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1. Podstawy prawne kształcenia zawodowego. 
 

Program nauczania dla zawodu technik nawigator morski 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 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych 

programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (tekst jednolity  
Dz.U. z 2017 roku, poz. 121),  

− 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). 

 

 

2. Cele ogólne kształcenia zawodowego. 
 

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 

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

szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący 
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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 wspierające 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. 
 

 

3. Przedmioty rozszerzone w technikum. 
 

W programie nauczania dla zawodu technik nawigator morski uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: 

matematyka i język angielski lub geografia, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz 

przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający. 
 

 

4. Korelacja programu nauczania dla zawodu technik nawigator morski z podstawą 
programową kształcenia ogólnego. 

 

Program nauczania dla zawodu technik nawigator morski uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie stosowane w zawodzie oraz współczesne koncepcje 

nauczania i uczenia się. 

 

Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w 
szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 

 

− umiejętność rozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do 
osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywne uczestnictwa w życiu społeczeństwa, 

 
− umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów 

opartych na rozumowaniu matematycznym, 
 

− umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania 

problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących 

przyrody i społeczeństwa, 
 

− umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, 
 

− umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi,  

− umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,  
− umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się, 
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− umiejętność pracy zespołowej. 

 

W programie nauczania dla zawodu technik nawigator morski uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym 

polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących nauczanych 

na poziomie rozszerzonym. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka i geografia. 

Zastosowanie rozszerzenia z geografii pozwoli na przybliżenie uczniom zagadnień związanych ze środowiskiem 

morskim w zakresie meteorologii i oceanografii oraz ciałami niebieskimi Układu Słonecznego. Z kolei rozszerzenie z 

matematyki, a w szczególności z trygonometrii, ułatwi realizację zagadnień związanych 

z prowadzeniem  nawigacji oraz zagadnień dotyczących z obliczeniami podczas  żeglugi po loksodromie 
 
i ortodromie. 
 

 

5. Informacja o zawodzie technik nawigator morski. 
 

Technik nawigator morski posiada wiedzę teoretyczną potrzebną do pełnienia wachty na statku morskim, 

zgodnie z wymogami Konwencji STCW – na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo 

marynarza wachtowego oraz na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej. 

 

W trakcie czteroletniej nauki w technikum kształcenie realizowane jest zgodnie z Konwencją STCW w 

oparciu o „Ramowe programy szkolenia i wymagania egzaminacyjne dla marynarzy działu pokładowego” na 

poziomie pomocniczym w dziale pokładowym. Integralną częścią kształcenia są nadzorowane praktyki 

zawodowe, które szkoła organizuje w wymiarze 2 miesięcy. Przed odbyciem praktyk morskich uczeń obywa 

kursy oraz otrzymuje świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, które jest niezbędne do 

zamustrowania na statku. Świadectwo to potwierdza przeszkolenie w zakresie: 
 

− indywidualnych technik ratunkowych,  
− ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego,  
− elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, 

 
− bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,  
− problematyki ochrony statku. 

 

Poziom szkolenia teoretycznego jest wystarczający do uzyskania dyplomu na poziomie pomocniczym w 

dziale pokładowym na świadectwo marynarza wachtowego oraz na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej. Aby 

otrzymać dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej wymagane jest uzyskanie dodatkowo 10 miesięcznej praktyki 

pływania w dziale pokładowym oraz dodatkowo jest wymagane: 
 

− świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy, 
 

− świadectwo przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,  
− świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, 

 
− świadectwo ratownika – możliwe do uzyskania po odbyciu co najmniej 6-ciu miesięcy praktyki 

morskiej. 

 

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podejmować pracę w dziale pokładowym na statkach morskich 

armatorów polskich i zagranicznych, okrętach Marynarki Wojennej RP oraz Straży Granicznej, a także na 

jednostkach pływających służb portowych i ratownictwa morskiego. 
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6. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie technik nawigator morski. 
 

Zawód technik nawigator morski jest ściśle powiązany z gospodarką morską, a w szczególności z sektorem 

transportu morskiego, obejmującego zarówno żeglugę międzynarodową jak i przybrzeżną. W chwili obecnej na 

statkach występuje niedobór kadr. Armatorzy krajowi i zagraniczni poszukują dobrze przygotowanych do pracy 

marynarzy i oficerów wachtowych. Absolwent po otrzymaniu właściwych dokumentów przez administrację 

morską znajdzie zatrudnienie na rynku pracy. 
 

 

7. Cele szczegółowe kształcenia w zawodzie technik nawigator morski. 
 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik nawigator morski powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych: 
 

a) planowania i wykonywania prac związanych z prowadzeniem podróży morskiej,  
b) wykonywania prac związanych z realizacją procesów ładunkowych,  
c) eksploatowania urządzeń i systemów statkowych,  
d) prowadzenia akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu. 

 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów 
kształcenia, na które składają się: 
 

a) TWO.07.1 bezpieczeństwo i higiena pracy,  
b) TWO.07.2 podstawy nawigacji morskiej,  
c) TWO.07.3 planowanie oraz realizacja trasy podróży morskiej,  
d) TWO.07.4 realizowanie procesów ładunkowych i przewozowych,  
e) TWO.07.5 obsługa i eksploatacja urządzeń i systemów statkowych,  
f) TWO.07.6 bezpieczeństwo nawigacji i ratownictwo morskie,  
g) TWO.07.7 język angielski zawodowy,  
h) TWO.07.8 kompetencje personalne i społeczne,  
i) TWO.07.9 organizacja małych zespołów. 

 

 

8. Plan nauczania dla zawodu technik nawigator morski. 
 

Zgodnie z przywołanymi w pkt. 1 dokumentami normatywnymi opracowano program szkolenia dla 4-

letniego technikum na podbudowie gimnazjum, w którym wymiar godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i 

praktyczne wynosi 1500 godzin. Na praktykę zawodową przeznaczono 480 godzin (licząc 2 miesiące praktyki w 

klasie II i III technikum). 
 

Do obliczeń przyjęto, że rok szkolny ma 30 tygodni. 
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                 Klasa              Liczba     
                                  godzin   Liczba  
    

Obowiązkowe zajęcia 
                             

tygodniowo 
  

godzin w 
 

 

Lp. 
      

I 
   

II 
   

III 
   

IV 
     

                  
w 

  
czteroletnim 

 
   

edukacyjne 
                                

                                 czteroletnim   cyklu  

        1   2   1   2   1    2   1    2   cyklu   nauczania  
                          

nauczania 
    

                                      

                                       

 I.   II.    III.   IV.   V.   VI.   VII.    VIII.   IX.    X.   XI.   XII.  

                                       

 Przedmioty zawodowe:                                  
                                 

1.  BHP        1  1                1  30  
                                      

2. 
 Nawigacja z elementami 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
  

2 
 

2 
     

6 
 

180 
 

 
Astronawigacji 

             

                                    

                                 

3.  Meteorologia i oceanografia        1  1                1  30  

                             

4.  Urządzenia nawigacyjne        1  1  1  1  2      3  90  
                                

5.  Manewrowanie statkiem              1  1         1  30  

                                

6.  Łączność morska              1  1         1  30  

                                      

7. 
 Bezpieczeństwo nawigacji i        

1 
 

1 
 

2 
  

2 
        

3 
 

90 
 

 
ratownictwo morskie 

                    

                                    

                                      

   Budowa i stateczność statku                                  

8.  (z elementami siłowni 1  1  2  2                3  90  

   okrętowej)                                  
                                

9.  Przewozy morskie              1  1         1  30  

                                      

10. 
 Eksploatacja i              

1 
  

1 
 

2 
     

2 
 

60 
 

 
bezpieczeństwo statku 

                      

                                    

                                  

11.  Prawo morskie                     2      1  30  
                                      

12. 
 Ochrona środowiska 

1 
 

1 
                     

1 
 

30 
 

 
morskiego 

                        

                                    

                                 

13.  Elektrotechnika i elektronika        1  1                1  30  

                          

    Łączna liczba godzin:    3   3   9   9   9    9   8    0   25   750  
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Przedmioty realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu
**

: 
 

     Klasa    Liczba  
          godzin Liczba 

 
Obowiązkowe zajęcia 

 
I II 

  
III 

 
IV 

tygodniowo godzin w 

Lp.     
w czteroletnim 

edukacyjne 
        

         czteroletnim cyklu 
          

  1 2 1 2 1 2 1 2 cyklu nauczania 
  

nauczania 
 

           

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
 

14. 
Nawigacja z elementami 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
    

4 
 

120 
  

Astronawigacji
**              

                                  
                                    

15. 
Meteorologia i           

1 
             

0,5 
 

15 
  

oceanografia
**                           

                                  
                                    

16. Urządzenia nawigacyjne
** 

             1  1  2     2  60   
                                    

17. Przewozy morskie
** 

                2        1  30   
                                    

  Budowa i stateczność statku                                 

18. (z elementami siłowni        2  2              2  60   

  okrętowej)
** 

                                
                                    

19. Łączność morska
** 

             2           1  30   
                                    

20. Język angielski zawodowy        1  1  2  2  2     4  120   

                                    

21. Symulator nawigacyjny              2  2  2     3  90   
                                    

22. Wiedza marynarska 5  5                    5  150   

                                    

23. Kursy bezpieczeństwa        3  2              2,5  75   

                                    

24. DUZ Przeszkolenia kursy                       -  -  -   
                                    

  Łączna liczba godzin:    6   6   7   7   8   8   8   0   25   750   

                                    

 Łączna liczba godzin kształcenia    
9 

  
9 

  
16 

  
16 

  
17 

  
17 

  
16 

  
0 

  
50 

  
1500 

  
 

zawodowego 
                       

                                  

                                    

 Tygodniowy wymiar godzin                                  

 obowiązkowych zajęć    33   33   34   34   36   36   31   29   133   3990   

 edukacyjnych                                  
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8  
Autor: Stanisław Duziak  
Nie wyrażam zgody na udostępnianie, przetwarzanie, kopiowanie całości lub fragmentów Programu nauczania dla zawodu technik nawigator morski – symbol 315214 mojego 
autorstwa. 



Program nauczania dla zawodu technik nawigator morski – symbol 315214  
Zespół Szkół Morskich 
im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte 
80-537 Gdańsk 
ul. Wyzwolenia 8  

 

 

 Wymiar praktyk zawodowych   tyg.   godz.  
         

 kl. I – zgodnie z podstawą programową    0  
        

   4     

 kl. II – zgodnie z podstawą programową    240  

    (1 m-c)    
        

   4     

 kl. III – zgodnie z podstawą programową    240  

    (1 m-c)    
       

 kl. IV – zgodnie z podstawą programową    0  
        

 
Razem: 

  8   
480 

 
   

(2 m-ce) 
   

        

         

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację (TWO.07 – pełnienie wachty morskiej) odbywa się pod koniec I 
semestru klasy IV. 
 
 
 

 

Uwagi do realizacji planu: 
Grupy laboratoryjne nie mogą przekraczać 6 osób na jedno stanowisko. 
Grupy ćwiczeniowe nie mogą przekraczać 12 osób. 
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Tabela: Wykaz przedmiotów i działów programowych na poziomie pomocniczym w żegludze międzynarodowej, 
krajowej i przybrzeżnej dla zawodu technik nawigator morski.  
    

Nazwa przedmiotu według 
  

Nazwa przedmiotu według 

          

Liczba godzin 
 

                 
 

Lp. 
  

rozporządzenia Ministra 
       

Nazwa działu 
   

przewidziana 
 

     
programu szkolenia 

         

    Infrastruktury i Rozwoju             na dział  
                  

                    
 I.   II.   III.   IV.    V.    VI.  

                   

         1.1.   Regulacje prawne   7  

         
1.2. 

  Zagrożenia  wynikające 
10 

 
           

z prowadzenia prac 
   

                  

1. 

     
Bezpieczeństwo i Higiena 

    

Ergonomia i profilaktyka 

   
            

     
Pracy 

       

       1.3.   w  kształtowaniu warunków 6  
            

             pracy       

         
1.4. 

  Postepowanie w sytuacjach 
7 

 
           

zagrożeń, awarii i wypadków 
  

                 

                 

         2.1.   Podstawy nawigacji   70  

         2.2.   Kartografia morska   30  

         2.3.   Określanie pozycji statku  90  

2. 
     

Nawigacja i 
2.4.   Pływy i prądy pływowe  35  

                

    Nawigacja     
2.5. 

  
Planowanie podróży 

 
45 

 
       

Astronawigacja 
    

                  

         
2.6. 

  Podstawy żeglugi po 
15 

 
           

ortodromie 
    

                   

         
2.7. 

  Podstawowe  wiadomości 
15 

 
           

z astronawigacji 
   

                  

            

3.   Meteorologia i oceanografia   Meteorologia i oceanografia 3.1.   Podstawy meteorologii  60  
                    

         
4.1. 

  Podstawowe  systemy 
75 

 
           

nawigacyjne 
    

                   

4.   Urządzenia nawigacyjne   Urządzenia nawigacyjne            

         
4.2. 

  Systemy radionawigacyjne 
75 

 
           

i nawigacja radarowa 
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I. 
  

II. 
  

III. 
  

IV. 
    

V. 
   

VI. 
 

               

                  

    
Manewrowanie statkiem 

    5.1.   Teoria manewrowania  20  
                    

5.      Manewrowanie statkiem     
Praktyka manewrowa – 

   
         

5.2. 
  

10 
 

           
procedury 

     

                    

                     

         
6.1. 

  Prowadzenie łączności za 
25 

 
           

pomocą MKS i alfabetu Morse`a 
 

                

6.   Łączność morska   Łączność morska     
Światowy Morski System 

   
                

         6.2.   Łączności   Alarmowej 35  

             i Bezpieczeństwa – GMDSS     
                   

         
7.1. 

  Przepisy o zapobieganiu 
2 

 
           

zderzeniom na morzu 
  

                 

         7.2.   COLREG – światła i znaki  14  
    Bezpieczeństwo nawigacji                 

       Bezpieczeństwo nawigacji i 
7.3. 

  COLREG – sygnały dźwiękowe 
6 

 

7. 
     

ratownictwo morskie 
  

i świetlne 
     

                
                   

         7.4.   COLREG – prawidła   21  
         

7.5. 

  

Procedury 

  

wachtowe 
17 

 

              
           

i zarządzanie na mostku 
  

    Ratownictwo morskie             
                    

         7.6.   Ratownictwo morskie  30  
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I. 
  

II. 
  

III. 
   

IV. 
    

V. 
    

VI. 
 

                 

                     

         8.1.   Konstrukcja kadłuba   40  

    
Budowa i stateczność statku 

    8.2.   Wiedza okrętowa   15  
                      

8. 
     

Budowa i stateczność statku 8.3. 
  Stateczność  i niezatapialność 

55 
 

       
statku 

     

                      

                 

    Budowa statku     8.4.   
Siłownie okrętowe - teoria 

30  
                  

                  

    Siłownie okrętowe     8.5.   Siłownie okrętowe – zajęcia 10  

              laboratoryjne na symulatorze     

9.   Przewozy morskie   Przewozy morskie 9.1.   Przewozy morskie   60  

                 

    Zarządzanie statkiem   
Eksploatacja i bezpieczeństwo 

10.1.   Zarządzanie statkiem   40  

10. 
                   

     
statku 

              

    Bezpieczeństwo statku   10.2.   Bezpieczeństwo statku i ludzi 20  

           

                     

11. 
  

Prawo morskie 
  

Prawo morskie 11.1. 
  Podstawowe pojęcia prawa 

30 
 

      
morskiego 

    

                     

                       

    Ochrona środowiska   
Ochrona środowiska 

              

12. 
     

12.1. 
  

Ochrona środowiska morskiego 30 
 

     
morskiego 

   

    morskiego                 
                      

             

13.      Elektrotechnika i elektronika 13.1.   Elektrotechnika i elektronika 30  

                     

    Budowa i stateczność statku                   

14. 
     Wiedza marynarska (zajęcia 

14.1 
  Wiedza okrętowa – zajęcia 

150 
 

     

praktyczne) 
  

praktyczne 
    

                   

    Budowa statku                   

                       
15.   Język angielski   Język angielski zawodowy 15.1.   Język angielski zawodowy 120  

                 

         16.1.   Planowanie podróży   20  

    Nawigacja     16.2.   System ECDIS    5  

         16.3.   Nawigacja terestryczna  5  
16.      Symulator nawigacyjny               

    Manewrowanie statkiem     16.4.   Manewrowanie statkiem  20  

               
    Bezpieczeństwo nawigacji     16.5.   Bezpieczeństwo nawigacji 35  

                 
    Urządzenia nawigacyjne      16.6.   Nawigacja radarowa    5  
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I. 
  

II. 
  

III. 
  

IV. 
   

V. 
   

VI. 
 

              

         
17.1. 

  Indywidualne  techniki 
20 

 
           ratunkowe     

                   

         17.2.   Ochrona przeciwpożarowa  16  

17. 
     

Kursy bezpieczeństwa 17.3. 
  Elementarne zasady udzielania 

12 
 

       pierwszej pomocy medycznej   

                 

         
17.4. 

  Bezpieczeństwo własne 
23 

 
           i odpowiedzialność wspólna   

                 

         
17.5. 

  Przeszkolenie w zakresie 
4 

 
           

ochrony statku 
   

                  

         
18.1. 

  Praktyka marynarska - 
240 

 
           Mustrowanie     

                   

18.      Praktyka zawodowa morska     Praktyka pokładowa – pełnienie    
         18.2.   wacht portowych i morskich na 240  

             pokładzie       

         
19.1 

  Przeszkolenie w zakresie obsługi 
40 

 
           i wykorzystania ECDIS    

                  

19.      DUZ     Przeszkolenie w zakresie    
         19.2   udzielania  pierwszej pomocy 20  

             medycznej        
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9. Programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów. 
 

Zajęcia laboratoryjne oraz ćwiczenia powinny odbywać się w 8-mio osobowych grupach, chyba że szczegółowe wymagania niezbędne do realizacji szkoleń 
bezpieczeństwa i dodatkowych szkoleń specjalistycznych określone w załączniku do rozporządzenia stanowią inaczej. 
 

1.  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 
 

Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie podstaw programowych kształcenia w 
zawodach szkolnictwa branżowego w przedmiocie „BHP” w branży transportu wodnego TWO dla zawodu technik nawigator morski.  

 

1.1. Regulacje prawne 
 

 Efekty kształcenia:   Kryteria weryfikacji:  Materiał nauczania: 

         

 I.    II.   III. 
       
  1) posługuje się terminologią dotyczącą    

  2) bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony   

  3) przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska   

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

   środowiska     

 TWO.07.1.1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem 5) określa warunki organizacji pracy zapewniające wymagany  

 i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska  poziom  ochrony  zdrowia  i  życia  przed  zagrożeniami  

 i ergonomią  występującymi w środowisku pracy    

  6) określa działania zapobiegające wyrządzaniu szkód  
   w środowisku     

  7) opisuj wymagania dotyczące ergonomii pracy   

  8) rozróżnia  środki  gaśnicze  ze  względu  na  zakres  ich  

   stosowania     

 TWO.07.1.2 charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji 1) wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony  
  

pracy i ochrony środowiska 
   

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

 

środowiska 
 

  działających  w  zakresie  ochrony  pracy  i  ochrony  
    

   środowiska      
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 I.   II.  III.  
        
 TWO.07.1.3  opisuje  prawa  i  obowiązki  pracownika  oraz  1) wymienia  prawa  i  obowiązki  pracodawcy  w  zakresie   

 pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy   bezpieczeństwa 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    

        
        

 1.2. Zagrożenia wynikające z prowadzenia prac       
        

 Efekty kształcenia:   Kryteria weryfikacji:  Materiał nauczania:  

        

 I.   II.  III.  
          

1) omawia czynniki szkodliwe występujące w środowisku 
pracy  

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

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

TWO.07.1.5. określa zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka  zawodowych 
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 4) określa  zagrożenia  związane  z  wykonywaniem  robót 
zawodowych  regulacyjnych i hydrotechnicznych 
 5) omawia przyczyny występowania zagrożeń w środowisku 
 6) określa  skutki  oddziaływania  na  organizm  czynników 
  szkodliwych występujących na stanowisku pracy 
 7) omawia metody zapobiegania oddziaływaniu czynników 
  szkodliwych na organizm człowieka  
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1.3. Ergonomia i profilaktyka w kształtowaniu warunków pracy 
 

  Efekty kształcenia:    Kryteria weryfikacji:  Materiał nauczania 

          
   I.    II.  III. 
          

      1) opisuje zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami  

       i urządzeniami na stanowisku pracy   

      2) organizuje  stanowisko  pracy  zgodnie  z  wymaganiami  

       ergonomii   oraz   przepisami   prawa   dotyczącymi  

       bezpieczeństwa i higieny pracy ,ochrony przeciwpożarowej  

       i ochrony środowiska   

      3) stosuje zasady ochrony środowiska   

 
TWO.07.1.4 organizuje stanowisko pracy zgodnie 

4) posługuje  się  maszynami  i  urządzeniami  w sposób  
  bezpieczny   
         

 z wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi     

 bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej     

 i ochrony środowiska        
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1.4. Postepowanie w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 
 

 
TWO.07.1.6 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TWO.07.1.7 udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego 

 

1) rozróżnia 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    
3) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych  
 
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 odpowiedzenie 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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2.  Nawigacja i astronawigacja. 
 

Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i 

wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego w przedmiocie „Nawigacja i astronawigacja” na poziomie pomocniczym na świadectwo marynarza 

wachtowego w żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej oraz na poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej. 
 

 

2.1. Podstawy nawigacji 
 

 Efekty kształcenia:  Kryteria weryfikacji:    Materiał nauczania: 

        

 I.  II.    III. 
       
  1) rozpoznaje mapy i wydawnictwa nawigacyjne  Podstawy nawigacji: 

  2) posługuje się wydawnictwami nawigacyjnymi     

 TWO.07.2.1.  posługuje  się  mapami  i  wydawnictwami 3) korzysta z publikacji właściwych dla akwenów morskich  − kształt i wymiary Ziemi, 
  

i śródlądowych 
 

− układy odniesienia i współrzędnych na kuli i elipsoidzie,  nawigacyjnymi   
 

4) określa kierunki na morzu 
 

− horyzont i widnokrąg,    

  5) stosuje morskie jednostki miary  − morskie jednostki miar, 
  6) określa współrzędne geograficzne  − zboczenie nawigacyjne, żegluga po południku i równoleżniku, 

  7) określa pozycję zliczoną i obserwowaną  − kierunek, kurs, namiar i kąt kursowy oraz systemy ich wyrażania, 

  1) prowadzi nakres drogi statku na mapie nawigacyjnej  − oddziaływanie wiatru i prądu na statek. 

 TWO.07.3.1  posługuje  się  mapami  i  wydawnictwami       
 nawigacyjnymi oraz dokonuje ich korekty       
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 I.  II.   III. 

       

 1) definiuje kursy i namiary rzeczywiste  − pojęcia: kąt drogi nad dnem KDd, kąt drogi po wodzie KDw, kurs 
 2) definiuje kursy i namiary magnetyczne   rzeczywisty KR, dryf, znos, 

 3) definiuje kursy i namiary kompasowe  − określanie przebytej drogi, 

 4) definiuje kursy i namiary żyrokompasowe  − pomiar prędkości po wodzie i nad dnem, 

 5) oblicza wartość całkowitej poprawki kompasu  − magnetyzm Ziemi i statku, 

   magnetycznego  − kompas magnetyczny, 

 6) oblicza wartość poprawki żyrokompasu  − właściwości  magnetyczne  stali  okrętowej,  rodzaje  magnetyzmu 

 
TWO.07.3.3   określa   wartości   poprawek   kompasów 

    statkowego, typy stali w kadłubie statku, 
    

− metody określania dewiacji kompasu, krzywa dewiacji, tabela dewiacji,  magnetycznych i żyrokompasów    
    

− deklinacja, dewiacja, całkowita poprawka,      

     − kursy i namiary kompasowe, magnetyczne i żyrokompasowe, poprawka 
      żyrokompasu, 

     − spis świateł, 

     − charakterystyki świateł nawigacyjnych, 

     − odległość do widnokręgu, 

     − zasięg widoczności świateł nawigacyjnych i obiektów. 
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2.2. Kartografia morska 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania 

   
I. II. III. 

    
 

TWO.07.2.1 posługuje się mapami i wydawnictwami 
nawigacyjnymi  

 

 

TWO.07.3.1 posługuje się mapami i wydawnictwami 
nawigacyjnymi oraz dokonuje ich korekty  

 

 
TWO.07.3.9 wykorzystuje systemy nawigacji zintegrowanej 

oraz systemy obrazowania elektronicznych map i informacji 

nawigacyjnych (ECDIS – Electronic Navigational Chart) do 

prowadzenia nawigacji  
 

TWO.07.3.16 rozpoznaje międzynarodowy morski  system 
 

oznakowania nawigacyjnego opracowany przez 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania 

Nawigacyjnego (IALA – International Association of Marine 

Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) 

1) rozpoznaje mapy i wydawnictwa nawigacyjne 
2) korzysta z map i planów nawigacyjnych  
3) określa znaki i skróty stosowane na mapach i planach 

nawigacyjnych  
1) wymienia podstawowe symbole stosowane na polskich i 

angielskich mapach nawigacyjnych  
2) charakteryzuje oznaczenie niebezpieczeństw 

nawigacyjnych na mapach nawigacyjnych 
3) przeprowadza korektę publikacji nawigacyjnych  

1) rozpoznaje formaty map elektronicznych  
 
 
 

 

1) rozróżnia oznakowanie torów wodnych w systemie IALA  

Geodezyjno-kartograficzne podstawy nawigacji: 

 
− odwzorowania walcowe Merkatora, Gaussa-Krügera,  
− powiększona szerokość,  
− odwzorowania azymutalne: normalne, ukośne oraz stereograficzne,  
− odwzorowanie gnomoniczne,  
− opracowanie, redagowanie i wydawanie map nawigacyjnych (wersja 

papierowa i elektroniczna),  
− podstawowe wiadomości o mapach: numeracja map, tytuł, legenda, 

skala, datowanie map, zero mapy, poziomy odniesienia wysokości, 
 
− korzystanie z map nawigacyjnych: niebezpieczeństwa nawigacyjne na 

mapach morskich, oznakowanie nawigacyjne, system oznakowania 
nawigacyjnego IALA,  

− morskie mapy tematyczne i pomocnicze, Routeing charts,  
− zasady korzystania z Wiadomości Żeglarskich w języku polskim i 

angielskim, ostrzeżenia nawigacyjne,  
− korzystanie z katalogu map w języku polskim i angielskim,  
− zasady korekty map i wydawnictw nautycznych.  
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2.3. Określanie pozycji statku 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 

 

TWO.07.2.1 posługuje się mapami i wydawnictwami 
nawigacyjnymi  

 

 

TWO.07.2.8 stosuje programy wspomagające wykonywanie 
zadań   
TWO.07.3.1 posługuje się mapami i wydawnictwami 
nawigacyjnymi oraz dokonuje ich korekty  

 

TWO.07.3.4 określa współrzędne pozycji zliczonej przy 
biernym i czynnym uwzględnianiu wiatru i prądu  

 
 
 
 
 

 
TWO.07.3.5 prowadzi zliczenie matematyczne proste i złożone 
według średniej i powiększonej szerokości  

 
 
 
 
 

 

TWO.07.3.6 określa współrzędne pozycji obserwowanej statku 
z wykorzystaniem systemów nawigacyjnych 

1) określa współrzędne geograficzne 
2) określa pozycję zliczoną i obserwowaną  
3) określa pozycję statku z wykorzystaniem systemów 

nawigacyjnych  
4) stosuje morskie jednostki miary 
5) określa współrzędne geograficzne  
6) określa pozycję zliczoną i obserwowaną   
1) wskazuje programy komputerowe wspomagające 

wykonywanie zadań  
1) prowadzi nakres drogi statku na mapie nawigacyjnej  

 
1) prowadzi nakres drogi statku na papierowej mapie 

nawigacyjnej przy biernym uwzględnianiu wiatru i prądu  
2) prowadzi nakres drogi statku na papierowej mapie 

nawigacyjnej przy czynnym uwzględnianiu wiatru i prądu  
3) określa kierunek i prędkość prądu   
1) określa pozycję statku, wykorzystując zliczenie 

atematyczne złożone  
2) oblicza pozycję statku, wykorzystując metodę średniej 

szerokości w zliczeniu matematycznym prostym  
3) oblicza pozycję statku, wykorzystując metodę 

powiększonej szerokości  
4) oblicza KDd i odległość po loksodromie, wykorzystując 

metodę średniej szerokości  
5) oblicza KDd i odległość po loksodromie wykorzystując 

metodę powiększonej szerokości   
1) określa pozycję statku w oparciu o nawigacyjne systemy 

satelitarne  
2) określa pozycję statku w oparciu o systemy 

radionawigacyjne i radiolokacyjne  
3) wykorzystuje okrętowe urządzenia nawigacyjne do 

określania pozycji statku  

Żegluga po loksodromie: 

 
− żegluga po loksodromie, trójkąt loksodromiczny, drogowy i Merkatora,  
− problemy żeglugi po loksodromie,  
− zliczenie matematyczne proste i złożone,  
− automatyzacja obliczeń loksodromy.  
Określanie pozycji statku: 

 
− zliczenie graficzne drogi statku,  
− pozycja zliczona i estymowana statku,  
− uwzględnianie oddziaływania wiatru i prądu podczas żeglugi,  
− problemy żeglugi na wietrze i prądzie,  
− zadania nawigacyjne,  
− pomiary nawigacyjne, dokładność pozycji zliczonej,  
− parametry nawigacyjne i ich linie pozycyjne,  
− technika wykonywania pomiarów nawigacyjnych, 
 
− zasady doboru obiektów i technika wykonywania pomiarów 

nawigacyjnych,  
− pozycja obserwowana statku, 
 
− wykreślanie pozycji obserwowanej statku, kompleksowe zadania 

nawigacyjne na mapie,  
− zastosowanie linii pozycyjnych do określania granic niebezpieczeństw 

nawigacyjnych,  
− ocena dokładności pozycji statku,  
− standardy dokładności IMO.  
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 I.  II.  III. 

      

  1) wykreśla  pozycję  obserwowaną  statku  na  podstawie  

 
TWO.07.3.7 określa pozycję obserwowaną statku w oparciu o 

 widocznych znaków nawigacyjnych   
 2) ocenia dokładność linii pozycyjnych, określając elipsę  
 

widoczne znaki nawigacyjne 
 

  błędów oraz błąd kierunkowy   
     

  3) określa błąd średni pozycji statku   
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2.4. Pływy i prądy pływowe 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    

 

TWO.07.2.1 posługuje się mapami i wydawnictwami 
nawigacyjnymi  

 
TWO.07.2.8 stosuje programy wspomagające wykonywanie 
zadań  

1) korzysta z map i planów nawigacyjnych  
2) korzysta z publikacji właściwych dla akwenów morskich i 

śródlądowych  
3) określa znaki i skróty stosowane na mapach i planach 

nawigacyjnych   
1) wskazuje programy komputerowe wspomagające 

wykonywanie zadań  

Pływy i prądy pływowe: 

 
− podstawowe definicje,  
− poziom odniesienia głębokości (zero mapy) dla akwenów pływowych  

i bezpływowych,  
− poziom odniesienia wysokości dla akwenów pływowych i bezpływowych,  
− poziomy pływowe,  
− krzywa pływów i jej elementy, 
 
− głębokość na mapie morskiej a aktualna głębokość akwenu, redukcja 

sondy,  
− podział i charakterystyka pływów, dobowe wykresy pływów, 
 
− źródła informacji o pływach, tabele pływów, tablice pływów – 

przepowiednie,  
− zadania pływowe: obliczanie czasu wystąpienia żądanej wysokości pływu 

(okno pływu), obliczanie wysokości pływu w wyznaczonym czasie,  
− obliczanie wysokości pływu na morzu otwartym,  
− prądy pływowe – podstawowe definicje,  
− prądy kołowe i zwrotne, prądy o charakterze dobowym, półdobowym 

i mieszanym, 
 
− źródła informacji o prądach pływowych, tablice, atlasy, mapy 

nawigacyjne, locje,  
− określanie parametrów prądu: kierunku i prędkości prądu, czasu trwania,  
− bezruch prądu,  
− wykorzystanie Internetu w zakresie informacji o pływach i prądach,  
− automatyzacja obliczeń pływów i prądów pływowych. 
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2.5. Planowanie podróży 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

     
TWO.07.2.8 stosuje programy wspomagające wykonywanie 
zadań  

 

 

TWO.07.3.1 posługuje się mapami i wydawnictwami 
nawigacyjnymi oraz dokonuje ich korekty  

 
1) wskazuje programy komputerowe wspomagające 

wykonywanie zadań   
1) wymienia podstawowe symbole stosowane na polskich i 

angielskich mapach nawigacyjnych  
2) charakteryzuje oznaczenie niebezpieczeństw 

nawigacyjnych na mapach nawigacyjnych  
3) wykorzystuje publikacje nautyczne do planowania podróży  
4) przeprowadza korektę publikacji nautycznych 
5) prowadzi nakres drogi statku na mapie nawigacyjnej  

Planowanie podróży: 

 
− zasady planowania podróży, 
 
− wykorzystanie map morskich i wydawnictw nautycznych do planowania 

podróży, takich jak: locji, spisów sygnałów radiowych, Ocean Passages 
for the World, Distance Tables, IMO Ship’s Routeing, Mariner’s 
Handbook, Guide to Port Entry, 

 
− wymagania dotyczące metod i częstotliwości określania pozycji na 

różnych etapach podróży,  
− sposoby kontroli pozycji na wodach przybrzeżnych i pilotowych,  
− kontrola pozycji według współrzędnych brzegowych i torowych,  
− wykorzystanie programów komputerowych i urządzeń nawigacyjnych w 

procesie planowania podróży.  
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2.6. Podstawy żeglugi po ortodromie 
 

 Efekty kształcenia:  Kryteria weryfikacji:    Materiał nauczania: 

        
 I.  II.    III. 
        

 TWO.07.2.1  posługuje  się  mapami  i  wydawnictwami  1) rozpoznaje mapy i wydawnictwa nawigacyjne     

 nawigacyjnymi  2) korzysta z map i planów nawigacyjnych  Żegluga po ortodromie: 
 

TWO.07.2.8  stosuje programy wspomagające wykonywanie 
 

1)  wskazuje programy komputerowe wspomagające 
 

      

 zadań  wykonywanie zadań  
− elementy ortodromy,      

     − przebieg ortodromy na mapie Merkatora i na mapie gnomonicznej, 

     − wykorzystanie mapy gnomonicznej do określania elementów ortodromy, 

     − żegluga mieszana, 

     − automatyzacja obliczeń ortodromy. 
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2.7. Podstawowe wiadomości z astronawigacji 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji:   Materiał nauczania: 
     

I. II.   III. 
     

TWO.07.2.1  posługuje  się  mapami  i  wydawnictwami 1) posługuje się wydawnictwami nawigacyjnymi  Astronawigacja: 
     

nawigacyjnymi 2) stosuje morskie jednostki miary  − wiadomości ogólne o układzie słonecznym, 

TWO.07.2.8  stosuje programy wspomagające wykonywanie 1) wskazuje programy komputerowe wspomagające  − sfera niebieska – pojęcia podstawowe, 

zadań wykonywanie zadań  − układy współrzędnych astronomicznych: horyzontalny, równikowy I i II, 

   − rzut zenitalny i biegunowy, 

   − rzut azymutalno-perspektywiczny, 

   − trójkąt sferyczny – paralaktyczny i jego graficzne i analityczne 
   rozwiązywanie, 

   − ruch ciał niebieskich w funkcji czasu i położenia obserwatora, 

   − czas w astronawigacji: czas gwiazdowy, równanie czasu gwiazdowego, 
   czas słoneczny i prawdziwy czas średni, równanie czasu słonecznego, 
   czas uniwersalny, czas strefowy, strefy czasowe, linia zmiany daty, 

   − chronometr i statkowa służba czasu, 

   − Morski rocznik astronomiczny – budowa i wykorzystanie.  
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3.  Meteorologia i oceanografia. 
 

Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i 
wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego w przedmiocie „Meteorologia i oceanografia” na poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej.  

 

3.1. Podstawy meteorologii 
 

   Efekty kształcenia:    Kryteria weryfikacji:     Materiał nauczania:    

                   
   I.      II.     III.     

              
  TWO.07.3.11 planuje żeglugę z uwzględnieniem informacji  1) rozpoznaje rodzaje frontów atmosferycznych  Meteorologia:     

  hydrometeorologicznej:    2) rozpoznaje  symbole  graficzne  używane  na  mapach         

  a) ocenia zachowanie się statku w zmiennych warunkach  synoptycznych     − elementy pogody obserwowane i mierzone,     
  hydrometeorologicznych    3) uwzględnia wpływ warunków hydrometeorologicznych na  − temperatura powietrza,     

  b) interpretuje i wykorzystuje informację  bezpieczeństwo statku    − wilgotność powietrza,     

  hydrometeorologiczną odebraną na statku stosownie  4) posługuje się statkowymi urządzeniami  − równowaga atmosfery,     

  do potrzeb żeglugi    hydrometeorologicznymi oraz interpretuje ich wskazania  − rodzaje chmur,     

  c) posługuje się terminologią lodową        − opady atmosferyczne,     
            − mgły i zamglenia,     

            − widzialność,     

            − ciśnienie atmosferyczne,     

            − wiatry na kuli ziemskiej, wiatry lokalne,     

            − ogólna cyrkulacja atmosfery,     

            − niże i wyże baryczne, frontogeneza i frontoliza,    

            − analiza synoptyczna,     

            − morska  służba  meteorologiczna,  odbiór i interpretacja informacji  
             pogodowej na statku (NAVTEX, mapy faksymilowe),   
            − statkowe urządzenia meteorologiczne,     

            − zasady prowadzenia pomiarów i obserwacji meteorologicznych,  
            − wypełnianie   dziennika   pokładowego i dziennika obserwacji  
             hydrometeorologicznych.     
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I. II.    III. 

     
   Oceanografia: 
      

   − falowanie wiatrowe, 

   −   teoria powstawania, rozwoju i zaniku falowania, 

   −   wpływ falowania na ruch statku, 

   −   prądy morskie, klasyfikacja, występowanie i charakterystyka, 

   −   zjawiska lodowe na morzach, 

   −   wpływ konfiguracji dna morskiego i wybrzeża na zjawisko prądów 
    pływowych, 

   −   wpływ konfiguracji dna morskiego i wybrzeża na zjawisko prądów 
    pływowych. 
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4. Urządzenia nawigacyjne. 
 

Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i 

wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego w przedmiocie „Urządzenia nawigacyjne” na poziomie pomocniczym na świadectwo marynarza 

wachtowego w żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej oraz na poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej. 
 

 

4.1. Podstawowe systemy nawigacyjne 
 

 Efekty kształcenia:  Kryteria weryfikacji:    Materiał nauczania:  

           
 I.  II.     III.   

         
  1) opisuje   budowę   i   zasadę   działania   echosond  Podstawowe systemy nawigacyjne:   

   nawigacyjnych        

 TWO.07.3.2 korzysta z  urządzeń nawigacyjnych systemów 2) opisuje budowę i zasadę działania logów nawigacyjnych  − wymagania stawiane przez SOLAS dotyczące urządzeń nawigacyjnych, 
 

3) opisuje   budowę   i   zasadę   działania   kompasów 
 

− zjawiska fizyczne   wykorzystywane do   wyznaczania kierunku  radionawigacyjnych i radiolokacyjnych oraz  weryfikuje ich  
  

magnetycznych 
  

w kompasach, 
  

 ograniczenia i dokładność      
 

4) opisuje   budowę   i   zasadę   działania   kompasów 
 

− bodowa i zasada działania kompasów magnetycznych, 
 

    

   żyrokompasowych  − zasada działania żyrokompasów,   

  5) opisuje budowę i zasadę działania kompasów satelitarnych  − zasada działania i obsługa autopilotów,   

     − pomiar prędkości statku – zasada działania logów,  

     − pomiar głębokości – zasada działania echosond,  

     − awaryjna sonda ręczna,   

     − cyfrowe oraz  analogowe  metody rejestracji  danych  z urządzeń 
      nawigacyjnych – budowa i zasada działania VDR (Voyage Data Recorder) 
      oraz S-VDR,   

     − informacje ogólne INS, IBS, BNWAS, system kontroli drogi, kompas 
      satelitarny i elektromechaniczny – zasada działania,  

     − EPIRB, SART – wiadomości ogólne,   

     − systemy mostka zintegrowanego.   
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4.2. Systemy radionawigacyjne i nawigacja radarowa 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 

TWO.07.3.8 wykorzystuje radar i urządzenia do 
automatycznego wykonywania nakresów radarowych (ARPA – 
Automatic Radar Plotting Aid) w celu bezkolizyjnego 
prowadzenia nawigacji  

1) omawia ogólną budowę oraz zasadę działania radaru  
2) interpretuje informacje przedstawione przez radar i radar 

z automatycznym śledzeniem echa ARPA – Automatic 
Radar Plotting Aid) w celu bezkolizyjnego prowadzenia 
nawigacji  

Systemy radionawigacyjne: 

 
− parametry fali elektromagnetycznej w zastosowaniu nawigacyjnym,  
− wzorce i skale czasu w systemach radionawigacyjnych,  
− linia pozycyjna w radionawigacji i podział systemów radionawigacyjnych,  
− układy odniesienia pozycji,  
− ruch sztucznego satelity w ziemskim polu grawitacyjnym,  
− system satelitarny GPS – zasada działania, dokładność,  
− system satelitarny GLONASS – zasada działania, dokładność,  
− system satelitarny GALILEO – zasada działania, dokładność,  
− wersje różnicowe GNSS (DGNSS) - metody, zasady działania, dokładność, 
 
− naziemne systemy radionawigacyjne – zasady działania, dokładność, 

poprawki, 
 
− systemy nawigacji zintegrowanej, wykorzystanie monitorów 

wielofunkcyjnych,  
− system automatycznej identyfikacji (AIS), system satelitarny AIS,  
− system identyfikacji i śledzenia dalekiego zasięgu (LRIT),  
− system monitorowania statków, służby kontroli statków (VTS),  
− wydawnictwa radionawigacyjne polskie i angielskie – ALRS. 

 

Radiolokacja – wykorzystywanie urządzeń radarowych: 

 
− obsługa radaru, interpretacja oraz analiza informacji otrzymywanych z 

radaru, 
 
− podstawowe rodzaje ARPA, rodzaje prezentacji danych, ryzyko 

obdarzenia wskazań nadmiernym zaufaniem,  
− pozyskiwanie, interpretacja i analiza informacji pochodzących z ARPA,  
− podstawowe zjawiska i problemy radiolokacji,  
− zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń radarowych,  
− transponder SART,  
− RACON, wzmacniacze ech radarowych.  
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5.  Manewrowanie statkiem. 
 

Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i 
wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego w przedmiocie „Manewrowanie statkiem” na poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej.  

 

5.1. Teoria manewrowania 
 

 Efekty kształcenia:    Kryteria weryfikacji:     Materiał nauczania: 

             
 I.     II.      III. 

         
   1) opisuje sterowność, zwrotność i stateczność kursową oraz  Teoria manewrowania:  

 
TWO.07.3.12 ocenia zdolności manewrowe statku, stan jego 

  rozkład sił na śrubie i sterze       
  

2) odczytuje i analizuje podstawowe informacje manewrowe 
 

− wyposażenie napędowo-sterujące statków,  załadowania, warunki hydrometeorologiczne oraz ograniczenia   
   

statku 
    

− siły występujące na sterze, wpływ strumienia zaśrubowego, rodzaje  akweny podczas podróży morskiej i manewrowania w porcie       
 

3) omawia wpływ czynników eksploatacyjnych 
  

sterów, 
 

     

    i hydrometeorologicznych na cechy manewrowe statku  − właściwości manewrowe statku (śruba o skoku stałym i nastawna – wady 
   1) opisuje zjawisko osiadania statku na płytkowodziu   i zalety) oraz czynniki wpływające na parametry manewrowe statku, 
 

TWO.07.3.13  ocenia  wpływ  akwenu  na  ruch statku oraz 
 2) opisuje siły oddziaływujące między statkami w sytuacjach   cyrkulacja, zatrzymanie statku,  

   

wymijania i wyprzedzania 
  

− śruby napędowe, efekt boczny śruby,  oddziaływanie między statkami     
  

3) opisuje zjawisko efektu brzegowego w relacji statek – 
 

− napór i moment obrotowy śruby okrętowej,     

    brzeg     − współpraca kadłub – śruba,  

         − wykorzystanie charakterystyk hydrodynamicznych śruby, 

         − próby manewrowe, standardy manewrowe i informacyjne, stateczność 

          kursowa i zwrotność, parametry cyrkulacji statku, 

         − informacje o właściwościach manewrowych statku, 

         − podstawy kinematyki i dynamiki manewrowania, masy towarzyszące, 

         − pojęcie kąta dryfu, chwilowego środka obrotu, przestrzeni manewrowej, 

         − wpływ wyporności, zanurzenia, przegłębienia i zapasu wody pod stępką 

          na cyrkulację i hamowanie,  

         − siły i moment na kadłubie wskutek napływu wody, 

         − oddziaływanie wiatru, prądu i falowania, 

         − efekt płytkowodzia,  

         − osiadanie statku w ruchu, zapas wody pod stępką, 

         − efekt brzegowy,  

         − oddziaływanie   statek-statek (mijanie,   wyprzedzanie,   statek 
          zacumowany),  

         − zasada działania i obsługa pędników niekonwencjonalnych – stery 

          strumieniowe,   
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I. II.   III.   
       

  − zależność prędkości statku i zużycia paliwa od prędkości obrotowej 
   i skoku  śruby,  ograniczenia nastaw silnika  głównego, warunków 
   zewnętrznych – zakres obrotów krytycznych i minimalna prędkość 
   obrotowa, prędkość sterowna,    

  − aspekty holowania morskiego,    

  − właściwości manewrowe i zasady wykorzystania holowników portowych. 
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5.2. Praktyka manewrowania - procedury 
 

 Efekty kształcenia:  Kryteria oceny:   Materiał nauczania: 

        
 I.  II.   III. 
       
 TWO.07.3.12 ocenia zdolności manewrowe statku, stan jego  1) opisuje zasady manewrowania statkiem podczas podróży  Praktyka manewrowania – procedury: 

 załadowania, warunki hydrometeorologiczne oraz ograniczenia  morskiej, manewrowania w porcie oraz na innych wodach     

 akweny podczas podróży morskiej i manewrowania w porcie  ograniczonych  − ogólne kryteria i problemy manewrowania, 

     − planowanie manewru, 

     − ocena stanu ruchu jednostki, 

     − podstawowe zasady manewrowania w różnych warunkach ograniczenia 
      akwenu, 

     − wpływ wiatru i prądu, 

     − manewry „Człowiek za burtą”, 

     − manewr kotwiczenia – ogólne zasady, 

     − postój statku na cumach, 

     − przyjmowanie i zdawanie pilota, 

     − żegluga i manewrowanie w lodach, 

     − standardy manewrowe.  
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6. Łączność morska. 
 

Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i 

wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego w przedmiocie „Łączność morska” na poziomie pomocniczym na świadectwo marynarza wachtowego w 

żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej oraz na poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej. 
 

 

6.1. Prowadzenie łączności za pomocą MKS i alfabetu Morse`a 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania:  

    
I. II. III.  

    
 

1) nadaje sygnały jednoliterowe za pomocą flag Łączność morska: 
Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS) i alfabetu 

  Morse’a     − Międzynarodowy Kod Sygnałowy - sygnalizacja flagami, użycie sygnałów 
 2) rozpoznaje sygnały jednoliterowe nadane za pomocą flag  literowych, 

TWO.07.6.1 stosuje zasady nadawania i odbioru wiadomości  MKS i alfabetu Morse’a   − łączność medyczna – wykorzystanie MKS, 

w   alfabecie   Morse’a   i   za   pomocą   flag   zgodnie 3) nadaje i odbiera wiadomości dwuliterowe − odbiór i nadawanie alfabetem  Morse`a  sygnałów  świetlnych  oraz 

z Międzynarodowym Kodem Sygnałowym (MKS)  z wykorzystaniem kodu MKS    świetlna sygnalizacja pojedynczych liter i znaków zgodnie z MKS, 
 4) interpretuje sygnały medyczne z wykorzystaniem kodu − odbiór i nadawanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych, 
  MKS     − systemy transmisji morskich informacji bezpieczeństwa – MSI, 
 5) stosuje  procedury  komunikacji  za  pomocą  środków − zabezpieczenie przed fałszywymi alarmami, postępowanie w wypadku 
  łączności      wywołania fałszywego alarmu, 
        

       − radiowe  urządzenia  łączności  do  odbioru  morskich  informacji 

        bezpieczeństwa, 

       − systemy meldunkowe, 

       − Urządzenia do lokalizacji w akcjach poszukiwania i ratownictwa (EPIRB, 

        SART, AIS-SART) oraz sygnały wzywania pomocy. 
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6.2. Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa – GMDSS 
 

 Efekty kształcenia:  Kryteria weryfikacja:     Materiał nauczania: 

          
 I.  II.      III. 
         
  1) wymienia rodzaje łączności    System GMDSS – ROC: 

  2) wykorzystuje priorytety w łączności radiowej      

  3) stosuje procedury łączności w niebezpieczeństwie  – koncepcja systemu GMDSS, 
  4) stosuje procedury łączności pilnej   – podstawy radiotechniki, 
  5) stosuje procedury łączności bezpieczeństwa   – systemy transmisji MSI, 
  6) stosuje procedury łączności publicznej   –  systemy cyfrowego selektywnego wywołania DSC, 
  7) stosuje  procedury  łączności  w  niebezpieczeństwie  za  – radiopławy awaryjne, 
 TWO.07.6.3 określa rodzaje łączności radiowej oraz definiuje  pomocą radiotelefonu VHF/ DSC (Digital Selective Calling)  –  przepisy radiokomunikacyjne i zasady korespondencji w GMDSS, 
 zasady wykorzystania pasma VHF (Very High Frequency) 8) stosuje procedury łączności pilnej za pomocą VHF/ DSC  –  obsługa urządzeń nadawczo-odbiorczych VHF (radiotelefony stacjonarne 
  9) stosuje procedury łączności publicznej za pomocą VHF/   i na środki ratunkowe), 
   DSC    –  obsługa urządzeń nadawczo-odbiorczych DSC w paśmie VHF, 
  10) stosuje procedury łączności bezpieczeństwa za pomocą  – obsługa odbiornika NAVTEX, radiopławy EPIRB, transpondera SART, 
   VHF/ DSC     systemu EGC. 
  11) dobiera kanały pasma VHF zgodnie z przeznaczeniem     

  12) określa zasięg pracy radiostacji VHF      

  13) opisuje zjawisko propagacji fal VHF      

  1) wykorzystuje wydawnictwa radiowe w łączności morskiej     
  2) wykorzystuje w łączności alarmowej procedury opisane     

   w tomie III Międzynarodowego lotniczego i morskiego     

 
TWO.07.6.4 korzysta z publikacji niezbędnych do prowadzenia 

 poradnika  poszukiwania  i ratownictwa (IAMSAR  –     
  International  Aeronautical and  Maritime Search  and     

 łączności      

  Rescue Manual)       

           
3) dostosowuje się do regulaminów stosowanych w morskiej 

służbie radiokomunikacyjnej 
4) rozlicza korespondencję publiczną 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35  
Autor: Stanisław Duziak 
Nie wyrażam zgody na udostępnianie, przetwarzanie, kopiowanie całości lub fragmentów Programu nauczania dla zawodu technik nawigator morski – symbol 315214 mojego autorstwa. 



Program nauczania dla zawodu technik nawigator morski – symbol 315214  
Zespół Szkół Morskich 
im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte 
80-537 Gdańsk 
ul. Wyzwolenia 8  

 

7. Bezpieczeństwo nawigacji i ratownictwo morskie. 
 

Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i 

wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego w przedmiocie „Bezpieczeństwo nawigacji” na poziomie pomocniczym na świadectwo marynarza 

wachtowego w żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej oraz na poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej, a także w przedmiocie „Ratownictwo morskie” na 

poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej. 
 

 

7.1. Przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu 
 

 Efekty kształcenia:  Kryteria weryfikacji:  Materiał nauczania: 

       
 I.  II.  III. 
       
 

TWO.07.3.16 stosuje międzynarodowe przepisy o zapobieganiu 
 1) omawia przepisy Międzynarodowego prawa drogi morskiej  Przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu: 

  

(MPDM) 
   

 
zderzeniom na morzu – Konwencję COLREG 

    
  

2) określa  rolę  przepisów  miejscowych  w  stosunku  do 
 
− międzynarodowe  prawo  drogi  morskiej  –  postanowienia  ogólne,     

   przepisów Konwencji COLREG  definicje i określenia, 

     − odpowiedzialność za zaniedbanie przestrzegania COLREG, 

     − zwykła  praktyka  morska,  uwzględnianie  okoliczności  i  możliwości 
     manewrowych statków, odstępstwa od prawideł, 

     − przepisy miejscowe, znaczenie, znajomość i konieczność przestrzegania, 
     źródła informacji.  
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7.2. COLREG – światła i znaki 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 

 
TWO.07.3.16 stosuje międzynarodowe przepisy o 
zapobieganiu zderzeniom na morzu – Konwencję COLREG  

 
1) omawia przepisy Międzynarodowego prawa drogi morskiej  

(MPDM)  
2) rozpoznaje możliwości manewrowe statku obcego na 

podstawie jego świateł, znaków dziennych, sygnałów 
dźwiękowych i świetlnych  

3) identyfikuje statki na podstawie układu widocznych 
świateł nawigacyjnych i znaków dziennych  

COLREG – światła i znaki: 

 
− zakres stosowania, sektory pionowe i poziome, barwa, 

zasięg widzialności, rozmieszczenie pionowe i poziome,  
− statki o napędzie mechanicznym w drodze,  
− holowanie i pchanie,  
− statki żaglowe i wiosłowe w drodze, 
 
− statki zajęte połowem w drodze i na kotwicy, dodatkowe 

światła statków łowiących blisko siebie, 
 
− statki o ograniczonej zdolności manewrowej i statki nie 

odpowiadające za swoje ruchy,  
− statki ograniczone zanurzeniem,  
− statki pilotowe,  
− statki zakotwiczone i na mieliźnie,  
− światła pozycyjne,  
− znaki dzienne, ich znaczenie i rozmieszczenie,  
− rozpoznawanie statków na podstawie znaków dziennych. 
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7.3. COLREG – sygnały dźwiękowe i świetlne 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 

 
TWO.07.3.16 stosuje międzynarodowe przepisy o 
zapobieganiu zderzeniom na morzu – Konwencję COLREG  

 
 
 

 

TWO.07.6.2 rozpoznaje i stosuje sygnały wzywania pomocy 

 
1) omawia przepisy Międzynarodowego prawa drogi 

morskiej (MPDM)  
2) rozpoznaje możliwości manewrowe statku obcego na 

podstawie jego świateł, znaków dziennych, sygnałów 
dźwiękowych i świetlnych  

3) identyfikuje statki na podstawie układu widocznych 
świateł nawigacyjnych i znaków dziennych  

1) identyfikuje sygnały używane w niebezpieczeństwie  
2) wykorzystuje sygnały wzywania pomocy zgodnie z 

Konwencją COLREG  

COLREG – sygnały dźwiękowe i świetlne: 

 
− wyposażenie statku w środki do sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej,  
− znaczenie sygnałów i sposób ich nadawania,  
− postępowanie po odebraniu sygnału,  
− sygnały statków widzących się wzajemnie,  
− sygnały statków w ograniczonej widzialności,  
− sygnały manewrowe i ostrzegawcze,  
− sygnały zwrócenia uwagi,  
− sygnały mgłowe,  
− sygnały wzywania pomocy.  
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7.4. COLREG – prawidła 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 

 
TWO.07.3.16 stosuje międzynarodowe przepisy o 
zapobieganiu zderzeniom na morzu – Konwencję COLREG  

 
1) omawia przepisy Międzynarodowego prawa drogi morskiej  

(MPDM)  
2) rozpoznaje możliwości manewrowe statku obcego na 

podstawie jego świateł, znaków dziennych, sygnałów 
dźwiękowych i świetlnych  

3) identyfikuje statki na podstawie układu widocznych 
świateł nawigacyjnych i znaków dziennych  

COLREG – prawidła: 
 
− obserwacja – cel, zakres, rodzaje i sposoby prowadzenia obserwacji  

w różnych warunkach widzialności,  
− szybkość bezpieczna, czynniki warunkujące jej wartość, ustalanie 

wartości liczbowej w zależności od okoliczności,  
− ryzyko zderzenia, działanie w celu uniknięcia zderzenia, 
 
− sposoby ustalania i ocena istnienia ryzyka zderzenia w różnych 

warunkach widzialności,  
− charakterystyka działania podjętego w celu uniknięcia zderzenia, 

sprawdzenie skuteczności tego działania,  
− manewry zapobiegające zderzeniu w zależności od stopnia zagrożenia  

i rodzaju spotkań statków,  
− działanie zdecydowane i wykonywane wystarczająco wcześnie,  
− wąskie przejścia i systemy rozgraniczenia ruchu,  
− pojęcie i elementy składowe systemu rozgraniczenia ruchu, reguły 

zachowania się, stosowanie prawideł wymijania,  
− zasady poruszania się, przecinania, włączania się do ruchu, 

pierwszeństwa drogi, ustępowanie,  
− statki widzące się wzajemnie, warunki stosowania prawideł wymijania 

statków widzących się wzajemnie,  
− zasada ograniczonego zaufania, działania skoordynowane, ocena 

zdolności manewrowych,  
− rodzaje spotkań statków, stosowanie odpowiednich prawideł wymijania 

w zależności od rodzaju spotkania, ustalenie pierwszeństwa drogi,  
− obowiązek utrzymania parametrów ruchu, obowiązki w poszczególnych 

etapach, obowiązek podjęcia działania antykolizyjnego,  
− ograniczona widzialność, zasady zachowania się statków,  
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I. II. III. 

    
− postępowanie w zależności od położenia echa wykrytego statku za  

pomocą radaru lub po usłyszeniu sygnału mgłowego, sytuacja 
nadmiernego zbliżenia,  

− nakresy radarowe,  
manewrowanie kursem i prędkością. 
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7.5. Procedury wachtowe i zarządzanie na mostku 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 1) omawia  sposób  przyjmowania  i  zdawania  wachty 

TWO.07.3.17  charakteryzuje  obowiązki  oficera  podczas  nawigacyjnej przez oficera wachtowego 

2) omawia obowiązki oficera wachtowego podczas pełnienia 
pełnienia wachty morskiej  wachty morskiej   

 3) omawia obowiązki oficera wachtowego podczas pełnienia 
  wachty portowej 

    

Procedury wachtowe i zarządzanie na mostku: 

 
− wachta morska, kierowanie wachtą nawigacyjną, podział obowiązków,  
− obsada wachty morskiej w zależności od warunków,  
− zasady pełnienia wachty nawigacyjnej,  
− alarmu,  
− objęcie i przekazanie wachty,  
− zasady efektywnego komunikowania się na mostku, 
 
− organizacja wachty, przydział zadań i określenie hierarchii dostępnych 

zasobów,  
− wykorzystanie informacji z urządzeń nawigacyjnych w celu prowadzenia 

bezpiecznej wachty,  
− rozpoznanie aktualnej i przewidywanej sytuacji statku na zadanej trasie 

oraz wpływu środowiska zewnętrznego,  
− ocena sytuacji i zagrożeń, ocena efektywności podjętych działań,  
− znajomość zasad organizacji wachty w ograniczonej widzialności,  
− wykorzystanie technik „ślepego” pilotażu,  
− procedury zgłaszania w systemach meldunkowych i współpraca z VTS,  
− sytuacja awaryjne w czasie wachty – procedury,  
− przejawianie właściwej stanowczości i asertywności  
− umiejętność pracy zespołowej i kierowania zespołem,  
− prowadzenie zapisów w dzienniku okrętowym i innych dokumentach,  
− postępowanie, dokumentacja, zabezpieczenie dowodów.  
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7.6. Ratownictwo morskie 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 

TWO.07.2.7 stosuje procedury prowadzenia akcji 
poszukiwania i ratowania w żegludze  

 
 

 
TWO.07.6.2 rozpoznaje i stosuje sygnały wzywania pomocy  

 
 

 

TWO.07.6.5 opisuje podstawy prawne i organizacyjne 
ratowania życia i mienia na morzu  

 
 
 
 

 
TWO.07.6.6 wykorzystuje Międzynarodowy lotniczy i morski 
poradnik poszukiwania i ratowania (IAMSAR) podczas 
prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej  

 
 
 
 

 
TWO.07.6.7 opracowuje rozkłady alarmowe oraz plan 
postępowania w sytuacjach zagrożenia 

 
1) określa przeznaczenie indywidualnych środków 

ratunkowych 
2) określa przeznaczenie zbiorowych środków ratunkowych  
3) opisuje procedury manewrowania w trakcie prowadzenia 

akcji ratowniczej i ratunkowej  
1) identyfikuje sygnały używane w niebezpieczeństwie  
2) wykorzystuje sygnały wzywania pomocy zgodnie z 

konwencją COLREG   
1) korzysta z aktów prawnych dotyczących ratowania życia i 

mienia na morzu 
2) opisuje   strukturę   organizacyjną   Morskiej   Służby  

Poszukiwania i Ratownictwa – polskiej SAR (Maritime 
Search And Rescue Service)  

3) określa zasady działania i współpracy z innymi służbami 
polskiej służby SAR  

1) opisuje przygotowanie statku do akcji ratowniczej  
2) opisuje procedury współpracy w ratownictwie morskim  
3) opisuje zasady prowadzenia akcji i współpracy z Morską 

Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (Morskim 
Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym – MRCK)  

4) omawia wzorce poszukiwań stosowane podczas akcji 
poszukiwawczo-ratowniczych na podstawie poradnika  
IAMSAR  

1) planuje postępowanie w sytuacjach zagrożenia 
2) wymienia obowiązki przypisane w rozkładzie alarmowym  
3) opisuje sposoby ewakuacji załogi i pasażerów z 

zagrożonych statków  
4) omawia zasady przeprowadzenia alarmów ćwiczebnych i 

szkoleń na statku  

Ratowanie życia na morzu: 

 
− podstawy prawne poszukiwania, ratowania życia i ratownictwa na 

morzu,  
− organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce i na 

Bałtyku,  
− przygotowanie statku i załogi do ratownictwa,  
− wyposażenie statku w sprzęt ratunkowy i ratowniczy,  
− wyposażenie łodzi, tratw ratunkowych i szybkich łodzi ratowniczych, 
 
− systemy wodowania łodzi i tratw ratunkowych oraz szybkich łodzi 

ratowniczych,  
− plan postępowania w sytuacjach zagrożenia,  
− rozkłady alarmowe i obowiązki alarmowe członków załogi,  
− alarmy ćwiczebne, szkolenie ma statku, metody szkolenia, 
 
− metody ewakuacji ludzi z zagrożonych statków pasażerskich i promów 

oraz opieka nad pasażerami w sytuacjach awaryjnych,  
− zachowanie się rozbitków na statkowych środkach ratunkowych,  
− zasady przetrwania człowieka na morzu,  
− poradnik poszukiwania i ratowania – IAMSAR,  
− organizacja akcji poszukiwawczo-ratowniczej według poradnika IAMSAR,  
− asysta w niebezpieczeństwie,  
− postępowanie w niebezpieczeństwie: osadzenie statku na brzegu lub  

mieliźnie, wejście na mieliznę, zderzenie, pożar i eksplozja, opuszczenie 
statku, awaryjne sterowanie, przygotowanie statku własnego i obcego, 
manewr „Człowiek za burtą”, ratowanie ludzi ze statku w 
niebezpieczeństwie, sytuacje zagrożenia w porcie, pomoc statkowi  
w niebezpieczeństwie,  

− środki ostrożności przy osadzaniu statku na mieliźnie, zejście z mielizny,  
− procedury awaryjne stosowane w ratownictwie,  
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    I.    II.   III. 

           

       1) wymienia zagrożenia i awarie na statku  − postępowanie bezpośrednio przed i po zderzeniu, 

 TWO.07.6.8 przestrzega procedur postępowania 2) opisuje procedury postępowania w przypadku zagrożeń  − postępowanie w przypadku zalania przedziału wodoszczelnego, 
  

i awarii na statku 
 

− opuszczenie statku,  w przypadkach zagrożeń i awarii na statku     
   

3) opisuje zasady postępowania w sytuacji bezpośredniego 
 

− pierwsza pomoc medyczna,         

        zagrożenia statku i załogi  − ratowanie mienia – kwalifikacja, umowa, wynagrodzenie, 

       1) określa indywidualne środki ratunkowe  − sposoby ratowania statku unieruchomionego na morzu i mieliźnie, 

 TWO.07.6.9 posługuje się indywidualnymi i zbiorowymi 2) określa zbiorowe środki ratunkowe  − morskie holowania ratownicze, 
 3) przedstawia wymagania w zakresie wyposażenia statków  

− przygotowanie statku do holowania.  środkami ratunkowymi      

      w  sprzęt  i  urządzenia  ratunkowe  na  podstawie  

           

        dostarczonych przepisów    

       1) określa urządzenia służące do opuszczania i podnoszenia    

        oraz wodowania łodzi i tratw ratunkowych    

 
TWO.07.6.10 obsługuje urządzenia służące do wodowania 

2) dobiera terminy przeglądów na podstawie dostarczonej    
  dokumentacji    

 i podnoszenia łodzi i tratw ratunkowych       

   3) opisuje zasady zachowania się rozbitków w środkach    

          

        ratunkowych    

       4) opisuje zasady zachowania się rozbitka w wodzie     
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8. Budowa i stateczność statku. 
 

Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i 

wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego w przedmiotach: „Budowa statku” na poziomie pomocniczym na świadectwo marynarza wachtowego w 

żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej oraz „Budowa i stateczność statku” i „Siłownie okrętowe” na poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej. 
 

 

8.1. Konstrukcja kadłuba 
 

 Efekty kształcenia:  Kryteria weryfikacji:     Materiał nauczania:   

             
 I.  II.      III.    

           
  1) rozróżnia  podstawowe  materiały  użyte  do  budowy  Konstrukcja kadłuba:     

   kadłubów          

 TWO.07.4.1  klasyfikuje  i  określa  podstawowe  parametry 2) rozróżnia typy statków  − geometria kadłuba, wymiary główne, współczynniki pełnotliwości, linie 
 

3) odczytuje główne wymiary statków 
  

teoretyczne kadłuba, 
    

 techniczno-eksploatacyjne statku       
 

4) charakteryzuje statki pod względem budowy 
 

− podstawowe charakterystyki eksploatacyjne statku 
  

     

  5) charakteryzuje statki pod względem przeznaczenia  − materiały stosowane do budowy kadłubów okrętowych: rodzaje, zasady 

  6) wymienia instytucje klasyfikacyjne oraz klasy statków   użycia, wymagania klasyfikacyjne,    

     − elementy  konstrukcyjne kadłuba, nazewnictwo układy wiązań, 

      podstawowy węzeł konstrukcyjny,    

     − konstrukcja pokładów, burt, dna, grodzi nadbudówek, dziobu, rufy, steru 

      i śruby,       

     − podział statków,     

     − indywidualne cechy rozplanowania przestrzennego w zależności od 

      przeznaczenia statku: masowiec, zbiornikowiec, kontenerowiec, 
      drobnicowiec, statek typu ro-ro,    

     − plan  ogólny, plan  zbiorników,  rysunki  konstrukcyjne masowca, 
      zbiornikowca, kontenerowca, statku typu ro-ro,   

     − wolna burta, znak wolnej burty,    

     − wytrzymałość kadłuba, siły tnące, momenty gnące, momenty skręcające, 

      ugięcie kadłuba, wytrzymałość lokalna,    

     − przepisy instytucji klasyfikacyjnych w zakresie wymagań dotyczących 
      wodoszczelności i strugoszczelności zamknięć.   
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8.2. Wiedza okrętowa 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 

 

TWO.07.5.2 charakteryzuje zasady działania statkowych 
urządzeń i osprzętu przeładunkowego oraz obsługuje te 
urządzenia i osprzęt  

 
 
 
 
 

TWO.07.5.3 obsługuje urządzenia cumownicze i kotwiczne 
oraz organizuje pracę na stanowiskach manewrowych  

 
 
 
 

 
TWO.07.5.4 przeprowadza konserwację statku i urządzeń 
statkowych zgodnie z przyjętymi procedurami  

1) rozróżnia statkowe urządzenia i osprzęt przeładunkowy  
2) charakteryzuje statkowe urządzenia i osprzęt 

przeładunkowy  
3) rozróżnia elementy omasztowania i olinowania  
4) odczytuje dopuszczalne obciążenia robocze urządzeń 

pokładowych, jego olinowania i osprzętu  
5) rozróżnia liny i łańcuchy, ich konstrukcję, oznakowanie, 

konserwację i przechowywanie  
1) określa zasadę obsługi windy oraz kabestanówa. 

cumowniczych i kotwicznych wraz z ich wyposażeniem  
2) charakteryzuje procedury organizacji pracy na 

stanowiskach manewrowych podczas cumowania  
3) charakteryzuje procedury organizacji pracy na stanowiskach 

manewrowych podczas kotwiczenia statków  
1) opisuje zasady przygotowania powierzchni pod 

konserwację  
2) stosuje zasady malowani, wykorzystując instrukcję 

producenta  
3) dobiera zasady czyszczenia i smarowania urządzeń oraz 

sprzętu statkowego  
4) stosuje odpowiednie materiały i narzędzia do 

wykonywania prac konserwacyjnych  

Wiedza okrętowa: 

 
− wyposażenie kadłuba: zamknięcia ładowni i międzypokładów, wciągarki, 

dźwigi pokładowe, bomy,  
− urządzenia kotwiczne, zabezpieczenie kotwic,  
− urządzenia cumownicze, 
− łańcuchy i liny: typy, konstrukcja, oznakowanie, konserwacja  

i przechowywanie,  
− systemy: balastowy, zęzowy, odpowietrzający, sondażowy,  
− zasady pracy i stosowania pomp oraz zaworów w systemach statkowych, 
 
− zasady pracy i wykorzystanie wind kotwicznych/ cumowniczych, 

kabestanów oraz urządzeń towarzyszących,  
− zrozumienie i stosowanie podstawowych sygnałów stosowanych przy 

użyciu wyposażenia statkowego w tym zwłaszcza wind cumowniczych/ 
kotwicznych, dźwigów pokładowych i wciągarek, 

 
− wykorzystanie kotwic w różnych warunkach, zastosowanie w sytuacjach 

awaryjnych,  
− zasady wykorzystani/ przygotowania sterlingów i krzesełek bosmańskich, 
 
− zasady przygotowania i stosowanie sztormtrapów pilotowych, 

wciągarek trapów głównych i szczurołapów,  
− wykorzystanie flag kodu sygnałowego: A, B, G, H, O, P, Q,  
− zasady przygotowania powierzchni pod konserwację,  
− zasady malowania, smarowania i czyszczenia, wyposażenie, materiały,  
− procedury konserwacji i napraw kadłuba statku oraz jego wyposażenia,  
− systemy konserwacji wynikające z Kodeksu ISM, instrukcje producenta 

i armatora,  
− zasady wykorzystania i konserwacji urządzeń ręcznych i mechanicznych 

wykorzystywanych na statku,  
− pokładowa służba portowa – wskazania dobrej praktyki morskiej,  
− książka remontów,  
− przygotowanie statku do dokowania.  
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8.3. Stateczność i niezatapialność statku 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 

 

TWO.07.4.8 przeprowadza obliczenia statecznościowe statku  
 
 
 
 
 

TWO.07.5.1 planuje i przeprowadza operacje balastowania 
statku  

1) wykorzystuje dokumentację statecznościową statku 
2) wykonuje obliczenia związane ze statecznością statku  
3) kontroluje stateczność statku oraz stan techniczny kadłuba  
4) oblicza ilość przyjętego ładunku na podstawie skali 

zanurzenia statku  
5) charakteryzuje zmiany stateczności statku na podstawie 

przyjętego ładunku   
1) określa wpływ balastowania na stateczność, zanurzenie i 

przegłębienie statku  
2) określa operacji przeładunkowych na stateczność, 

zanurzenie i przegłębienie statku  
3) odczytuje wyniki sondowania zęz i zbiorników balastowych  

Stateczność i niezatapialność statku: 

 
− warunki równowagi statku,  
− ciężar i współrzędne środka ciężkości statku, metody obliczania, pojęcie 

momentu statycznego ciężaru,  
− środek wyporu, działanie siły wyporu,  
− ramię stateczności kształtu, ramię stateczności ciężaru, ramię prostujące,  
− charakterystyki geometrii kadłuba, krzywe hydrostatyczne, pantokareny, 
 
− zmiana wyporu i współrzędnych środka ciężkości statku po przyjęciu, 

zdjęciu lub przesunięciu ładunku,  
− poprawka na swobodne powierzchnie cieczy,  
− wpływ ładunków podwieszonych na zmianę położenia środka ciężkości 

statku,  
− wpływ oblodzenia na zmianę położenia środka ciężkości statku, 
 
− metacentrum poprzeczne, poprzeczna początkowa wysokość 

metacentryczna,  
− obliczanie kąta przechyłu, 
 
− stateczność dynamiczna: ramię dynamiczne, praca ramion prostujących, 

interpretacja fizyczna, 
 
− przechylanie statku pod wpływem zewnętrznego momentu 

przechylającego o charakterze dynamicznym,  
− praca ramienia prostującego, 
 
− standardy stateczności statku nieuszkodzonego, krzywa dopuszczalnych 

wzniesień środka ciężkości statku,  
− kodeks stateczności statku,  
− stateczność przy przewozie ziarna,  
− próba przechyłów. 
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I. II. III. 
    

− obliczanie  przegłębienia  statku  oraz  zanurzeń  na  dziobie  i  rufie,  
wykorzystywanie arkusza krzywych hydrostatycznych, arkusze Firsowa,  

− zmiana przechyłu, przegłębienia i zanurzeń podczas operacji 
ładunkowych i balastowych,  

− wpływ gęstości wody zaburtowej na położenie równowagi i stateczność  
statku,  

− metody kontroli stateczności w eksploatacji statku, określenie wysokości  
metacentrycznej na podstawie okresu kołysani,  

− informacja o stateczności dla kapitana i jej wykorzystanie, 
− podstawy stateczności awaryjnej, wpływ zatopienia przedziału  

wodoszczelnego na stateczność statku i położenie równowagi,  
− kołysania statku spowodowane falowaniem morza, sposoby unikania  

wynikających z nich zagrożeń,  
− pojęcie niezatapialności statku,  
− plan zabezpieczenia pływalności,  
− kołysanie statku na fali,  
− planowanie stanu załadowania statku,  
− określanie wysokości metacentrycznej na podstawie okresu kołysań  

statku, 
− wpływ stanu załadowania i stanu morza na bezpieczeństwo  

statecznościowe statku.  
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8.4. Siłownie okrętowe - teoria 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 

TWO.07.1.4 organizuje stanowisko pracy zgodnie 
 

z wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska  
 
 
 

 

TWO.07.5.6 określa zasady eksploatacji siłowni oraz urządzeń i 
mechanizmów pomocniczych siłowni okrętowych  

 
1) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami 

ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowe i ochrony środowiska 

2) stosuje zasady ochrony środowiska  
3) posługuje się maszynami i urządzeniami w sposób 

bezpieczny  
1) klasyfikuje siłownie okrętowe 
2) opisuje siłownie okrętowe  
3) opisuje urządzenia  i mechanizmy  pomocnicze siłowni  

okrętowych  
4) przedstawia procedury użycia elementów sterowania i 

nadzoru siłowni z mostka nawigacyjnego  
5) określa procedury bezpieczeństwa podczas bunkrowania i 

transportu paliwa oraz olejów  

Siłownie okrętowe: 

 
− rodzaje siłowni okrętowych, cechy charakterystyczne, ekonomiczne 

uzasadnienie wyboru,  
− układy przeniesienia napędu silnik-śruba,  
− zasada działania i eksploatacji tłokowych silników spalinowych (z 

zapłonem iskrowym i samoczynnym), 
 
− budowa silników spalinowych (z zapłonem iskrowym i samoczynnym) i 

instalacje obsługujące,  
− rozruch silnika, parametry pracy, nadzór w czasie pracy, obciążenie, 

smarowanie, oleje smarowe, zasilanie paliwem, rodzaje paliw, 
przechowywanie paliwa,  

− pędniki, śruby, współpraca silnika ze śrubą, 
 
− sieć elektryczna na statku, źródła i odbiorniki energii elektrycznej, 

uruchamianie, załączanie do sieci, zasady eksploatacji, zabezpieczenia,  
− prądnica wałowa i podwieszona,  
− pompy, typy, ograniczenia eksploatacyjne, 
 
− pokładowe urządzenia hydrauliczne, podstawowe zasady eksploatacji, 

bezpieczna obsługa, 
 
− rodzaje i podstawowe czynności obsługowe instalacji siłowni okrętowej, 

elementy sterowania na mostku, 
 
− bunkrowanie, transport paliw i olejów na statek, bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe w siłowni. 
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8.5. Siłownie okrętowe – zajęcia laboratoryjne i na symulatorze 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 

TWO.07.1.4 organizuje stanowisko pracy zgodnie 
 

z wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska  
 
 
 

TWO.07.5.6 określa zasady eksploatacji siłowni oraz urządzeń i 
mechanizmów pomocniczych siłowni okrętowych 

 
1) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami 

ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowe i ochrony środowiska 

2) stosuje zasady ochrony środowiska  
3) posługuje się maszynami i urządzeniami w sposób 

bezpieczny   
1) stosuje bezpieczne eksploatowanie układów napędowych, 

mechanizmów pomocniczych, urządzeń pomocniczych  
oraz elektrycznych układów statków  

2) przedstawia procedury użycia elementów sterowania i 
nadzoru siłowni z mostka nawigacyjnego 

Zajęcia na symulatorze: 

 
− rozruch silnika, parametry pracy, nadzór w czasie pracy, obciążanie, 

smarowanie, oleje smarowe, zasilania paliwem, rodzaje paliw, 
przechowywanie paliwa 

 
− rodzaje i podstawowe czynności obsługowe instalacji siłowni okrętowej, 

elementy sterowania na mostku 
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9.  Przewozy morskie. 
 

Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i 

wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego w przedmiocie „Przewozy morskie” na poziomie pomocniczym na świadectwo marynarza wachtowego w 

żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej oraz na poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej. 
 

 

9.1. Przewozy morskie 
 

   Efekty kształcenia:     Kryteria weryfikacji:      Materiał nauczania:  

                    
     I.      II.       III.  

              
  TWO.07.1.4 organizuje stanowisko pracy zgodnie 1) opisuje zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami  Przewozy morskie:  

  z wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi  i urządzeniami na stanowisku pracy    
− 

   
  bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 2) posługuje  się  maszynami  i  urządzeniami  w  sposób  klasyfikacja ładunków,  

  i ochrony środowiska      bezpieczny      − charakterystyka właściwości ładunków w transporcie morskim,  
              

− jednostki ładunkowe w transporcie morskim, 
 

                 

        1) dobiera środki ochrony  indywidualnej i zbiorowej  − ładunki  niebezpieczne:  Kodeks  IMDG  i  IMSBC,  podział  na  klasy,  
          

opakowania i oznakowanie, zasady separacji, środki ostrożności przy 
 

  TWO.07.1.6 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące    
     

przeładunku i przewozie, 
 

  podczas wykonywania zadań zawodowych    przy wykonywaniu zadań zawodowych      
        

− ochrona  ładunków  w  transporcie  morskim  z  uwzględnieniem  ich 
 

        2) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowe podczas   
          

właściwości, 
 

         wykonywania zadań zawodowych      
            

− procedury dostawy, kontroli ilościowej i jakościowej oraz odbioru 
 

  TWO.07.2.8 stosuje programy komputerowe wspomagające 1) wskazuje programy   komputerowe wspomagające   
  wykonywanie zadań      wykonywanie zadań      ładunku,  
           

− czynniki  wpływające  na  zmianę  jakości  ładunków  w  procesie 
 

        
1) charakteryzuje technologię przewozu ładunków  na 

  

  TWO.07.4.1 klasyfikuje i określa  podstawowe parametry   transportowym,  
   

różnych typach statków 
      

  
techniczno-eksploatacyjne 

        
− materiały sztauerskie i separacyjne, sprzęt do mocowania ładunków, 

 
     2) charakteryzuje specyfikę przewozu ładunków na różnych   
          zasady mocowania,  

         typach statków        

              
− statkowe urządzenia i osprzęt przeładunkowy, rodzaje i przeznaczenie,  

        
1) klasyfikuje ładunki 

     

             obsługa urządzeń, instrukcje, BHP przy przeładunkach,  
        

2) klasyfikuje jednostki ładunkowe 
     

           
− zasady przewozu i mocowania ładunków pokładowych,  

  TWO.07.4.3 rozróżnia i identyfikuje ładunki oraz  ich 3) rozróżnia typy opakowań      

      
− przewóz i mocowanie sztuk ciężkich, 

 

  opakowania      4) rozróżnia sposoby znakowania opakowań     
          

− szkody ładunkowe, 
 

        5) charakteryzuje właściwości ładunków     
           

− przewóz ładunków niebezpiecznych, 
 

        6) rozróżnia rodzaje ładunków      
            

− eksploatacja masowców, 
 

        1) określa przepisy dotyczące przewozy ładunków   
  

TWO.07.4.4 charakteryzuje zasady przyjmowania ładunku na 
 

− obliczanie masy ładunku na podstawie odczytu zanurzenia statku, 
 

  2) wyjaśnia przepisy  dotyczące przewozu i mocowania   
  

statek 
      

− technologia przewozu ładunków masowych, 
 

        kontenerów, sztuk ciężkich i ponadgabarytowych   
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 II. III. 
    

 1) określa  sposoby  przygotowania  ładowni  do  przyjęcia 
  ładunku         

 2) stosuje  procedury  przed  wejściem  do  pomieszczeń 

  zamkniętych        

TWO.07.4.5 przygotowuje ładownię do przyjęcia ładunku 
3) dobiera dokumentację do przygotowania planu 

 rozmieszczenia ładunku w ładowni    

     

 4) wykorzystuje dokumentację planów  rozmieszczenia 
  ładunków         

 5) charakteryzuje systemy zamykania  ładowni 
  i międzypokładów oraz furt burtowych i rufowych 

TWO.07.4.6 analizuje parametry wpływające na jakość ładunku 1) charakteryzuje  metody  wentylacji  ładowni  podczas 
oraz określa mikroklimat ładowni i zasady wentylacji ładowni:  procesów ładunkowych      

a) ustala sposoby i zasady wentylacji ładowni podczas 2) charakteryzuje metody wentylacji ładowni w czasie żeglugi 
procesów ładunkowych oraz w czasie żeglugi 3) wykazuje zależność czynników zewnętrznych na zmiany 

b) ocenia  wpływ  czynników  zewnętrznych  na  zmiany  jakościowe ładunku      

jakościowe ładunku 4) klasyfikuje szkody ładunkowe     

 1) opisuje Międzynarodowy kodeks ładunków 
  niebezpiecznych (IMDG)      

 2) postępuje  zgodnie  z  międzynarodowym  kodeksem 
  ładunków  niebezpiecznych podczas przeładunku 
  i transportu ładunków niebezpiecznych   

 3) przestrzega środków  ostrożności przy przeładunku 
  i  przewozie ładunków niebezpiecznych, szkodliwych 
  i zanieczyszczających środowisko     

 4) właściwie dobiera i odczytuje oznakowanie ładunków 
  niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczających 

TWO.07.4.7 planuje zasady bezpiecznego przewozu ładunków 
 środowisko        

5) charakteryzuje sposoby sztauowania i separacji 
niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczających środowisko  w zależności od właściwości ładunku    

     

 6) dobiera sposoby sztauowania i separacji w zależności od 
  właściwości ładunku      

 7) weryfikuje  zagrożenia  dotyczące  ochrony  środowiska 
  morskiego  wynikające z przewozu ładunków 
  niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczających 
  środowisko        

 8) stosuje  procedury  dotyczące  ochrony  środowiska 
  morskiego  wynikające z przewozu ładunków 
  niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczających 

  środowisko         

 
− przewóz ziarna luzem,  
− eksploatacja drobnicowców,  
− przewóz drewna,  
− eksploatacja chłodniowców,  
− eksploatacja kontenerowców,  
− eksploatacja statków poziomego ładowania, 
 
− przewóz ładunków płynnych, mycie zbiorników, przepisy o ochronie 

środowiska,  
− eksploatacja zbiornikowców, chemikaliowców, gazowców, 
 
− środki ostrożności przy wchodzeniu do pomieszczeń zamkniętych lub 

zanieczyszczonych, 
 
− wykorzystanie kalkulatorów ładunkowych i innych pomocy 

umożliwiających obliczenia związane z przeładunkiem,  
− załadunek, wyładunek i przewóz węgla luzem,  
− kontrolowanie i opieka nad ładunkiem,  
− planowanie załadunku i wyładunku, sztauplany.  
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10. Eksploatacja i bezpieczeństwo statku. 
 

Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 

egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego w przedmiotach: „Bezpieczeństwo statku” na poziomie pomocniczym na świadectwo marynarza wachtowego w żegludze 

międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej oraz na poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej i „Zarządzanie statkiem” na poziomie szypra 1 klasy żeglugi krajowej. 
 

 

10.1. Zarządzanie statkiem 
 

 Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji:    Materiał nauczania:  

        
 I. II.    III.  

       
 TWO.07.4.2 posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu 1) określa formy eksploatacji statku  Zarządzanie statkiem:  
        

 prawa morskiego dotyczącymi eksploatacji statku 2) charakteryzuje umowy przewozowe w żegludze  − podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne statków i ich cechy  
     indywidualne,  

    − podstawowe i pochodne formy eksploatacji statku,  

    − organizacja i dokumentacja przewozów w żegludze liniowej, ogólna  

     charakterystyka i najważniejsze zapisy dokumentów: umowa bukingowa,  
     lista ładunkowa, kwit kontrolny, kwit sternika, konosament, morski list  

     przewozowy, manifest ładunkowy,  

    − podstawy organizacji przewozów czarterowych, podstawowe informacje  

     o czarterach,  

    − dokumentacja przewozów czarterowych, charakterystyka i najważniejsze  

     zapisy dokumentów oraz definicje i znaczenie pojęć: umowa czarterowa,  

     notisy, nota gotowości, zestawienie faktów, taśma czasu, Leydays,  

     Laytime, rozliczenie czasu dozwolonego,  

    − ogólne zasady eksploatacji statku w czarterze,  

    − podstawowe zasady współpracy statku w porcie,  

    − zasady organizacji i pełnienia wachty portowej,  

    − szkody ładunkowe – dokumentacja, zabezpieczenie interesów armatora,  
    

− obieg dokumentów,  
     

    − dokumenty bezpieczeństwa statku – dzienniki,  

    − dokumenty klasyfikacyjne,  

    − dokumenty związane z pobytem statku w porcie, inspekcja państwa  

     bander FSC,  

    − współpraca z terminalem oraz podmiotami świadczącymi usługi:  
         

 

. 
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I. II.  III. 

    

  a) agencyjne 
  b) pilotowe 
  c) holownicze 

  d) kontrolne 
  e) eksperckie 
  f) sztauerskie 

  − współpraca z armatorem, czarterującym i firmą zarządzającą, 

  − instrukcje ogólne i na podróż, sprawozdawczość eksploatacyjna statku. 
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10.2. Bezpieczeństwo statku i ludzi 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

     
TWO.07.6.13 stosuje Międzynarodowy kodeks zarządzania 
bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem  
zanieczyszczeniom (Kodeks ISM)  

 

 
TWO.07.6.14 stosuje Międzynarodowy kodeks ochrony 
statków i obiektów portowych (Kodeks ISPS) celem 
zabezpieczenia żeglugi przed terroryzmem i piractwem  

 
1) przedstawia zasady zawarte w Kodeksie ISM w każdych 

warunkach  
2) przedstawia zasady zawarte w Kodeksie ISM 

obowiązujące w sytuacjach awaryjnych   
1) przedstawia poziomy ochrony statku w porcie  
2) przedstawia poziomy ochrony statku w morzu  
3) definiuje podstawowe robocze terminy i definicje z 

zakresu ochrony na morzu, w tym również elementów, 
które mogą odnosić się do piractwa i rozboju  

Bezpieczeństwo statku i ludzi: 

 
− wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo statku,  
− szkolenie marynarzy – STCW,  
− czynnik zmęczenia a bezpieczeństwo statku, 
 
− konwencja SOLAS – informacje ogólne, urządzenia i środki ratunkowe 

na statku, urządzenia i systemy nawigacyjne statku,  
− Międzynarodowy Kodeks zarządzania bezpieczeństwem statku – ISM 

CODE,  
− postępowanie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa statku – pożar, 

eksplozja, zalanie przedziału wodoszczelnego, opuszczenie statku,  
− plan postępowania w sytuacjach zagrożenia, obowiązki alarmowe 

członków załogi,  
− Kodeks ISPS, zagrożenie piractwem,  
− dokumenty bezpieczeństwa jednostek pływających,  
− przygotowanie jednostki do inspekcji. 
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11. Prawo morskie. 
 

Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i 
wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego w przedmiocie „Prawo morskie” na poziomie szypra 1 klasy żeglugi krajowej.  
 
 

11.1. Podstawowe pojęcia prawa morskiego 
 

 Efekty kształcenia:  Kryteria weryfikacji:      Materiał nauczania: 

          
 I.  II.      III. 

         
  1) określa  podstawowe  pojęcia  dotyczące  ubezpieczeń  Prawo morskie: 

 
TWO.07.4.2 posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu 

 morskich       
 

2) opisuje administrację morską 
  

− pojęcie, przedmiot, systematyka prawa morskiego,  prawa morskiego dotyczącymi eksploatacji statku   
 

3) przedstawia status prawny obszarów morskich 
  

− źródła prawa morskiego: krajowego i międzynarodowego, konwencje     

  4) stosuje przepisy Kodeksu Morskiego    międzynarodowe, 

  1) określa prawa i obowiązki stron wynikające z umowy  − międzynarodowe organizacje morskie i stowarzyszenia morskie, 

   o pracę na statku morskim na podstawie dostarczonej  − status prawny obszarów morskich, 

 TWO.07.6.15  przestrzega  przepisów  prawa  dotyczących  dokumentacji   − przynależność państwowa statku, 
 

2) wykorzystuje krajowe i międzynarodowe przepisy prawa 
 

− rejestr okrętowy,  zatrudnienia i pracy na statkach morskich  
  

dotyczące pracy na morzu 
  

− 
   

     administracja morska, 

  3) przedstawia warunki pracy, socjalne, ochrony zdrowia  − przewóz ładunków morzem, 
   i życia marynarzy   − przewóz pasażerów drogą morską,       

      − ratownictwo morskie, 

      − inspekcje morskie, 

      − regulacje prawne w zakresie zatrudniania i pracy na statkach morskich 

      Ubezpieczenia: 
        

      − przedmiot i zakres ubezpieczenia morskiego 

      − prawa i obowiązki stron ubezpieczenia morskiego 

      − rodzaje ubezpieczeń morskich 

      − polisa i jej rodzaje 

      − umowa ubezpieczenia morskiego w przepisach Kodeksu Morskiego 

      − instytucje pomocnicze na rynku ubezpieczeń morskich 

      − awaria wspólna 

      − dokumentacja szkodowa  
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12. Ochrona środowiska morskiego.  
Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 

 

egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego w przedmiotach: „Ochrona środowiska morskiego” na poziomie pomocniczym na świadectwo marynarza 
wachtowego w żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej oraz na poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej.  
 
 

12.1. Ochrona środowiska morskiego 
 

   Efekty kształcenia:    Kryteria weryfikacji      Materiał nauczania:   

                      
    I.      II.         III.   

              
      1) weryfikuje  zagrożenia  dotyczące  ochrony  środowiska  Ochrona środowiska morskiego:   

       morskiego wynikające z przewozu ładunków         

       niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczających  − abiotyczne i biotyczne elementy biosfery oceanicznej,  
  TWO.07.4.7 planuje zasady bezpiecznego przewozu ładunków  środowisko        − rodzaje i źródła zanieczyszczeń morskich wg GESAMP,  

  niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczających środowisko 2) stosuje  procedury  dotyczące  ochrony  środowiska  − przepisy prawne dotyczące zanieczyszczenia morza,  

       morskiego wynikające z przewozu ładunków  − znaczenie aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska morskiego,  

       niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczających  − Konwencja MARPOL,     
       środowisko        − środki i sposoby zwalczania zanieczyszczeń pochodzących ze statku,  
      

1) rozpoznaje rodzaje i źródła zanieczyszczeń środowiska 
  

       − podstawowe procedury ochrony środowiska,   

      
2) 

morskiego 
procedury zapobiegania zanieczyszczeniom 

 − okrętowe urządzenia  i systemy  oczyszczające oraz  zapobiegające  
      przedstawia   zanieczyszczeniu,     
       

środowiska morskiego 
          

  
TWO.07.5.5 przestrzega przepisów zapobiegania 3) zapobiegania  zanieczyszczeniu 

 − Konwencja Helsińska,     
  przedstawia procedury  

− procedury w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom oraz związane  
  

zanieczyszczeniu środowiska morskiego 
  

atmosfery spalinami z silników i spalarek okrętowych 
  

      z tym wyposażenie,     
      

4) odczytuje zasady bezpiecznego pozbywania się odpadów 
      

       − inspekcje, dokumentacja na statku w zakresie ochrony środowiska,  
       i substancji zanieczyszczających środowisko morskie   wymagane certyfikaty.     
      5) wypełnia wymaganą dokumentację dotyczącą ochrony       

              

       środowiska morskiego              
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13. Elektrotechnika i elektronika.  
Przedmiot realizuje materiał stanowiący podbudowę do zajęć w przedmiotach: „Urządzenia nawigacyjne” oraz „Łączność morska”.  

 

13.1. Elektrotechnika i elektronika 
 

 Efekty kształcenia:  Kryteria weryfikacji:     Materiał nauczania: 

         
 I.  II.     III. 
        
 TWO.07.6.3 określa rodzaje i kolejność pierwszeństwa łączności  1) określa zasięg pracy radiostacji VHF  Elektronika: 

 radiowej oraz definiuje zasady wykorzystania pasma VHF  2) opisuje zjawisko propagacji fal VHF      

     − elementy bierne (rezystory, kondensatory, cewki), 

     − elementy półprzewodnikowe (diody, tranzystory FET i MOS), 

     − wzmacniacze, 

     − układy sprzężenia zwrotnego, 

     − układy scalone, 

     − tyrystory, 

     − zasilacze, 

     − generatory (układy rezonansowe, generatory kwarcowe), 

     − elementy fotoelektryczne, 

     − cyfrowe układy logiczne (bramki AND, OR, NAND, NOR, bramki X-OR), 

     − układy pamięci, 

     − elektroniczne urządzenia statkowe, 

     − elektroniczne przyrządy pomiarowe wykorzystywane na statku, 

     − BHP podczas obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

     Fala radiowa: 
        

     − propagacja fal radiowych, 

     − zjawisko jonosferyczne, 

     − modulacja częstotliwościowa i amplitudowa fal radiowych. 
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14. Wiedza marynarska. 
 

Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i 

wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego w przedmiotach: „Budowa statku” na poziomie pomocniczym na świadectwo marynarza wachtowego w 

żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej oraz „Budowa i stateczność statku” na poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej. 
 

 

14.1. Wiedza okrętowa – zajęcia praktyczne: 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji     Materiał nauczania:   

           

I. II.      III.    

          
   Prace taklarskie:      
      

   − rodzaje i gatunki lin, ich budowa, sposób pomiaru grubości, praktyczne 
    obliczanie DOR,      

   − skręt S,      

   − skręt Z,      

   − liny herkulesowe, poliamidowe, stalowe i z włókien naturalnych, 

   − prace linowe: węzły marynarskie, szplaisy, stopery, użycie marszpikla, 

   − sploty na linach włókiennych OKO,    
   − sploty na linach z tworzyw sztucznych,   

   − sploty na linach stalowych,    

   − splot typu HAMBURG,    

   − sploty na linach herkulesowych,    

   − konserwacja i przechowywanie lin.    

   Prace ślusarsko-montażowe:    
      

   − dobór i bezpieczne korzystanie z narzędzi ręcznych,  
   − wykonywanie podstawowych czynności obróbki ślusarskiej 
    z wykorzystaniem narzędzi ręcznych,   

   − trasowanie,      

   − prace traserskie,      

   − zasady   bezpiecznej   pracy   i procedury podczas korzystania 
    z elektronarzędzi przenośnych,    

   − montaż i demontaż elementów osprzętu pokładowego.  
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I. II.     III.    
        

   Prace ślusarsko-montażowe:    
      

   − dobór i bezpieczne korzystanie z narzędzi ręcznych,  
   − wykonywanie podstawowych czynności obróbki ślusarskiej 
    z wykorzystaniem narzędzi ręcznych,   

   − trasowanie,      

   − prace traserskie,      

   − zasady   bezpiecznej   pracy   i procedury podczas korzystania 
    z elektronarzędzi przenośnych,    

   − montaż i demontaż elementów osprzętu pokładowego.  
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15. Język angielski zawodowy.  
Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 

 

egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego w przedmiocie „Język angielski zawodowy” na poziomie pomocniczym na świadectwo marynarza wachtowego w 
żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej oraz na poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej.  

 

15.1. Język angielski zawodowy   

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

   
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające   Zasady  pisania  fachowych  dokumentów  i  zasady  czytania  ze 

TWO.06.7.1 posługuje się podstawowym zasobem środków  realizację czynności zawodowych w zakresie: zrozumieniem.       

językowych   w   języku   angielskim   (ze   szczególnym 
       

 a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym         

uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym  związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny Standardowe zwroty porozumiewania się na morzu:    
       

pracy 
      

realizację  czynności  zawodowych  w  zakresie  tematów             

związanych:       b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych − standardowe zwroty proceduralne w łączności na morzu, spelling, 
       do realizacji czynności zawodowych sygnały  wzywania pomocy  w niebezpieczeństwie /  pilności  / 
       

c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem   bezpieczeństwa,       
  

zawodowych 
       

b) z głównymi technologiami stosowanymi z zawodzie  
oraz  innych  dokumentów 

− budowa statku – urządzenia si systemy pokładowe (windy cumownicze, 

c) z dokumentacją związaną z danym zawodem   d) formularzy, specyfikacji kotwiczne,  trapy,  dźwigi,  żurawiki, systemy: balastowy, zęzowy, 
  

związanych z wykonywaniem zadań zawodowych d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie   paliwowy, pożarowy itp.), typy statków,      
  

e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta 
     

       − nazwy miar – długości, objętości, wagi,      

TWO.06.7.2 rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane 
1) określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu, ewentualnie − czas – określenie godziny, dni tygodnia, miesiąca, lat, pory roku,  

 fragmentu wypowiedzi lub tekstu − załoga statku – dział pokładowy,      

wyraźnie,  w  standardowej odmianie języka  angielskiego, 
2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje 

     

− zwroty porozumiewania się na statku - standardowe komendy na ster, do 
3) rozpoznaje związki  między poszczególnymi  częściami 

a także  proste wypowiedzi pisemne w języku obcym maszyny, komendy manewrowe i cumownicze,    

 tekstu       

nowożytnym  w zakresie  umożliwiającym realizację zadań     
− zwroty porozumiewania się na statku – wachta nawigacyjna, portowa, 

4) układa informacje w określonym porządku 
zawodowych: 

     

przekazywanie obowiązków, 
     

               

           − zwroty porozumiewania się na statku – informowanie o pozycji, ruchu, 
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności      zanurzeniu statku,       

zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty,      − pomoce i urządzenia nawigacyjne,      

instrukcje  lub  filmy   instruktażowe,   prezentacje)      − symbole i skróty stosowane na mapach brytyjskich – stałe i pływające 
artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka      oznakowanie nawigacyjne.        

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

     
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)  

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  

 
 

 
TWO.06.7.5 zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w 

języku angielskim w typowych sytuacjach związanych z 

wykonywaniem czynności zawodowych 

 
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  
 
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  
 
 
 
 
1) przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, 
piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. 
filmach instruktażowych)  

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  

 
− ostrzeżenia nawigacyjne, odczytywanie prognoz pogody, warunki 

hydrometeorologiczne, 
 
− publikacje nautyczne – Notices to Mariners, Sailing Directions, Tidal 

Publications, List of Radio Signals, List of Lights, Ocean Passages for the 
World, The Mariners Handbook, Ship`s Routeing i innepilotaż – 
wezwanie / przyjmowanie / zdawanie pilota, standardowe zwroty 
porozumiewania się z VTS, Ship`s reporting system  

− kotwiczenie, podchodzenie do i odchodzenie od nabrzeża,  
− procedury awaryjne – komunikowanie się w sytuacjach awaryjnych  
− środki ratunkowe i ratownicze na statku - bezpieczeństwo załogi i 

pasażerów (w tym medyczne), alarmy, 
 
− człowiek za burtą, wzywanie pomocy - standardowe wiadomości: pilna 

i bezpieczeństwa,  
− postój statku w porcie – ładunek i operacje przeładunkowe, awarie 

i uszkodzenia.  
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  I.  II.  III. 

      

 TWO.06.7.6  wykorzystuje  strategie  służące  doskonaleniu 1) korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego   

 własnych   umiejętności   językowych   oraz   podnoszące 2) współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe  
 świadomość językową: 3) korzysta z tekstów w języku angielskim, również za pomocą  
  

technologii informacyjno-komunikacyjnych 
  

      

 a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem 4) identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy   
 

5) wykorzystuje  kontekst  (tam,  gdzie  to  możliwe), aby 
 

  angielskim  
   

w przybliżeniu określić znaczenie słowa 
  

 b) współdziała grupie    
     

 c) korzysta ze źródeł informacji w języku angielskim     

 d) stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne      
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16. Symulator nawigacyjny. 
 

Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań 

egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego w przedmiotach: „Nawigacja” i „Bezpieczeństwo nawigacji” na poziomie pomocniczym na świadectwo marynarza 

wachtowego w żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej oraz na poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej, „Manewrowanie statkiem” i „Urządzenia nawigacyjne” na 

poziomie szypra 2 klasy żeglugi krajowej, a także zagadnienia szkolenia specjalistycznego w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym. 
 
 

16.1. Planowanie podróży 
 

 Efekty kształcenia:   Kryteria weryfikacji:    Materiał nauczania: 

         
 I.   II.    III. 
        
 

TWO.07.2.8 stosuje programy komputerowe wspomagające 
1) wskazuje programy   komputerowe   wspomagające  Planowanie podróży: 

  

wykonywanie zadań 
    

 
wykonywanie zadań 

     
 

2) wykorzystuje statkowe bazy danych podczas nadzoru oraz 
 
− opracowanie planu podróży „keja – keja”,    

   dokumentowania prac prowadzonych na statku  − procedury wachtowe w morzu: 
 TWO.07.3.1  posługuje  się  mapami  i  wydawnictwami 1) wykorzystuje publikacje nautyczne do planowania podróży  a) procedury postępowania a odpowiedzialność prawna, 

 nawigacyjnymi oraz dokonuje ich korekty 2) prowadzi nakres drogi statku na mapie nawigacyjnej  b) zasady organizacji wachty morskiej, 
      c) zasady przekazywania wachty morskiej, 
 

TWO.07.3.14 przygotowuje statek do wyjścia w morze zgodnie 

 

stosuje procedury  przygotowania  statku  do  wyjścia 
 

d) obowiązki oficera wachtowego w morzu,  1)  
  w morze oraz wejścia do portu  e) wachta kotwiczna,  

z procedurami wachtowymi i awaryjnymi 
  

 2) wykorzystuje procedury wachtowe i awaryjne podczas  − nawigacja w różnych fazach żeglugi:    

   przygotowania statku do kotwiczenia i odkotwiczenia  a) nawigacja w rejonach trudnych, 
      b) nawigacja pilotowa, 
      c) nawigacja przybrzeżna, 
      d) nawigacja oceaniczna, 
      e) nawigacja w sztormie, 

      f) nawigacja w ograniczonej widzialności, 
      g) nawigacja w lodach, 

      − sposoby kontroli pozycji na wodach przybrzeżnych i podczas żeglugi 
      z pilotem, 

      − kontrola pozycji wg współrzędnych brzegowych i torowych, 
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I. II.   III.    
      

  − procedury wachtowe w porcie:    

  a) zasady pełnienia wachty portowej,   

  b) przygotowanie statku do wyjścia na morze,   

  c) obowiązki oficera wachtowego w czasie remontu statku w porcie 
   i na stoczni     

  − procedury awaryjne:     
  a) awaria żyrokompasu    

  b) awaria steru,     

  c) awaria telegrafu maszynowego,    

  d) awaria silnika głównego,    

  e) awaria – zderzenie statków,    

  f) utrata wodoszczelności,    

  g) utrata wodoszczelności,    

  h) awaria wejścia na mieliznę,    

  i) pożar na statku,     

  j) utrata stateczności – stały przechył,   

  k) procedury ratowania życia ludzkiego,   

  l) człowiek za burtą,     

  m) poszukiwanie i ratownictwo,    

  n) opuszczenie statku,    

  o) procedury postępowania podczas pokonywania stref z zagrożeniem 

   atakiem pirackim lub wojennych,    

  p) wykorzystanie programów komputerowych i urządzeń 

   nawigacyjnych w procesie planowania podróży.   
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16.2. System ECDIS 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji Materiał nauczania 

   
I. II. III. 

    
TWO.07.2.1  posługuje  się  mapami  i  wydawnictwami 1) określa  pozycję  statku  z  wykorzystaniem  systemów 

nawigacyjnymi  nawigacyjnych 

TWO.07.3.2 wykorzystuje elektroniczne mapy nawigacyjne do 1) wykorzystuje  satelitarne  systemy  nawigacyjne  do 

bezpiecznego prowadzenia żeglugi  bezpiecznego prowadzenia żeglugi 

 1) rozpoznaje formaty map elektronicznych 

 2) rozpoznaje rodzaje systemów nawigacji zintegrowanych 

TWO.07.3.9 wykorzystuje systemy nawigacji zintegrowanej   

oraz systemy obrazowania elektronicznych map i informacji   

nawigacyjnych (ECDIS) do prowadzenia nawigacji   

    

ECDIS: 

 
− informacje o konfiguracji, możliwościach i ograniczeniach ECDIS,  
− umiejętność obsługi, interpretacji i analizy informacji z ECDIS,  
− funkcje alarmowania i ostrzegania, rola tzw. izobaty bezpieczeństwa,  
− żegluga w akwenach z danymi nieoficjalnymi lub niekompletnymi,  
− zarządzanie funkcjami detekcji niebezpieczeństw,  
− pojęcie tzw. odpowiedniego wyposażenia rezerwowego i jego znaczenie 

dla bezpieczeństwa żeglugi,  
− zasady aktualizacji ENC, tryb automatyczny i ręczny 
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16.3. Nawigacja terestryczna 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   

I. II. III. 
   
  

TWO.07.2.1 posługuje się mapami i wydawnictwami 
nawigacyjnymi  

 
TWO.07.3.7 określa pozycję obserwowaną statku w oparciu o 
widoczne znaki nawigacyjne  

 
TWO.07.3.10 prowadzi żeglugę po optymalnej drodze z 
wykorzystaniem praktycznej żeglugi po loksodromie 

1) określa pozycję zliczoną i obserwowaną  
2) określa pozycję statku z wykorzystaniem systemów 

nawigacyjnych   
1) wykreśla pozycję obserwowaną statku na podstawie 

widocznych znaków nawigacyjnych  

 
1) prowadzi nakres drogi statku podczas żeglugi po 

loksodromie  
2) prowadzi nakres drogi statku podczas żeglugi mieszanej 

Nawigacja terestryczna: 

 
− wykonywanie pomiarów nawigacyjnych,  
− wykreślanie pozycji obserwowanej statku z jednego lub kilku obiektów,  
− kontrola pozycji wg współrzędnych brzegowych i torowych, 
 
− zastosowanie linii pozycyjnych do określania niebezpieczeństw 

nawigacyjnych,  
− realizacja planu podróży „Keja – Keja”  
− dokumentowanie wachty nawigacyjnej w dzienniku pokładowym 
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16.4. Manewrowanie statkiem 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   

I. II. III. 
     

TWO.07.3.14 przygotowuje statek do wyjścia w morze zgodnie 
z procedurami wachtowymi i awaryjnymi  

1) wykorzystuje procedury wachtowe i awaryjne podczas Manewrowanie statkiem:  
przygotowania statku do kotwiczenia i odkotwiczenia   

− zasady sterowania,  
− procedury i komendy podczas wachty na sterze,  
− procedury i komendy podczas operacji holowniczych i cumowniczych,  
− obsługa autopilota,  
− charakterystyki i próby manewrowe, standardy IMO,  
− manewry „Człowiek za burtą”, 

 
− żegluga kanałem płytkowodnym (chwilowy środek obrotu, manewry 

silne, efekt brzegowy i płytkowodzia),  
− manewry awaryjne,  
− manewrowanie celem podjęcia pilota,  
− manewry kotwiczenia,  
− żegluga w sztormie,  
− wyznaczenie przybliżonego przebiegu cyrkulacji i hamowania,  
− samodzielne  manewry  cumownicze  małych  jednostek  w  różnych  

warunkach hydrometeorologicznych, wykorzystanie steru 
strumieniowego, szpringu, kotwicy; cumowanie do statku w ruchu,  

− manewry cumownicze statku o napędzie dwuśrubowym. 
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16.5. Bezpieczeństwo nawigacji 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   

I. II. III. 
   
 
 
 

 
TWO.07.2.4 posługuje się środkami łączności, w tym w 
sytuacjach alarmowych i innych zagrożeniach  

 
 
 

 
TWO.07.3.15 prowadzi wymaganą dokumentację statku  

 
TWO.07.3.16 stosuje Międzynarodowe przepisy o 

zapobieganiu zderzeniom na morzu – Konwencja COLREG oraz 

rozpoznaje Międzynarodowy morski system oznakowania 

nawigacyjnego opracowany przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego – IALA  
 

TWO.07.6.4 korzysta z publikacji niezbędnych do prowadzenia 
łączności  

 

 

TWO.07.6.16 posługuje się językiem angielskim w komunikacji 
morskiej 

1) wykorzystuje statkowe środki łączności bezprzewodowej 
2) posługuje  się urządzeniami  łączności przewodowej 

 w korespondencji wewnątrzstatkowej   

3) wykorzystuje środki łączności w komunikacji 
 międzystatkowej      
4) wykorzystuje środki łączności w komunikacji „statek – 

brzeg”  
5) posługuje się środkami łączności w sytuacjach 

alarmowych i innych zagrożeniach  
1) prowadzi dokumenty podróży statku 
2) dokonuje zapisu w dzienniku pokładowym statku   
1) rozpoznaje możliwości manewrowe statku obcego na 

podstawie jego świateł, znaków dziennych, sygnałów 
dźwiękowych i świetlnych 

2) rozróżnia oznakowanie torów wodnych w systemie IALA  
3) identyfikuje statki na podstawie układu widocznych 

świateł nawigacyjnych i znaków dziennych  
 
1) wykorzystuje wydawnictwa radiowe w łączności morskiej  
 

 
1) wykorzystuje standardowe zwroty stosowane w łączności 

w niebezpieczeństwie i dla zachowania bezpieczeństwa  
2) stosuje zwroty zawarte w morskim frazeologicznym 

słowniku angielskim 

Bezpieczeństwo nawigacji: 

 
− ryzyko zderzenia i działanie w celu uniknięcia zderzenia, ustalanie 

szybkości bezpiecznej, właściwa obserwacja,  
− pełna ocena sytuacji wokół statku, stwierdzenie istnienia ryzyka 

zderzenia, podjęcie właściwego działania i sprawdzenie jego 
skuteczności,  

− zachowanie się statków widzących się wzajemnie, 
 
− żegluga przy dobrej widzialności, mijanie się statków w różnych 

sytuacjach spotkaniowych, 
 
− wyprzedzanie się statków – ustalenie momentu rozpoczęcia 

wyprzedzania i jego zakończenie, wzajemne obowiązki statków, 
 
− systemy rozgraniczenia ruchu – zachowanie się statków korzystających z 

systemów rozgraniczenia ruchu, podejmowanie manewrów 
antykolizyjnych, 

 
− postępowanie statku mającego pierwszeństwo drogi – spotkanie ze 

statkiem mającym obowiązek ustąpienia z drogi i nie podejmującym 
manewrów antykolizyjnych, 

 
− ograniczona widzialność – zasady postępowania i manewrowania 

statkiem w warunkach ograniczonej widzialności na akwenie otwartym, 
umiejętność interpretacji obrazu radarowego, 

 
− zasady postępowania i manewrowania statkiem w warunkach 

ograniczonej widzialności na akwenie ograniczonym, 
 
− pełnienie wachty, procedury, kierowanie wachtą nawigacyjną, podział 

czynności (Bridge Resources Management),  
− praca zespołowa na mostku. 
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16.6. Nawigacja radarowa 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   

I. II. III. 
   
 

TWO.07.3.2 korzysta z urządzeń nawigacyjnych, systemów  
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych oraz  weryfikuje ich  
ograniczenia i dokładność  

 
TWO.07.3.6 określa współrzędne pozycji obserwowanej statku 
z wykorzystaniem systemów nawigacyjnych  

 
 
 

TWO.07.6.8 wykorzystuje radar i urządzenia do  
automatycznego wykonywania nakresów radarowych (ARPA)  
w celu bezkolizyjnego prowadzenia nawigacji 

 
1) wykorzystuje radiolokacyjne systemy nawigacyjne do 

bezpiecznego prowadzenia żeglugi  
2) kontroluje dokładność wskazań urządzeń nawigacyjnych  

 
1) określa pozycję statku w oparciu o systemy 

radionawigacyjne i radiolokacyjne  
 
1) sporządza meldunek radarowy  
2) wykorzystuje nakres radarowy do zaplanowania manewru 

antykolizyjnego przez zmianę prędkości statku własnego  
3) wykorzystuje nakres radarowy do zaplanowania manewru 

antykolizyjnego przez zmianę kursu statku własnego  
4) interpretuje informacje przedstawione przez radar i radar 

z automatycznym śledzeniem ech (ARPA) w celu 
bezkolizyjnego prowadzenia statku  

Nawigacja radarowa: 

 
− interpretacja zobrazowania radarowego,  
− sporządzanie nakresu radarowego – meldunek radarowy, planowanie 

i kontrola skuteczności manewrów antykolizyjnych, 
 
− wykorzystanie urządzeń radarowych do określania i kontroli pozycji 

statku,  
− interpretacja informacji uzyskiwanej w ARPA,  
− współpraca ECDIS – AIS – ARPA,  
− wykorzystanie urządzeń radarowych z zastosowaniem przepisów MPDM 

w celu zapobiegania kolizji i sytuacji nadmiernego zbliżenia.  
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17. Kursy bezpieczeństwa. 
 

 

Przedmiot realizuje materiał zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla 
członków załóg statków morskich na poziomie podstawowym.  

 

17.1. Indywidualne techniki ratunkowe 
 

  Efekty kształcenia:     Kryteria weryfikacji:   Materiał nauczania: 

             
   I.     II.    III. 
          
 TWO.07.6.6 wykorzystuje Międzynarodowy lotniczy i morski 1) opisuje procedury współpracy w ratownictwie morskim  Wprowadzenie: 

 poradnik  poszukiwania  i  ratowania  (IAMSAR)  podczas        

 prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej      –  rodzaje zagrożeń życia na morzu, 

      1) określa indywidualne środki ratunkowe  –  sygnały wzywania pomocy na morzu (według MPDM), 
 

TWO.07.6.9 posługuje  się indywidualnymi  i zbiorowymi 
2) określa zbiorowe środki ratunkowe  –  organizacja ratownictwa życia na morzu w Rzeczypospolitej Polskiej i na 

 
3) przedstawia wymagania w zakresie wyposażenia statków 

 świecie  środkami ratunkowymi     

      w  sprzęt  i  urządzenia  ratunkowe  na  podstawie     

            

        dostarczonych przepisów  Wyposażenie ratunkowe statków: 
       

1) określa urządzenia służące opuszczania i podnoszenia oraz 
 

           

        wodowania łodzi i tratw ratunkowych  
–  indywidualne i zbiorowe środki ratunkowe:       

2) opisuje zasady zachowania się rozbitków w środkach 
 

       a) pasy ratunkowe – konstrukcja, rozmieszczenie na statku, zasady         

ratunkowych 
 

         użycia,        3) opisuje zasady zachowania się rozbitka w wodzie  

 
TWO.07.6.10 obsługuje urządzenia do wodowania 

  

b) koła ratunkowe – konstrukcja, rozmieszczenie na statku, zasady      

 i podnoszenia łodzi i tratw ratunkowych       użycia, 
       

c) kombinezony ratunkowe i środki ochrony cieplnej – konstrukcja,           

          zasady użycia, 
          d) ŁR  –  otwarte,  zakryte,  specjalne  -  wyposażone  w  system 

          gazoszczelny  i  zraszania,  wodowane  z  systemie  zrzutowym, 

          ratownicze  –  konstrukcja  i  wyposażenie,  żurawiki  łodziowe, 
          konstrukcja i zasady działania,  
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I. II.    III. 

      

   e) PTR – konstrukcja, wyposażenie, rozmieszczenie, zamocowanie, 
   f) sposoby wodowania tratw ratunkowych, wodowanie przy pomocy 
    pochylni i żurawików, zwalniaki hydrostatyczne 

   g) morskie systemy ewakuacyjne, konstrukcja, zasady działania 
   –  radiowe środki wzywania pomocy: 
   a) częstotliwości i sygnały wzywania pomocy przez radiostację (w tym 
    radiotelefon UKF), 
   b) formułowanie  i  nadawanie  komunikatów  o niebezpieczeństwie 
    w języku polskim i angielskim, 
   c) obsługa radiotelefonu UKF, 
   d) radiopławy EPIRB – konstrukcja, zasady działania, sposób użycia, 
   e) transponder radarowy i transponder AIS – konstrukcja, zasada 

    działania, sposób użycia. 

   Techniki ewakuacji ludzi ze statku: 

   –   zasady ogólne:  

   a) zarządzenie alarmu, podział funkcji w trakcie alarmu, wyposażenie 

    osobiste, 

   b) drogi dojścia do zbiorowych środków ratunkowych, opuszczenie 

    statku w czasie pożaru lub wycieku oleju na powierzchnie morza, 

   c) ewakuacja przy pomocy ŁR – opuszczenie łodzi na wodę, 

   –   ewakuacja przy pomocy PTR: 

   a) wodowanie PTR, 

   b) wejście do PTR, 

   c) pobyt w PTR, 

   d) ewakuacja załogi na łódź ratowniczą innego statku. 
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I. II. III. 

    

 

Techniki ratowania rozbitków z powierzchni morza (w tym ze zbiorowych  
środków ratunkowych): 

 
–  zasady przeżycia, zachowanie się w oczekiwaniu na pomoc,  
− alarm „Człowiek za burtą” – omówienie organizacji manewrów, manewry  

statku i łodzi ratowniczej 
–  ratowanie przez  inny  statek  –  wykorzystanie  sprzętu statkowego,  

elementy IAMSAR, 
–  ratowanie przez łódź ratowniczą,  
–  typowe błędy popełniane w trakcie ewakuacji i ratowania ludzi na morzu 

– na podstawie orzecznictwa izb morskich lub raportów instytucji  
badających wypadki morskie (Izby Morskie, Państwowa Komisja Badania  
wypadków morskich). 

 

Ewakuacja załogi statku przez śmigłowiec: 

 
–  przygotowanie statku do ewakuacji załogi: 

a) naprowadzanie śmigłowca,  
b) sposoby komunikacji,  
c) zasady bezpieczeństwa w trakcie akcji ewakuacyjnej,  

− rodzaje urządzeń ratowniczych stosowanych w akcjach ewakuacyjnych  
(demonstracja eksploatacji urządzeń ratowniczych),  

− organizacja i przebieg akcji ewakuacyjnej, 
− ratowanie rozbitków znajdujących się w zbiorowych środkach  

ratunkowych i na powierzchni morza.  
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I. II.    III. 
      
   Ćwiczenia na basenie lub wodach otwartych: 
      

   –  ćwiczenia z indywidualnymi środkami ratunkowymi: 
   a) zakładanie  pasa  ratunkowego  i  prawidłowy  skok  w  pasie 
    ratunkowym do wody z małej wysokości i z wysokości min. 2,5 
    metra, 
   b) posługiwanie się kołem ratunkowym w wodzie, 
   c) metoda wciągania rozbitka do ŁR, 
   –  ćwiczenia z PTR: 
   a) wchodzenie na przewróconą PTR 

   b) odwracanie przewróconej PTR, 
   c) samodzielne wejście do PTR z wody, 

   d) metody wciągania do PTR osoby nieprzytomnej, 
   e) skok do PTR, 

   f) zbiorowa  ewakuacja  do  PTR  metodami  ze  statku  i  z  wody 

    z uwzględnieniem następujących elementów: wyznaczenie dowódcy 
    PTR,  wyznaczenie  dwóch  osób  nieprzytomnych,  holowanie 
    nieprzytomnych do PTR, wejście wyznaczonych osób do PTR, 
    wciągnięcie nieprzytomnych i wejście pozostałych osób, zajęcie 
    miejsc w PTR 
   g) umiejętność użycia dryfkotwy, 
   h) umiejętność obsługi wyposażenia PTR, 
   i) umiejętność  podejmowania  czynności  zwiększających  szansę 
    przetrwania, 
   –  zakładanie pętli ratunkowej w wodzie 

   –ćwiczenia z termoizolacyjnymi kombinezonami ratunkowymi różnych 
   typów. 
   Pirotechniczne środki sygnałowe: 
     

   –  omówienie i demonstrowanie zasad działania i bezpiecznego użycia: 
   a) pławki świetlno-dymnej „Człowiek za burtą”, 
   b) pławki pomarańczowej, 
   c) rakiety spadochronowej, 
   d) pochodni czerwonej, 
   e) wyrzutni linki ratunkowej, z uwzględnieniem wymiany spłonki, 
   − demonstracja przez instruktora pirotechnicznych środków sygnałowych 
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17.2. Ochrona przeciwpożarowa stopnia podstawowego 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 

TWO.07.6.11 wskazuje obszary zagrożenia pożarowego na 
statku oraz przestrzega procedur walki z pożarem, 
uwzględniając właściwości przewożonego ładunku  

 
TWO.07.6.12 posługuje się sprzętem przeciwpożarowym, 

stałymi instalacjami gaśniczymi, instalacją alarmową i 

instalacją wykrywającą pożar  

1) wskazuje przyczyny powstawania pożarów  
2) przedstawia zabezpieczenie przeciwpożarowe na statku 
3) opisuje organizację ochrony przeciwpożarowej na statku 
4) opisuje procedury walki z pożarem  
1) interpretuje statkowe plany przeciwpożarowe 
2) opisuje wyposażenie przeciwpożarowe statku  
3) charakteryzuje metody gaszenia pożarów  
4) stosuje zasady posługiwania się sprzętem 

przeciwpożarowym  

Wprowadzenie: 

 
− program kursu,  
− bezpieczeństwo podczas ćwiczeń, 
 
− ogólne wymagania techniczne statku i obowiązki załogi w zakresie 

prewencji i walki z pożarem. 

 

Teoria pożaru: 

 
− zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne,  
− charakterystyka pożaru, warunki powstania i rozwoju pożaru,  
− właściwości materiałów palnych. 

 

Przyczyny pożarów na statkach 
 

 

Zapobieganie pożarom na statkach: 

 
− ogólne zasady zapobiegania pożarom,  
− procedura ogólna podczas operacji pożarowo niebezpiecznych,  
− konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa. 

 

Wykrywanie pożarów: 

 
− stałe instalacje wykrywcze i alarmowe pożaru,  
− system wykrywania dymu metodą próbkowania,  
− sygnalizacja ostrzegawcza. 
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I. II. III. 

    

 

Budowa, użytkowanie i rozmieszczenie sprzętu pożarniczego: 

 
–  rodzaje gaśnic i koce gaśnicze, 
–  gaśnice przewoźne i ich rodzaje  
–  sprzęt do wytwarzania piany, 
–  sprzęt i armatura wodna,  
–  aparaty oddechowe, ucieczkowe, 
–  wyposażenie strażackie,  
–  sprzęt ratowniczy i reanimacyjny. 

 

Budowa i użytkowanie stałych instalacji gaśniczych: 

 
− instalacje wodno-hydrantowe,  
− automatyczne instalacje tryskaczowe,  
− instalacje zraszające i mgłowe,  
− instalacje pianowe,  
− gaśnice przewoźne i ich rodzaje,  
− sprzęt do wytwarzania piany,  
− sprzęt i armatura wodna,  
− aparaty oddechowe, ucieczkowe,  
− wyposażenie strażackie,  
− sprzęt ratowniczy i reanimacyjny,  
–  instalacje gazowe,  
–  instalacje proszkowe, 
–  instalacje równoznaczne do CO2, 
–  instalacje gazu obojętnego. 
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I. II. III. 
   

 

Organizacja walki z pożarem na statku: 

 
− alarmy pożarowe,  
− rozkłady alarmowe,  
− zadania indywidualne,  
− plan ochrony przeciwpożarowej,  
− środki łączności,  
− procedury walki z pożarem,  
− procedury bezpieczeństwa,  
− ćwiczenia pożarowe,  
− dozór pożarowy, 
− szkolenie przeciwpożarowe i książka bezpieczeństwa  

przeciwpożarowego na statku. 

 

Techniki walki z pożarem: 

 
− grupy pożarów i metody gaszenia,  
− postępowanie po zauważeniu pożaru,  
− natarcie i osłona przy użyciu stałych instalacji gaśniczych,  
− zagrożenia podczas walki z pożarem i zasady bezpieczeństwa. 

 

Środki gaśnicze: 

 
− woda, 

− CO2,  
− piana gaśnicza (środki pianotwórcze),  
− czyste chlorowęglowodory,  
− aerozole,  
− test – dobór środków gaśniczych. 
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I. II.    III. 

     

   Ćwiczenia poligonowe: 
     

   − pomiar (demonstracja) temperatury zapłonu, 

   − gaszenie małych pożarów przy użyciu gaśnic proszkowych, pianowych, 

    CO2 i wodnych, 
   − gaszenie dużych pożarów przy użyciu różnych strumieni wody i piany, 

   − przejście przez przestrzeń wypełnioną pianą lekką, 

   − użycie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz utrzymanie łączności 
    w  komorze  dymowej  w  czasie  ćwiczeń  przy  użyciu  aparatów 
    oddechowych, 

   − 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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17.3. Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   

I. II. III. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TWO.07.1.7 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 udzielenie pierwszej pomocy w urazowych 

stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, 
zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie  

7) prezentuje udzielenie 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 

Wiadomości wstępne, podstawy prawne 
 

 

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka istotne w udzielaniu pierwszej 
pomocy medycznej i ratowaniu życia 
 

 

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, stopnie i rodzaje oparzeń 

 

 

Ratowanie i przygotowanie poszkodowanego do transportu  
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17.4. Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

     
TWO.07.4.7 planuje zasady bezpiecznego przewozu ładunków 
niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczających 
środowisko TWO.07.5.5 przestrzega przepisów dotyczących 
zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska morskiego  

 
 

 
TWO.07.6.7 opracowuje rozkłady alarmowe oraz plan 
postępowania w sytuacjach zagrożenia  

 
 

 

TWO.07.6.8 przestrzega procedur postępowania 
w przypadkach zagrożeń i awarii na statku  

 

 
TWO.07.6.13 opisuje Międzynarodowy Kodeks zarządzania 
bezpieczną eksploatacją statku i zapobieganiem 
zanieczyszczeniom (Kodeks ISM)  

 
1) opisuje Międzynarodowy Kodeks ładunków 

niebezpiecznych (IMDG)   
1) rozpoznaje rodzaje i źródła zanieczyszczeń środowiska 

morskiego  
 
1) planuje postępowanie w sytuacjach zagrożenia 
2) wymienia obowiązki przypisane w rozkładzie alarmowym  
3) opisuje sposoby ewakuacji załogi i pasażerów z 

zagrożonych statków  
4) omawia zasady przeprowadzania alarmów ćwiczebnych i 

szkoleń na statku  
1) wymienia zagrożenia i awarie na statku  
2) opisuje procedury postępowania w przypadku zagrożeń i 

awarii na statku  
3) opisuje zasady postępowania w sytuacji bezpośredniego 

zagrożenia statku i załogi   
1) przedstawia zasady zawarte w Kodeksie ISM w każdych 

warunkach  
2) przedstawia zasady zawarte w Kodeksie ISM 

obowiązujące w sytuacjach awaryjnych  

 
Wprowadzenie, materiały źródłowe, omówienie dokumentów, przepisy 
międzynarodowe: 

 
− Konwencja STCW,  
− Konwencja SOLAS (w szczególności rozdział IX – Kodeks ISM, rozdział X – 

Kodeks ISPS),  
− Konwencje MOP (w szczególności MRC),  
− Kodeks IMDG,  
− Konwencja MARPOL. 

 

Rodzaje zagrożeń statku: 

 
− kolizja,  
− pożar,  
− mielizna,  
− uszkodzenie kadłuba,  
− ładunek niebezpieczny,  
− pasażerowie „na gapę”,  
− piraci,  
− pasażer jako ładunek specjalny,  
− terroryzm,  
− inne.  

 

Znajomość statkowych planów alarmowych. Oznakowanie i umiejętność 
korzystania z planów alarmowych  
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I. II. III. 
    

Sygnały alarmowe i znajomość obowiązków przyporządkowanych  
rozkładem alarmowym 

 

 

Sposoby prewencji zagrożeń wymienionych w pkt. 2 
 

 

Znajomość: 

 
– dróg ewakuacji – zewnętrznych i wewnętrznych,  
– systemów alarmowych. 

 

Rozlewy na morzu jako efekt: 

 
– kolizji,  
– wejścia na mieliznę, 
– zatonięcia, 
– transferu ładunku, 
– procedury ładunkowe (pobieranie paliwa),  
– Konwencja MARPOL. 

 
Bezpieczeństwo i środki bezpieczeństwa:  
− warunki pracy na statku, 
− potencjalne zagrożenie,  
− używanie środków ochrony zdrowia.  
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I. II.   III. 

       
   Środki ostrożności podjęte przed wejściem do przestrzeni zamkniętych:  

   −   na zbiornikowcach do przewozu ropy, gazu, chemikaliów, 

   − na kontenerowcach, 

   −   na innych typach statków, 

   −   procedury przed wejściem do przestrzeni zamkniętych. 

   Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy  

   Znajomość międzynarodowych przepisów BHP (MOP) 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

81  
Autor: Stanisław Duziak 
Nie wyrażam zgody na udostępnianie, przetwarzanie, kopiowanie całości lub fragmentów Programu nauczania dla zawodu technik nawigator morski – symbol 315214 mojego autorstwa. 



Program nauczania dla zawodu technik nawigator morski – symbol 315214  
Zespół Szkół Morskich 
im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte 
80-537 Gdańsk 
ul. Wyzwolenia 8  

 

 

Język angielski, zrozumienie poleceń w różnych relacjach na statku: 
 

− polecenia wydawane w sytuacjach zagrożenia 

 

Wzajemne zależności pomiędzy członkami załogi: 
 

− typy ludzkich charakterów 
 

− jak rozpoznać osobowość  
− różnice religijne a tolerancja 
− pielęgnowanie dobrych stosunków międzyludzkich na statku  
Odpowiedzialność wspólna: 

 
− warunki zatrudnienia 

 
− prawa członka załogi 
− obowiązki członka załogi  
Zagrożenia: 

 
− alkohol 

 
− narkotyki 

 

 
Komunikacja – efektywność, bariery w komunikowaniu się 

 
 

 

Odpoczynek, zmiany wacht i stres jako warunki wpływające na marynarzy 
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17.5. Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 

TWO.07.6.14 stosuje Międzynarodowy Kodeks ochrony 
statków i obiektów portowych (Kodeks ISPS) celem 
zabezpieczenia żeglugi przed terroryzmem i piractwem  

1) przedstawia poziomy ochrony statku w porcie  
2) przedstawia poziomy ochrony statku w morzu  
3) definiuje podstawowe robocze terminy i definicje z 

zakresu ochrony na morzu, w tym również elementów, 
które mogą odnosić się do piractwa lub rozboju  

Ochrona żeglugi i portów morskich: 

 
− definicje, zagrożenia (terroryzm, piractwo, rozboje),  
− polityka ochrony żeglugi i portów morskich,  
− procedury i środki ochrony na statkach i w portach,  
− dokumentowanie zdarzeń naruszających ochronę,  
− kluczowe zagadnienia systemu ochrony. 

 

Zagrożenia w żegludze: 

 
− techniki omijania środków ochrony,  
− podstawowe techniki rozpoznawania zagrożenia (piractwo, rozbój),  
− broń i materiały niebezpieczne, 
–  ochrona podstawowa. 

 

Metodologia ochrony – znaczenie i konieczność stosowania: 

 
–  wymagania formalne,  
–  ćwiczenia i alarmy próbne. 
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18. Praktyka zawodowa morska.  
Przedmiot realizuje materiał zawarty w „Książce praktyk morskich dla praktykantów pokładowych” na poziomie pomocniczym. 

 

Zaliczenie poszczególnych działów pozwala na dokonanie wpisu do „Książce praktyk morskich dla praktykantów pokładowych” przez oficerów wachtowych będących 
opiekunami praktykanta.  

 

18.1. Praktyka marynarska - Mustrowanie 
 

   Efekty kształcenia:      Kryteria weryfikacji:   Materiał nauczania:  

                   
    I.        II.     III.  

                

        1) posługuje się  terminologią dotyczącą bezpieczeństwa Zakres realizowanego materiału zawarty jest w „Książce praktyk morskich  

         i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony dla praktykantów pokładowych”  
         środowiska         

        2) wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa   

         i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony   

  
TWO.07.1.1 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem 

 środowiska         
  3) określa warunki organizacji pracy zapewniające wymagany   

  i  higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną   

   poziom ochrony  zdrowia  i życia przed  zagrożeniami   

  środowiska i ergonomią       

      występującymi w środowisku pracy      

              

        4) określa działania zapobiegające wyrządzeniu szkód   

         w środowisku        

        5) opisuje wymagania dotyczące ergonomii pracy    

        6) rozróżnia  środki  gaśnicze  ze  względu  na  zakres  ich   

         stosowania         

  TWO.07.1.2 charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji 1) wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony   
   

pracy i ochrony środowiska 
      

  oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony        
  

2) wskazuje 
 

zadania i  uprawnienia instytucji  i służb 
  

  

środowiska 
        

        działających  w  zakresie  ochrony  pracy  i  ochrony   
           

         środowiska         

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

  TWO.07.8.1 przestrzega  zasad kultury osobistej i  etyki 2) wyjaśnia pojęcie tajemnicy zawodowej     
  

3) przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje 
  

  
zawodowej 

       
        zawodowe         
                 

        4) respektuje  zasady  dotyczące  przestrzegania  tajemnicy   

         zawodowej        

        5) wyjaśnia na czym polega zachowanie etyczne w zawodzie   
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 I.   II.  III. 

       
  6) wskazuje przykłady zachowań etycznych w zawodzie  
     

  1) rozpoznaje źródła stresu podczas wykonywania zadań  

   zawodowych    

  2) wybiera techniki radzenia sobie ze stresem odpowiednio  

   do sytuacji    

 
TWO.07.8.5 stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 

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    

  1) opisuje sposób przeciwdziałania problemom w zespole  
 TWO.07.8.9  stosuje  metody  i  techniki  rozwiązywania  realizującym zadania    

 problemów 2) opisuje techniki rozwiązywania problemów  
  3) wskazuje, na wybranym przykładzie, metody i techniki  

   rozwiązywania problemu   

  1) pracuje w zespole, ponosząc odpowiedzialność za wspólnie  
   realizowane zadania    

 
TWO.07.8.10 współpracuje w zespole 

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   
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18.2. Praktyka pokładowa – pełnienie wacht portowych i morskich na pokładzie 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji: Materiał nauczania: 

   
I. II. III. 

    
 

TWO.07.1.4 organizuje stanowisko pracy zgodnie 
 

z wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska  
 
 
 

TWO.07.1.6 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych  

 

 
TWO.07.2.1 posługuje się mapami i wydawnictwami 
nawigacyjnymi  

 
 

 

TWO.07.2.4 posługuje się środkami łączności, w tym w 
sytuacjach alarmowych i innych zagrożeniach  

 
 

 

TWO.07.3.1 posługuje się mapami i wydawnictwami 
nawigacyjnymi oraz dokonuje ich korekty  

 

 

TWO.07.3.2 korzysta z urządzeń nawigacyjnych, systemów 

radionawigacyjnych i radiolokacyjnych oraz weryfikuje ich 

ograniczenia i dokładność 

 

1) organizuje  stanowisko  pracy  zgodnie  z wymaganiami Zakres realizowanego materiału zawarty jest w „Książce praktyk morskich 

 ergonomii   oraz   przepisami   prawa dotyczącymi dla praktykantów pokładowych” 
 bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej  

 i ochrony środowiska   

2) stosuje zasady ochrony środowiska   

3) posługuje  się  maszynami  i  urządzeniami  w  sposób  

 bezpieczny   

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

 przy wykonywaniu zadań zawodowych     
2) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych  
1) korzysta z map i planów nawigacyjnych  
2) korzysta z publikacji właściwych dla akwenów morskich i 

śródlądowych   
1) wykorzystuje statkowe środki łączności bezprzewodowej 
2) posługuje  się urządzeniami  łączności przewodowej 

 w korespondencji wewnątrzstatkowej   

3) wykorzystuje środki łączności w komunikacji 
 międzystatkowej      
4) wykorzystuje środki łączności w komunikacji statek – brzeg  
5) posługuje się środkami łączności w sytuacjach 

alarmowych i innych zagrożeniach  
1) wykorzystuje publikacje nautyczne do planowania podróży 
2) przeprowadza korektę publikacji nautycznych  
3) prowadzi nakres drogi statku na mapie nawigacyjnej   
1) wykorzystuje elektroniczne mapy nawigacyjne do 

bezpiecznego prowadzenia żeglugi  
2) wykorzystuje satelitarne systemy nawigacyjne do 

bezpiecznego prowadzenia żeglugi  
3) wykorzystuje radiolokacyjne systemy nawigacyjne do 

bezpiecznego prowadzenia żeglugi  
4) kontroluje dokładność wskazań urządzeń nawigacyjnych  
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   I.         II.  III. 

        
 TWO.07.3.3   określa   wartości   poprawek   kompasów 1) oblicza   wartość   całkowitej   poprawki   kompasu  

 magnetycznych i żyrokompasów       magnetycznego    
         2) oblicza wartość poprawki żyrokompasu   
           

         1) prowadzi  nakres  drogi  statku  na  papierowej  mapie  

 TWO.07.3.4 określa współrzędne pozycji zliczonej przy biernym   nawigacyjnej przy biernym uwzględnieniu wiatru i prądu  

 i czynnym uwzględnieniu wiatru i prądu    2) prowadzi  nakres  drogi  statku  na  papierowej  mapie  
          nawigacyjnej przy czynnym uwzględnianiu wiatru i prądu  

         3) określa kierunek i prędkość prądu   

 TWO.07.3.7 określa pozycję obserwowaną statku w oparciu 1) wykreśla  pozycję  obserwowaną  statku  na  podstawie  

 o widoczne znaki nawigacyjnej       widocznych znaków nawigacyjnych   

 TWO.07.3.8 wykorzystuje radar i urządzenia do 1) sporządza meldunek radarowy   
  

2) wykorzystuje nakres radarowy do zaplanowania manewru 
 

 automatycznego wykonywania nakresów radarowych ARPA   
   antykolizyjnego przez zmianę prędkości statku własnego  

 

w celu bezkolizyjnego prowadzenia nawigacji 
     

    3) wykorzystuje nakres radarowy do zaplanowania manewru  
          

          antykolizyjnego przez zmianę kursu statku własnego  

 TWO.07.3.11 planuje żeglugę z uwzględnieniem informacji 1) posługuje się statkowymi urządzeniami  

 hydrometeorologicznej:       hydrometeorologicznymi oraz interpretuje ich wskazania  

 a) ocenia zachowanie się statku w zmiennych warunkach        
 hydrometeorologicznych            

 b) interpretuje i wykorzystuje informację        

 hydrometeorologiczną odebraną na statku stosownie do        

 potrzeb żeglugi            

 c) posługuje się terminologią lodową           

 TWO.07.3.14 przygotowuje statek do wyjścia w morze zgodnie  1) stosuje  procedury  przygotowania  statku  do  wyjścia  
   

w morze oraz wejścia do portu 
  

 
z procedurami wachtowymi i awaryjnymi 

      
    2) wykorzystuje procedury wachtowe i awaryjne podczas  
          

          przygotowania statku do kotwiczenia i odkotwiczenia  

 TWO.07.3.15 prowadzi wymaganą dokumentację statku  1) prowadzi dokumenty podróży statku   
         2) dokonuje zapisu w dzienniku pokładowym statku  

 TWO.07.3.16 stosuje Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu 1) rozpoznaje możliwości manewrowe statku obcego na  

 zderzeniom na morzu – Konwencja COLREG oraz rozpoznaje   podstawie  jego  świateł,  znaków  dziennych,  sygnałów  
 Międzynarodowy morski system oznakowania nawigacyjnego   dźwiękowych i świetlnych   
  

2) identyfikuje statki na podstawie układu widocznych świateł 
 

 opracowany przez Międzynarodowe stowarzyszenie służb   
   

nawigacyjnych i znaków dziennych 
  

 
oznakowania nawigacyjnego (IALA) 
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I.  II.   III. 

      

TWO.07.4.2 posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu 1) stosuje przepisy Kodeksu morskiego    

prawa morskiego dotyczącymi eksploatacji statku      
    
 1) stosuje  procedury  przed  wejściem  do  pomieszczeń   

TWO.07.4.5 przygotowuje ładownię do przyjęcia ładunku  zamkniętych    

 2) wykorzystuje  dokumentację  planów rozmieszczenia   

  ładunku     
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    I.         II.   III. 

              
 TWO.07.4.7 planuje zasady bezpiecznego przewozu ładunków 1) stosuje procedury  dotyczące ochrony środowiska  
  

morskiego wynikające z przewozu ładunków 
 

 
niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczających środowisko 

  
  niebezpiecznych, szkodliwych i   zanieczyszczających  
          

         środowisko       

        1) wykorzystuje dokumentację statecznościową statku  

 TWO.07.4.8 przeprowadza obliczenia statecznościowe statku 2) wykonuje obliczenia związane ze statecznością statku  

        3) oblicza  ilość  przyjętego  ładunku  na  podstawie  skali  

         zanurzenia statku      

 TWO.07.5.1 planuje i przeprowadza operacje balastowania 1) odczytuje wyniki sondowania zęz i zbiorników balastowych  

 statku                

 TWO.07.5.2  charakteryzuje  zasady  działania  statkowych 1) odczytuje  dopuszczalne  obciążenie  robocze  urządzeń  
 urządzeń  i  osprzętu  przeładunkowego  oraz  obsługuje  te  pokładowych, jego olinowania i osprzętu   

 urządzenia i osprzęt               

 
TWO.07.5.4 przeprowadza konserwację  statku  i urządzeń 1) stosuje zasady malowania,  wykorzystując instrukcje  

  

producenta 
      

 
statkowych zgodnie z przyjętymi procedurami 

         
   2) stosuje   odpowiednie   materiały   i   narzędzia   do  
         

         wykonywania prac konserwacyjnych   

 TWO.07.5.5 przestrzega przepisów dotyczących zapobiegania 1) odczytuje zasady bezpiecznego pozbywania się odpadów  
  

i substancji zanieczyszczających środowisko morskie 
 

 
zanieczyszczeniu środowiska morskiego 

    
   2) wypełnia wymaganą dokumentację dotyczącą ochrony  
         

         środowiska morskiego     

 TWO.07.5.6 określa eksploatacji siłowni oraz urządzeń 1) stosuje bezpieczne eksploatowanie układów napędowych,  

 i mechanizmów pomocniczych siłowni okrętowej   mechanizmów  pomocniczych, urządzeń  pomocniczych  
         oraz elektrycznych układów statku   
 

TWO.07.6.1 stosuje zasady nadawania i odbioru wiadomości 
   

 1) stosuje procedury w komunikacji za pomocą środków  

 w alfabecie Morse’a i za pomocą flag zgodnie  łączności        

 z Międzynarodowym Kodem Sygnałowym (MKS)           

 TWO.07.6.16 posługuje się językiem angielski w komunikacji 1) komunikuje się w sprawach zawodowych   
 morskiej       2) stosuje  zwroty  zawarte  w  morskim  frazeologicznym  
         słowniku angielskim     
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19. DUZ. 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w 

sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów 

szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991.) załącznik 33, branża TWO nie jest ujęta w wykazie DUZ ogłoszonych przez Ministra Edukacji, pomimo tego na polecenie 

Dyrekcji Szkoły opracowałem treści Dodatkowych Umiejętności Zawodowych w zawodzie Technik Nawigator Morski. 

 

Punkt 19.2. przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej IMO 1.14, jest kursem odpłatnym w wysokości 350zł od uczestnika kursu i zakończony 
stosownym certyfikatem uprawniającym do otrzymania dyplomu szypra 2 klasy w żegludze krajowej.  

 

19.1. DUZ – przeszkolenie w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji:  Materiał nauczania: 

    
I. II.  III. 

    

   −   Systemy informacji przestrzennej GIS. 

   −   Aspekty prawne, standaryzacja systemów ECDIS. 

   −   Charakterystyka podstawowych typów systemów map elektronicznych 

   (ECDIS, RCDS i ECS). 

   −   Baza danych tworzona dla potrzeb ECDIS (WEND, ośrodki RECC). 

   −   Podstawowe funkcje nawigacyjne ECDIS. 

   −   Prezentacja danych ECDIS (ENC/SENC oraz RNC/SRNC). 

   −   Urządzenia nawigacyjne współpracujące z ECDIS. 

   −   Prezentacja danych z urządzeń nawigacyjnych w ECDIS. 

   −   Planowanie, monitorowanie i rejestracja podróży w systemach ECDIS. 
   

−   Zobrazowanie  oraz  funkcje  prezentacji  dodatkowych  informacji    

   nawigacyjnych. 

   −   Aktualizacja  danych,  rejestracja  danych  nawigacyjnych,  kontrola 
   poprawnego funkcjonowania ECDIS, funkcje back-up. 

   −   Serwis ARCS, AVCS, TADS. 

   −   Alarmy, ostrzeżenia oraz błędna interpretacja prezentowanych danych. 

   −   Nawigacja pilotowa z wykorzystaniem ECDIS.  
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19.2. DUZ – przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej 
 

Efekty kształcenia: Kryteria weryfikacji:  Materiał nauczania: 

    
I. II.  III. 

    

   −   Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej w stanach zagrożenia 
   życia.    

   −   Zestaw do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

   −   Anatomia i fizjologia człowieka – elementy istotne w udzielaniu 
   pierwszej pomocy medycznej i ratowaniu życia. 

   −   Zatrucia na statkach, rodzaje substancji trujących – pierwsza pomoc 
   w zatruciach. 

   −   Złamania, zwichnięcia, skręcenia, urazy kręgosłupa – pierwsza pomoc, 
   rodzaje unieruchomień. 

   −   Oparzenia, zdarcia naskórka, odmrożenia. 

   −   Złamania, złamania z przemieszczeniem i uszkodzenia mięśni. 

   −   Opieka medyczna nad uratowanymi osobami. 

   −   Zasady korzystania z radiowych porad medycznych. 

   −   Podstawy farmakologii, zastosowanie podstawowych leków. 

   −   Zasady dezynfekcji i sterylizacji, zaopatrywanie ran. 

   −   Wstrząs kardiogenny, wstrząs anafilaktyczny.  
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