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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Makler morski 332402

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu







Broker frachtujący.
Broker morski.
Freight broker.
Makler frachtujący.
Makler okrętowy.
Shipbroker.

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


3324 Trade brokers.

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 kwietniu 2019 r.,
zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Robert Będziński – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Eugeniusz Gostomski – Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk.
Tomasz Nowosielski – Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Sebastian Bieszke – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Włodzimierz Walkusz – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Ewa Wyszkowska-Wróbel – Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości
i Towaroznawstwa, Gdynia.
Krzysztof Zieliński – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Stanisław Duziak – Zespół Szkół Morskich w Gdańsku, Gdańsk.
Grzegorz Nadolny – Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Nakło nad Notecią.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 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
Makler morski jest pośrednikiem działającym na zlecenie12 usługobiorcy (armatora2 statku lub
czarterującego6), zawierającym umowy czarterowe17, holownicze18, ubezpieczeniowe19, sprzedaży
statków15, a także umowy dotyczące obsługi statku 9 i ładunków8 w porcie11.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Makler morski jako pośrednik uczestniczy w wyszukiwaniu właściwych statków przeznaczonych do
przewozu określonych ładunków, jak i ładunków dla statków danego armatora. Może więc podjąć się
czynności na rzecz obu stron: armatora i czarterującego. Zajmuje się także sprzedażą i kupnem
statków, zawieraniem umów ubezpieczenia morskiego statku i ładunku oraz umów związanych
z obsługą statku w porcie. W ramach swoich obowiązków przygotowuje:
 umowy przewozu ładunków statkiem: czarter na podróż5, czarter na czas i czarter gołego statku4,
 umowy ubezpieczeniowe dotyczące statku i ładunku,
 umowy w zakresie obsługi statku w porcie,
 umowy sprzedaży różnego typu statków,
 umowy zakupu różnych typów statków,
 umowy związane ze zdawaniem nieczystości w porcie.
Sposoby wykonywania pracy
Makler morski w swojej pracy wykorzystuje metody, techniki i procedury związane z:
 zdobywaniem informacji dotyczących rynku frachtowego13, które stanowią niezbędną bazę jego
pracy: danych na temat ładunków przewożonych drogą morską, statków gotowych do
wykonywania rejsów oraz cen za przewóz,
 wyszukiwaniem dla właścicieli ładunków (czarterujących) statków gotowych do przewozu ich
ładunków na warunkach czarterowych,
 pozyskiwaniem zleceń przewozu ładunków dla armatorów,
 pośredniczeniem w zawieraniu umów sprzedaży statków,
 zawieraniem umów dodatkowych wymaganych w czasie postoju statków w portach, takich jak
umowy: pilotowe, holowania, cumowania3, zaopatrzenia statku w wodę i paliwo,
 załatwianiem ubezpieczenia statków i ładunków,
 prowadzeniem negocjacji dotyczących zawierania umów czarterowych,
 rozstrzyganiem sporów pomiędzy czarterującym a armatorem.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Makler morski pracuje głównie w pomieszczeniach biurowych. Jego miejscem pracy mogą być także
statek i teren portu morskiego. Praca wykonywana jest najczęściej w pozycji siedzącej
w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w klimatyzację lub w pokojach o dobrym naturalnym
obiegu powietrza. W miejscu pracy występuje oświetlenie sztuczne i naturalne. Praca jest
wykonywana przez cały rok, nie ma więc charakteru sezonowego.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Makler morski w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer z dostępem do internetu z oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym
wspomagającym zbieranie i analizowanie informacji potrzebnych do działalności zawodowej,
 środki łączności: telefon stacjonarny, telefon komórkowy, telefaks,
 sprzęt biurowy: drukarkę, skaner, kopiarkę, niszczarkę do dokumentów, kalkulator,
 samochód (do podróży służbowych).
Organizacja pracy
Makler morski może być zatrudniony zarówno na umowę o pracę, jak i pracować jako jednoosobowy
przedsiębiorca, wykonując zlecenia od klientów. Jako pracownik etatowy pracuje w systemie
jednozmianowym osiem godzin dziennie, natomiast będąc jednoosobowym przedsiębiorcą ma
nienormowany czas pracy.
Praca maklera może być wykonywana również w formie telepracy16. Może mieć także charakter
zadaniowy z uwzględnieniem terminów realizacji zadań. W ramach swoich obowiązków makler
morski odbywa liczne podróże służbowe najczęściej samochodem lub samolotem do aktualnych
i potencjalnych klientów w celu negocjowania nowych i kontroli przebiegu zawartych umów.
Niezależnie od sposobu zatrudnienia, praca maklera nie jest rutynowa, wymaga dużej
samodzielności, elastyczności w planowaniu czasu pracy i realizacji zadań. Makler pracuje zazwyczaj
indywidualnie, dążąc do pogodzenia interesów zainteresowanych stron i zawarcia umów. Zajmuje się
także kontrolą realizacji zawartych umów.
Praca maklera wiąże się z koniecznością porozumiewania się z kontrahentami bezpośrednio, za
pomocą telefonu, poczty internetowej, telefaksu i innych technologii IT. Przede wszystkim kontaktuje
się z armatorami, czarterującymi i maklerami morskimi, którzy mogą udzielić aktualnych informacji
dotyczących statków oczekujących na ładunki przeznaczone do transportu. Specyfika pracy wymaga
także współpracy z agentami klarującymi1, załadowcami20, spedytorami14, specjalistami do spraw
logistyki i eksploatatorami portów7. Ze względu na zawieranie umów czarterowych, kupna i sprzedaży
statków oraz rozstrzygania sporów, makler morski współpracuje także z kancelariami prawnymi
i radcowskimi oraz Izbami Morskimi.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W zawodzie makler morski występują zagrożenia mające wpływ na jego zdrowie, np.:
 długotrwała praca z komputerem jest źródłem obciążenia dla narządu wzroku i kręgosłupa, co
związane jest z możliwością występowania bólów pleców, ramion i rąk, oraz zmęczenia lub
pogorszenia wzroku,

5

INFORMACJA O ZAWODZIE – Makler morski 332402


praca z klientami oraz konieczność dotrzymania terminów powoduje stres i obciążenie
psychiczne, które może objawiać się wyczerpaniem fizycznym i psychicznym lub ogólnym
osłabieniem kondycji fizycznej.

Makler morski w swojej pracy nie jest narażony na choroby zawodowe.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód makler morski ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność układu kostno-stawowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 dobra organizacja pracy własnej,
 zdolność koncentracji uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 predyspozycje do współpracy i współdziałania,
 zdolność podejmowania trafnych i szybkich decyzji,
 zdolności organizacyjne,
 zdolność pracy indywidualnej,
 zdolność pracy w zespole,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 zdolność nawiązywania kontaktów z ludźmi;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do współdziałania,
 komunikatywność,
 asertywność,
 samodzielność,
 samokontrola,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 rzetelność,
 dokładność,
 kontrolowanie własnych emocji,
 operatywność i skuteczność,
 elastyczność i otwartość na zmiany.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.6. Kompetencje społeczne; 3.7. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
Praca makler morski pod względem wydatku energetycznego jest pracą lekką i nie wiąże się z dużym
wysiłkiem fizycznym, ale stanowi duże obciążenie umysłowe. Wykonywanie pracy w zawodzie
maklera morskiego mogą utrudniać następujące czynniki:
 znaczny stopień zaburzenia narządu wzroku, słuchu, układu nerwowego,
 znaczne ograniczenie sprawności ruchowej,
 zaburzenia równowagi,
 schorzenia ograniczające lub uniemożliwiające swobodne porozumiewanie się z ludźmi,
 uzależnienia.
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
Do podjęcia pracy w zawodzie makler morski wystarczające jest wykształcenie na poziomie średnim
(technikum, branżowe szkoły II stopnia, szkoła policealna, liceum ogólnokształcące). Przykładowo
mogą to być zawody pokrewne (szkolne), takie jak: technik eksploatacji portów i terminali, technik
logistyk, technik spedytor. Preferowane natomiast jest wykształcenie wyższe I lub II stopnia,
ukierunkowane na transport morski, ekonomię, zarządzanie, logistykę i prawo morskie.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie makler morski ułatwiają:
 posiadanie dyplomu potwierdzającego pełne kwalifikacje zawodowe w pokrewnych zawodach
(szkolnych) – technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk lub technik spedytor po
zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 posiadanie dyplomu potwierdzającego ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie
egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego
kwalifikacje cząstkowe wyodrębnione w ww. pokrewnych zawodach szkolnych:
 AU.22 Obsługa magazynów,
 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów,
 AU.32 Organizacja transportu,
 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.
Do podjęcia pracy w zawodzie makler morski niezbędna jest znajomość języka angielskiego na
poziomie dobrym (B1/B2), potwierdzona odpowiednim certyfikatem. Preferowane są także:
 certyfikaty potwierdzające znajomość innych języków na poziomie B1/B2,
 zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń w zakresie nowoczesnych technik
komputerowych, nowoczesnych technik negocjacji,
 świadectwa uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 aktualne prawo jazdy kategorii B.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Pracownik w zawodzie makler morski ma możliwość rozwoju zawodowego dzięki nabywaniu
dodatkowych kwalifikacji w zawodach pokrewnych, w tym szkolnych: technik obsługi portów
i terminali, technik logistyk czy technik spedytor.
Makler morski ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez ukończenie studiów wyższych
I i II stopnia na kierunkach: transport morski, ekonomia, zarządzanie, logistyka i prawo morskie,
a następnie poprzez podjęcie studiów podyplomowych na kierunkach związanych z transportem,
logistyka i spedycją.
Makler morski może się również rozwijać zawodowo i awansować na:
 agenta klarującego,
 spedytora,
 specjalistę do spraw logistyki,
 kierownika działu sprzedaży,
 kierownika działu operacyjnego,
 nauczyciela przedmiotów zawodowych w branży logistycznej.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie makler morski nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji
zawodowych w edukacji formalnej.
Możliwe jest potwierdzanie niektórych kompetencji w zawodach pokrewnych (szkolnych)
przydatnych dla maklera morskiego, przystępując do egzaminu przed Okręgową Komisja
Egzaminacyjną (także w trybie eksternistycznym), potwierdzającego kwalifikacje:
 AU.22 Obsługa magazynów,
 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów,
 AU.32 Organizacja transportu,
 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.
Jeżeli makler morski pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń morskich, musi posiadać certyfikat
potwierdzający jego kompetencje w zakresie ubezpieczeń.
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 makler morski może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Specjalista do spraw logistyki
Agent celny
Agent klarujący
Eksploatator portu
Pracownik działu logistyki

Kod zawodu
242108
333101
333102
333103
333104
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Spedytor
S
Technik eksploatacji portów i terminali
S
Technik logistyk
S
Technik spedytor
Makler giełd towarowych

333105
333106
333107
333108
332401

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie makler morski wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Doradzanie w zakresie transportu ładunków drogą morską.
Z2 Przygotowywanie niezbędnych dokumentów transportowych.
Z3 Przygotowywanie umów czarterowych i zawieranie czarterów na podróż i na czas.
Z4 Nadzorowanie wykonywania umów czarterowych.
Z5 Przygotowywanie i zawieranie innych umów w obrocie portowo-morskim.
Z6 Dobieranie właściwych umów ubezpieczenia ładunków i statków.
Z7 Przygotowywanie i zawieranie umów ubezpieczenia ładunków i statków.
Z8 Przyjmowanie zleceń na kupno lub sprzedaż statków.
Z9 Zawieranie umów na kupno lub sprzedaż statków.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie doradztwa maklerskiego i opracowywanie
dokumentacji
Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie doradztwa maklerskiego i opracowywanie
dokumentacji obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Doradzanie w zakresie transportu ładunków drogą morską
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady funkcjonowania rynku frachtowego
i międzynarodowej wymiany handlowej;
Czynności związane z prowadzeniem doradztwa
w zakresie wymagań formalno-prawnych
związanych z zawieraniem umów czarterowych;
Istotę międzynarodowej wymiany towarowej
z uwzględnieniem problematyki transportu
międzynarodowego i ubezpieczeń ładunków,
a w szczególności podziału zadań pomiędzy
sprzedającego i kupującego;
Normy prawa morskiego krajowego
i zagranicznego;
Techniki nawiązywania kontaktów i prowadzenia
rozmów z klientami.








Stosować obowiązujące standardy przyjęte
w międzynarodowej wymianie handlowej
i interpretować zmiany zachodzące na rynku
frachtowym;
Doradzać w zakresie konkretnych problemów,
które pojawiają się u klientów w związku
z wykorzystywaniem umów czarterowych;
Wykorzystywać zasady międzynarodowej
wymiany towarowej i podziału zadań w zakresie
transportu i ubezpieczeń pomiędzy
sprzedającego i kupującego;
Posługiwać się normami prawa morskiego
w działalności zawodowej;
Nawiązywać kontakty z klientami i umiejętnie
z nimi rozmawiać.

Z2 Przygotowywanie niezbędnych dokumentów transportowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Procedury dotyczące realizowanych czynności
i obiegu dokumentów stosowane w pracy
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Stosować wymagane procedury w praktyce
zawodowej;
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maklera morskiego;
Treść wzorcowych dokumentów
wykorzystywanych w obrocie portowo-morskim;
Drogę przepływu dokumentów w obrocie
portowym i procedury przekazywania
dokumentów do odpowiednich podmiotów
zewnętrznych.



Wykorzystywać w swojej pracy wzorcowe
dokumenty, pomocne w zawieraniu umów
w obrocie portowo-morskim;
Przekazywać dokumenty do odpowiednich
jednostek organizacyjnych we własnym
przedsiębiorstwie i zainteresowanych
podmiotów zewnętrznych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Negocjowanie i zawieranie umów czarterowych oraz
umów w obrocie portowo-morskim
Kompetencja zawodowa Kz2: Negocjowanie i zawieranie umów czarterowych oraz umów
w obrocie portowo-morskim obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Przygotowywanie umów czarterowych i zawieranie czarterów na podróż i na czas
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady i techniki negocjacji umów czarterowych;
Reguły i zwyczaje zawierania umów
czarterowych;
Mechanizm kształtowania się stawek
frachtowych na rynku;
Formularze wzorcowych umów czarterowych
i możliwości ich modyfikowania stosownie do
potrzeb kontrahentów.




Negocjować umowy czarterowe;
Stosować w praktyce reguły i zwyczaje związane
z podpisywaniem umów czarterowych;
Wyszukiwać najkorzystniejsze cenowo oferty
przewozu ładunków drogą morską;
Wykorzystywać formularze wzorcowych umów
czarterowych przy zawieraniu umów
z kontrahentami.

Z4 Nadzorowanie wykonywania umów czarterowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Prawa i obowiązki armatora i czarterującego
w umowach czarterowych;
Zasady sprawowania nadzoru nad realizacją
umów czarterowych;
Sposoby rozwiązywania konfliktów między
stronami umów czarterowych.




Określać zakres praw i obowiązków armatora
oraz czarterującego w celu właściwego
zawierania umów czarterowych;
Nadzorować przebieg realizacji umów
czarterowych;
Rozwiązywać konflikty między stronami umów
czarterowych.

Z5 Przygotowywanie i zawieranie innych umów w obrocie portowo-morskim
WIEDZA – zna i rozumie:




UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
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Zasady funkcjonowania portów morskich
10
i portowych przedsiębiorstw usługowych ;
Zasady zawierania umów dotyczących
świadczenia usług portowych;
Zapisy typowe zawarte w umowach dotyczących
obrotu portowo-morskiego (nazwy stron,
przedmiot umowy, zakres praw i obowiązków
stron, ceny itp.).
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Wybierać spośród dostępnych przedsiębiorstw
te, które oferują usługi portowe o wysokiej
jakości i korzystnych cenach, i nawiązywać z nimi
współpracę;
Uzgadniać treść umów z zakresu usług
portowych;
Uwzględniać wszystkie zapisy, które powinny
znaleźć się w umowach związanych z obrotem
portowo-morskim.
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3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Przygotowanie i zawieranie umów ubezpieczenia
Kompetencja zawodowa Kz3: Przygotowanie i zawieranie umów ubezpieczenia morskiego
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z6 Dobieranie właściwych umów ubezpieczenia ładunków i statków
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady funkcjonowania rynku ubezpieczeń
morskich;
Procedury związane z zawieraniem umów
ubezpieczeniowych obejmujących ładunki
i statki;
Kryteria doboru wzorcowych umów
ubezpieczeniowych.




Analizować sytuację na rynku ubezpieczania
statków i ładunków oraz wyciągać praktyczne
wnioski z tej analizy;
Stosować wymagane procedury przy
ubezpieczaniu ładunków i statków;
Wybierać optymalne dla klienta, wzorcowe
umowy ubezpieczeniowe.

Z7 Przygotowywanie i zawieranie umów ubezpieczenia ładunków i statków
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Specyfikę oraz uwarunkowania stosowania
określonych form ubezpieczeń;
Wymogi prawne obowiązujące w zakresie
zawierania umów ubezpieczeniowych;
Zasady uzgadniania kompletności treści umów
ubezpieczeniowych.





Wykorzystywać dostępne formy umów
ubezpieczeniowych w swojej pracy zawodowej;
Zawierać umowy ubezpieczeniowe
z uwzględnieniem obowiązujących wymogów
prawnych;
Dbać o to, by zawierane umowy
ubezpieczeniowe były kompletne pod względem
treści.

3.5. Kompetencja zawodowa Kz4: Przygotowanie i zawieranie umów kupna oraz
sprzedaży statków morskich
Kompetencja zawodowa Kz4: Przygotowanie i zawieranie umów kupna oraz sprzedaży statków
morskich obejmuje zestaw zadań zawodowych Z8, Z9, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z8 Przyjmowanie zleceń na kupno lub sprzedaż statków
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Sposoby kupna i sprzedaży statków;
Zasady kształtowania się cen na statki;
Sposoby przyjmowania zleceń na kupno
i sprzedaż statków;
Treść wzorcowych umów kupna i sprzedaży
statków.





Wykorzystywać zasady kupna i sprzedaży
statków przy doradzaniu klientom
zainteresowanym takimi transakcjami;
Wybierać optymalną pod względem jakości oraz
ceny ofertę kupna i sprzedaży statku;
Przyjmować zlecenia kupna i sprzedaży statków;
Wykorzystywać wzorcowe umowy przy realizacji
zleceń klientów w zakresie kupna i sprzedaży
statków.

Z9 Zawieranie umów na kupno lub sprzedaż statków
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Zasady sporządzania umów kupna i sprzedaży
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Zamieszczać w umowie kupna i sprzedaży statku
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statków;
Zasady prowadzenia negocjacji związanych
z zawieraniem umów kupna i sprzedaży statków;
Standardy zawierania umów kupna i sprzedaży
statku.





istotne zapisy umowne, wpływające na przebieg
transakcji (dane formalne, przedmiot umowy,
ceny, formy zapłaty, sposoby składania
reklamacji itp.);
Prowadzić w imieniu klientów negocjacje
umożliwiające zawarcie optymalnych dla nich
umów kupna i sprzedaży statków;
Zawierać umowy kupna i sprzedaży statku
zgodnie z przyjętymi standardami.

3.6. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie makler morski powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Przestrzegania obowiązujących norm etycznych w pracy maklera morskiego, zasad uczciwości,
rzetelności zawodowej i poufności.
Samodzielnego podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności wynikającej
z zawieranych umów.
Dokonywania wnikliwej oceny własnych działań zawodowych, co znacząco pomaga eliminować
błędy i doskonalić proces zawierania umów czarterowych.
Wykonywania pracy samodzielnie, a jeżeli jest to konieczne, we współpracy z innymi
pracownikami z przedsiębiorstw obrotu portowo-morskiego.
Dbania o dobre relacje z usługobiorcami (tworzenie dobrej atmosfery do współpracy, szybkie
i wyczerpujące udzielanie odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz zabieganie o właściwe
zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartych umów).
Uzupełniania i pogłębiania kompetencji zawodowych, które wpływają na jakość pracy maklerów
morskich.
Wprowadzania usprawnień i innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy oraz
stosowania nowych technologii IT.

3.7. 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
makler morski.
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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 makler morski

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.8. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie makler morski 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
Makler morski może uzyskać zatrudnienie w różnego typu przedsiębiorstwach obrotu portowo-morskiego: maklerstwa morskiego, żeglugi nieregularnej, żeglugi regularnej, żeglugi promowej,
żeglugi wycieczkowej, zarządach portów, przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych, giełdach
frachtowych i giełdach towarowych. Może też prowadzić indywidualną działalność gospodarczą
w zakresie świadczenia usług maklerskich. Zawód maklera morskiego należy do deficytowych
i trudnych pod względem pozyskania niezbędnej wiedzy i umiejętności.
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.
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Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
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
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 (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie makler morski.
W ramach zawodów pokrewnych (szkolnych) technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk
oraz technik spedytor można potwierdzić kwalifikacje:
 AU.22 Obsługa magazynów,
 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów,
 AU.32 Organizacja transportu,
 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.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) w tych zawodach mogą być organizowane przez:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, 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.
Kompetencje właściwe dla ww. kwalifikacji potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu (również w trybie eksternistycznym).
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W zawodzie makler morski preferowane jest wykształcenie wyższe uzyskane w publicznych
i niepublicznych uczelniach na studiach I i II stopnia i studiach podyplomowych.
WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter,
wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.

Szkolenie
Makler morski może podwyższać swoje kwalifikacje uczestnicząc w:
 kursach specjalistycznych, organizowanych przez instytucje szkoleniowe, uczelnie wyższe
i organizacje branżowe,
 krajowych i międzynarodowych seminariach i konferencjach,
 targach branżowych,
 projektach samodzielnego uczenia się.
Przykłady kursów szkoleniowych:
 Draft survey – standardy obliczania masy ładunkowej,
 Praktyczne aspekty ubezpieczeń transportowych, Optymalizacja procesu wyboru ubezpieczenia
w transporcie,
 Przeszkolenie w zakresie ładunków niebezpiecznych, Przeszkolenie w zakresie znajomości
Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiu
zanieczyszczeniu (kodeks ISM),
 Obliczanie ciężaru ładunku statku na podstawie zanurzenia, Ubezpieczenia morskie w praktyce
usług komplementarnych obrotu portowego.
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: 31.03.2019]:
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
http://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
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4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie makler morski jest zróżnicowane i waha się
najczęściej od 4200 zł do 8600 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na pełen etat.
Poziom wynagrodzenia zależy od wielu czynników, m.in.:
 wykształcenia, znajomości języków obcych, stażu pracy i doświadczenia zawodowego
pracownika,
 lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa,
 pochodzenia kapitału (polski lub zagraniczny),
 rodzaju pracodawcy (prywatny lub publiczny),
 nasilenia konkurencji i stanu koniunktury na rynku frachtowym.
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: 31.03.2019]:
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 makler morski 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,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska
w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 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 innymi, 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.
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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 (2019 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: 31.03.2019 r.














Dyrektywa Rady (UE) 2018/131 z dnia 23 stycznia 2018 r. wdrażająca Umowę zawartą między
Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją
Pracowników Transportu (ETF) w sprawie zmiany dyrektywy Rady 2009/13/WE zgodnie
z wprowadzonymi w 2014 r. poprawkami do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.,
zatwierdzonymi przez Międzynarodową Konferencję Pracy w dniu 11 czerwca 2014 r. (Dz. U. UE L
22 z 21.01.2018, s. 28).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/399 z dnia 9 marca
2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks
graniczny Schengen) (Dz. U. UE L 77 z 23.03.2016, s. 1).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.
ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. UE L 269 z 10.10.2013, s. 1).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).
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 2018 r. poz.
2153, 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 2018 r. poz. 2175).
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1933).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
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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 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).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Literatura branżowa:











Ficoń K.: Logistyka morska. Statki, porty, spedycja. Bel Studio, Warszawa 2013.
Grzelakowski A., Matczak M.: Współczesne porty morskie funkcjonowanie i rozwój. Akademia
Morska w Gdyni, Gdynia 2012.
Klimek H., Funkcjonowanie rynku usług portowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2010.
Kujawa J. (red): Organizacja i technika transportu morskiego. Wydanie trzecie poprawione
i uzupełnione. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
Łopuski J. (red): Prawo morskie. Tom II. Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998.
Matusiewicz M., Kowalczyk A., Waligóra Ł.: Transport morski XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe
SOPHIA, Katowice 2016.
Miler R.K.: Bezpieczeństwo transportu morskiego. PWN, Warszawa 2019.
Misztal K. (red): Organizacja i funkcjonowanie portów morskich. Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Pszenny J., Eksploatacja handlowa statku. Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1978.
Stopford M.: Maritime economics. 3rd edition. Routledge, London and New York 2009.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:








Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
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
Informator o egzaminie w kwalifikacji AU.22 Obsługa magazynów:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/333107.pdf
Informator o egzaminie w kwalifikacji AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/333108.pdf
Informator o egzaminie w kwalifikacji AU.32 Organizacja transportu:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/333107.pdf
Informator o egzaminie w kwalifikacji AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/333106.pdf
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Informator o egzaminie w kwalifikacji AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych
z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/333107.pdf
Informator o egzaminie w zawodzie Technik eksploatacji portów i terminali:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/333106.pdf
Informator o egzaminie w zawodzie Technik logistyk:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/333107.pdf
Informator o egzaminie w zawodzie Technik spedytor:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/333108.pdf
Leksykon prawa morskiego: https://pdf.helion.pl/e_0elk/e_0elk.pdf
Ładunkoznawstwo: http://www.wzieu.pl/files/mat_dyd/ladun/Ladunkoznawstwo_konspekt.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wynagrodzenie pośrednika w ubezpieczeniach morskich i jego transparentność w świetle
projektowanych zmian dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (IMD2):
https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/32masniak.pdf
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Zbiór praktyk i zasad współpracy uczestników obrotu portowego:
http://www.kigm.pl/component/banners/click/6

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.
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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.
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.

Kompetencja
zawodowa

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)
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.

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.
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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:
1. poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
2. 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.
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.

Zawód

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.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Agent klarujący

Podmiot działający na podstawie umowy agencyjnej
wyłącznie w imieniu określonego armatora, który
zajmuje się załatwianiem spraw związanych
z wejściem i wyjściem statku z portu oraz
zawieraniem umów dotyczących przewozu
ładunków.

Ustawa z dnia 18 września
2001 r. - Kodeks morski
http://prawo.sejm.gov.pl/isa
p.nsf/download.xsp/WDU201
80002175/T/D20182175L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

2

Armator

Osoba prawna lub fizyczna, która prowadzi
działalność transportową, związaną z eksploatacją
statków własnych lub wynajętych.

Ustawa z dnia 18 września
2001 r. - Kodeks morski
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
002175/T/D20182175L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]
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3

Cumowanie

Usługa (czynność) polegająca na czasowym
unieruchomieniu statków morskich przy nabrzeżu
portu. Działanie takie jest konieczne ze względu
bezpieczeństwa statku i konieczności
unieruchomienia w trakcie załadunku lub
rozładunku i innych czynności prowadzonych na
statku.

Misztal K. (red): Organizacja
i funkcjonowanie portów
morskich, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2010.

4

Czarter na czas i czarter
gołego statku

Umowy transportu ładunku statkiem morskim,
które polega na oddaniu do dyspozycji
czarterującemu całego statku na określony czas.
Dodatkowa czarter gołego statku (barebaoat
charter party) jest wynajęciem statku bez załogi
i części wyposażenia statku. Chcąc skorzystać z tej
umowy czarterujący musi sam zorganizować załogę
i uzupełnić niezbędne wyposażenie.

Kujawa J. (red): Organizacja
i technika transportu
morskiego. Wydanie trzecie
poprawione i uzupełnione.
Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2015.

5

Czarter na podróż

Umowa transportu ładunku statkiem morskim,
polegająca na wykonaniu jednego lub kilku rejsów
i udostępnieniu czarterującemu części lub całości
przestrzeni ładunkowej (ładowni) na statku.

Łopuski J. (red): Prawo
morskie. Tom II. Oficyna
wydawnicza Branta, Bydgoszcz
1998

6

Czarterujący

Osoba prawna lub fizyczna zawierająca umowę
przewozu ładunku drogą morską (umowę
czarterową). Nazywa się go także frachtującym.

Ustawa z dnia 18 września
2001 r. - Kodeks morski
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180
002175/T/D20182175L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

7

Eksploatator portów

Pracownik lub przedsiębiorca portu zajmujący się
organizowaniem załadunku i rozładunku statków
i środków transportu lądowego. Ponadto zajmuje
się nadzorem nad przemieszczaniem ładunków na
terenie portu oraz zapewnieniu warunków do
składowania ładunków.

https://psz.praca.gov.pl/rynek
-pracy/bazydanych/klasyfikacja-zawodowi-specjalnosci/wyszukiwarkaopisow-zawodow
[dostęp: 31.03.2019]

8

Ładunek

Jakiekolwiek dobro rzeczowe, które jest
przedmiotem przewozu. Pojęcie ładunku stosowane
jest od momentu nadania przesyłki do przewozu
środkiem transportu do momentu jej odbioru.

9

Obsługa statku
w porcie

Czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem
statku oraz zaopatrzeniem w paliwo, części
zamienne i zapasy żywności oraz usługi holownicze,
a także pilotowanie wejścia do portu i wyjścia
statku z portu.

10

Portowe
przedsiębiorstwa
usługowe

Przedsiębiorstwa działające na terenie portów
morskich, zajmujące się załadunkiem
i rozładunkiem, obsługą środków transportowych,
składowaniem oraz innymi usługami realizowanymi
na ładunkach.

11

Port morski

Obszar o wydzielonych akwenach i gruntach,
posiadający specyficzną infrastrukturę portową,
która umożliwia obsługę statków (załadunek
i rozładunek oraz inne czynności) i środków
transportu lądowego. Port morski stanowi także
miejsce składowania krótkoterminowego lub
długoterminowego ładunków.

Misztal K. (red): Organizacja
i funkcjonowanie portów
morskich, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2010.
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Misztal K. (red): Organizacja
i funkcjonowanie portów
morskich, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2010.
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Misztal K. (red): Organizacja
i funkcjonowanie portów
morskich, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2010.
Misztal K. (red): Organizacja
i funkcjonowanie portów
morskich, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2010.
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12

Pośrednik działający na
zlecenie

Zawodowe pośredniczenie w zawieraniu umów lub
realizacji określonych czynności dla różnych
zleceniodawców. Pośrednik działa na zasadzie
umowy zlecenia, w której określony jest dokładnie
zakres czynności do wykonania, po ich
zrealizowaniu zlecenie wygasa.

Ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny
http://prawo.sejm.gov.pl/isa
p.nsf/download.xsp/WDU201
80001025/T/D20181025L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

13

Rynek frachtowy

Rynek, na którym zawierane są transakcje
czarterowania statków w formie umów czarteru na
podróż i czarteru na czas.

Stopford M.: Maritime
economics. 3rd edition.
Routledge, London and New
York 2009.

14

Spedytor

Podmiot zajmujący się, w ramach działalności
gospodarczej, organizowaniem transportu dla
ładunków.

Ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny
http://prawo.sejm.gov.pl/isa
p.nsf/download.xsp/WDU201
80001025/T/D20181025L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

15

Sprzedaż statków

Przekazanie statku i prawa do jego własności na
kupującego w zamian za ustaloną zapłatę.
Przedmiotem sprzedaży może być statek nowy,
używany lub będący w budowie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Stopford M.: Maritime
economics. 3rd edition.
Routledge, London and New
York 2009.

16

Telepraca

Praca poza zakładem pracy, wykonywana za
pomocą komunikacji elektronicznej (internetu,
telefonów i telefaksów). Pracownik zatrudniony na
zasadach telepracy wykonuje ją w sposób
regularny, co oznacza powtarzalność i cykliczność
działań.

Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy
http://prawo.sejm.gov.pl/isa
p.nsf/download.xsp/WDU201
80000917/T/D20180917L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

17

Umowa czarterowa

Umowa transportu polegająca na przewozie
statkami morskimi ładunku. Przewóz może
odbywać się poprzez wynajęcie przestrzeni
ładunkowej lub całego statku. Zawarcie umowy
czarterowej poprzedzają negocjacje warunków
cenowych (ceny frachtu) i innych ustaleń.

Łopuski J. (red): Prawo
morskie. Tom II. Oficyna
wydawnicza Branta, Bydgoszcz
1998.

18

Umowy holownicze

Świadczenie za wynagrodzeniem usług polegających
na holowaniu, pchaniu, przeciąganiu, dopychaniu
i odciąganiu statku. Za usługę holowniczą uznaje się
także asystę holownika, który jest w gotowości do
wykonania usługi.

Ustawa z dnia 18 września
2001 r. - Kodeks morski
http://prawo.sejm.gov.pl/isa
p.nsf/download.xsp/WDU201
80002175/T/D20182175L.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

19

20

Usługi
ubezpieczeniowe

Załadowca

Usługi polegające na wypłacaniu przez
ubezpieczyciela odszkodowania w razie wystąpienia
szkody po stronie ubezpieczającego (zawierającego
umowę ubezpieczenia). Odszkodowania wypłacane
są na podstawie wcześniej opłaconych przez
ubezpieczającego składek ubezpieczycielowi.
Ubezpieczeniu podlegać mogą ładunki i środki
transportu w tym statki.

Ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny
http://prawo.sejm.gov.pl/isa
p.nsf/download.xsp/WDU201
80001025/T/D20181025L.pdf

Podmiot, który dostarcza ładunek przeznaczony do
przewozu statkiem.

Łopuski J. (red): Prawo
morskie. Tom II. Oficyna
wydawnicza Branta, Bydgoszcz
1998.

23

[dostęp: 31.03.2019]

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.
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