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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Eksploatator portu 333103

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Eksploatator.
Pracownik portu.
Pracownik terminala.
Specjalista do spraw eksploatacji portu.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


3331 Clearing and forwarding agents.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Stanisław Duziak – Zespół Szkół Morskich, Gdańsk.
Magdalena Mrozkowiak – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Zieliński – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Anna Będzińska – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Wojciech Gostomski – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Beata Targowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Kwidzyn.
Grzegorz Nadolny – Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Nakło nad Notecią.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Izabela Szwoch – Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Anna Wawruch-Lis – Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Lublin.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Eksploatator portu zajmuje się organizowaniem pracy na terenie portów morskich25, rzecznych
i lotniczych, a także w terminalach32 znajdujących się na ich terenie. W obszarze kompetencji
eksploatatora portów znajduje się prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz
magazynowaniem21 towarów i ładunków16, a także obsługą pasażerów. Głównym zadaniem
eksploatatora portów jest także organizacja obsługi środków transportu bliskiego31.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Eksploatator portu zajmuje się:
 koordynowaniem prac w portach w zakresie przemieszczania ładunków na lub ze statków29
morskich i śródlądowych, wagonów, samochodów, statków powietrznych, a także na nabrzeże
portowe22 oraz w portach lotniczych,
 obsługą pasażerów w terminalach,
 obsługą i nadzorem nad pracą urządzeń terminalowych/portowych, takich jak: suwnice, żurawie
stacjonarne i jezdniowe, urządzenia przenośnikowo-załadunkowe, urządzenia do
pneumatycznego przeładunku towarów sypkich, wózki platformowo-akumulatorowe, wózki
kontenerowe,
 sztauowaniem30 ładunków.
Sposoby wykonywania pracy
Do zakresu prac eksploatatora portu należy m.in:
 nadzorowanie portowych urządzeń przeładunkowych przy wykonywaniu prac przeładunkowych
i składowych,
 organizowanie prac w porcie w zakresie przemieszczania ładunków na lub z jednostek transportu
dalekiego (statków, wagonów, samochodów, barek),
 sprawdzanie urządzeń przeładunkowych przed podjęciem pracy i ich zabezpieczanie po
zakończeniu pracy,
 organizowanie prac manipulacyjnych i pomocniczych na statkach morskich i śródlądowych,
wagonach, samochodach oraz czyszczenie, uszczelnianie, lodowanie15, schładzanie, a także
przykrywanie i odkrywanie wagonów, egalizacja wagonów7, mocowanie ładunków na wagonach,
otwieranie i zamykanie ładowni statków, budowa prowizorycznych międzypokładów, mocowanie
drobnicy na pokładzie i w ładowni, klarowanie osprzętu statkowego,
 organizowanie prac manipulacyjnych na rzecz przeładowywanych lub składowanych ładunków,
 zabezpieczanie ładunków przed ubytkami i uszkodzeniami,
 sprawdzanie stanu technicznego opakowań i zlecanie ewentualnych napraw,
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nadzorowanie ważenia ładunków oraz ich identyfikacji, sortowania, wiązania, etykietowania,
znakowania, pakowania lub workowania,
organizowanie prac przygotowawczo-zakończeniowych26 i innych na nabrzeżach, placach
składowych i w magazynach19,
przygotowywanie dokumentacji dla wykonanych prac przeładunkowych,
organizowanie prac z zakresu eksploatacji środków transportu i obsługi podróżnych,
optymalizowanie rozmieszczenia załadunku w ładowniach statków i samolotów.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy eksploatatora portu mogą być:
 tereny portu morskiego i rzecznego,
 strefy portów lotniczych, samochodowych i kolejowych,
 terminale znajdujące się na terenie portu morskiego i rzecznego,
 pomieszczenia magazynowe,
 miejsca składowania towarów na powietrzu.
Praca może być wykonywana w:
 portowych terminalach przeładunkowych (morskich i lotniczych),
 centrach obsługi środków transportu3 w portach,
 składach znajdujących się na terenie portu, oraz
 na otwartej przestrzeni portów lub terminali, w zróżnicowanych warunkach meteorologicznych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Eksploatator portu w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer, tablet (z dostępem do internetu),
 systemy automatycznej identyfikacji towarów EAN.UCC, GS12,
 magazynowe systemy informatyczne,
 telefon,
 urządzenia biurowe,
 faks,
 wewnętrzną sieć informacyjną.
Eksploatator obsługuje również urządzenia ładunkowo-przeładunkowe, urządzenia transportu
bliskiego, w tym:
 urządzenia ładujące oraz przenoszące,
 urządzenia zabezpieczające przesyłkę w transporcie35,
 suwnice,
 żurawie,
 urządzenia przenośnikowo-załadunkowe,
 urządzenia do pneumatycznego przeładunku zboża,
 wózki platformowo-akumulatorowe,
 wózki kontenerowe36.
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Organizacja pracy
Praca eksploatatora portu może przebiegać w systemie jedno-, dwuzmianowym lub w ruchu ciągłym
wraz z niedzielami i świętami. Eksploatator realizuje zadania samodzielnie, jednak ze względu na
stałe kontakty z innymi ludźmi (dyspozytorami, magazynierami, klientami i innymi
współpracownikami), wykonywana przez niego praca ma charakter zespołowy.
Praca eksploatatora wymaga bezpośrednich relacji z:
 klientami,
 osobami z innych komórek logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa,
 specjalistami z innych dziedzin transportu.
Osoba pracująca na tym stanowisku samodzielnie zarządza czasem pracy podległego personelu, jak
i swoim. Godziny pracy nie są stałe i zależą od liczby i rodzaju powierzonych zadań.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Eksploatator portu, w związku z wykonywanymi zadaniami, może być narażony na choroby:
 układu kostno-szkieletowego – praca w różnych warunkach meteorologicznych przy obsłudze
specjalistycznych urządzeń,
 układu nerwowego – choroby wywołane przez stres, w związku z presją czasu i ważnością
podejmowanych decyzji,
 słuchu – przeładunki generujące wysoki hałas,
 układu oddechowego – przeładunki materiałów sypkich, drobnicy, generujące zapylenie
powietrza,
 choroby/kontuzje – obsługiwanie urządzeń transportu bliskiego, a także praca w magazynach
i ładowniach.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód eksploatator portu ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 wysoka ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 zręczność rąk i palców,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 widzenie stereoskopowe (widzenie głębni umożliwiające ocenę odległości),
 rozróżnianie barw,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolności analityczne,
 zdolności organizacyjne,
 logiczne myślenie,
 koncentracja,
 dobra pamięć,
 zdolność negocjacji,
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zdolność podejmowania szybkich decyzji,
zdolność pracy pod presją czasu;

w kategorii cech osobowościowych
 wytrwałość,
 cierpliwość,
 dokładność,
 konsekwencja,
 odporność na stres,
 łatwość nawiązywania kontaktów,
 odpowiedzialność,
 kreatywność,
 otwartość na innowacje.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Eksploatator portu pracuje pod ciągłą presją czasu. Konieczność podejmowania odpowiedzialnych
i szybkich decyzji stanowi duże obciążenie psychiczne. Praca w tym zawodzie wymaga również:
 wysokiej ogólnej sprawności fizycznej,
 dużej sprawności narządu słuchu,
 sprawności narządu wzroku oraz równowagi.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu eksploatator portów to:
 schorzenia układu nerwowego (epilepsja, nerwica, depresja),
 schorzenia układu krążenia,
 schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, uniemożliwiające
zawodowych,
 niesprawność ruchowa,
 zaburzenia psychiczne (zwłaszcza nerwicowe),
 niepełnosprawność intelektualna (nawet w stopniu lekkim),
 wady wzroku i słuchu niepodlegające korekcji.

wykonywanie

zadań

Praca przy komputerze, w pozycji siedzącej, może prowadzić do powstania dolegliwości układu
mięśniowo-szkieletowego. W warunkach zimowych praca na powietrzu naraża na przewlekłe
choroby układu oddechowego.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie eksploatator portu preferowane jest wykształcenie
średnie na poziomie technikum lub branżowej szkoły II stopnia w zawodach z obszaru logistyczno-spedycyjnego: technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik spedytor.
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Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie eksploatator portu ułatwiają:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym technik
eksploatacji portów i terminali lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w tym zawodzie: AU.33
Obsługa podróżnych w portach i terminalach, AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych
z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach,
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym technik logistyk
lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w tym zawodzie: AU.22 Obsługa magazynów, AU.32
Organizacja transportu,
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym technik
spedytor lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w tym zawodzie: AU.31 Organizacja
transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu na stanowiskach pracy w zawodzie eksploatator portu są
m.in.:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd
Dozoru Technicznego,
 zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych – umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR1),
 certyfikat z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego – Międzynarodowy
Komitet Badań Nieniszczących (ICNDT8),
 certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe do obsługi przesyłek niebezpiecznych drogą
powietrzną dotyczący wymogów transportu towarów niebezpiecznych w branży lotniczej (DGR4),
 certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego co najmniej na poziomie komunikatywnym.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Kandydat do pracy w zawodzie eksploatator portu zazwyczaj zaczyna pracę jako asystent
eksploatatora. Może pracować także na podobnym stanowisku, np. asystenta dyspozytora lub
pracownika działu logistyki.
Eksploatator portu może awansować na stanowisko starszego eksploatatora, mistrza, brygadzisty,
a następnie na stanowisko szefa zmiany, team leadera oraz kierownika działu.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie eksploatator portu nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych
przydatnych w zawodzie eksploatator portu, wchodzących w skład zawodów szkolnych
(pokrewnych):
 technik eksploatacji portów i terminali, w zakresie kwalifikacji:
 AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach,
 AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem
towarów i ładunków w portach i terminalach;
 technik logistyk, w zakresie kwalifikacji:
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 AU.22 Obsługa magazynów,
 AU.32 Organizacja transportu;
technik spedytor, w zakresie kwalifikacji:
 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.



Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie eksploatator portu może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Agent celny
Agent klarujący
Pracownik działu logistyki
Spedytor
s
Technik eksploatacji portów i terminali
s
Technik logistyk
s
Technik spedytor

333101
333102
333104
333105
333106
333107
333108

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie eksploatator portu wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Obsługiwanie ładunków oraz środków transportu w porcie.
Z2 Dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych23 oraz prowadzenie gospodarki
opakowaniami i kontenerami14.
Z3 Magazynowanie ładunków w portach.
Z4 Sporządzanie dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów.
Z5 Obsługiwanie w porcie środków transportu bliskiego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie przeładunków oraz obsługiwanie
ładunków i środków transportu w porcie
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie przeładunków oraz obsługiwanie ładunków i środków
transportu w porcie obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Obsługiwanie ładunków oraz środków transportu w porcie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Podział i właściwości ładunków;
Zasady przygotowywania ładunków do
transportu;
24
Podatność transportową ładunków;
Sposoby zabezpieczania ładunku przed
uszkodzeniem w czasie transportu;

9

11

Klasyfikować ładunki ;
9
Identyfikować towary ;
Określać właściwości ładunku;
Przygotowywać ładunek do transportu;
Wykonywać przeładunek towarów;
Zabezpieczać ładunek przed uszkodzeniem
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Sposoby rozmieszczania ładunków w środkach
transportu;
Sposoby mocowania i sztauowania ładunków;
Procedury stosowane w razie uszkodzenia
ładunku w transporcie;
Specyfikę eksploatacji portu;
Podział i właściwości środków transportu;
Zasady obsługi statków w porcie;
Zasady określania terminów realizacji usług
w porcie;
Technologie informatyczne wspomagające
realizację obsługi w porcie.









podczas transportu;
Określać podatność transportową ładunku;
17
Rozmieszczać ładunki masowe , sypkie, ciężkie,
6
drobnicę luzem oraz kontenery w ładowniach
statku i na międzypokładach;
Sztauować i mocować ładunki na statku;
Posługiwać się terminologią z zakresu
eksploatacji portu;
Stosować zasady funkcjonowania służb obsługi
statków;
Klasyfikować i opisywać środki transportu.

Z2 Dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych oraz prowadzenie gospodarki
opakowaniami i kontenerami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

















Podział i właściwości opakowań;
Zasady gospodarowania opakowaniami
jednostkowymi, zbiorczymi i transportowymi;
Piktogramy o sposobie obchodzenia się
z ładunkiem;
Systemy identyfikacji ładunków i opakowań;
System automatycznej identyfikacji towarów
EAN.UCC, GS1;
Rodzaje kontenerów;
Systemy elektroniczne stosowane przy obsłudze
kontenerów;
Organizację przewozu materiałów
niebezpiecznych;
Technologię przewozu żywych zwierząt;
Zasady ekologistyki w zarządzaniu odpadami
opakowań;
Rodzaje usług recyklingowych odpadów po
opakowaniach.
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Klasyfikować opakowania ;
Gospodarować opakowaniami transportowymi,
zbiorczymi i jednostkowymi;
Znakować i odczytywać oznakowania
zamieszczone na ładunkach i opakowaniach;
Stosować systemy identyfikacji ładunku oraz
jego oznakowania na opakowaniu;
Obsługiwać system automatycznej identyfikacji
towarów EAN.UCC, GS1;
Dobierać opakowania i kontenery do przestrzeni
ładunkowej i magazynowej;
13
Kompletować ładunki w opakowaniu;
Dobierać opakowanie do przewozu materiałów
niebezpiecznych;
Dobierać opakowanie do przewozu żywych
zwierząt;
Stosować systemy gospodarowania odpadami;
Wykonywać zadania z zakresu gospodarki
odpadami zgodnie z zasadami ekologistyki;
Wykonywać usługi recyklingowe odpadów po
opakowaniach.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Magazynowanie ładunków i ich przeładunek
Kompetencja zawodowa Kz2: Magazynowanie ładunków i ich przeładunek obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Magazynowanie ładunków w portach
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Funkcje i rodzaje magazynów;
Zadania realizowane w magazynie;
Wyposażenie magazynu;
Sposoby zarządzania magazynem;
20
Zasady funkcjonowania magazynu celnego ;
Procedury odprawy celnej i granicznej;
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Klasyfikować magazyny;
Określać zadania magazynu w obsłudze portu;
Wyposażać magazyn;
Przygotowywać magazyn celny i określać zasady
jego funkcjonowania;
10
Dobierać jednostki pakietowe ;
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Sposoby zagospodarowywania przestrzeni
składowej magazynu;
Sposoby zagospodarowywania strefy przyjęć
i wydawania towarów;
Metody konfekcjonowania, przepakowywania
i ładowania towarów;
Zasady magazynowania materiałów
niebezpiecznych;
Wymagania dotyczące magazynowania
18
ładunków ponadnormatywnych ;
Zasady magazynowania żywych zwierząt;
Techniki eksploatacji magazynu niskiego
i wysokiego składowania;
Metody zabezpieczenia magazynu przed
wpływem warunków meteorologicznych.










Obliczać i zagospodarowywać przestrzeń
składową magazynu;
Przygotowywać strefę kompletacji towarów;
Wykonywać konfekcjonowanie,
przepakowywanie i załadunek do opakowania
zbiorczego;
Magazynować materiały niebezpieczne;
Magazynować ładunki ponadnormatywne;
Magazynować żywe zwierzęta zgodnie
z normami;
28
Eksploatować regały magazynowe niskiego
i wysokiego składowania;
Zabezpieczać magazyn po zakończeniu pracy.

Z4 Sporządzanie dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów
WIEDZA – zna i rozumie:












UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
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Dokumentację obrotu magazynowego ;
Metody prowadzenia inwentaryzacji magazynu;
Sposoby określania strat w procesie
magazynowania;
Koszty magazynowania;
Magazynowe systemy informatyczne;
Zasady prowadzenia dokumentacji;
Koszty przeładunku towarów w porcie;
Cennik obsługi ładunków w porcie;
Zasady fakturowania usług w porcie;
Systemy informatyczne obowiązujące w porcie;
Procedury rozpatrywania reklamacji klientów.










Prowadzić dokumentację magazynową;
Przeprowadzać inwentaryzację magazynu;
Określać straty w procesach przemieszczania,
magazynowania i przechowywania towarów;
Obliczać koszty magazynowania;
Stosować oprogramowanie wspomagające
gospodarkę magazynową;
Prowadzić dokumentację ekspedycyjną
w porcie;
Kalkulować ceny obsługi ładunków;
Obliczać koszty obsługi ładunku w porcie;
Wystawiać faktury VAT za wykonane usługi;
Posługiwać się technologiami informatycznymi
w trakcie obsługi ładunku w porcie;
Rozpatrywać reklamacje klientów.

Z5 Obsługiwanie w porcie środków transportu bliskiego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Podział i przeznaczenie urządzeń transportu
bliskiego;
Zasady organizacji załadunku i wyładunku
towarów przy użyciu urządzeń transportu
bliskiego;
Budowę i zasady działania urządzeń transportu
bliskiego;
Warunki techniczne urządzeń transportu
bliskiego;
Zasady eksploatacji urządzeń transportu
bliskiego;
Materiały, gazy i płyny eksploatacyjne oraz
części zamienne do urządzeń transportu
bliskiego;
Procedury wykonywania obsługi codziennej,
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34

Klasyfikować urządzenia przeładunkowe
i transportu bliskiego;
27
Wykorzystywać rampy magazynowe ;
Dobierać urządzenia transportu bliskiego
zgodnie z ich przeznaczeniem;
Organizować załadunek i wyładunek
z wykorzystaniem urządzeń transportu
bliskiego;
Posługiwać się instrukcjami obsługi urządzeń
transportu bliskiego;
Eksploatować urządzenia transportu bliskiego
zgodnie z dokumentacją;
Wykonywać codzienną obsługę oraz przeglądy
bieżące i okresowe urządzeń transportu
bliskiego;

INFORMACJA O ZAWODZIE – Eksploatator portu 333103






przeglądów bieżących i okresowych urządzeń
transportu bliskiego;
Dokumentację eksploatacyjną urządzeń
transportu bliskiego;
Sygnały umowne przy pracy urządzeń
dźwigowych.






Stosować podstawowe materiały eksploatacyjne
dla urządzeń transportu bliskiego;
Zamawiać części zamienne i materiały
eksploatacyjne do urządzeń transportu
bliskiego;
Prowadzić dokumentację eksploatacyjną
urządzeń transportu bliskiego;
Stosować umowne sygnały przy pracy urządzeń
dźwigowych.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie eksploatator portu powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Podejmowania samodzielnych decyzji w trakcie wykonywania załadunku i wyładunku towarów.
Ponoszenia odpowiedzialności za jakość i terminowość ekspediowania towarów z portu.
Współdziałania z osobami kierującymi środkami transportu dostarczającymi towar do portu.
Wykazywania się twórczą i aktywną postawą podczas obsługi ładunków nietypowych.
Dokonywania bieżącej i okresowej oceny wyników pracy portu w zakresie swoich kompetencji.
Śledzenia istotnych zmian w zarządzaniu eksploatacją portu, pozwalających na podnoszenie
swoich umiejętności.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
eksploatator portu.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu eksploatator portu

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie eksploatator portu nawiązują do opisów poziomów
Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Eksploatator portu może podjąć pracę w:
 przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych,
 firmach logistycznych,
 firmach produkcyjnych, zajmujących się również dystrybucją,
 portach lotniczych, terminalach samochodowych i kolejowych,
 portach morskich i rzecznych,
 agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
 terminalach intermodalnych33,
 centrach logistycznych/magazynowych,
 jednostkach służb mundurowych, np. w wojsku i straży pożarnej.
Obecnie (2018 r.) prognozuje się zwiększanie w najbliższych latach zapotrzebowania na pracowników
w zawodzie eksploatator portu. Wynika to ze stałego wzrostu zapotrzebowania na usługi
transportowe (zwiększona produkcja, import i eksport towarów).
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
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Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie eksploatator portu preferowane jest wykształcenie
średnie na poziomie technikum lub branżowej szkoły II stopnia w zawodach z obszaru spedycyjno-logistycznego.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu eksploatator portu można uzyskać, podejmując:
 kształcenie w technikum w pokrewnych zawodach szkolnych: technik eksploatacji portów
i terminali, technik logistyk, technik spedytor,
 najpierw kształcenie w branżowej szkole I stopnia w zawodzie magazynier-logistyk, a następnie
naukę w branżowej szkole II stopnia w pokrewnym zawodzie technik logistyk,
 szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji:
 AU.22 Obsługa magazynów,
 AU.32 Organizacja transportu,
 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.
Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach pokrewnych technik eksploatacji portów i terminali, technik
logistyk, technik spedytor, potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Szkolenie
Szkolenia związane z pracą w zawodzie eksploatator portu realizowane są:
 wewnętrznie – szkolenia prowadzone są najczęściej przez pracowników z długim stażem,
o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu,
 zewnętrznie – szkolenia prowadzone przez instytucje szkolące poza firmą lub na terenie firmy.
Eksploatator portu, podnosząc swoje kwalifikacje, powinien uczestniczyć w szkoleniach i kursach
z zakresu przechowywania i transportu towarów niebezpiecznych, obsługi specjalistycznych
programów komputerowych, prowadzenia bezpiecznego załadunku towarów oraz prawidłowego
wypełniania dokumentów transportowych i celnych.
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WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie eksploatator portu wynosi
najczęściej od 2420 zł do 3400 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.
Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia uzależniona jest m.in. od:
 szczegółowego zakresu zadań,
 wielkości, profilu i kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 wykształcenia i stażu pracy,
 regionu zatrudnienia,
 koniunktury na rynku branżowym.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie eksploatator portu możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze,
wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
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z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i innych, pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.10.2018 r.







Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.
169, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 66, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, z późn.
zm.).
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Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1933).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa
zawodowego (Dz. U. poz. 1675).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1-8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia
akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących
w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki
narodowej (Dz. U. poz. 732).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów
eksternistycznych (Dz. U. poz. 188, z późn. zm.).
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Warszawa 2014.
Ambrożuk A., Dąbrowski D., Wesołowski K.: Balticon: Funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju
rynku przewozów kontenerowych w Polsce do 2015 roku. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
2010.
Bose J.W.: Handbook of Terminal Planning. Axel Springer, Hamburg 2010.
Branch A.E.: Elements of Shipping. 8th Edition. Routledge, Abingdon 2007.
Bravard J.L., Morgan R.: Inteligentny outsourcing. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010.
British Columbia, Inland Container Terminal Analysis. Final Report, IBI Group, 2006.
Buczek K.: Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych. Wydawnictwo i Handel
Książkami KaBe, Krosno 2014.
Chimiak M.: Platformy załadowcze. Wydawnictwo i Handel Książkami KaBe, Krosno 2010.
Jacyna M.: Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
Januła E., Truś T.: ABC magazyniera. Wydawnictwo i Handel Książkami KaBe, Krosno 2010.
Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G.: Opakowania w systemach logistycznych. Instytut
Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.
Kozierkiewicz R.: Słownik transportu i logistyki angielsko-polski, polsko-angielski. Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2008.
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Kozłowski D., Dębski K.: Wózki jezdniowe podnośnikowe. Wybrane zagadnienia dotyczące
konserwacji i użytkowania. Wydawnictwo i Handel Książkami KaBe, Krosno 2006.
Koźlak A.: Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce.
WUG – Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2012.
Mindura L.: Technologie transportowe XXI wieku. ITeE-PIB, Warszawa – Radom 2008.
Misztal K.: Organizacja i funkcjonowanie portów morskich. WUG – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
2010.
Pietrzak K.: Transport kolejowy w obsłudze polskich portów morskich. Akademia Morska
w Szczecinie, Szczecin 2010.
Rydzkowski W.: Przewozy intermodalne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.
Report by The UNCTAD Secretariat, Review of Maritime Transport 2010, United Nations
Publication, 2010.
Skowron-Grabowska B.: Centra logistyczne w łańcuchach dostaw. PWE, Warszawa 2010.
Skrzymowski W.: Manipulatory i chwytniki próżniowe w zawiesiach dźwignic. Wydawnictwo
i Handel Książkami KaBe, Krosno 2011.
Skrzymowski W.: Podesty ruchome przejezdne. Budowa i eksploatacja. Wydawnictwo i Handel
Książkami KaBe, Krosno 2011.
Skrzymowski W.: Układnice magazynowe. Wydawnictwo i Handel Książkami KaBe, Krosno 2012.
Skrzymowski W.: Zawiesia dźwignic. Budowa i eksploatacja. Wydawnictwo i Handel Książkami
KaBe, Krosno 2009.
Skrzymowski W.: Żurawie samojezdne i wieżowe. Konserwacja i montaż. Wydawnictwo i Handel
Książkami KaBe, Krosno 2010.
Szymonik A.: Informatyka dla potrzeb logistyka(i). Difin, Warszawa 2015.
Wesołowski K.: Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR.
Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Wieczerzycki W.: E-logistyka. PWE, Warszawa 2012.
Więckiewicz W.: Budowa i wyposażenie statków towarowych. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia
2011.
Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. PWE, Warszawa 2010.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:











Ambroziak. S., Przewóz przesyłek specjalnych w transporcie lotniczym, Translogistyk 2014:
http://www.translogistics.pl/files/jtl/2014/R5.pdf
Analiza wybranych aspektów zagadnienia przewozu frachtu lotniczego, Kwasiborska A.,
Politechnika Warszawska 2013: https://www.wt.pw.edu.pl
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe: https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2
Instytut Logistyki i Magazynowania: www.logistyka.net.pl
Logistyczny model morskiego portu handlowego, Ficoń K: https://www.czasopismologistyka.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Strona internetowa CKE, informator o egzaminie zawodowym dla zawodu technik eksploatacji
portów i terminali: http://ekonom.jgora.pl/dokumenty/2018/InfoTEPiT.pdf
Strona internetowa CKE, informator o egzaminie zawodowym dla zawodu technik logistyk:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/333107.pdf
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Strona internetowa CKE, informator o egzaminie zawodowym dla zawodu technik spedytor:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/333108.pdf
Systemy automatycznej identyfikacji danych, Wiązowski M.: https://log4.pl
TransNav, International Journal on Maritime Navigation and Safety of Sea Transportation:
http://www.transnav.eu/Article_International_Maritime_Transport_Grzelakowski,27,453.html
Vademecum konteneryzacji-Formowanie kontenerowej jednostki ładunkowej, dr inż. Bogusz
Wiśnicki, WSM w Szczecinie, 2006: http:// www.vademecumkonteneryzacji.com
Wybrane systemy automatycznej identyfikacji w logistyce, Gołaszewski R., Zeszyty Naukowe
Ruchu studenckiego Nr 2(2011): http://rsawl.awl.edu.pl
Wyposażenie i organizacja pracy magazynu, Wilomski S.: https://glowny-mechanik.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

19

INFORMACJA O ZAWODZIE – Eksploatator portu 333103
Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja
zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.
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Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.
1

Nazwa pojęcia
ADR

Definicja
Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego
przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.
(fr. L' Accord européen relatif au transport
international des marchandises Dangereuses par
Route)
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Źródło
http://www.transportlublin.pl/adr-definicja.html
[dostęp: 31.10.2018]
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DGR

Zbiór przepisów regulujących sposób przewozu i
dokumentowania przewozu lotniczych i przesyłek
niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie
lotniczym. (ang. Dangerous Goods Regulation).

http://www.eduteka.pl/doc/tra
nsport-lotniczy-dgr
[dostęp: 31.10.2018]

5

Dokumentacja obrotu
magazynowego

Zestaw dokumentów o ustalonej postaci
i określonym przeznaczeniu, dotyczących obrotu
magazynowego, sporządzonych zgodnie
z obowiązującymi prawnie zasadami ewidencji,
odzwierciedlający i stwierdzający poszczególne
stany i zdarzenia w magazynie.

https://www.logistyka.net.pl/sl
ownik-logistyczny/szczegoly/
183,dokumentacja_obrotow_m
agazynowych
[dostęp: 31.10.2018]

6

Drobnica

Ładunki w pojedynczych sztukach (w opakowaniu
lub bez opakowania), które można policzyć.

https://www.logistyka.net.pl/sl
ownik-logistyczny/szczegoly/
209,drobnica
[dostęp: 31.10.2018]

7

Egalizacja wagonów

Zmniejszenie wydostawania się pyłów podczas
przeładunku towarów sypkich.

http://repository.scientificjournals.eu/bitstream/handle/1
23456789/1937/42-wsm006.pdf?sequence=1
[dostęp: 31.10.2018]

8

ICNDT

Międzynarodowy Komitet Badań Nieniszczących
(ang. International Committee for Non-Destructive
Testing)

http://www.icndt.org
[dostęp: 31.10.2018]

9

Identyfikacja towarów

Dobór towarów na poszczególnych etapach
łańcucha dostaw, jest podstawą wielu procesów
w obrębie produkcji, magazynowania i transportu.
Wyodrębnić można dwa zasadnicze sposoby
identyfikacji. Pierwszy oparty jest na dokumentach,
takich jak faktury, dowody przyjęcia czy wydania.
Alternatywna metoda to automatyczne
odczytywanie danych z etykiet, znajdujących się
bezpośrednio na artykułach, ich opakowaniach lub
nośnikach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://edu.trans.eu/kursy/mag
azyn/magazynowe-systemyinformatyczne-i-dokumentymagazynowe
https://log4.pl/systemyautomatycznej-identyfikacjidanych,169,16048.htm
[dostęp: 31.10.2018]

10

Jednostka pakietowa

Jednostka ładunkowa uformowana z jednego lub
więcej pakietów (ładunek uformowany
z pojedynczych ładunków lub opakowań,
odpowiednio zabezpieczony przed
rozformowaniem, w taki sposób, aby był
przystosowany do przemieszczania, transportu,
piętrzenia i składowania jako zwarta jednostka.
Termin ten jest także używany do opisu
pojedynczego dużego ładunku złożone co najmniej
z dwóch sztuk tego samego rodzaju ładunku),
zabezpieczona materiałami spinającymi (wiążącymi)
w sposób zapewniający jej trwałą formę w czasie
magazynowania i transportu.

https://www.logistyka.net.pl/sl
owniklogistyczny/szczegoly/811,paki
etowa_jednostka_ladunkowa
[dostęp: 31.10.2018]

11

Klasyfikacja ładunków

Klasyfikacja ładunków pod kątem ich naturalnej,
technicznej i ekonomicznej podatności
przywozowej, metody zabezpieczenia ładunków
przed oddziaływaniem różnych czynników
niszczących.

https://mfiles.pl/pl/index.php/
%C5%81adunkoznawstwo
[dostęp: 31.10.2018]

12

Klasyfikacja opakowań

Opakowanie jako wyrób, który zapewnia
utrzymanie określonej jakości pakowanych
produktów, przystosowanie ich do transportu
i składowania oraz prezentacji, a także chroni
środowisko przed szkodliwym oddziaływaniem
niektórych wyrobów.

http://e-czytelnia.abrys.pl
/recykling/2005-9189/recykling-odpadow2080/klasyfikacja-opakowan5257
[dostęp: 31.10.2018]
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Kompletacja

Operacja w procesie magazynowym, polegająca na
pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do
składowania w celu utworzenia zbioru pozycji
asortymentowych zgodnie ze specyfikacją
asortymentową i ilościową dla określonego
odbiorcy.

https://www.logistyka.net.pl/sl
ownik/main/kompletacja
[dostęp: 31.10.2018]

14

Kontener

Duży pojemnik wielokrotnego użycia, który służy
jako opakowanie zbiorcze do przewozu mniejszych
opakowań lub innych ładunków drobnicowych,
półmasowych i masowych.

https://www.logistyka.net.pl/sl
owniklogistyczny/szczegoly/507,kont
ener_(ladunkowy)
[dostęp: 31.10.2018]

15

Lodowanie

Umieszczenie lodu w bezpośrednim zetknięciu
z chłodzonymi produktami.

http://sjp.pwn.pl/slowniki/lodo
wanie.html
[dostęp: 31.10.2018]

16

Ładunek

Dobra materialne, (surowce, materiały, półwyroby,
wyroby gotowe itp.) przemieszczane w łańcuchu
dostaw.
Towary przewożone lub przeznaczone do przewozu
samolotem, z wyjątkiem poczty czy innego mienia
przewożonego zgodnie z międzynarodową
konwencją pocztową, bagażu (włącznie z bagażem
osobistym pasażera) i mienia przewoźnika – zgodnie
z lotniczym listem przewozowym (airway bill).

https://www.logistyka.net.pl/sl
ownik-logistyczny/
szczegoly/601,ladunek
[dostęp: 31.10.2018]

17

Ładunek masowy

Ładunek transportowany bez opakowania (luzem),
występujący w postaci suchej (ładunek masowy
suchy), jak węgiel, ruda żelaza, nawozy sztuczne,
sól, soda, siarka, zboża i pasze, względnie w postaci
płynnej (ropa naftowa i jej produkty, chemikalia
płynne i in.).

https://www.logistyka.net.pl/sl
owniklogistyczny/szczegoly/606,ladu
nek_masowy
[dostęp: 31.10.2018]

18

Ładunek
ponadnormatywny

Ładunek, którego wymiary gabarytowe i/lub masa
przekraczają standardy w transporcie.

https://www.logistyka.net.pl/sl
ownik/main?start=0&keyword
=%C5%82adunek+ponadnorma
tywny
[dostęp: 31.10.2018]

19

Magazyn

Miejsce przeznaczone do składowania dóbr
materialnych (zapasów) w wyodrębnionej
przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej
technologii, wyposażone w odpowiednie urządzenia
i środki techniczne, zarządzane i obsługiwane przez
zespół ludzi.

20

Magazyn celny

Zabezpieczone pomieszczenie, w którym składuje
się towary do czasu zwolnienia przez służbę celną.

https://www.logistyka.net.pl/sl
ownik/main?start=0&keyword
=magazyn+celny
[dostęp: 31.10.2018]

21

Magazynowanie

Zespół czynności związanych z czasowym
przyjmowaniem, składowaniem,
przechowywaniem, przemieszczaniem,
konserwacją, ewidencjonowaniem,
kontrolowaniem i wydawaniem dóbr materialnych
(zapasów).

https://www.logistyka.net.pl/sl
owniklogistyczny/szczegoly/630,mag
azynowanie
[dostęp: 31.10.2018]

https://www.google.com/url?s
a=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=1&cad=rja&uact=8&v
ed=2ahUKEwjas92863hAhUOWZoKHXWCAzQQFjAA
egQIARAC&url=http%3A%2F%
2Fyadda.icm.edu.pl%2Fyadda%
2Felement%2Fbwmeta1.eleme
nt.baztech-article-BSL3-00260066%2Fc%2FUrbas.pdf&usg=
AOvVaw2ezi7QUKyAoEYE2lhM
fiT6
[dostęp: 31.10.2018]
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Nabrzeże portowe

Miejsce cumowania statków, ułatwiające załadunek
i wyładunek towarów.

https://www.logistyka.net.pl/sl
owniklogistyczny/szczegoly/698,nabr
zeze_portowe
[dostęp: 31.10.2018]

23

Opakowania
jednostkowe
i transportowe

Opakowanie określonej ilości produktu,
przeznaczonej na ogół do detalicznej sprzedaży
Opakowanie produktów luzem, w opakowaniach
jednostkowych lub zbiorczych stosowane w czasie
składowania i transportu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.logistyka.net.pl/sl
ownik-logistyczny/szczegoly/
764,opakowania_transportowe
https://www.timocom.pl/lexico
n/Opakowaniatransportowe/16082911394483
78
[dostęp: 31.10.2018]

24

Podatność
transportowa

Cechy charakteryzujące sposób i stopień
oddziaływania określonego ładunku na otoczenie
oraz rodzaj i stopień wrażliwości ładunku na
występujące podczas transportu i w procesach
magazynowania zjawiska i warunki, które mogą
spowodować niekorzystne zmiany jakości tego
ładunku.

https://www.logistyka.net.pl/sl
ownik-logistyczny/szczegoly
/914,podatnosc_magazynowo_
transportowa_ladunku
[dostęp: 31.10.2018]

25

Port morski

Obszar wodny wraz z przylegającym do niego
pasem lądu, wyposażony w urządzenia
zapewniające postój i obsługę statków, przeładunek
towarów i obsługę pasażerów.

https://www.logistyka.net.pl/b
ank-wiedzy/transport-ispedycja/item/85768-portmorski-jako-centrumlogistyczne-wmiedzynarodowychlancuchach-dostaw
[dostęp: 31.10.2018]

26

Prace przygotowawczo-zakończeniowe

Norma czasu pracy, jako ilość czasu niezbędna do
przeprowadzenia określonych działań w danych
warunkach organizacyjnych i technicznych, przez
określoną liczbę pracowników.

http://procestechnologiczny.co
m.pl/norma-czasowtechnologicznych
[dostęp: 31.10.2018]

27

Rampa magazynowa

Konstrukcja budowlana, umożliwiająca zrównanie
poziomu podłogi budynku magazynowego lub
nawierzchni budowli magazynowej z poziomem
podłogi skrzyni ładunkowej środka transportu
zewnętrznego w celu ułatwienia prac
przeładunkowych.

https://www.logistyka.net.pl/sl
owniklogistyczny/szczegoly/1102,ra
mpa_magazynowa
[dostęp: 31.10.2018]

28

Regał

Urządzenie o budowie przestrzennej
wielopoziomowej, przeznaczone do składowania
asortymentów bezpośrednio na jego elementach
konstrukcyjnych lub przy wykorzystaniu urządzeń
pomocniczych.

https://www.logistyka.net.pl/sl
ownik-logistyczny/szczegoly/
1109,regal
[dostęp: 31.10.2018]

29

Statek

Jednostka pływająca, zbudowana i eksploatowana
dla określonych celów gospodarczych.

https://www.logistyka.net.pl/sl
ownik-logistyczny/szczegoly/
1245,statek
[dostęp: 31.10.2018]

30

Sztauowanie

Czynności polegające na rozmieszczaniu,
mocowaniu i zabezpieczaniu towarów
drobnicowych, kontenerów i drewna w ładowni
statku lub na jego pokładzie.

https://www.logistyka.net.pl/sl
ownik-logistyczny/szczegoly
/1351,sztauowanie
[dostęp: 31.10.2018]

31

Środki transportu
bliskiego

Wszystkie maszyny i pojazdy, które służą
przenoszeniu, przesuwaniu, podnoszeniu ciężkich
ładunków na niewielkie odległości. Używane
w obrębie placu manewrowego lub załadunkowego.

https://abcszkolenia.com/urzadzeniatransportu-bliskiego
[dostęp: 31.10.2018]
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Terminal

Stacja końcowa środków transportu, miejsce
przeładunku towarów i osób (najczęściej
wyspecjalizowane) między różnymi środkami
transportu.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/ter
minal.html
[dostęp: 31.10.2018]

33

Terminal intermodalny

Obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją
i infrastrukturą umożliwiającą przeładunek
intermodalnych jednostek transportowych:
kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep
samochodowych pomiędzy środkami transportu
należącymi do różnych gałęzi transportu oraz
wykonywanie na tych jednostkach operacji,
w związku z ich składowaniem i użytkowaniem.

https://www.log24.pl/artykuly/i
ntermodalny-terminalkolejowy,4072
[dostęp: 31.10.2018]

34

Urządzenia
przeładunkowe

Urządzenia mechanizujące proces przeładunku
w porcie, przeznaczone do transportu ładunków.
W portach morskich spotyka się duże zróżnicowanie
tych urządzeń, zarówno pod względem typów
i rodzajów, jak i charakterystyki techniczno-eksploatacyjnej.

Misztal K., Kuźma L.,
Szwankowski S.: Organizacja
i eksploatacja portów morskich
rok 1994, ISBN:83-7017-530-9

35

Urządzenia
zabezpieczające
przesyłkę w transporcie

Wykorzystanie metod oraz narzędzi w celu
zabezpieczenia ładunku na czas transportu.

https://www.logistyka.net.pl/ba
nk-wiedzy/transport-ispedycja/item/88847zabezpieczanie-ladunkow-dotransportu-a-odpowiedzialnoscnadawcy
[dostęp: 31.10.2018]

36

Wózki kontenerowe

Wózki kontenerowe są zaprojektowane specjalnie
do załadunku kontenerów ISO na pociągi, statki czy
samochody ciężarowe. Wózki kontenerowe
dzielimy na tzw. wózki do pustych kontenerów
z udźwigiem do ok. 10 ton i wózki do pełnych
kontenerów, gdzie udźwig wynosi ok. 40 ton.
Niektóre modele wózków do pustych kontenerów
są dostępne z podwójną konstrukcją masztu, przez
co są w stanie podnieść równocześnie dwa puste
kontenery. Napęd stanowi najczęściej ropa lub
nafta, chociaż niektóre mniejsze pojazdy są zasilane
prądem.

https://www.forkliftinternational.com/pl/e/forklifts.
php#containerstapler
[dostęp: 31.10.2018]
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www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ISBN 978-83-7789-495-8 [339]

