku 
podczas eksploatacji w morzu 

3) definiuje podstawowe 
robocze terminy z zakresu 
ochrony na morzu, w tym 
również elementów, które 
mogą odnosić się do piractwa 
lub rozboju 

4) przedstawia zasady zawarte 
w Międzynarodowym 
kodeksie ochrony statków i 
obiektów portowych (Kodeks 
ISPS) 

 

− Ochrona żeglugi i portów 
morskich: 
a) definicje, zagrożenia 

(terroryzm, piractwo, 
rozboje), 

b) polityka ochrony żeglugi i 
portów morskich, 

c) procedury i środki ochrony 
na statkach i w portach, 

d) dokumentowanie zdarzeń 
naruszających ochronę, 

e) kluczowe zagadnienia 
systemu ochrony 

 

− Zagrożenia w żegludze: 
a) techniki omijania środków 

ochrony, 
b) podstawowe techniki 

rozpoznawania 
zagrożenia (piractwo, 
rozbój), 

c) broń i materiały 
niebezpieczne, 

d) ochrona podstawowa 
 

– Metodologia ochrony 
bezpieczeństwa – znaczenie i 
konieczność stosowania: 
a) wymagania formalne, 

b) ćwiczenia i alarmy próbne 
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19. Praktyka morska 

Praktyka morska realizuje materiał zawarty w „Książce praktyk morskich dla praktykantów 

maszynowych” na poziomie pomocniczym. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wzorów książek praktyk w dziale 

pokładowym i dziale maszynowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 84). Książka praktyk stanowi załącznik do 

programu nauczania. 

 

19.1. Mustrowanie 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.4 przestrzega przepisów 
prawa dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

1) stosuje zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas realizacji 

zadań 

2) stosuje zasady ochrony 
środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej podczas zadań 
zawodowych 

 

Zakres realizowanego materiału 
zawarty jest w „Książce praktyk 
morskich dla praktykantów 
maszynowych” 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

2) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

3) posługuje się maszynami i 
urządzeniami w sposób 
bezpieczny 

TWO.06.1.7. stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

2) dobiera środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

3) stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

TWO.06.8.1 przestrzega zasad 
kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 

zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 

zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

TWO.06.8.5. stosuje techniki 
radzenia sobie ze stresem 

1)rozpoznaje źródła stresu 
podczas wykonywania zadań 
zawodowych 

2) wybiera techniki radzenia sobie 
ze stresem odpowiednio do 
sytuacji 
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 3) wskazuje najczęstsze 

przyczyny sytuacji stresowych 

w pracy zawodowej 

4) przedstawia różne formy 

zachowań asertywnych jako 

sposobów radzenia sobie ze 

stresem 

5) rozróżnia techniki 

rozwiązywania konfliktów 

związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych 

6) określa skutki stresu 

TWO.06.8.9 stosuje metody i techniki 

rozwiązywania problemów 

1) opisuje sposób 
przeciwdziałania problemom w 
zespole realizującym zadania 

2) opisuje techniki rozwiązywania 

problemów 

3) wskazuje, na wybranym 
przykładzie, metody i techniki 

rozwiązywania problemu 

TWO.06.8.10 współpracuje w 

zespole 

1) realizowane zadania 

2) przestrzega podziału ról, zadań 

i odpowiedzialności w zespole 

3) angażuje się w realizację 

wspólnych działań zespołu 

4) modyfikuje sposób 

zachowania, uwzględniając 

stanowisko wypracowane 

wspólnie z innymi członkami 

zespołu 

19.2. Praktyka maszynowa – pełnienie wacht portowych i morskich w maszynowni i na pokładzie 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.1.4 przestrzega przepisów 
prawa dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska 

1) stosuje zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas realizacji 
zadań 

2) stosuje zasady ochrony 
środowiska i ochrony 
przeciwpożarowej podczas zadań 
zawodowych 

Zakres realizowanego materiału 
zawarty jest w „Książce praktyk 
morskich dla praktykantów 
maszynowych” 

- Skalowanie i pomiar zbiorników 

TWO.06.1.5. organizuje stanowisko 
pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska 

2) organizuje stanowisko pracy 
zgodnie z wymaganiami 
ergonomii oraz przepisami prawa 
dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska 

3) posługuje się maszynami i 
urządzeniami w sposób 

bezpieczny 
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TWO.06.1.7. stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

2) dobiera środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

3) stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych 

TWO.06.2.4. rozróżnia środki 
transportu wewnętrznego 

4) wykonuje transport ręczny 
zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i przepisami 

5) transportuje materiały na 
miejsce składowania i 
magazynowania zgodnie z 
wymaganiami ochrony 

środowiska 

6) rozpoznaje urządzenia 
przeładunkowe w zależności od 

napędu 

7) użytkuje hydrauliczne 
urządzenia przeładunkowe 

zgodnie z zasadami i przepisami 

8) użytkuje elektryczne 
urządzenia przeładunkowe 
zgodnie z zasadami i przepisami 

9) eksploatuje urządzenia do 
transportu pionowego i 
poziomego na statku 

TWO.06.2.5 rozpoznaje rodzaje 
korozji oraz określa sposoby ochrony 
przed korozją 

5) dobiera narzędzia do usuwania 
korozji 

6) dobiera metody 
zabezpieczenia przed korozją 

7) dobiera narzędzia i materiały 

do zabezpieczenia przed korozją 

8) wykonuje zabezpieczenie 
antykorozyjne wyrobów 

TWO.06.2.15 stosuje programy 
komputerowe wspomagające 

wykonywanie zadań 

3) wykorzystuje programy 

komputerowe wspomagające 

dobór znormalizowanych części 

maszyn i urządzeń statku 

TWO.06.3.3. przestrzega procedur 
dotyczących pobierania na statek: 
paliwa, olejów smarowych, 
czynników chłodniczych i gazowych 
technicznych z uwzględnieniem 
zasad ochrony środowiska morskiego 
i zapobiegania rozlewom 
zanieczyszczeń 

2) korzysta z procedur 
dotyczących ochrony środowiska 
w czasie wystąpienia awarii 

3) interpretuje wpisy w 
dokumentacji statkowej: książki 
zapisów olejowych, ewidencji 
odpadów i ścieków 

5) stosuje środki bezpieczeństwa 
przy transporcie i magazynowaniu 
czynników chłodniczych i gazów 
technicznych 

TWO.06.3.4 wykonuje pomiary i 
uzupełnia poziomy paliwa, smarów, 
olejów, czynników chłodniczych i 
gazów technicznych w zbiornikach 
okrętowych 

1) wykazuje umiejętność 
sprawdzania poziomów cieczy 
w studzienkach zęzowych, 
zbiornikach balastowych, 
zbiornikach resztkowych, 
zbiornikach wody słodkiej, 
zbiornikach wody kotłowej, 
zbiornikach fekaliów 
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 2) dokonuje wpisu dokonanych 
wyników pomiarów do dziennika 
maszynowego 

4) mierzy gęstość paliwa i oleju 

5) dokonuje analizy laboratoryjnej 
wody kotłowej 

6) wykonuje badania 
fizykochemiczne paliw za pomocą 
zestawów laboratoryjnych 

7) dokonuje pomiaru zawartości 
wody w paliwie 

8) wykonuje badania testowe 
olejów za pomocą przenośnych 
zestawów laboratoryjnych 

9) dobiera parametry wirowania 
różnych rodzajów paliw 
okrętowych 

11) ocenia działanie instalacji 
chłodniczej na podstawie 
wskazań aparatury pomiarowej 

12) ocenia pracę kotłów 
okrętowych na podstawie 
wskazań aparatury kontrolno-
pomiarowe 

 

TWO.06.3.6 przygotowuje materiały 
oraz części zamienne do eksploatacji 
na podstawie dokumentacji 

1) rozróżnia paliwa, oleje, wodę 
i inne media robocze 

3) prowadzi dokumentację 
materiałową i maszynową 
dotyczącą elementów maszyn i 

urządzeń okrętowych 

TWO.06.3.7 sprawdza szczelność i 

usuwa przecieki maszyn, urządzeń i 

instalacji okrętowych: 

a) wykonuje konserwację 
urządzeń pokładowych oraz 
mechanizmów i urządzeń 
siłowni 

b) uszczelnia maszyny, 
urządzenia i instalacje 

okrętowe 

1) identyfikuje nieszczelności 
dławic i rurociągów instalacji 
okrętowych 

2) usuwa doraźne przecieki na 

skorodowanych rurach 

3) zaślepia wybrane odcinki 
instalacji pod ciśnieniem (wodne, 

parowe, paliwowe, olejowe) 

4) wymienia uszczelnienia 
rurociągów, dławic, zaworów 

i pomp 

5) sprawdza szczelność maszyn i 

urządzeń okrętowych 

6) wykonuje próby szczelności 
instalacji silników okrętowych 

TWO.06.4.1 posługuje się 

instrukcjami obsługi oraz 

dokumentacją techniczno-ruchową w 

języku polskim i języku angielskim 

4) korzysta z dokumentacji 
techniczno-ruchowych silników 
okrętowych w języku polskim i 
języku angielskim 

5) określa wielkości i wskaźniki 
pracy silnika do jego prawidłowej 
eksploatacji na podstawie 
dokumentacji techniczno-
ruchowej 

6) wykonuje regulację silnika 
(wtrysku paliwa i rozrządu) 
zgodnie z przepisami towarzystw 

klasyfikacyjnych 
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 7) steruje pracą silników 
okrętowych i jego urządzeń w 
sytuacjach awaryjnych z 
wykorzystaniem odpowiednich 
procedur 

9) dokonuje wpisu do dziennika 
maszynowego parametrów pracy 
maszyn, urządzeń i instalacji 
okrętowych 

 

TWO.06.4.2 dobiera przyrządy i 

urządzenia kontrolno-pomiarowe do 

przeprowadzenia oceny stanu 

technicznego maszyn, urządzeń i 

instalacji okrętowych 

3) dobiera aparaturę pomiarową 
do oceny działania instalacji 

chłodzenia silnika okrętowego 

4) dobiera przyrządy do 
sprawdzenia działania 

wtryskiwaczy paliwa 

5) dobiera przyrządy i systemy do 
diagnostyki silnika okrętowego 

7) dobiera aparaturę pomiarową 
do oceny działania instalacji 
chłodniczej 

8) kontroluje działanie przyrządów 
pomiarowych i sygnalizacyjnych 

TWO.06.4.3. uruchamia oraz 
obsługuje, pod nadzorem oficera 
mechanika, maszyny, urządzenia i 
instalacje okrętowe w ramach wachty 
maszynowej 

1) wykazuje znajomość procedur 
przejęcia i przekazania wachty 
morskiej 

2) wykazuje znajomość czynności 
koniecznych do przygotowania i 
startu silników pomocniczych i 
silnika głównego 

3) obsługuje podczas pełnienia 

wachty maszynowej 

a) pompy wirowe i wyporowe 
b) wyparownik podciśnieniowy 
c) elektrohydrauliczną maszynę 

sterową 
d) instalację chłodniczą 

i klimatyzacyjną 

4) nadzoruje działanie sprężarki 
tłokowej i śrubowej 

5) eksploatuje wirówki paliwa 
i oleju 

6) kontroluje działanie filtrów 
obsługi ręcznej i automatycznej 

7) uruchamia armaturę kotłową 
zgodnie z zasadami bezpiecznej 
obsługi 

8) posiada umiejętność ręcznej 
synchronizacji prądnic, załączenie 
na szyny oraz podziału mocy 
między współpracujące agregaty 

9) wykonuje rutynowe czynności 
związane z przejmowaniem, 
pełnieniem i przekazaniem 

wachty maszynowej 

10) wykazuje znajomość 
czynności koniecznych do 
sprawdzenia prawidłowej pracy 
agregatu awaryjnego 
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TWO.06.4.4 posługuje się sprzętem 
kontrolno-pomiarowym stacjonarnym 
i przenośnym stosowanym w 

eksploatacji siłowni okrętowej 

2) .szacuje błędy pomiaru 
3) interpretuje wyniki pomiarów, 
wykorzystując przyrządy 
kontrolno-pomiarowe 
5) oblicza średnie ciśnienie 
indykowane, moce i sprawność 
silników okrętowych 

 

TWO.06.4.5. ocenia stan techniczny 
maszyn, urządzeń i instalacji 

okrętowych 

7) stosuje układy automatyki 
w ocenie poprawności pracy: 

a) silników głównych 
i pomocniczych 

b) maszyn i urządzeń 
okrętowych 

c) instalacji okrętowych 

8) współpracuje z mechanikiem 
wachtowym w zakresie obsługi 
siłowni okrętowej 

TWO.06.4.8 reguluje pod nadzorem 
podstawowe parametry pracy 
układów i systemów siłowni 
okrętowej 

2) obsługuje instalacje siłowni 
okrętowych zgodnie 
z dokumentacją techniczno-
ruchową 

3) reguluje podstawowe 
parametry pracy układów 
i systemów siłowni okrętowej 
zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchowej 

TWO.06.4.9 dobiera i stosuje sprzęt 
do przeglądów technicznych i 
bieżącego wykonywania prac 
konserwacyjnych: maszyn, urządzeń 
i instalacji okrętowych 

2) kontroluje działanie przyrządów 
pomiarowych i sygnalizacyjnych 

5) przeprowadza przegląd 
mechanizmów i urządzeń siłowni 
okrętowej 

6) przeprowadza konserwację 
bądź naprawę lub wymianę 
uszkodzonych elementów 
mechanizmów i urządzeń siłowni 
okrętowej 

TWO.06.4.11 stosuje zasady 
prowadzenia dziennika 
maszynowego oraz dokumentacji 
wymaganej przepisami prawa 

2) prowadzi dokumentację 
maszynową zgodnie z przepisami 
prawa 

3) posługuje się listami 
kontrolnymi (check list) 

 

TWO.06.6.1 przestrzega procedur 
postępowania w sytuacjach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego pasażerów i 
załogi statku 

5) posługuje się systemem 

łączności wewnętrznej statku 

6) wykonuje obowiązki przypisane 
w rozkładzie alarmowym 

8) uczestniczy w alarmach 
ćwiczebnych i szkoleniach na 
statku  

10) stosuje zasady 
Międzynarodowego kodeksu 
zarządzania bezpieczną 
eksploatacją statków i 
zapobieganiem zanieczyszczaniu 
(Kodeks ISM) w zarządzaniu 
bezpieczeństwem w każdych 
warunkach eksploatacyjnych 
statku 
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TWO.06.6.2 stosuje okrętowe środki 
identyfikacji sygnałów oraz wzywania 
pomocy na statku 

1) przestrzega zasad użycia 
środków wzywania pomocy 

2) identyfikuje sygnały wzywania 
pomocy na morzu według 
Międzynarodowego prawa drogi 
morskiej (MPDM) w Konwencji 
COLREG 

3) nadaje sygnały wzywania 
pomocy przez radiostację (w tym 
radiotelefon UKF) 

4) nadaje komunikaty o 
niebezpieczeństwie w języku 
polskim i angielskim 

5) przestrzega zasad użycia 
pirotechnicznych środków 
sygnałowych 

 

TWO.06.6.3 przestrzega procedur 
ewakuacji pasażerów i załogi statku 
oraz ratowania rozbitków 

7) wykazuje umiejętność obsługi 
i wyposażenia tratwy ratunkowej 

15) posługuje się sprzętem 
ratowniczym i ratunkowym 

16) analizuje błędy popełnione 
w trakcie ewakuacji i ratowania 
życia na morzu 

TWO.06.6.4 obsługuje instalacje 
wykrywcze i alarmowe oraz sprzęt 
przeciwpożarowy i instalacje 
gaśnicze na statku 

10) posługuje się statkowymi 
planami ochrony 
przeciwpożarowej 

12) posługuje się podręcznym 
sprzętem przeciwpożarowym 

13) wykazuje znajomość 
prawidłowego użycia gaśnicy 
proszkowej i rodzaju pożaru, który 
może być gaszony z jej użyciem 

14) wykazuje znajomość 
prawidłowego użycia gaśnicy 
pianowej i rodzaju pożaru, który 
może być gaszony z jej użyciem 

TWO.06.6.5 stosuje indywidualne 
i zbiorowe środki ratownicze 

i ratunkowe 

9) wykorzystuje urządzenia 
służące do opuszczania 
i podnoszenia oraz wodowania 
łodzi i tratw ratunkowych 

10) planuje konserwacje 
i przeglądy wyposażenia 
ratunkowego i ratowniczego 
statku 

11) dobiera indywidualne środki 
ratunkowe 

13) korzysta z wyposażenia 
tratwy ratunkowej 

14) obsługuje tratwę ratunkową 

TWO.06.6.6 wykonuje czynności 
związane z likwidacją rozlewów na 

morzu 

4) używa techniki bezpiecznego 
pozbywania się odpadów 
i substancji zanieczyszczających 
środowisko morskie 

5) prowadzi wymaganą 
dokumentację dotyczącą 
środowiska morskiego zgodnie z 
przepisami 
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TWO.06.6.7 przestrzega procedur 
związanych z ochroną statku 

5) bierze udział w przeszukaniu 
niepożądanych osób przed 
wyjściem z portu jako członek 

zespołu przeszukującego 

6) realizuje zadania kontroli 

dostępu 

 

TWO.06.8.1. przestrzega zasad 

kultury osobistej i etyki zawodowej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 

powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 

zawodowej 

TWO.06.8.2 planuje wykonanie 

zadania 

1) omawia czynności realizowane 

w ramach czasu pracy 

2) określa czas realizacji zadania 

3) realizuje działania w 
wyznaczonym czasie 

4) monitoruje realizację 
zaplanowanych działań 

5) dokonuje modyfikacji 

zaplanowanych działań 

6) dokonuje samooceny 
wykonanej pracy 

TWO.06.8.3. ponosi 
odpowiedzialność za podejmowane 

działania 

1) przewiduje skutki 
podejmowanych działań, w tym 

prawne 

2) wykazuje świadomą 
odpowiedzialność za 
wykonywaną pracę 

3) ocenia podejmowane działania 

4) przewiduje konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami i niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń 

na stanowisku pracy 

TWO.06.8.4 wykazuje się 
kreatywnością i otwartością na 
zmiany 

3) proponuje sposoby 

rozwiązywania problemów 

związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych 

w nieprzewidywalnych warunkach 

TWO.06.8.5. stosuje techniki 
radzenia sobie ze stresem 

1)rozpoznaje źródła stresu 
podczas wykonywania zadań 
zawodowych 

2) wybiera techniki radzenia sobie 

ze stresem odpowiednio do 

sytuacji 

3) wskazuje najczęstsze 

przyczyny sytuacji stresowych 

w pracy zawodowej 

4) przedstawia różne formy 

zachowań asertywnych jako 
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sposobów radzenia sobie ze 

stresem 

 5) rozróżnia techniki 

rozwiązywania konfliktów 

związanych z wykonywaniem 

zadań zawodowych 

6) określa skutki stresu 

 

TWO.06.8.7. stosuje zasady 
komunikacji interpersonalnej 

1) identyfikuje sygnały werbalne i 
niewerbalne 

2) stosuje aktywne metody 
słuchania 

3) prowadzi dyskusje 

4) udziela informacji zwrotnej 

TWO.06.8.10 współpracuje w 
zespole 

1) pracuje w zespole, ponosząc 
odpowiedzialność za wspólnie 
realizowane zadania 

2) przestrzega podziału ról, zadań 
i odpowiedzialności w zespole 

3) angażuje się w realizację 
działań zespołu 

4) modyfikuje sposób 
zachowania, uwzględniając 
stanowisko wypracowane 
wspólnie z innymi członkami 

zespołu 

TWO.06.9.1 organizuje pracę 
zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań 

1) określa strukturę grupy 

2) przygotowuje zadania zespołu 
do realizacji 

3) planuje realizację zadań 
zapobiegających zagrożeniom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4) oszacowuje czas potrzebny na 
realizację określonego zadania 

5) komunikuje się ze 
współpracownikami 

6) wskazuje wzorce prawidłowej 
współpracy w grupie 

7) przydziela zadania członkom 

zespołu zgodnie z 

harmonogramem planowanych 

prac 

TWO.06.9.2 dobiera osoby do 

wykonywania przydzielonych zadań 

1) ocenia przydatność 
poszczególnych członków 
zespołu do wykonania zadania 

2) rozdziela zadania według 
umiejętności i kompetencji 
członków zespołu 

TWO.06.9.3 kieruje wykonaniem 
przydzielonych zadań 

1) ustala kolejność wykonywania 
zadań zgodnie z harmonogramem 
prac 

2) formułuje zasady wzajemnej 
pomocy 

3) koordynuje realizację zadań 
zapobiegających zagrożeniom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 



 
 

106 
 

 

  

4) wydaje dyspozycje osobom 
wykonującym poszczególne 
zadania 

5) monitoruje proces 
wykonywania zadań 

 6) opracowuje dokumentację 
dotyczącą realizacji zadania 

według panujących standardów 

 

TWO.06.9.4 ocenia jakość 

wykonywania przydzielonych zadań 
1) kontroluje efekty pracy zespołu 

2) ocenia pracę poszczególnych 
członków zespołu pod względem 
zgodności z warunkami 

technicznymi odbioru prac 

3) udziela wskazówek w celu 
prawidłowego wykonywania 

przydzielonych zadań 

TWO.06.9.5. wprowadza rozwiązania 
techniczne i organizacyjne 
wpływające na poprawę warunków i 
jakości pracy 

1) dokonuje analizy rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych 
warunków i jakości pracy 

2) proponuje rozwiązania 
techniczne i organizacyjne 
mające na celu poprawę 
warunków i jakości pracy 
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20. Doradztwo zawodowe 

Zajęcie prowadzone w wymiarze 10 godzin w cyklu kształcenia. 

 

20.1. Doradztwo zawodowe 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

I. II. III. 

TWO.06.8.1. przestrzega zasad 
kultury osobistej 

1) stosuje zasady kultury 
osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy 

2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy 
zawodowej 

3) przyjmuje odpowiedzialność za 
powierzone informacje zawodowe 

4) respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej 

5) wyjaśnia na czym polega 
zachowanie etyczne w zawodzie 

6) wskazuje przykłady zachowań 
etycznych w zawodzie 

− Poznanie siebie 

− Świat zawodowy i rynek 
pracy 

− Rynek edukacji i 
podnoszenie własnych 
kompetencji. 

− Planowanie własnego 
rozwoju. 

− Sztuka negocjacji 

TWO.06.8.4. wykazuje się 
kreatywnością i otwartością na 
zmiany 

1) podaje przykłady wpływu zmian 
na różne sytuacje życia 
społecznego i gospodarczego 

2) wskazuje przykłady 
wprowadzenia zmian i ocenia 
skutki jej wprowadzenia 

3) proponuje sposoby rozwiązania 
problemów związanych z 
wykonywaniem zadań 
zawodowych w 
nieprzewidywalnych warunkach 

TWO.06.8.6. doskonali umiejętności 
zawodowe 

1) pozyskuje informacje 
zawodoznawcze dotyczące 
przemysłu z różnych źródeł 

2) określa zakres umiejętności i 
kompetencji niezbędnych do 
wykonywania zawodu 

3) analizuje własne kompetencje 

4) wyznacza własne cle rozwoju 
zawodowego 

5) planuje drogę rozwoju 
zawodowego 

6) wskazuje możliwości 
podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i 
społecznych 

TWO.06.8.8. negocjuje warunki 
porozumienia 

1) charakteryzuje pożądaną 
postawę człowieka podczas 
prowadzenia negocjacji 

2) wskazuje sposób prowadzenia 
negocjacji warunków 
porozumienia 

TWO.06.9.9 stosuje metody i techniki 
rozwiązywania problemów 

1) opisuje sposób 
przeciwdziałania problemom w 
zespole realizującym zadanie 

2) opisuje techniki rozwiązywania 
problemów 

3) wskazuje, na wybranym 
przykładzie, metody i techniki 
rozwiązywania problemów 


