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I. PLAN  NAUCZANIA  DLA  TECHNIKUM 
 
Plan nauczania jest zgodny z wymogami szkolenia marynarzy żeglugi śródlądowej  
i Konwencji STCW w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz 
pełnienia wacht przygotowujących do pracy w dziale maszynowym, na poziomie 
pomocniczym oraz na poziomie operacyjnym. 

KLASA 
L.p. Nazwa przedmiotu I II III IV 

Razem 
godzin 
tygodniowo w 
cyklu 
nauczania 

  1 Statki żeglugi śródlądowej 1    1 
  2 
 

Nawigacja i prowadzenie żeglugi 
śródlądowej 

 
 

4 
 

2 
 

 
 

6 
 

  3 
 

Podstawy technologii i konstrukcji 
statków 

5 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

  4 Budowa i remont statków  2 2  4 
  5 Mechanizmy i urządzenia statkowe  2 2  4 

  6 Silniki spalinowe  2 2  4 
  7 Siłownie okrętowe   2 2 4 
  8 
 

Elektrotechnika, elektronika  
i automatyka statkowa 

 
 

2 
 

2 
 

 
 

4 
 

  9 Ochrona środowiska wodnego   2  2 

10 Transport śródlądowy    2 2 

11 
 

Techniki informatyczne w transporcie 
śródlądowym

   2 2 

12 
 

Język niemiecki dla marynarzy 
żeglugi śródlądowej 

 
 

 
 

 
 

3 
 

3 
 

13 
 

Język angielski dla mechaników 
okrętowych 

 
 

 
 

 
 

3 
 

3 
 

14 Zajęcia praktyczne 6    6 

 Razem 12 12 14 12 50 

15a 
15b 

 

Praktyka zawodowa na statkach żeglugi 
śródlądowej lub praktyka morska w 
zakresie siłowni okrętowych wraz z 
kursami bezpieczeństwa żeglugi 
morskiej *) 

 
1 

miesiąc

 
1 

miesiąc

 
1 

miesiąc 

  

 
*) Uczniowie/słuchacze pierwszy miesiąc praktyki odbywają na statku szkolnym 

żeglugi śródlądowej, od 2-go miesiąca praktyka może być realizowana na statku 

szkolnym żeglugi śródlądowej lub statku morskim, w zależności od potrzeb rynku 

pracy i  zainteresowań uczniów / słuchaczy. 
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II. PLAN  NAUCZANIA  DLA  SZKOŁY  POLICEALNEJ 
 

Dla młodzieży  

Liczba godzin tygodniowo 

 
 
 
Lp. 

 
 
 
Zajęcia edukacyjne Semestr

I 
Semestr

II 
Semestr

III 
Semestr 
     IV 

 
 

Razem liczba 
godzin 

tygodniowo w 
cyklu nauczania
 

1 Statki żeglugi śródlądowej 1 1   1 

2 
 

Teoria prowadzenia i 
eksploatacji statku 

4 
 

4 
 

2 
 

2 
      

6 
 

3 
 

Podstawy technologii i 
konstrukcji statków 

5 
 

5 
 

 
 

 
 

5 
 

4 Budowa i remont statków 4 4   4 

5 
 

Mechanizmy i urządzenia 
statkowe 

4 
 

4 
 

 
 

 
 

4 
 

6 Silniki spalinowe   4 4 4 

7 Siłownie okrętowe   4 4 4 

8 
 

Elektrotechnika, elektronika 
i automatyka statkowa 

 
 

 
 

4 
 

4 
 

4 
 

9 
 

Ochrona środowiska 
wodnego 

 
 

 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 Transport śródlądowy   2 2 2 

11 
 

Techniki informatyczne w 
transporcie śródlądowym 

  2 2 2 

12 Język niemiecki dla 
marynarzy żeglugi 
śródlądowej 

  3 3 3 

 13 
 

Język angielski dla 
mechaników okrętowych 

 
 

 
 

3 
 

3 
 

3 
 

 14 Zajęcia praktyczne 6 6   6 

Razem 24 24 26     26 

Zarys wiedzy o gospodarce 2 2   

Wychowanie fizyczne 2 2 2      2 

Razem godzin edukacyjnych 28 28 28     28 
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 50 

15a 
15b 

Praktyka zawodowa na 
statkach żeglugi 
śródlądowej lub praktyka 
morska w zakresie siłowni 
okrętowych wraz z kursami 
bezpieczeństwa żeglugi 
morskiej. *) 

 1 
miesiąc

1 
miesiąc 

1 
miesiąc 

*) Uczniowie/słuchacze pierwszy miesiąc praktyki odbywają na statku szkolnym 
żeglugi śródlądowej, od drugiego miesiąca praktyka może być realizowana na statku 
szkolnym żeglugi śródlądowej lub statku morskim, w zależności od potrzeb rynku 
pracy i zainteresowań uczniów/słuchaczy. 
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III. PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 
 

Wykaz przedmiotów zawodowych: 
  1. Statki żeglugi śródlądowej       str.   7 

  2. Nawigacja i prowadzenie żeglugi śródlądowej    str.  11 

  3. Podstawy technologii i konstrukcji statków     str.  18 

  4. Budowa i remont statków       str.  29 

  5. Mechanizmy i urządzenia statkowe      str.  38 

  6. Silniki spalinowe        str.  49 

  7. Siłownie okrętowe        str.  58 

  8. Elektrotechnika, elektronika i automatyka statkowa   str.  67 

  9.  Ochrona środowiska wodnego      str.  81 

10. Transport śródlądowy        str.  89 

11.Techniki informatyczne w transporcie śródlądowym   str.  94 

12. Język niemiecki dla marynarzy żeglugi śródlądowej   str.  98 

13. Język angielski dla mechaników okrętowych    str. 102 

14. Zajęcia praktyczne        str. 107 

15a- Praktyka zawodowa śródlądowa       str. 118 

15b. Praktyka zawodowa morska       str. 124 
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1. STATKI  ŻEGLUGI  ŚRÓDLĄDOWEJ 
 

1. Szczegółowe cele kształcenia 
Uczeń w wyniku kształcenia powinien umieć: 

1)  sklasyfikować statki śródlądowe, 

2)  ocenić znaczenie transportu wodnego dla gospodarki, 

3)  określić minimalny skład załogi statku i podział zadań na statku, 

4) ocenić  statek śródlądowy  oraz jego  urządzenia i wyposażenie pod względem 

technicznym, warunków bezpieczeństwa żeglugi, higieny pracy, warunków 

sanitarnych, ochrony środowiska i posiadanych dokumentów warunkujących jego 

zdolność żeglugową, 

5) posłużyć się nazewnictwem części i elementów składowych statku, 

6) posłużyć się pojęciami pływalności, stateczności i niezatapialności, 

7)  posłużyć się nazewnictwem wyposażenia cumowniczego i kotwicznego statku, 

8)  obsłużyć urządzenia cumownicze i kotwiczne statku, 

9)  sklasyfikować urządzenia sterowe i rodzaje sterów, 

10)  omówić pojęcie sterowności, zwrotności i stateczności kursowej oraz rozkład sił na 

sterze, 

11)  obsłużyć urządzenia do łączenia zestawów pchanych, 

12)  posłużyć się urządzeniami i wyposażeniem holowniczym, 

13)  posłużyć  się urządzeniami do sygnalizacji  dźwiękowej statku, 

14)  posłużyć się sprzętem awaryjnym statku, 

15)  rozpoznać rodzaje alarmów i czynności alarmowe w alarmach statkowych, 

16)  obsłużyć urządzenia przeładunkowe statku, 

17)  sklasyfikować urządzenia zejściowe, 

18)  posłużyć się sprzętem i narzędziami do robót pokładowych i konserwacyjnych.  

 

2. Materiał nauczania 
1. Dzieje żeglugi i rozwój statków oraz znaczenie transportu wodnego dla 

gospodarki. Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej, pojęcie i rodzaje 

statków. 
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2. Podstawowe wiadomości o statkach. Elementy składowe statku. Nazewnictwo 

części statku i podział pomieszczeń. Elementy konstrukcyjne statku. 

Podstawowe wiadomości o pływalności i stateczności statków. Załoga statku i 

podział zadań. 

3. Urządzenia i wyposażenie cumownicze. Elementy wyposażenia i urządzeń 

cumowniczych. Liny cumownicze, podział i ich rodzaje. Pachołki i pierścienie 

cumownicze, rodzaje, konstrukcja oraz rozmieszczenie na statku. Przewłoki 

i kluzy cumownicze. Wciągarki cumownicze. Wyposażenie dodatkowe - rzutki, 

bosaki, bumsztagi, haki, szakle okrętowe, bloki linowe, odbijacze. Sposoby 

cumowania. 

4. Urządzenia i wyposażenie kotwiczne. Elementy urządzenia kotwicznego. 

Kotwice i ich rodzaje. Łańcuch kotwiczne, szekle, krętliki, haki odrzutne, stopery 

łańcucha kotwicznego. Elementy wciągarki kotwicznej. Przyczepność kotwic. 

5. Urządzenia sterowe statków. Rozkład sił na sterze. Typy sterów. Elementy 

urządzeń sterowych. Pojęcie sterowności i stateczności kursowej. 

6. Urządzenia i wyposażenie do łączenia zestawów pchanych. Rodzaje połączeń 

w zestawach. Elementy urządzeń i wyposażenia do łączenia zestawów 

pchanych. Wymogi stawiane połączeniom zestawów pchanych. 

7. Urządzenia i wyposażenie holownicze. Holowanie statków na linie i przy burcie 

statku. Elementy urządzeń i wyposażenia holowniczego statków. Liny 

holownicze. 

8. Urządzenia i wyposażenie ratunkowe. Elementy urządzeń i wyposażenia 

ratunkowego. Łodzie ratunkowe – konserwacja, wyposażenie i pływalność łodzi. 

Urządzenia do opuszczania łodzi ratunkowych. Tratwy i pływaki ratunkowe. 

Indywidualne środki ratunkowe. 

9. Urządzenia i wyposażenie dźwiękowe statków. Elementy urządzenia do 

sygnalizacji dźwiękowej statków. Rodzaje urządzeń. 

10. Wyposażenie awaryjne statków. Pojęcie awarii. Elementy wyposażenia 

awaryjnego statku. Posługiwanie się sprzętem awaryjnym. 

11. Alarmy statkowe. Rodzaje alarmów statkowych. Czynności alarmowe w alarmie 

„człowiek za burtą”, wodnym, pożarowym i „opuszczenia statku”. Instrukcje 

alarmowe. 

12. Urządzenia przeładunkowe. Zamknięcia otworów w kadłubie i nadbudówkach.  
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13. Urządzenia zejściowe oraz sprzęt do robót pokładowych i konserwacyjnych na 

statku. 

 
3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 

Pogram nauczania przedmiotu „Statki żeglugi śródlądowej” zawiera wiedzę, 

którą powinien posiadać uczeń w celu poznania zasad organizacji pracy, 

wyposażenia i obsługi statku w czasie eksploatacji oraz podczas alarmów w zakresie 

pracy w służbie pokładowej statku. Technik żeglugi śródlądowej powinien posiadać 

wiedzę z zakresu budowy urządzeń i zasad bezpiecznego ich użytkowania oraz 

konserwacji osprzętu i wyposażenia pokładowego, a także zasad konserwacji statku. 

W celu uzyskania zamierzonych wyników nauczania należy stosować metody 

aktywizujące ucznia, a dominującą metodą powinien być wykład z pokazami 

urządzeń i wyposażenia statku. 

W procesie  dydaktycznym należy oceniać ucznia na bieżąco przez 

systematyczne sprawdzanie nabytych wiadomości i umiejętności, a także na 

podstawie aktywności ucznia na zajęciach. 

Należy organizować uczniom wycieczki do stoczni, na statek szkolny i statki 

żeglugi śródlądowej oraz zapewnić dostęp do biblioteki, czytelni i internetu. 

 

4. Podstawowe środki dydaktyczne 
Zajęcia dydaktyczne powinny odbywać się w pracowni wyposażonej  

w przykładowe dokumentacje techniczne, foliogramy, literaturę fachową, filmy 

dydaktyczne, środki audiowizualne oraz modele i ich przekroje przedstawiające: 

1) rodzaje lin stosowanych na statkach, 

2) łańcuchy, klamry, ściągacze, haki, szekle, 

3) bloki, talie, 

4) osprzęt stały i ruchomy statku, 

5) osprzęt cumowniczy i holowniczy,  

6) typy kotwic i łańcuchy kotwiczne, 

7) środki do konserwacji statku, 

8) narzędzia do konserwacji statku,  

9) urządzenia do łączenia zestawów pchanych, 

10) urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej statków, 
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11) indywidualne środki ratunkowe, 

12) różne rodzaje i typy statków śródlądowych. 

 
5. Literatura 
1. Samuel W, Wach Z, Kosicki M, Poradnik do nauki na stopnie oficerskie  

w zawodzie nawigatora na statkach żeglugi śródlądowej, P.P. Żegluga na Odrze, 

1984 

2. Orszulok W., Wyposażenie pokładowe statku handlowego, Wyd. Morskie, 

Gdańsk 1970 

3. Gładysz B., Poradnik marynarza, Wyd. Morskie, Gdańsk 1979 

4. Pawłowski S., Wiedza okrętowa, WSMW, Gdynia 1975 

5. Domański A., Birn J., Korozja okrętów i jej zapobieganie, Wyd. Morskie, Gdańsk 

1970 

6. Jurkiewicz K., Konserwacja statku, Wyd. Morskie, Gdańsk 1970 

7. Puchalski J., Uciński H., Vademecum Marynarza Pokładowego, TRADEMAR, 

Gdynia 1993 
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2. NAWIGACJA I PROWADZENIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
 

1.Szczegółowe cele kształcenia 

Uczeń w wyniku kształcenia powinien umieć: 

1) posłużyć się oznakowaniem i sygnalizacją statków oraz wykorzystać 

oznakowanie dróg wodnych, 

2) prowadzić żeglugę statkiem zgodnie z przepisami ruchu i postoju statków, 

zasadami praktyki żeglarskiej, z uwzględnieniem warunków nawigacyjnych, 

hydrologicznych, meteorologicznych i rejonów pływania, 

3) sklasyfikować rozwiązania napędów, sterów i urządzeń pokładowych statków 

oraz określić zasady manewrowania statkiem, zestawem pchanym, sprzężonym 

i holowanym, 

4) określić cechy manewrowe statków i oddziaływanie czynników wewnętrznych 

i zewnętrznych na manewrowanie i prowadzenie statku,  

5) manewrować statkiem w portach i na szlakach żeglugowych, 

6) manewrować statkiem lub łodzią ratunkową w akcjach ratowania ludzi i ratowania 

statków, akcjach ochrony czystości środowiska wodnego, przeciwpowodziowych 

i lodołamania, 

7) zastosować procedury w przypadku wypadnięcia za burtę statku oraz udzielić 

pierwszej pomocy medycznej tonącemu, 

8) sporządzić rozkłady alarmowe dla różnych rodzajów statków, 

9) określić zasady regulacji rzek, budowy kanałów i budowli hydrotechnicznych,  

utrzymania dróg wodnych i ochrony przed powodzią, 

10) posłużyć się locjami dróg wodnych oraz innymi pomocami i wydawnictwami 

nawigacyjnymi, 

11) posłużyć się osprzętem pokładowym w zakresie prac linowych, pokładowych, 

ciesielskich, porządkowych i konserwacyjnych, 

12) obsłużyć urządzenia pokładowe i nawigacyjne oraz użytkować wyposażenie 

pokładowe, sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy, 

13) posłużyć się mapami nawigacyjnymi przy określaniu pozycji i kierunków, 

14) omówić zasadę działania radaru nawigacyjnego, 

15) obsłużyć radar lub symulator radarowy, 

16) wyregulować obraz radaru i zmienić zakresy, 
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17) zidentyfikować echo radaru od innych statków, od typowych obiektów i znaków 

szlaku żeglownego, 

18) zanalizować ruch innego statku na podstawie przemieszczania się echa, 

19) określić pozycję statku na podstawie obrazu radarowego,  

20) przeprowadzić statek na podstawie informacji radarowych, uwzględniając 

ograniczenia radaru jako przyrządu nawigacyjnego, 

21) posłużyć się urządzeniami łączności wewnętrznej  i radiokomunikacyjnej, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami komunikacji na statku, 

22) zastosować zgodny z przepisami tryb postępowania po wypadkach żeglugowych, 

23) wykorzystać komunikaty służb hydrologiczno-meteorologicznych oraz służb 

administracji wodnej, 

24) posłużyć się oznakowaniem nawigacyjnym dróg wodnych, rozróżnić rodzaje 

statków eksploatowanych na drogach wodnych i określić ich parametry 

eksploatacyjne, 

25) posłużyć się zasadami eksploatacji statków śródlądowych i dokumentacją 

eksploatacyjną, 

26) rozpoznać rodzaje ładunków statków, ich właściwości i określić sposoby ich 

przechowywania, 

27) wykorzystać zasady przestrzegania ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji 

statków, 

28) zastosować zasady szacunku dla polskiej bandery. 

 

2. Materiał nauczania 
1. Ogólne wiadomości z hydrologii i hydrologia rzeczna. Erozja, ruch rumowiska 

i formacje denne w rzekach. Jeziora naturalne i sztuczne. Hydrologia jezior. 

Zlodowacenie rzek i jezior. 

2. Regulacja i kanalizacja rzek. Kanały żeglugowe. Budowle wodne. Stocznie i porty 

śródlądowe — budowa, rodzaje i przeznaczenie. Ochrona przed powodzią. 

3. Szlak żeglowny i oznakowanie przebiegu szlaku żeglugowego. Znaki żeglugowe 

regulujące ruch na drogach wodnych. 

4. Wzrokowa sygnalizacja statków w ruchu i na postoju oraz jej charakterystyka. 

Sygnały dźwiękowe statków i ich charakterystyka. 
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5. Klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych. Locja rzek, jezior i dróg wodnych 

w Polsce. Drogi wodne Europy. 

6. Opory ruchu i rodzaje oporów. Układ fal wokół poruszającego się statku. 

Zwrotność i sterowność statków. Teoria steru. Stery statków i  ich podział. Zasada 

działania, zalety i wady poszczególnych typów sterów. Działanie sterów przy 

ruchu statków wstecz. Cyrkulacja statku i charakterystyka okresów cyrkulacji. 

Wpływ pędnika, tonażu, zanurzenia, mocy maszyn, siły wiatru i prędkości prądu 

na sterowność i czynniki wpływające na stateczność kursową statków. Rodzaje 

napędów statków. Zasada działania śruby napędowej. Prądy opływające kadłub 

i ster statku jedno i dwuśrubowego oraz ich wpływ na zachowanie się statku 

i sterowność statku. Statki dwuśrubowe i zasada sterowania śrubami. Zjawiska 

w czasie ruchu  na kanale. Jazda wzdłuż stromo opadającego dna. Myszkowanie 

statku. Wzajemny wpływ statków w czasie mijania i wyprzedzania. Wpływ wiatru 

i prądu na statek. Zasada przemieszczania promów na uwięzi pod działaniem 

prądu. Holowanie i pchanie statków. Sposoby holowania i opory statków 

holowanych. Zasady zestawiania zestawów holowniczych na różnych drogach 

wodnych i w różnych sytuacjach. Zwrotność holownika i zwrotność statków 

holowanych. Holowanie statków przy burcie i sterowność zestawów sprzężonych. 

Holowanie specjalne. Zalety systemu pchania statków. Dobór wielkości zestawów 

pchanych. Wymogi stawiane zestawom pchanym. Rodzaje i formy zestawów 

pchanych. Zestawianie zestawów pchanych i opory zestawów pchanych. 

Rozwiązania napędu i sterowania zestawów pchanych. Manewrowanie statkiem, 

zestawem pchanym i zestawem holowanym po śródlądowych drogach wodnych. 

Cechy manewrowe statków. Komendy manewrowe. Manewry podchodzenia  

i odchodzenia od nabrzeża w różnych warunkach nawigacyjnych statkiem jedno  

i dwuśrubowym oraz zestawem pchanym. Manewry zawracania i manewry przy 

zestawianiu zestawu pchanego i holowanego. Wprowadzanie i wyprowadzanie 

statków z portów i odgałęzień dróg wodnych. Prowadzenie statku w „dół” i w 

„górę” rzeki. Przejście statków przez zakola. Manewry napuszczania statku rufą. 

Manewry „najeżdżania na róg” Manewry kotwiczenia i odkotwiczenia statku. 

Prowadzenie statku pod żeglownym przęsłem mostu. Prowadzenie statków przez 

śluzy, pochylnie, podnośnie i jazy. Manewry i żegluga w czasie zjawisk lodowych. 

Żegluga w okresie niskich i wysokich stanów wody. Rodzaje statków i ich 

charakterystyka. Ładowność i wyporność statków. 
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7. Podstawowe akty prawne regulujące żeglugę na śródlądowych drogach wodnych. 

Zasady praktyki żeglarskiej. Zasięg działania i kompetencje Urzędów Żeglugi 

Śródlądowej. Kwalifikacje, minimalny skład załóg i obowiązki załóg statków. Znaki 

rozpoznawcze i sygnalizacja statków. Dopuszczenie statków do żeglugi. Ogólne 

zasady ruchu na śródlądowych drogach wodnych. Strony i kierunki szlaku 

żeglownego. Mijanie się statków, sygnalizacja przy mijaniu, wybór stron mijania. 

Mijania w wąskich przejściach. Wyprzedzanie się statków, sygnalizacja przy 

wyprzedzaniu, wybór stron wyprzedzania. Zawracanie statków i ruch statków na 

skrzyżowaniach dróg wodnych. Zasady ruchu statków na odcinkach o ruchu 

jednokierunkowym. Zasady ruchu promów. Zasady ruchu statków prowadzonych 

na podstawie informacji radarowych. Zasady ruchu zestawów pchanych, 

holowanych i sprzężonych. Zasady prowadzenia statków pod przęsłami mostów 

stałych i ruchomych. Zasady ruchu statków przez kanały śluzowe, śluzy 

komorowe, pochylnie i jazy. Zasady wprowadzania statków do kanałów, portów  

i bocznych dróg wodnych. Żegluga we mgle, innych warunkach ograniczonej 

widzialności i żegluga w nocy. Kotwiczenie i postoje statków. Wybór miejsca na 

postoje statków. Ruch statków na zakolach rzecznych i manewry napuszczania 

statków rufą. Lokalne przepisy żeglugowe dla polskich dróg wodnych. 

Ograniczenia ruchu i żeglugi statków według przepisów lokalnych. Zasady ruchu 

statków na drogach wodnych Europy. Przepisy portowe dla polskich portów 

morskich i śródlądowych. Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom. 

Postępowanie po wypadkach żeglugowych. Obowiązki kierownika statku, załogi  

i tryb postępowania po wypadku żeglugowym. Udzielanie pomocy statkom po 

wypadku żeglugowym. Zgłaszanie wypadku żeglugowego. Dochodzenie 

powypadkowe i sporządzenie protokołu po wypadku żeglugowym. Tok 

postępowania po uszkodzeniu kadłuba statku. Podnoszenie zatopionych statków. 

Udzielanie pomocy statkom osiadłym na mieliźnie. Kodeks postępowania 

administracyjnego w zakresie wypadków żeglugowych. 

8. Systemy łączności stosowane w żegludze morskiej i śródlądowej. System 

łączności VHF. Rodzaje, budowa, zasada działania urządzeń radiotelefonicznych 

VHF. Obsługa, regulacja i źródła zasilania radiotelefonów VHF. Prowadzenie 

łączności w zakresie VHF. Procedury łączności radiotelefonicznej 

w niebezpieczeństwie i dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie procedur 

łączności w języku polskim, angielskim i niemieckim. Wiadomości i umiejętności 
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niezbędne do uzyskania świadectwa operatora radiotelefonisty VHF. Rodzaje 

systemów łączności wewnętrznej na statkach. Budowa, zasady działania 

i obsługa urządzeń łączności wewnątrzstatkowej.  Procedury stosowane 

w łączności wewnętrznej. 

9. Podstawowe wiadomości o Ziemi. Praca na mapie morskiej i wydawnictwa 

nawigacyjne. Określenie kierunków, kursów, namiarów i prędkości. Ocena 

odległości. Pozycja zliczona i obserwowana. 

10. Budowa i zasada działania radaru. Strojenie i obsługa radaru. Pomiary odległości 

i kierunków za pomocą radaru. Identyfikacja echa na ekranie radarowym. Analiza 

ruchu innego statku na podstawie przemieszczania jego echa na ekranie oraz 

postępowanie zapobiegawcze przed zderzeniem. Określanie pozycji statku. 

Ćwiczenia w prowadzeniu i manewrowaniu statkiem na symulatorze radarowym 

lub radarze nawigacyjnym z wprowadzanie różnych parametrów ruchu i różnych 

warunków pływania. 

 

3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 
Program nauczania przedmiotu „Teoria prowadzenia i eksploatacji statku” 

zawiera wiadomości z nawigacji jako nauki o sposobach bezpiecznego prowadzenia 

statku po śródlądowych drogach wodnych, z locji jako opisu dróg wodnych dla 

bezpiecznej nawigacji statku oraz eksploatacji statku śródlądowego. Jest głównym 

przedmiotem w technikum oraz szkole policealnej żeglugi śródlądowej i niezbędnym 

elementem wykształcenia zawodowego w zakresie pracy w służbie pokładowej 

statku. 

Nauczając przedmiotu „Teoria prowadzenia i eksploatacji statku” należy 

odwoływać się do praktycznych doświadczeń uczniów nabytych w trakcie praktyk 

zawodowych na statkach.  

Podczas nauki uczeń winien opanować nie tylko umiejętności i odpowiadające 

im treści ujęte w podstawie programowej, ale również umiejętności samodzielnego 

przyswajania wiedzy z zakresu nawigacji, locji i eksploatacji statku. Wymaga to 

pełnej aktywizacji uczniów w procesie nauczania i wdrażania ich do samodzielnego 

korzystania ze źródeł informacji, jak poradniki, podręczniki, locje, mapy i inne 

publikacji nautyczne.  
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Dla uzyskania założonych celów należy stosować odpowiednie metody 

nauczania. Zaleca się stosowanie metod aktywizujących ucznia, wdrażających do 

samodzielnego myślenia, a dominującą metodą powinien być wykład z szeroko 

stosowanymi pokazami i ćwiczeniami. 

Realizację procesu dydaktycznego należy oceniać na bieżąco przez 

systematyczne sprawdzanie nabytych wiadomości i umiejętności. Ocenę należy 

wystawiać na podstawie aktywności ucznia na zajęciach, ocen z odpowiedzi ustnych 

oraz prac kontrolnych.  

4. Podstawowe środki dydaktyczne 

1. Zestaw map dróg wodnych. 

2. Zestaw map morskich polskiego wybrzeża. 

3. Zestaw tablic poglądowych do realizacji pokazów przewidzianych programem. 

4. Zestaw foliogramów, przeźroczy i filmów. 

5. Tablice lub modele znaków nawigacyjnych. 

6. Tablice świateł i znaków dziennych statków. 

7.  Zestaw modeli urządzeń i wyposażenia pokładowego statków. 

8. Zestaw przyrządów nawigacyjnych. 

9. Tablice magnetyczne z modelami statków. 

10. Zestaw przyrządów nawigacyjnych. 

11. Komplety przyborów nawigacyjnych. 
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11. Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych 

12. Międzynarodowy Kod Żeglugi Śródlądowej CEVNI 

13. Międzynarodowe przepisy o transporcie wodnym materiałów niebezpiecznych 

ADN i ADNR 

14. Konwencje o żegludze na Renie i Konwencje o żegludze na Dunaju 

15. Prawo Wodne i przepisy wykonawcze (dot. ochrony środowiska) 

16. Ustawa o żegludze śródlądowej i komplet przepisów wykonawczych 
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3. PODSTAWY TECHNOLOGII I KONSTRUKCJI STATKÓW 

 
Program nauczania przedmiotu „Podstawy technologii i konstrukcji statków” 

realizuje zagadnienia zawarte w kursach modelowych IMO „Rysunek techniczny’’  

i „Materiałoznawstwo okrętowe” na poziomie operacyjnym. 

 

1. Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku kształcenia uczeń powinien umieć: 

1) rozróżnić przybory kreślarskie i materiały rysunkowe, 

2) przygotować przybory kreślarskie i materiały rysunkowe do wykonania szkiców, 

3) wykonać szkice figur płaskich i brył geometrycznych w rzutach prostokątnych 

i aksonometrycznych, 

4) zwymiarować rysowane i szkicowane przedmioty i części maszyn; 

5) odczytać rysunki z uwzględnieniem wymiarowania, 

6) zastosować właściwe rzuty do przedstawienia zewnętrznych i wewnętrznych 

kształtów przedmiotu, 

7) odczytać na rysunkach technicznych oznaczenia: chropowatości i falistości 

powierzchni, tolerancji wymiarów, pasowań, tolerancji kształtu i położenia, 

rodzajów obróbek powierzchni, 

8) naszkicować w uproszczeniu wybrane części maszyn, 

9) narysować poprawnie: połączenia gwintowe, wielowypustowe, rurowe, spawane, 

lutowane, skurczowe, klejone, 

10) odczytać schematy rysunków siłowni okrętowych, 

11) wykonać rysunek części maszyny; 

12) skorzystać z norm przy sporządzaniu rysunku technicznego, 

13) zastosować technikę komputerową do powielania informacji rysunkowej, 

14) odnieść podstawowe zasady mechaniki ogólnej i podstawy wytrzymałości 

materiałów do budowy maszyn i urządzeń okrętowych, 

15) rozróżnić podstawowe rodzaje odkształceń, 

16) wykonać proste obliczenia wytrzymałościowe: na rozciąganie, ściskanie, ścinanie, 

skręcanie, zginanie, wyboczenie, 

17) określić środek ciężkości, 

18) sporządzić wykresy momentów zginających i sił tnących, 
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19) obliczyć moment skręcający i sporządzić jego wykres, 

20) obliczyć naprężenia przy wyboczeniu, 

21) wyjaśnić pojęcie wytrzymałości złożonej, 

22) wyjaśnić pojęcie wytrzymałości zmęczeniowej, 

23) określić czynniki wpływające na zmianę wytrzymałości zmęczeniowej, 

24) zastosować technikę komputerową do prostych obliczeń wytrzymałościowych, 

25) rozróżnić rodzaje połączeń nierozłącznych i rozłącznych stosowanych 

w siłowniach okrętowych, 

26) określić budowę i zasady działania osi, wałów, łożysk, sprzęgieł, hamulców i  

mechanizmów, 

27) dobrać odpowiednią metodę pomiarową, 

28) rozpoznać narzędzia i przyrządy pomiarowe, 

29) zaplanować sposób przeprowadzenia pomiaru, 

30) rozróżnić rodzaje trasowania, 

31) wyjaśnić istotę obróbki ręcznej i rozróżnić jej podstawowe operacje, 

32) sklasyfikować i rozpoznać materiały konstrukcyjne metalowe (stopy żelaza 

i metali nieżelaznych) oraz określić ich podstawowe właściwości fizyczne, 

chemiczne, mechaniczne i technologiczne, 

33) rozpoznać materiały niemetalowe (tworzywa sztuczne, materiały, uszczelniające, 

materiały kompozytowe, drewno, szkło, guma, materiały cierne, spawalnicze) 

oraz określić ich właściwości i zastosowanie, 

34) określić zastosowanie materiałów w żegludze śródlądowej (konstrukcyjnych, 

regeneracyjnych, szczeliw), 

35) opisać zasady doboru materiałów, 

36) wyjaśnić procesy obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, 

37) rozróżnić i dobrać odpowiednią technikę łączenia metali, 

38) wyjaśnić istotę obróbki plastycznej i rozróżnić podstawowe operacje, 

39) wyjaśnić zasady procesów metalurgicznych i odlewniczych, 

40) opisać pojęcia związane z tolerowaniem, 

41) rozróżnić rodzaje pasowania, 

42) dobrać odchyłki na podstawie norm, 

43) objaśnić zagadnienia związane z chropowatością, 

44) zastosować Przepisy Towarzystw Klasyfikacyjnych dotyczące materiałów 

okrętowych, 
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45) wyjaśnić istotę obróbki mechanicznej skrawaniem, 

46) rozróżnić budowę obrabiarek do obróbki mechanicznej skrawaniem, 

47) wyjaśnić istotę korozji i sposoby jej zapobiegania; 

48) skorzystać z danych zawartych w komputerze. 

 

2. Materiał nauczania 
1. Znormalizowane elementy rysunku technicznego  

Rodzaje rysunków technicznych. Znormalizowane formaty arkuszy rysunko-wych. 

Podziałki rysunkowe. Linie rysunkowe. Forma graficzna arkusza. Tabliczki 

rysunkowe i opisywanie rysunków. Widoki, przekroje, kłady. Układ rzutni, rzuty 

elementów w przestrzeni. Przekroje proste i łamane. Normalizacja oznaczeń oraz 

wymiarowania i opisów na różnych rodzajach rysunków. 

2. Połączenia  

Uproszczenia rysunkowe części maszynowych. Uproszczenia rysunkowe różnych 

elementów: gwintów, osi, wałów, łożysk, sprężyn, kół zębatych, pasowych  

i łańcuchowych, kołków, spoin. Uproszczenia rysunkowe różnych rodzajów 

połączeń rozłącznych i nierozłącznych. Oznaczenia graficzne stosowane  

w uproszczeniach rysunkowych. 

3. Zasady wymiarowania  

Elementy wymiaru rysunkowego. Ogólne zasady wymiarowania. Szczególne 

przypadki wymiarowania. Uproszczenia wymiarowe. Parametry określające 

chropowatość powierzchni. Znaki chropowatości i falistości. Zapis chropowatości  

i falistości na rysunkach. Tolerowanie wymiarów liniowych i ich oznaczenia na 

rysunkach. Rodzaje pasowań i ich oznaczenia. Zapis rodzaju obróbki powierzchni. 

Elementy rysunku wykonawczego. 

4. Rysowanie i wymiarowanie  

Elementy rysunku wykonawczego; Czytanie rysunków wykonawczych części 

maszyn. Wykonanie opisów i oznaczeń na rysunkach wykonawczych części 

maszyn. Zasady wykonywania rysunków wykonawczych. Opis i oznaczenia na 

rysunkach wykonawczych. Uproszczenia na rysunkach wykonawczych. Rysunki 

złożeniowe. Zasady sporządzania rysunków złożeniowych. Schematy instalacji 

siłowni okrętowych. 
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5. Schematy układów hydraulicznych i pneumatycznych  

Czytanie i rysowanie schematów układów hydraulicznych i pneumatycznych. 

6. Schematy instalacji elektrycznej  

Czytanie i rysowanie schematów instalacji elektrycznej. 

7. Czytanie rysunków technicznych  

Czytanie rysunków technicznych oraz schematów instalacji z dokumentacji  

technicznej statku. Przechowywanie informacji rysunkowej ze szczególnym  

uwzględnieniem techniki komputerowej. 

8. Statyka – wiadomości wstępne  

Rzut siły na oś. Warunki równowagi płaskiego zbieżnego układu sił. Moment siły 

względem punktu. 

9. Wiadomości wstępne o odkształceniach  

Podział odkształceń. Naprężenia normalne i styczne. 

10. Rozciąganie i ściskanie  

Odkształcenia przy osiowym rozciąganiu i ściskaniu. Prawo Hooke’ a, moduł  

sprężystości wzdłużnej. Statyczne próby rozciągania i ściskania. Obliczenia 

wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych przenoszących naprężenia 

rozciągające lub ściskające. 

11. Ścinanie  

Prawo Hooke’a przy naprężeniach stycznych. Moduł sprężystości postaciowej. 

Ścinanie technologiczne. Obliczenia wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych 

przenoszących obciążenia ścinające. 

12. Zginanie 

Moment zginający i siła tnąca w dowolnym przekroju belki. Wykresy momentów  

zginających i sił tnących. Odkształcenia przy zginaniu. Obliczanie belek na zginanie 

na podstawie warunku wytrzymałościowego. Określanie momentów bezwładności 

osiowego i biegunowego. Linia ugięcia i strzałka ugięcia belki. 

13. Skręcanie 

Moment skręcający w przekroju poprzecznym wału maszynowego. Odkształcenia 

przy skręcaniu. Obliczanie skręcanych elementów konstrukcyjnych o kształtach 

obrotowych na podstawie warunku wytrzymałościowego i warunku sztywności. 

14. Wytrzymałość zmęczeniowa  

Zjawisko zmęczenia materiału. Czynniki wpływające na wartość wytrzymałości   

zmęczeniowej. Warunek wytrzymałościowy przy obciążeniach zmiennych. 

 21



15. Wyboczenie 

Wyjaśnienie zjawiska wyboczenia. Obliczenia wytrzymałościowe: siła krytyczna,   

smukłość pręta, naprężenia przy wyboczeniu. 

16. Połączenia 

Charakterystyka i zastosowanie połączeń mechanicznych. Charakterystyka 

i zastosowanie połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, 

klejonych, gwintowych, klinowych, wpustowych, kołkowych i sworzniowych. 

17. Łożyska ślizgowe  

Rola i zadania łożysk. Tarcie w łożyskach. Smarowanie łożysk. Rodzaje i budowa 

łożysk. Materiały łożyskowe. 

18. Łożyska toczne  

Budowa i rodzaje łożysk tocznych. Nośność i trwałość łożysk tocznych. 

Smarowanie łożysk tocznych. Tarcie w łożyskach tocznych. 

19. Sprzęgła 

Rodzaje, budowa i zastosowanie sprzęgieł. 

20. Hamulce 

Budowa, rodzaje i zastosowanie hamulców. 

21. Przekładnie 

Przełożenie przekładni. Ogólna charakterystyka przekładni ciernych.  Wielkości 

charakteryzujące koło zębate. Metody wykonywania uzębień kół zębatych.  

Zastosowanie przekładni zębatych stożkowych, ślimakowych. Przekładnie 

cięgnowe: pasowe, linowe, łańcuchowe 

22. Pomiary warsztatowe: cel i dokładność pomiarów warsztatowych, narzędzia 

pomiarowe i ich własności metrologiczne, przyrządy pomiarowe, rodzaje i zakres 

stosowania, budowa i zasada działania suwmiarki i mikrometru, narzędzia  

i przyrządy do dokładnych pomiarów, metody pomiarowe i ich własności, przykłady 

sposobów przeprowadzenia pomiarów. 

23. Trasowanie: trasowanie na płaszczyźnie, trasowanie przestrzenne. 

24. Podstawowe operacje obróbki ręcznej: budowa stanowiska ślusarskiego, zasady 

bezpieczeństwa pracy, ścinanie, wycinanie i przecinanie metali, cięcie metali 

nożycami i na piłach, gięcie i prostowanie metali, piłowanie metali, wiercenie, 

pogłębianie i rozwiercanie otworów, nacinanie gwintów i skrobanie metali, operacje 

towarzyszące obróbce ręcznej. 
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25. Podstawy metaloznawstwa: wiadomości ogólne, własności fizyczne metali i stopów, 

własności mechaniczne metali i stopów, otrzymywanie surówek i stali, stale i ich 

podział, staliwo i żeliwo, metale nieżelazne i ich stopy, aluminium i jego stopy, 

podstawowe  wyroby hutnicze. 

26. Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna: pojęcia podstawowe z zakresu obróbki 

cieplnej, pojęcia podstawowe z zakresu obróbki cieplnej, rodzaje obróbki cieplnej, 

podstawowe rodzaje obróbki cieplno-chemicznej. 

27. Materiały niemetalowe: rodzaje i zastosowanie tworzyw sztucznych, tworzywa 

ceramiczne i materiały uszczelniające. 

28. Technika łączenia metali: nitowanie, spawanie- metody otrzymywania i rodzaje 

spoin, spawanie elektryczne, spawanie gazowe, zgrzewanie metali, połączenia 

klejone, lutowanie i lutospawanie metali, połączenia wpustowe i wielowypustowe, 

połączenia sworzniowe i kołkowe, połączenia gwintowe, nowoczesne metody 

łączenia metali. 

29. Obróbka plastyczna: zastosowanie obróbki plastycznej, kucie swobodne, kucie 

maszynowe, tłoczenie na zimno i na gorąco, walcowanie metali. 

30. Odlewnictwo: wiadomości ogólne, materiały formierskie i formowanie. 

31. Tolerancje, pasowania, i chropowatość powierzchni: podstawowe pojęcia związane 

z tolerowaniem, układ tolerancji i pasowań wałków i otworów, rodzaje pasowania 

wałków i otworów, odchyłki i tolerancje kształtu, odchyłki i tolerancje położenia, 

chropowatość powierzchni. 

32. Obróbka skrawaniem: toczenie, budowa i rodzaje noży tokarskich, ogólna budowa 

tokarek, sposoby mocowania przedmiotów na tokarce i podstawowe prace 

wykonywane na tokarce, rodzaje i sposoby frezowania, budowa i klasyfikacja 

frezarek, struganie metali, budowa, zasada działania i obsługa szlifierek, budowa, 

rodzaje i przeznaczenie ściernic, technologia gładzenia i docieranie metali, 

nowoczesne metody maszynowej obróbki wiórowej. 

33. Korozja metali i ochrona przed korozją: rodzaje korozji i mechanizmy jej 

powstawania, sposoby zapobiegania korozji, odporność różnych metali na korozję, 

powłoki ochronne i technologia ich nanoszenia. 
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3. Uwagi o realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 
Rysunek techniczny 

Lp. Tematy zgodne z wymaganiami Konwencji STCW 
78/95 

Minimalna liczba 
godzin zgodna z 

kursem 
modelowym IMO

1. 

Znormalizowane elementy rysunku technicznego: 
formaty arkuszy; 
podziałki; 
grubości, rodzaje i zastosowanie linii rysunkowych; 
pismo techniczne; 
rzuty, układ rzutni; 
widoki, przekroje, kłady; 
tabliczki znamionowe. 

20 w tym: 
1 
1 
1 
1 
2 

12 
2 

2. 

Rysowanie połączeń: 
gwintowe – rodzaje gwintów; 
spawane – kształty spoin, oznaczenia, uproszczenia 
rysunkowe; 
lutowane, wielowypustowe, klejone, skurczowe, 
rurowe; 
koła i przekładnie zębate. 

10 w tym: 
2 
2 
 
2 
 
4 

3. 

Zasady wymiarowania: 
ogólne zasady wymiarowania; 
tolerancja i pasowanie w rysunku technicznym, 
oznaczanie tolerancji – kształtu, położenia, bicia; 
oznaczanie chropowatości – informacje dodatkowe na 
rysunku technicznym; 
rysowanie i wymiarowanie podstawowych elementów 
maszyn. 

10 w tym: 
2 
4 
 
2 
 
2 

4. 

Rysowanie przedmiotów : 
rysunki wykonawcze i złożeniowe podstawowych 
elementów maszyn; 
schematy instalacji siłowni okrętowych i zasady ich 
rysowania; 
wymiary główne i linie teoretyczne kadłuba; 
czytanie i rysowanie układów hydraulicznych i 
pneumatycznych; 
czytanie i rysowanie schematów instalacji 
elektrycznej; 
czytanie rysunków technicznych oraz schematów 
instalacji z dokumentacji technicznej statku 

20 w tym: 
10 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 

 Razem 60 
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Materiałoznawstwo okrętowe 

 

L. p. 

Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymogami Konwencji 

STCW  

Minimalna 
liczba godzin 

zgodna z kursem 
modelowym IMO 

1. 

Podstawy metaloznawstwa: 

• budowa metali i stopów, 

• stale, staliwa, żeliwa, 

• metale nieżelazne i ich stopy, 

• materiały niemetalowe (ceramika, tworzywa sztuczne, 

materiały pomocnicze, materiały spawalnicze), 

12 

2 

4 

2 

 

4 

2. 

Zastosowanie materiałów w okrętownictwie: 

• zastosowanie metali i stopów w okrętownictwie, 

• zastosowanie materiałów naturalnych, ceramiki i polimerów w 

okrętownictwie, 

• zastosowanie kompozytów na bazie polimerów i metali w 

okrętownictwie, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych: szczeliw, klejów i 

innych do regeneracji części maszyn i w eksploatacji siłowni, 

• zastosowanie materiałów spawalniczych w okrętownictwie, 

10 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

3. 

Procesy wytwarzania i obróbka metali i stopów: 

• procesy metalurgiczne i odlewnicze i ich wpływ na właściwości 

metali, 

• podstawy obróbki plastycznej i jej wpływ na właściwości 

metali, 

• podstawy procesów obróbki cieplnej oraz ich wpływ na 

właściwości materiału, 

8 

3 

 

3 

2 

4. 
Korozja metali i ochrona przed korozja 

• rodzaje zniszczeń korozyjnych, 

• sposoby zapobiegania korozji, 

6 

3 

3 

5. 
Przepisy Towarzystw Klasyfikacyjnych dotyczące materiałów 

okrętowych 
2 

 Razem 38 
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Przedmiot stanowi podbudowę programową do realizacji innych przedmiotów 

zawodowych, jak:  

- elektrotechnika, elektronika i automatyka, 

- silniki spalinowe, 

- siłownie okrętowe, 

- budowa i remont statków, 

- fizyka, 

- chemia. 
 

Nauczanie przedmiotu  "Podstawy konstrukcji statków" powinno wykształcić 

umiejętność wykonywania i czytania szkiców i rysunków technicznych, posługiwania 

się dokumentacją techniczną i normami rysunku technicznego, wykształcić 

umiejętność racjonalnego doboru i użytkowania materiałów w przemyśle 

maszynowym. Projektując proces nauczania, należy zwrócić szczególną uwagę na 

bezpieczeństwo i porządek podczas ćwiczeń, stosowanie poprawnej terminologii, 

związki występujące pomiędzy stosowaniem materiałów, a technikami wytwarzania 

oraz na umożliwienie uczniowi dostępu do różnych źródeł informacji, w tym do 

Internetu.  Ćwiczenia mogą być wykonywane na arkuszu rysunkowym lub w zeszycie 

(szkicowniku) w trakcie zajęć. Zajęcia dydaktyczne powinny też odbywać się  

w specjalistycznej pracowni wyposażonej w modele narzędzi, obrabiarek oraz 

połączeń rozłącznych i nierozłącznych. Duże znaczenie mają wycieczki do zakładów 

pracy. W wyniku zajęć uczeń powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami 

zgodnymi z wymogami Konwencji STCW, określonymi na poziomie operacyjnym. 

Głównym celem nauczania jest kształtowanie umiejętności technicznego 

podejścia do procesu projektowania prostych części maszyn  i wiązania mechaniki 

technicznej z częściami maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem technik 

komputerowych.  

Nauczyciel może stosować różne metody sprawdzania: 

- odpowiedzi ustne, 

- wykonanie ćwiczeń, 

- samoocena ucznia. 

Decydujące znaczenie ma systematyczna ocena. Jasne kryteria wymagań i sposoby  

oceniania pozytywnie wpływają na jakość i atmosferę procesu kształcenia. 
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4. Podstawowe środki dydaktyczne  
1. Modele: 

-elementów płaskich, brył geometrycznych i elementów przestrzennych, 

przekrojów, 

-podstawowych części maszyn – elementów stosowanych w siłowni okrętowej, 

sprzęgieł, hamulców, przekładni. 

2. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. 

3. Normy, katalogi łożysk tocznych i ślizgowych, 

4. Materiały dydaktyczne ilustrujące:  

-zasady szkicowania, zasady rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego, 

sposoby wymiarowania, zasady wykonywania widoków i przekrojów. 

uproszczenia rysunkowe,  

-schematy instalacji siłowni okrętowej, schematy instalacji elektrycznej, schematy 

układów hydraulicznych i pneumatycznych, schematy instalacji z dokumentacji 

technicznej statku. 

5. Specjalistyczne programy komputerowe wspomagające tworzenie rysunków 

technicznych oraz bazy danych wyrobów hutniczych, stali, elektrod 

spawalniczych. 

6. Plansze, foliogramy: 

klasyfikacja stali, staliwa i żeliwa, klasyfikacja materiałów niemetalowych, 

klasyfikacja materiałów pomocniczych, procesy obróbki cieplnej i cieplno-

chemicznej. Próbki materiałów metalowych i materiałów pomocniczych (próbki 

smarów, olejów napędowych i smarowych).  

7. Przepisy towarzystw klasyfikacyjnych. 

8. Atlas struktur metalograficznych. 

9. Przykładowa dokumentacja do porównywania cech konstrukcyjnych i technolo- 

gicznych  wyrobów. 

10. Instrukcje obsługi silników spalinowych, turbin, sprężarek. 
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4. BUDOWA I REMONT STATKÓW 

 
Program nauczania przedmiotu „Budowa i remont statków” realizuje zagadnienia 

zawarte w kursie modelowym IMO z przedmiotów „Budowa i teoria okrętu” 

i „Technologia remontów i badania nieniszczące” na poziomie operacyjnym „Budowa 

okrętu” i „Wiedza okrętowa” na poziomie pomocniczym. 

 

1. Szczegółowe cele kształcenia 

 W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

1) rozróżnić i sklasyfikować statki wg przeznaczenia, rodzaju napędu i sterowania, 

2) scharakteryzować konstrukcję kadłuba statku i jego geometrię, 

3) rozróżnić i scharakteryzować materiały konstrukcyjne stosowane do budowy 

statku, 

4) rozróżnić typy wiązań kadłuba i rozpoznawać elementy konstrukcji statku, 

5) wykorzystać w praktyce wiedzę o pływalności i stateczności statku oraz 

o wytrzymałości kadłuba, 

6) zinterpretować podstawowe prawa z zakresu statyki i dynamiki statku, 

7) rozróżnić i scharakteryzować rodzaje pędników, 

8) scharakteryzować elementy i zespoły sterujące statkiem, 

9) wysondować zbiorniki i rozróżniać ich rodzaje, 

10)  rozróżnić i scharakteryzować wyposażenie pokładowe i ratownicze, 

11) zastosować procedury w czasie awarii urządzeń statkowych, 

12) skorzystać z środków pierwszej pomocy, ratunkowych i gaśniczych, 

13) skorzystać z dokumentacji konstrukcyjnej i statecznościowej, 

14) zaplanować i zorganizować remont silnika, turbin, turbosprężarek, maszyn 

i urządzeń pomocniczych, 

15) ocenić stan techniczny silnika okrętowego, w tym z wykorzystaniem metod 

wibroakustycznych, 

16) opracować plan naprawy silnika okrętowego, turbin, turbosprężarek, maszyn  

i urządzeń pomocniczych, 

17) dobrać właściwe narzędzia do prac remontowych, 

18) przygotować silnik, turbinę, turbosprężarkę, maszyny i urządzenia pomocnicze do 

naprawy, 
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19) zdemontować silnik, turbinę, turbosprężarkę, maszyny i urządzenia pomocnicze 

na zespoły i elementy, 

20) oczyścić elementy silnika, turbin i turbosprężarek, maszyn i urządzeń 

pomocniczych oraz dokonać oględzin weryfikacyjnych, 

21) wykonać pomiary weryfikacyjne, stosując właściwe przyrządy pomiarowe, 

22) oszacować błędy pomiaru, 

23) wykryć wady materiałowe różnymi metodami, 

24) wykonać próby szczelności instalacji silników, 

25) naprawić elementy i podzespoły maszyn okrętowych, 

26) naprawić kadłub okrętowego silnika spalinowego, 

27) naprawić elementy i podzespoły maszyn okrętowych z wykorzystaniem 

kompozytów i tworzyw sztucznych, 

28) przeprowadzić montaż silnika, turbin, turbosprężarek, maszyn i urządzeń 

pomocniczych, 

29) posadowić silnik na fundamencie, 

30) przeprowadzić próby zdawcze silnika, maszyn i urządzeń po naprawie,  

31) przeprowadzić remont rurociągów i armatury okrętowej, 

32) postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminu pracy, 

 

2. Materiał nauczania 
1. Ogólny podział statków. Podział statków wg kryteriów. Ogólne wiadomości 

o statku i elementach konstrukcji  . Podział wnętrza kadłuba. Plany ogólne 

różnych typów statku.  

2. Elementy charakteryzujące wielkość statku.  Podstawowe pojęcia określające 

statek -PP, PS, owręże, współczynnik pełnotliwości . 

3. Wymiary główne statku. Linie teoretyczne. Znaki zanurzenia i odczytywanie 

zanurzenia. Wyporność, nośność i pojemność. Objętość ładowni i współczynniki 

załadowania. Wolna burta i znak wolnej burty. 

4. Instytucje klasyfikacyjne. Instytucje klasyfikacyjne i ich znaczenie. Zakres 

i technika klasyfikacji. 

5. Zagadnienia wytrzymałości i konstrukcja kadłuba. Materiały stosowane do 

budowy kadłubów. Sposoby łączenia blach poszycia i usztywnień. Kadłub na 

wodzie spokojnej i na fali, obliczenie wytrzymałości. Układy wiązań kadłuba. 
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Konstrukcja kadłuba denna, burtowa, pokładu, grodzi i międzypokładów. 

Konstrukcja dziobu i rufy. 

6. Stateczność początkowa.  Ciężar statku i współrzędna środka ciężkości. Wypór 

statku i współrzędna środka wyporu. Warunki równowagi. Przemieszczanie się 

środka wyporu, metacentra. Stateczność kształtu i ciężaru. Wpływ przesunięcia 

ciężarów na statku. Wpływ przyjmowania lub zdejmowania ciężarów na 

stateczność początkową. Wpływ ciężarów zawieszonych i swobodnych na 

stateczność statku. Próba przechyłów. 

7. Stateczność przy dużych kątach przechyłu. Przemieszczanie się środka wyporu 

i metacentrum poprzecznego. Krzywa ramion stateczności statycznej. 

Pantokareny. Krzywa Reada (krzywa ramion prostujących). Wpływ kształtu 

kadłuba i położenia środka masy na przebieg krzywej Reada. Kryteria 

stateczności statycznej  PRS. 

8. Stateczność dynamiczna. Krzywa stateczności dynamicznej. Określenie 

wielkości maksymalnego ramienia  prostującego. Określenie kąta zalewania. 

Określenie wielkości momentu wychylającego od działania wiatru. Kryterium 

pogodowe PRS. 

9. Stateczność wzdłużna. Przegłębienie, duży promień metacentryczny, kąt 

przegłębienia, obliczanie zmiany przegłębienia powstałego w wyniku przyjęcia 

lub przesunięcia masy. 

10. Obliczanie wyporności statku na podstawie zanurzenia. Odczytywanie 

zanurzenia, poprawki zanurzenia. Określenie wyporności statku odkształconego 

na podstawie wykresu Firsowa. Określenie ilości ładunku na podstawie 

zanurzenia statku. 

11. Stateczność statku podczas dokowania i na mieliźnie. Określenie zanurzenia, 

przy którym podczas dokowania statek utraci stateczność. Ocena możliwości 

samodzielnego zejścia statku z mielizny. 

12. Niezatapialność. Określenia podstawowe. Stopień zatapialności przedziału. 

Metody obliczania położenia i stateczności statku uszkodzonego ( metoda 

przyjętej masy i metoda stałej wyporności). Wymagania Konwencji SOLAS i 

przepisów PRS w zakresie niezatapialności.  

13. Rodzaje narzędzi stosowanych w montażu i demontażu  urządzeń.  

14. Zasady montażu i demontażu elementów i podzespołów w siłowni okrętowej. 

Mycie, czyszczenie i konserwacja elementów, podzespołów i urządzeń.  
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15. Przyrządy pomiarowe stosowane w remontach maszyn i urządzeń oraz ich 

zastosowanie.  

16. Pomiary błędów kształtu i położenia.  

17. Regeneracja elementów z wykorzystaniem kompozytów i tworzyw sztucznych.  

18. Technologia remontu okrętowych tłokowych silników  spalinowych: 

przygotowanie i organizacja remontu silnika, pomiary przed rozpoczęciem 

demontażu, demontaż podstawowych zespołów  silnika, pomiary w czasie 

trwania montażu oraz po zakończeniu remontu, regulacja i próby silnika po 

naprawie. 

19. Technologia remontu turbin parowych, gazowych i turbosprężarek. 

20. Technologia remontu maszyn i urządzeń pomocniczych: pomp, sprężarek, 

wentylatorów, filtrów, wymienników ciepła, urządzeń hydraulicznych i ochrona 

środowiska morskiego: przygotowanie i organizacja remontu, pomiary przed 

rozpoczęciem demontażu, demontaż podstawowych zespołów, weryfikacja i 

naprawa elementów, pomiary w czasie trwania montażu oraz po zakończeniu 

remontu, próby po naprawie. 

21. Technologia napraw rurociągów i armatury okrętowej. 

22. Technologia remontu linii wałów: weryfikacja i demontaż linii wałów, naprawa 

wałów, montaż  i sprawdzanie linii wałów, wytyczanie osi linii wałów. 

23. Badania nieniszczące materiałów: ultradźwiękowe metody kontroli jakości 

materiałów oraz pomiary grubości materiałów, magnetyczno - proszkowe i 

penetracyjne metody wykrywania nieciągłości materiałów, radiograficzne 

metody kontroli jakości materiałów, wykrywanie nieciągłości metodami 

elektrycznymi. 

24. Diagnostyka techniczna maszyn i urządzeń okrętowych: diagnostyka 

wibroakustyczna maszyn wirnikowych i tłokowych, nowe systemy diagnostyki  

technicznej na przykładach CoCoS - MAN B&W, MAPEX-PR, SIPWA-TP, 

SULZER, endoskopia w zastosowaniu okrętowym. 

25. Gospodarka remontowa na statkach: procesy starzenia fizycznego kadłuba i 

wyposażenia statku, organizacja remontów awaryjnych, międzyrejsowych, 

rocznych, klasowych, planowanie remontów, gospodarka częściami 

zamiennymi. 

26. Zbiorniki, zasady sondowania zbiorników. 
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27. Zasady organizacji pracy na statku. Działy: pokładowy i maszynowy. Relacje: 

przełożony – podwładny. Podległość służbowa. 

28. Zasady pracy w dziale maszynowym w czasie normalnej eksploatacji: wachty, 

służby, praca dniówkowa. 

29. Zadania członków załogi podczas alarmów i awarii urządzeń okrętowych. 

30. Rozmieszczenie środków pierwszej pomocy medycznej – podręcznego sprzętu 

ratowniczego i przeciwpożarowego. 

31. Obowiązki motorzysty wynikające z ISM Code i regulaminu pracy. 

 

3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania  
Budowa i teoria okrętu – poziom operacyjny 

Lp. Tematy zajęć dydaktycznych  zgodne z wymogami 
Konwencji STCW  

Minimalna liczba 
godzin zgodna z 
kursem modelowym 
IMO 

1.  Geometria kadłuba statku 7 
2.  Typy wiązań i elementy konstrukcji 5 
3.  Typy statków 2 
4.  Rodzaje pędników 2 
5.  Sposoby sterowania statkiem 2 
6.  Zbiorniki, zasady sondowania zbiorników 2 
7.  Obciążenia konstrukcji kadłuba 2 
8.  Pływalność, stateczność i niezatapialność  2 
9.  Stateczność dynamiczna 2 
10.  Materiały konstrukcyjne 2 
11.  Układy wiązań wewnętrznych kadłuba 2 
12.  Konstrukcja dna, pokładów, burt, poszycia kadłuba 2 
13.  Pędniki i stery 1 
14.  Wyposażenie pokładowe 1 
15.  Wyposażenie ratownicze 1 
16.  Charakterystyka siłowni okrętowych 1 
17.  Przeglądy, dokowanie 1 
18.  Korzystanie z dokumentacji konstrukcyjnej 2 
19.  Działalność IMO i instytucji klasyfikacyjnych 1 

 Razem 40 
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Technologia remontów i badania nieniszczące 

Lp. Tematy zajęć dydaktycznych  zgodne z wymogami 
Konwencji STCW 78/95 

Minimalna liczba 
godzin zgodna z 
kursem modelowym 
IMO 

1 Rodzaje narzędzi stosowanych w montażu i demontażu 

urządzeń 

5 

2 Zasady montażu i demontażu elementów i 

podzespołów w siłowni okrętowej 

8 

3 Zasady bezpieczeństwa przy pracach montażowych i 

demontażowych 

2 

4 Podstawy metrologii warsztatowej 1 

5 Regeneracja elementów z wykorzystaniem kompozytów 

i tworzyw sztucznych 

3 

6 Technologia remontu okrętowych tłokowych silników 

spalinowych 

8 

7 Technologia remontu turbin parowych, gazowych i 

turbosprężarek 

5 

8 

 

Technologia remontu maszyn i urządzeń pomocniczych 

oraz ochrona środowiska morskiego 

6 

9 Technologia napraw rurociągów i armatury okrętowej. 4 

10 Technologia remontu linii wałów 8 

11 Badania nieniszczące materiałów 3 godz. zajęć 

laboratoryjnych 

12 Diagnostyka techniczna maszyn i urządzeń okrętowych 5 godz. zajęć 

laboratoryjnych 

13 Gospodarka remontowa na statkach 2 godz. zajęć 

laboratoryjnych 

 Razem  60 

 

Treści kształcenia zawarte w pozycji  11, 12, i 13 są realizowane w ilości 10 godzin 

ramach przedmiotu „Zajęcia praktyczne”. 
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Wiedza okrętowa – poziom pomocniczy 

 

Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymogami 

Konwencji STCW 

Minimalna 
liczba godzin zgodna 
z kursem modelowym 

IMO 

 
1. Zasady organizacji pracy na statku. Działy: pokładowy 

i maszynowy. Relacje : przełożony – podwładny. 
Podległość służbowa. 

2. Zasady pracy w dziale maszynowym w czasie 
normalnej eksploatacji: wachty, służby, praca 
dniówkowa. 

3. Zadania członków załogi podczas alarmów i awarii 
urządzeń okrętowych. 

4. Rozmieszczenie środków pierwszej pomocy 
medycznej – podręcznego sprzętu ratowniczego i 
przeciwpożarowego. 

5. Obowiązki motorzysty wynikające z ISM Code i 
regulaminu pracy. 

 

 
 
 
3 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
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Budowa okrętu – poziom pomocniczy 

 

Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymogami 

Konwencji STCW 

Minimalna 
liczba godzin zgodna 
z kursem modelowym 

IMO 

 
1. Typy statków. 
2. Elementy konstrukcji statku: kadłub, nadbudówka, 

dziób, rufa, przedziały wodoszczelne, grodzie 
zderzeniowe itp. 

3. Geometria kadłuba statku: 
• Linie teoretyczne, wymiary główne 
• Współczynnik pełnotliwości 
• Składowe masy 
• Wolna burta 

4. Sposoby sterowania statkiem. 
5. Zbiorniki, zasady sondowania zbiorników. 

2 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
2 
2 

 

 15 
 

Przedmiot bazuje na wiedzy przekazywanej w ramach przedmiotów:, podstawy 

konstrukcji maszyn, siłownie okrętowe, zajęcia praktyczne, silniki spalinowe, 

matematyka, fizyka, chemia. Zajęcia powinny odbywać się w formie wykładów oraz 

laboratoryjnej. Ćwiczenia laboratoryjne powinny być prowadzone w grupach na 
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stanowiskach dydaktycznych. Szczególne znaczenie w nauczaniu tego przedmiotu 

mają wycieczki do zakładów pracy produkujących lub remontujących statki.  

W wyniku przeprowadzonych zajęć uczeń powinien wykazać się wiedzą 

i umiejętnościami zgodnymi z Konwencją STCW dotyczącymi standardów wymagań 

dla marynarzy wchodzących w skład wachty maszynowej (na poziomie 

pomocniczym) i oficerów mechaników (na poziomie operacyjnym).  

W czasie realizacji programu nauczyciel powinien zaplanować: 

- przeprowadzenie prac kontrolno-sprawdzajacych pisemnych i ustnych, 

- przeprowadzenie testów, 

- referaty i projekty badawcze, 

- praktyczne wykonanie zadań w czasie ćwiczeń. 

Materiał nauczania przewidziany programem należy sukcesywnie uzupełniać 

treściami wynikającymi z zastosowania nowych materiałów  i technologii. Należy 

opracować wykaz wymagań do zaliczenia na odpowiednią ocenę oraz zapoznać  

z nim uczniów . 

 

4. Podstawowe środki dydaktyczne 
1. Modele kadłubów, ich przekroje. 

2. Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie statków. 

3. Dokumentacje techniczne statków, plansze, foliogramy . 

4. Instrukcje stanowiskowe wykonywanych ćwiczeń. 

5. Dokumentacje techniczno-ruchowe okrętowych silników spalinowych, wirówek, 

wind, oczyszczalni ścieków. 

6. Stanowiska do wykonywania pomiarów warsztatowych wyposażone  

w: suwmiarkę, mikrometry, średnicówki, czujniki zegarowe, kątomierz. 

7. Stanowisko do badań nieniszczacych materiałów metodą ultradźwiekową i 

penetracyjną. 

8. Przykładowe technologie remontów elementów silnika spalinowego: wału 

korbowego, wału krzywkowego, głowicy, bloku. 

9. Katalogi części zamiennych silników spalinowych, sprężarek. 

10. Modele elementów silnika spalinowego, sprężarek, wirówek. 
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5. MECHANIZMY  I  URZĄDZENIA  STATKOWE 
 
Program nauczania przedmiotu „Mechanizmy i urządzenia statkowe” realizuje 

zagadnienia zawarte w kursach modelowych IMO z przedmiotu „Mechanizmy 

i urządzenia okrętowe” na poziomie pomocniczym, „Maszyny i urządzenia okrętowe”  

oraz  „Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja okrętowa” na poziomie operacyjnym. 

 

1.Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

1) omówić budowę i zasadę działania mechanizmów statkowych,  

2) wyjaśnić budowę, zasady eksploatacji i obsługi pomp wirowych wyporowych oraz 

układów pompowych, 

3) wyjaśnić proces sprężania gazów, budowę, obsługę i zasady eksploatacji 

sprężarek wyporowych, wirowych i wentylatorów, 

4) wyjaśnić proces sedymentacji, wirowania i filtracji, budowę oraz zasady obsługi 

i eksploatacji urządzeń do oczyszczania paliw i olejów smarnych, 

5) wyjaśnić proces wymiany ciepła i zasady bilansu cieplnego, budowę, zasady 

eksploatacji i obsługi wymienników  ciepła:  chłodnic,  podgrzewaczy,  skraplaczy,  

wyparowników, 

6) omówić budowę, zasady eksploatacji i obsługi urządzeń do produkcji wody 

słodkiej, 

7) omówić budowę, zasadę obsługi i eksploatacji układów hydraulicznych, 

8) wyjaśnić teorię sterowania, czynniki decydujące o zwrotności i stateczności 

kursowej statku, teorię płata i czynniki decydujące o mocy maszyny sterowanej, 

9) omówić elementy składowe urządzeń sterowych: budowę, obsługę i eksploatację 

elektrohydraulicznych maszyn sterowych nurnikowych, tłokowych, obrotowych 

i toroidalnych, 

10) omówić budowę i elementy składowe urządzeń kotwicznych; budowę, zasady 

eksploatacji i obsługi elektrycznego hydraulicznego napędu windy kotwicznej, 

11) omówić budowę oraz zasady eksploatacji i obsługi sterów strumieniowych; 

budowę, zasady eksploatacji i obsługi mechanizmów śrub nastawnych, 

12) omówić budowę, zasady eksploatacji i obsługi elektrycznych i hydraulicznych 

urządzeń przeładunkowych, 

13) uruchomić oraz ocenić poprawność i warunki pracy pompy wirowej i wyporowej,  
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14) uruchomić, ocenić poprawność i warunki pracy sprężarki tłokowej i śrubowej, 

15) dobrać parametry wirowania różnych rodzajów paliw okrętowych, 

16) przygotować do pracy wirówki paliwa w systemie obsługi ręcznej i automatycznej, 

uruchomić oraz ocenić poprawność pracy wirówki paliwa, 

17) ustalić oraz usunąć przyczyny nieprawidłowej pracy wirówek paliwa i ich 

instalacji,  

18) ocenić poprawność działania i stan techniczny filtrów obsługi ręcznej 

i automatycznej, 

19) ocenić poprawność pracy i stan techniczny wymienników ciepła: chłodnic, 

podgrzewaczy, skraplaczy oraz ustalić przyczyny ich nieprawidłowej pracy, 

20) uruchomić, ocenić poprawność pracy oraz odstawić z ruchu wyparownik 

podciśnieniowy, 

21) uruchomić, ocenić, skontrolować poprawność działania i wyłączyć z ruchu 

elektrohydrauliczną maszynę sterową, 

22) wykonać czynności codziennej obsługi urządzenia sterowego, 

23) wymienić czynnik roboczy i odpowietrzyć układ hydrauliczny windy kotwicznej, 

24) przeprowadzić regulację uciągu windy kotwicznej, 

25) skontrolować pracę układów hydraulicznych urządzeń przeładunkowych 

dźwigowych: układu zmiany wysięgu, obrotu, wysięgu podnoszenia i opuszczania 

ciężaru, 

26) zinterpretować przepisy towarzystw klasyfikacyjnych dotyczące eksploatacji 

mechanizmów i urządzeń statkowych, 

27) omówić budowę i zasady działania urządzeń chłodni prowiantowej, 

28) wyjaśnić termodynamiczne podstawy działania instalacji chłodniczych 

i klimatyzacyjnych, 

29) omówić rozwiązania konstrukcyjne instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych 

stosowanych w okrętownictwie, 

30) omówić czynniki chłodnicze stosowane w chłodnictwie, 

31) obsłużyć układy sterowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, 

32) ocenić poprawność działania instalacji chłodniczej na podstawie wskazań 

aparatury pomiarowej, 

33) omówić każdą instalację chłodniczą i klimatyzacyjną na podstawie schematu i 

dokumentacji, 

34) uruchomić i wyłączyć instalację chłodniczą i klimatyzacyjną,  
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35) skontrolować działanie przyrządów pomiarowych i sygnalizacyjnych, 

36) skontrolować i wyregulować elementy automatyki urządzeń chłodniczych 

i klimatyzacyjnych, 

37) zastosować właściwą procedurę w sytuacjach awaryjnych, 

38) zastosować zasady bezpieczeństwa obsługi urządzeń chłodniczych 

i klimatyzacyjnych. 

 

2.Materiał nauczania 
1. Mechanizmy siłowni statkowych: 

- rodzaje pomp oraz ich przeznaczenie, niesprawności, obsługa, 

- pompy wirowe krętne, 

- pompy wirowe krążeniowe, 

- pompy wyporowe tłokowe, 

- pompy wyporowe zębate, 

- pompy wyporowe śrubowe, 

- pompy wyporowe membranowe, 

- sprężarki wyporowe i wirowe, podział i zastosowanie, niesprawności, obsługa, 

- urządzenia do oczyszczania paliw i olejów smarowych, cel stosowania, rodzaje 

wirówek i filtrów, metody oczyszczania, niesprawności, obsługa.      

2. Mechanizmy pokładowe: 

- windy kotwiczne, 

- windy cumownicze. 

3. Urządzenia pokładowe: 

- rodzaje i przeznaczenie urządzeń pokładowych, 

- urządzenia sterowe: klasyczne, stery strumieniowe, dysze Corta, 

- urządzenia kotwiczne i cumownicze: rodzaje, rozmieszczenie i przeznaczenie, 

- urządzenia przeładunkowe bomowe, dźwigowe, bramowe, suwnice. 

4. Pompy i układy pompowe: 

- podział i klasyfikacja, 

- bilans energetyczny pompy i układu pompowego, 

- wydajność, moc i sprawność pompy, 

- pompy: wyporowe tłokowe, zębate, śrubowe, z wirującymi cylindrami, 

łopatkowe, budowa i zastosowanie, 
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- pompy wirowe kręte, przepływ cieczy przez wirnik, wysokość podnoszenia 

wirnika, 

- charakterystyki przepływu, mocy i sprawności pomp wirowych i wyporowych, 

- wyróżniki szybkobieżności pomp wirowych, 

- szeregowa i równoległa współpraca pomp z instalacjami, 

- kawitacja pomp i siły poosiowe, 

- pompy wirowe krążeniowe: zasada pracy, budowa i eksploatacja. 

5.  Sprężarki: 

- proces sprężania, sprawność sprężania, 

- budowa sprężarek tłokowych, śrubowych i łopatkowych,  

- rozrząd sprężarek, 

- eksploatacja sprężarek wyporowych, 

- przepisy towarzystw klasyfikacyjnych dotyczące sprężarek, 

- sprężarki wirowe: podział i zastosowanie, 

- zasady działania sprężarek wirowych i wentylatorów, 

- charakterystyki dławienia, moc i sprawność sprężarek, 

- współpraca sprężarki z innymi urządzeniami, 

- pompowanie turbosprężarek, przyczyny, skutki i zapobieganie awariom. 

6. Podstawowe wiadomości o instalacjach statków śródlądowych: 

- natężenie przepływu, 

- średnica nominalna i rzeczywista rur, 

- uporządkowany i burzliwy przepływ cieczy w rurach. 

7. Instalacje statków śródlądowych: 

- system zdecentralizowany i scentralizowany, 

- instalacje kadłubowe, 

- instalacje ładowni, 

- instalacje bytowe załogi i pasażerów. 

8. Urządzenia do oczyszczania paliw i olejów: 

- zanieczyszczenia paliw i olejów oraz ich wpływ na eksploatację silnika, 

- metody oczyszczania paliw, 

- sedymentacja grawitacyjna, wirowanie, filtrowanie, 

- teoria procesu wirowania, 

- budowa wirówek, 

- dobór parametrów wirowania , 
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- eksploatacja wirówek paliwowych, 

- wirowanie olejów smarowych. 

9. Filtry, filtracja i oczyszczanie: 

- proces filtracji, 

- przegrody filtracyjne, 

- budowa i eksploatacja filtrów paliwowych i olejowych, 

- odolejanie wód zęzowych, odolejacze - budowa i eksploatacja, 

- spalarki- budowa i eksploatacja, 

- oczyszczalnie ścieków sanitarnych- budowa i eksploatacja. 

10. Wymienniki ciepła: 

- podział, budowa i eksploatacja wymienników ciepła,  

- wyparowniki: rodzaje, budowa, obsługa i eksploatacja, 

- rodzaje korozji w wymiennikach ciepła, sposoby zapobiegania, 

- wpływ czynników eksploatacyjnych na sprawność wymiennika ciepła. 

11. Systemy hydrauliki: 

- urządzenia sterowe, 

- urządzenia sterowe i ich podział, 

- hydraulika siłowa, zasady działania, podstawowe schematy, przykładowe  

- rozwiązania instalacji, symbole stosowane hydraulice, 

- zwrotność i stateczność kursowa statku, 

- teoria płata i obciążenia układu sterowego, 

- rodzaje uszkodzeń urządzeń sterowych, 

- budowa i obsługa elektrohydraulicznej maszyny sterowej: tłokowej, łopatkowej, 

toroidalnej, 

- regulacja maszyny sterowej . 

12. Śruby nastawne: 

- śruby nastawne, budowa mechanizmów śrub nastawnych, systemy sterowania 

śrubami, 

- eksploatacja śrub nastawnych. 

13. Urządzenia pokładowe sterowane hydraulicznie: 

- windy kotwiczne i kabestany elektryczne, budowa i eksploatacja,  

- windy kotwiczne i kabestany hydrauliczne, budowa i eksploatacja, 

- budowa instalacji pokryw lukowych, 

- eksploatacja instalacji sterowej, 
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- windy ładunkowe, budowa, obsługa i eksploatacja, 

- dźwigi hydrauliczne, budowa i obsługa, 

- rodzaje stabilizatorów, 

- zasada pracy stabilizatorów, 

- eksploatacja stabilizatorów przechyłów, 

- budowa i obsługa mechanizmów wind łodziowych. 

14. Budowa i zasada działania chłodni prowiantowej: 
- elementy urządzenia chłodniczego (sprężarka, odolejacz, skraplacz, 

odwadniacz, termostatyczny zawór rozprężny, parownik, instalacje pomocnicze, 

automatyka sprężarki i komory chłodniczej), 

- ocena poprawności pracy na podstawie wskazań aparatury kontrolno -

pomiarowej, 

- sytuacje awaryjne, 

- bezpieczeństwo obsługi urządzeń chłodniczych. 

15. Obiegi chłodnicze i układy chłodnicze stosowane na statkach: 

- metody chłodzenia i rodzaje urządzeń chłodniczych, 

- zastosowanie chłodnictwa na statkach, 

- czynniki chłodnicze i oleje chłodnicze, 

- podstawy technologii przechowywania żywności, 

- podstawy termodynamiczne obiegów chłodniczych, 

- obiegi z przechłodzeniem ciekłego ziębnika i przegrzaniem ziębnika parowego 

po stronie ssawnej, 

- obiegi o kilku poziomach temperatur parowania, 

- obiegi o sprężaniu jedno i dwustopniowym, 

- obiegi o chłodzeniu bezpośrednim i pośrednim, 

- obiegi o zasilaniu ciśnieniowym, pompowym, grawitacyjnym, 

- instalacje pomocnicze w układach chłodzenia, 

- podstawowe elementy urządzenia chłodniczego, 

- podział, konstrukcja, regulacja wydajności sprężarek i agregatów chłodniczych 

(sprężarki i agregaty tłokowe, sprężarki śrubowe, sprężarki i agregaty spiralne), 

- aparatura chłodnicza (wymienniki ciepła, skraplacze, chłodnice powietrza 

i cieczy, osuszacze i zespoły osuszające, odolejacze amoniakalne i freonowe, 

odgazowywacze oleju, zbiorniki ziębnika i oleju, odpowietrzacze, regeneracyjne 

wymienniki ciepła, chłodnice międzystopniowe, pompy ziębnika), 
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- elementy automatyki chłodniczej (rurki kapilarne, zawory rozprężne, układy 

sterowania poziomem ziębnika, zawory wodne skraplaczy, automatyzacja 

komór chłodniczych i agregatów chłodniczych, automatyzacja ssania i tłoczenia 

sprężarek), 

- bilans cieplny chłodni i dobór podstawowych urządzeń chłodniczych. 

16. Systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane na statkach: 

- podstawy klimatyzacji (cel i rodzaje klimatyzacji, parametry klimatyczne 

pomieszczeń, komfort klimatyczny), 

- obróbka powietrza w klimatyzacji (wykresy psychometryczne, operacje obróbki 

powietrza, bilans cieplno – wilgotnościowy pomieszczeń), 

- systemy i urządzenia klimatyzacyjne, 

- automatyzacja urządzeń klimatyzacyjnych, 

- wentylacja siłowni okrętowych. 

17. Eksploatacja instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych: 

- ogólne zasady eksploatacji instalacji chłodniczych, 

- bieżąca i okresowa obsługa instalacji chłodniczych, 

- objawy i przyczyny nieprawidłowości w instalacjach chłodniczych, 

- procedury postępowania przy czynnościach eksploatacyjnych (uzupełnienie 

ziębnika, oleju, odpowietrzanie, odwadnianie, lokalizacja i usuwanie 

nieszczelności, odszranianie, rozruch po dłuższym postoju, odstawienie 

instalacji), 

- eksploatacja systemów klimatyzacji i wentylacji, 

- statki specjalistyczne (rybackie, promy, kontenerowce, statki do przewozu 

gazów skroplonych), 

- kontenery chłodzone, 

- przepisy instrukcji klasyfikacyjnych dotyczące chłodnictwa. 
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3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 
Mechanizmy i urządzenia okrętowe – poziom pomocniczy 

L.p. Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymaganiami 

Konwencji STCW 78/95 

Minimalna liczba 
godzin zgodna z 

kursem 
modelowym IMO 

1. Okrętowe wymienniki ciepła 6 

2. Okrętowe urządzenia oczyszczające 8 

3. Odolejacze i urządzenia oczyszczające 4 

4. Pompy okrętowe 8 

5. Sprężarki wyporowe i wirowe 4 

 Razem 30 

 
Maszyny i urządzenia okrętowe – poziom operacyjny 

 
1. Urządzenia pokładowe 5  

2. 
Urządzenia do czyszczenia paliw i olejów 

17 w tym 8 

godzin ćwiczeń

3. Pompy i sprężarki 11 

4. Wymienniki ciepła  3 

5. Systemy hydrauliki  6 

6. Urządzenia sterowe 6 

7. Śruby nastawne 4 

8. Urządzenia pokładowe sterowane hydraulicznie 8 

 Razem 60 

 
Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja okrętowa 

 
  1. Budowa i zasada działania chłodni prowiantowej 6 

  2. Obiegi chłodnicze i układy chłodnicze stosowane na statkach 8 

  3. Podstawowe elementy urządzenia chłodniczego 7 

  4. Systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane na statkach 3 

  5. Eksploatacja instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych 6 

 Razem 30 
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Przedmiot bazuje na wiedzy przekazywanej w ramach przedmiotów: 

- elektrotechnika, elektronika i automatyka statkowa. 

Przedmiot stanowi podbudowę programową do realizacji innych przedmiotów, takich 

jak: 

- siłownie okrętowe i symulator siłowni okrętowej, 

- silniki spalinowe. 

Zajęcia dydaktyczne powinny odbywać się w pracowni wyposażonej w silniki 

i mechanizmy statkowe oraz w symulator chłodni prowiantowej. Warunkiem 

podstawowym, motywującym uczniów do twórczego działania, jest uświadomienie 

celów kształcenia, a istotną rolę w osiąganiu celów odgrywa dobór metod nauczania. 

Zaleca się, dla lepszego poznania i zrozumienia treści nauczania, organizować 

ćwiczenia w grupach oraz grupować lekcje w bloki, co zwiększy efektywność 

kształcenia. Ponadto należy organizować wycieczki do zakładów produkujących, 

remontujących oraz eksploatujących silniki okrętowe. Uczeń powinien wykazywać się 

wiedzą i umiejętnościami zapewniającymi spełnienie minimalnych wymagań 

określonych Konwencją STCW, dotyczących standardów kompetencji dla marynarzy 

na poziomie pomocniczym i na poziomie operacyjnym, pełniących wachtę w siłowni 

okrętowej, obsadzonej załogą lub wyznaczonych na dyżurach mechaników w siłowni 

okresowo bezzałogowej. 

Po zakończeniu procesu dydaktycznego uczeń powinien: 

- omawiać zasadę działania  instalacji siłowni statkowych, 

- omawiać budowę instalacji siłowni statkowej, 

- omawiać zjawiska powodujące zużywanie się elementów silników i wykonywać 

zabiegi zmierzające do niezawodnej i ekonomicznej pracy silnika okrętowego, 

- prawidłowo i samodzielnie prowadzić eksploatację systemów siłowni, 

- omawiać zasadę działania  instalacji chłodniczej i klimatyzacyjnej, 

- omawiać budowę instalacji chłodniczej i klimatyzacyjnej, 

- omawiać zjawiska powodujące zużywanie się elementów wchodzących w skład 

urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, 

- prawidłowo i samodzielnie prowadzić eksploatację instalacji chłodniczych 

i klimatyzacyjnych. 

Przed realizacją przedmiotu trzeba ustalić kryteria oceniania: 

- stopień spełnienia wymagań programowych, 

- posługiwanie się terminologią techniczną, 
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- formę prezentacji i wystąpień publicznych, 

- organizację prac podczas wykonywania ćwiczeń, 

- postawy ucznia. 

Podstawowym narzędziem pomiaru dydaktycznego podczas oceniania powinien być 

nauczycielski test osiągnięć ucznia. Zaleca się stosowanie różnorodnych metod 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Stopień opanowania wiedzy i umiejętności 

można sprawdzić przez:  

- dyskusję kierowaną, 

- indywidualne wypowiedzi ucznia, 

- pisemny sprawdzian wiedzy, 

- testy wiadomości, 

- wykonanie zadań praktycznych w czasie ćwiczeń.  

 

4.  Podstawowe środki dydaktyczne 
Przedmiot „Mechanizmy i urządzenia statkowe” należy realizować w oparciu 

o wyposażenie pracowni silników spalinowych oraz siłowni statku śródlądowego lub 

morskiego. 

Należy zapewnić następujące środki dydaktyczne: 

1) symulator siłowni okrętowych, 

2) symulatory silników spalinowych, 

3) symulatory chłodni prowiantowych, 

4) przekroje i modele elementów wchodzących w skład budowy urządzeń 

chłodniczych i klimatyzacyjnych, 

5) schematy instalacji obiegów chłodniczych i klimatyzacyjnych, 

6) symulator systemu klimatyzacji, 

7) stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, 

8) materiały dydaktyczne (programy symulacyjne, prezentacje multimedialne 

urządzeń i mechanizmów pomocniczych, foliogramy; plansze poglądowe, filmy, 

instrukcje obsługi urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz mechanizmów 

pomocniczych). 
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6. SILNIKI  SPALINOWE 
Program nauczania przedmiotu „Silniki spalinowe’’ realizuje zagadnienia zawarte 

w kursie modelowym IMO „Termodynamika” i ”Okrętowe silniki tłokowe” na poziomie 

operacyjnym i „Silniki okrętowe” na poziomie pomocniczym. 
 

1. Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

1) zastosować podstawowe pojęcia z termodynamiki (układ termodynamiczny, 

otoczenia, parametr, przemiana termodynamiczna, energia układu, praca, ciepło, 

moc), 

2) wyjaśnić podstawowe wielkości fizyczne (ciśnienie, temperatura, objętość, masa, 

lepkość,  energia) i określić ich jednostki, 

3) wyjaśnić pojęcie układu termodynamicznego  i jego parametrów, 

4) zinterpretować pierwszą zasadę termodynamiki, 

5) zastosować podstawy teorii wymiany ciepła: przejmowanie, przenikanie, 

przewodzenie, 

6) zinterpretować prawa gazowe dla gazów doskonałych, półdoskonałych 

i mieszanin gazów, 

7) wyjaśnić  powstawanie gazów rzeczywistych, 

8) zinterpretować wykresy w układach p-v, T-s wybranych czynników chłodniczych, 

9) zinterpretować procesy termodynamiczne z udziałem gazów doskonałych, 

półdoskonałych i rzeczywistych, 

10) wyjaśnić zasady zamiany energii z jednej postaci w drugą, przekazywanie 

energii, zamiany ciepła w pracę, 

11) zastosować pojęcie pracy zewnętrznej, użytecznej i technicznej, 

12) zinterpretować drugą zasadę termodynamiki, 

13) rozróżnić i scharakteryzować obiegi termodynamiczne, 

14) wyjaśnić na podstawie wykresów zasadę pracy sprężarek jedno-  

i wielostopniowych, 

15) wyjaśnić podstawy procesów spalania i rodzaje spalania, 

16) określić współczynnik nadmiaru powietrza. 

17) odnieść podstawowe prawa termodynamiki do pracy silników okrętowych i ich 

mechanizmów; 
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18) omówić budowę i zasady działania silników: dwusuwowego i czterosuwowego; 

19) wyjaśnić zasady wytwarzania mieszaniny paliwowo – powietrznej; 

20) omówić procesy cieplno – chemiczne zachodzące w silnikach spalinowych; 

21) omówić budowę, działanie i właściwości pracy instalacji silnika okrętowego: 

paliwowej, olejowej, chłodzenia, sterowania i rozruchu; 

22) omówić podstawy procesów spalania w silniku spalinowym; 

23) wyjaśnić zjawiska towarzyszące pracy silnika: obciążenie mechaniczne i cieplne, 

drgania i hałasy, toksyczność spalin; 

24) określić prawdopodobne przyczyny niesprawności silnika i systemów 

obsługujących na podstawie parametrów diagnostycznych; 

25) wykorzystać mierzone wielkości i wskaźniki pracy silnika do jego prawidłowej 

eksploatacji; 

26) wskazać sposoby regulacji silnika (wtrysku paliwa, rozrządu zaworowego, 

instalacji rozruchowej); 

27) zastosować zasady bezpiecznej obsługi silników okrętowych w zakresie ochrony 

środowiska morskiego zgodnie z procedurami; 

28) określić potrzeby w zakresie niezbędnych materiałów technicznych i części 

zamiennych z uwzględnieniem przepisów nadzoru klasyfikacyjnego; 

29) dobrać paliwa, oleje, wodę i inne media robocze; 

30) skorzystać z komputerowego oprogramowania użytkowego i specjalistycznego; 

31) dokonać właściwego wyboru metod działania w warunkach ekstremalnych. 

 

2. Materiał nauczania 

1. Podstawowe wiadomości z termodynamiki: parametry stanu czynnika 

termodynamicznego, rozszerzalność liniowa ciał stałych, rozszerzalność 

objętościowa ciał stałych i płynów, prawa gazowe, równanie stanu gazu 

doskonałego, indywidualna i uniwersalna stała gazowa, rozwiązywanie zadań, 

skład mieszaniny, prawo Daltona, równanie stanu mieszaniny gazów, ciepło 

właściwe i molowe, równanie Mayera, podstawowe przemiany gazu doskonałego, 

pierwsza zasada termodynamiki, praca bezwzględna i użyteczna, praca 

techniczna, entalpia, obiegi termodynamiczne, obieg Carnota, druga zasada 

termodynamiki, entropia, ustalony przepływ czynnika przez dyszę, dysza 
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Bandemanna, paliwa –podział, własności, liczba cetanowa i oktanowa, handlowe 

gatunki paliw płynnych, pojęcie i rodzaj spalania, skład i ilość spalin. 

2. Wiadomości wstępne: podział tłokowych silników spalinowych, zasada działania 

silnika 2 i 4 suwowego z zapłonem samoczynnym, obiegi porównawcze 

(teoretyczne) i rzeczywiste silników spalinowych (obiegi porównawcze Sabathe`a 

i Diesla, obieg porównawczy Otto, obiegi rzeczywiste, wykresy indykatorowe 

otwarte), cele i sposoby korzystania z wykresów, rodzaje przepłukiwania silników 

2 i 4 suwowych. 

3. Doładowanie silników spalinowych: istota, cel i sposoby doładowania, urządzenia 

doładowujące (budowa turbosprężarki), korzyści z zastosowania 

turbodoładowania. 

4. Parametry pracy silnika oraz podstawowe wzory związane z budową silnika: 

określenie pracy silnika (prędkości, ciśnienia, moce, momenty), przeciętne 

wartości poszczególnych parametrów i ich wpływ na pracę silnika, podstawowe 

wzory określające budowę silnika, obliczanie parametrów, bilans cieplny silnika 

spalinowego (rozdział strat cieplnych, wykres Sankey`a). 

5. Układ korbowy silnika spalinowego: zadania i budowa mechanizmu tłokowo-

korbowego, kinematyka układu korbowego, rozkład mas w mechaniźmie 

korbowym, siły działające na mechanizm korbowy, wyważanie silników jedno i 

dwu cylindrowych, wyważanie silników trzy i cztero cylindrowych, 

nierównomierność biegu silnika, wpływ mas wirujących, zadania koła 

zamachowego, drgania wałów korbowych, tłoki- warunki pracy i materiały, 

konstrukcje tłoków,  pierścienie tłokowe, sworznie tłokowe, budowa korbowodu, 

sruby i panewki korbowodowe, wały korbowe kute i odlewane, konstrukcja wału 

korbowego, przeciwciężary, łożyska główne i korbowe, niedomagania układu 

tłokowo-korbowego, podstawowe sposoby naprawiania elementów układu 

tłokowo- korbowego. 

6. Rozrząd zaworowy silnika spalinowego: układy rozrządu zaworowego, rodzaje 

napędu układu zaworowego,  fazy rozrządu, mechanika układu krzywkowego, 

zawory, wały rozrządu, konstrukcja elementów układu zaworowego, regulacja 

luzów zaworowych i faz rozrządu. 

7. Kadłuby i głowice silników spalinowych: konstrukcja kadłuba silnika spalinowego, 

kadłub chłodzony cieczą, kadłuby silników spalinowych chłodzonych powietrzem, 
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głowice silników spalinowych, materiały stosowane na budowę kadłubów i głowic, 

sposoby łączenia elementów w całość, uszkodzenia oraz sposoby ich usuwania. 

8. Spalanie w silnikach z zapłonem samoczynnym: zasady tworzenia mieszaniny 

palnej w silniku ZS, budowa układu dolotowego, przebieg spalania w silnikach 

ZS, wpływ własności paliwa na spalanie, wpływ czynników konstrukcyjnych na 

pracę silnika, komory spalania w silnikach ZS, komory dzielone i ich własności, 

wpływ parametrów konstrukcyjnych na emisję spalin w  silnikach ZS, recyrkulacja 

spalin, filtry spalin stosowane w silnikach ZS. 

9. Silniki wielopaliwowe: typowe rozwiązania konstrukcyjne silników 

wielopaliwowych. 

10. Chłodzenie silnika spalinowego: cel i zadania stawiane układowi chłodzenia, 

elementy układu chłodzenia obiegowego, zadania układu chłodzenia silników 

okrętowych, chłodzenie tłoków, wtryskiwaczy i tulei cylindrowych, sposoby 

doprowadzenia czynnika chłodzącego, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 

układów chłodzenia, typowe usterki układu chłodzenia, obsługa i naprawa 

układów chłodzenia. 

11. Olejenie silnika spalinowego: pojęcie i klasyfikacja tarcia, systemy olejenia 

stosowane w silnikach okrętowych, elementy silnika podlegające olejeniu, 

doprowadzenie oleju do poszczególnych punktów smarnych, elementy układu 

olejenia na typowej jednostce pływającej, rodzaje i właściwości olejów 

silnikowych, kontrola prawidłowości działania układu olejenia, obsługa i naprawa 

układu olejenia. 

12. Zasilanie paliwem silnika z zapłonem samoczynnym: otrzymywanie i rodzaje 

paliw, cechy i własności paliw silników okrętowych, paliwa stosowane do napędu 

silników okrętowych, rodzaje pomp wtryskowych stosowanych w silnikach, 

schemat typowej instalacji paliwowej, budowa pojedynczej pompy wtryskowej, 

budowa zblokowanych pomp wtryskowych, sposoby regulacji dawki paliwa, 

budowa rozdzielaczowych pomp wtryskowych typu DPS, budowa 

rozdzielaczowych pomp wtryskowych typu  VE, zadanie i dobór pompy 

wtryskowej do silnika, regulatory prędkości obrotowej, urządzenia pomocnicze 

pompy wtryskowej, pompy zasilające, przewody paliwowe i zbiorniki paliwa, 

zadania i budowa wtryskiwaczy i zaworów odciążających, budowa i zasada 

działania pompowtryskiwaczy, symbole i oznaczenia elementów układu zasilania, 
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warunki prawidłowej eksploatacji instalacji zasilania, sposoby badania i regulacji 

pomp wtryskowych i wtryskiwaczy. 

13. Układy rozruchowe i silniki nawrotne: cel i zadania silnika nawrotnego w żegludze 

śródlądowej, budowa zespołu napędowego, zmiana kierunku obrotów w silnikach 

nienawrotnych, rozruch elektryczny i pneumatyczny, akumulator, budowa i 

zasada działania rozrusznika elektrycznego. 

14. Obsługa silnika spalinowego: prowadzenie dokumentacji maszynowej, zasady 

obsługi silników spalinowych, wymogi klasyfikacyjne PRS dotyczące silników. 

15. Gospodarka paliwowo-energetyczna: stan techniczny silnika a zużycie paliwa, 

gospodarka paliwami i olejami. 

16. Przeglądy i remonty silników, badanie mocy: prace przeglądowo-remontowe 

silnika, badanie mocy silnika na hamowni. 

 

3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 
Termodynamika techniczna 

Lp. Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymogami  
Konwencji STCW  

Minimalna liczba 
godzin zgodna z 

kursem 
modelowym IMO

1. Podstawowe pojęcia termodynamiczne 2 
2. Gazy i mieszaniny gazowe 2 
3. Równoważność ciepła i pracy 3 
4. Pierwsza zasada termodynamiki 3 
5. Przemiany: izobaryczna, izotermiczna, izochoryczna, 

adiabatyczna, politropowa – gazu doskonałego 
4 

6. Druga zasada termodynamiki 4 
7. Wytwarzanie pary wodnej 4 
8. Spalanie 4 
9. Wymiana ciepła: przewodzenie, przenikanie, przejmowanie, 

konwekcja i promieniowanie ciepła. 
4 

 Razem 30 

Silniki okrętowe na poziomie pomocniczym 

Lp. Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymogami  
Konwencji STCW  

Minimalna liczba 
godzin zgodna z 

kursem 
modelowym 

IMO 
1. Wiadomości wstępne. 6 

3. Parametry pracy silnika oraz podstawowe wzory związane z 2 
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budową silnika.  

4. Układ korbowy silnika spalinowego. 10 

5. Rozrząd zaworowy silnika spalinowego. 6 

6. Kadłuby i głowice silników spalinowych. 6 

Razem 30 

 

Okrętowe silniki tłokowe 

Lp. Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymogami  Konwencji 
STCW  

Minimalna 
liczba godzin 

zgodna z 
kursem 

modelowym 
IMO 

1. Wiadomości wstępne. 10 

2. Doładowanie silników spalinowych. 2 

3. Parametry pracy silnika oraz podstawowe wzory związane z 

budową silnika.  

3 

4. Spalanie w silnikach z zapłonem samoczynnym. 6 

5. Silniki wielopaliwowe. 1 

6. Chłodzenie silnika spalinowego. 7 

7. Olejenie silnika spalinowego. 8 

8. Zasilanie paliwem silnika z zapłonem samoczynnym. 8 

9. Układy rozruchowe i silniki nawrotne. 4 

10. Obsługa silnika spalinowego. Prowadzenia dokumentacji 

maszynowej. 

2 

11. Gospodarka paliwowo-energetyczna. 2 

12. Przeglądy i remonty silników. Badanie mocy. 1 

Razem 54 

 

Zajęcia dydaktyczne powinny odbywać się w specjalistycznej pracowni 

wyposażonej w modele silników i mechanizmy okrętowe oraz podręczną 

biblioteczkę. Dodatkowo sala może być wyposażona w stanowisko z symulatorami 

komputerowymi. Podstawowym warunkiem motywującym uczniów do twórczego 

działania jest uświadomienie celów kształcenia. Istotną rolę w osiąganiu celów 

odgrywa dobór metod nauczania. Zaleca się, dla lepszego poznania i zrozumienia 
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treści nauczania, organizować ćwiczenia w grupach oraz łączyć zajęcia w bloki, co 

zwiększy efektywność kształcenia. Ponadto należy organizować wycieczki do 

zakładów produkujących, remontujących oraz eksploatujących silniki okrętowe. 

Uczeń powinien wykazywać się wiedzą i umiejętnościami zapewniającymi spełnienie 

minimalnych wymagań określonych Konwencją STCW dotyczących standardów 

wyszkolenia marynarzy (na poziomie pomocniczym) i oficerów mechaników  (na 

poziomie operacyjnym), pełniących wachtę w siłowni okrętowej obsadzonej załogą 

lub wyznaczonych na dyżurach mechaników w siłowni okresowo bezzałogowej. 

Podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych  nauczyciel powinien odwoływać 

się do prawideł zawartych w Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia 

na Morzu, 1974/78 SOLAS tekst jednolity, 1998   oraz  przepisów Polskiego Rejestru 

Statków. 

Po zakończeniu procesu dydaktycznego uczeń powinien: 

• odnosić podstawowe prawa termodynamiki do pracy urządzeń siłowni 

okrętowej, 

• określać i opisywać ilościowe związki pomiędzy parametrami oraz formami 

wymiany energii w procesach termodynamicznych, 

• charakteryzować procesy wymiany ciepła, 

• określać skład spalin, 

• opisywać zasadę działania  silników okrętowych, 

• omówiać budowę silnika okrętowego i jego osprzętu, 

• charakteryzować zjawiska powodujące zużywanie się elementów silników, 

• planować  eksploatację silnika i jego systemów. 

 

Nauczyciel powinien realizować ćwiczenia z każdego działu tematycznego, przy 

czym pozostawia mu się możliwość doboru techniki realizacyjnej danego ćwiczenia 

oraz metody prowadzenia zajęć. Zaleca się stosować metody aktywizujące. 

Projektując proces dydaktyczny, należy umożliwić uczniowi dostęp do różnych źródeł 

informacji, w szczególności do biblioteczki w pracowni, biblioteki szkolnej, Internetu.  

Zaleca się stosować różnorodne metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:  

• pisemny sprawdzian wiedzy, 

• ustny sprawdzian wiedzy, 

• testy wiadomości. 
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Przed realizacją przedmiotu trzeba ustalić kryteria oceniania: 

•  stopień spełnienia wymagań programowych, 

•  posługiwanie się terminologią techniczną, 

•  forma prezentacji i wystąpień publicznych 

•  organizacja pracy podczas wykonywania ćwiczeń, 

•  postawa ucznia. 

 

4. Podstawowe środki dydaktyczne 
1. Komplet foliogramów do działu „Termodynamika techniczna’’. 

2. Filmy dydaktyczne przedstawiające przemiany gazów doskonałych, wymianę 

ciepła, spalanie paliw. 

3. Prezentacje multimedialne dotyczące budowy silników i ich mechanizmów. 

4. Stanowisko komputerowe z programami symulującymi przemiany gazów oraz z 

dostępem do Internetu. 

5. Programy symulacyjne silników spalinowych i urządzeń oraz mechanizmów 

pomocniczych siłowni. 

6. Dokumentacja techniczno-ruchowa silników okrętowych oraz instrukcje obsługi 

silników. 

7. Przekroje, modele i schematy silników. 

 

5. Literatura 

1. Wilk Sławomir. , Termodynamika techniczna 

2. Teodorczyk A., Termodynamika techniczna, WS i P, Warszawa 

3. Herdzik Jerzy, Poradnik motorzysty okrętowego. Trademar, Gdynia 1995 

4. Kijewski Jan, Silniki spalinowe. WSiP, Warszawa 1999 

5. Konwencja – STCW  

6. Piotrowski Ildefons, Witkowski Kazimierz, Okrętowe silniki spalinowe. Trademar, 

Gdynia 1996 

7. Witkowski Kazimierz, Okrętowe silniki spalinowe: Budowa. WSM Gdynia, Gdynia 

1996 

8. Włodarski Jan Kazimierz, Eksploatacja maszyn okrętowych: Tarcie i zużycie. 

WSM Gdynia, Gdynia 1993 
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9. Włodarski Jan Kazimierz, Okrętowe silniki spalinowe: Konstrukcje specjalne. 

WSM Gdynia, Gdynia 1995 

10. Włodarski Jan Kazimierz, Okrętowe silniki spalinowe: Podstawy teoretyczne. 

WSM Gdynia, Gdynia 1996 

11. Jan Szargut "Termodynamika"  

12. Wiśniewski Stefan "Termodynamika techniczna"  
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7. SIŁOWNIE OKRĘTOWE 
 

Program nauczania przedmiotu „Siłownie okrętowe” realizuje zagadnienia zawarte w 

kursie modelowym IMO „Siłownie okrętowe” i „Kotły parowe” na poziomie 

pomocniczym i operacyjnym oraz „Symulator siłowni okrętowych” na poziomie 

operacyjnym. 

 

1. Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

1) omówić rodzaje siłowni i ich elementy składowe, 

2) odnieść podstawowe prawa fizyki do urządzeń siłowni okrętowej,   

3) wykonać, odczytać i zinterpretować rysunki techniczne i schematy instalacji, 

4) wykorzystać właściwe przyrządy kontrolno-pomiarowe i zinterpretować wyniki 

pomiarów, 

5) wykonać komendy na ster i telegraf maszynowy, 

6) ocenić poprawność pracy systemów  na podstawie wskazań aparatury 

kontrolno- pomiarowej,  

7) omówić budowę i zasady działania kotłów pomocniczych opalanych 

i utylizacyjnych, 

8) obsłużyć systemy obsługujące kotły, 

9) opisać elementy konstrukcyjne kotła i procesy jego eksploatacji, 

10) wyjaśnić procesy związane z pracą kotłów okrętowych i ich elementów 

konstrukcyjnych, 

11) odczytać schematy podstawowych systemów obsługujących kotły. 

12) wyjaśnić teorię procesu sprężania gazów, budowę, obsługę i zasady 

eksploatacji sprężarek wyporowych, wirowych i wentylatorów, 

13) wyjaśnić teorię sedymentacji, wirowania i filtracji, budowę oraz zasady obsługi 

i eksploatacji urządzeń do oczyszczania paliw i olejów smarnych, 

14) omówić budowę, zasady eksploatacji i obsługi urządzeń do produkcji wody 

słodkiej, 

15) uruchomić oraz ocenić poprawność i warunki pracy pompy wirowej 

i wyporowej, 

16) uruchomić, ocenić poprawność i warunki pracy sprężarki tłokowej  i śrubowej, 
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17) dobrać parametry wirowania różnych rodzajów paliw okrętowych, 

18) przygotować do pracy wirówki paliwa w systemie obsługi ręcznej 

i automatycznej; uruchomić oraz ocenić poprawność pracy wirówki paliwa, 

19) ustalić oraz usunąć przyczyny nieprawidłowej pracy wirówek paliwa i ich 

instalacji,  

20) ocenić poprawność działania i stan techniczny filtrów, 

21) przeprowadzić regulację podstawowych parametrów pracy systemów siłowni, 

22) przygotować i uruchomić mechanizmy i urządzenia siłowni, 

23) przeprowadzić konserwację mechanizmów i urządzeń siłowni, 

24) obsłużyć okrętowe mechanizmy i urządzenia elektryczne zgodnie  

z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony 

przeciwpożarowej, 

 

2. Materiał nauczania 
1. Podstawowe wiadomości o siłowniach okrętowych, pojęcie i zadania siłowni 

okrętowej, układu napędowego, podział siłowni i ich charakterystyka; siłownie 

spalinowe, parowe, jądrowe, elektrownie okrętowe, układy napędowe. 

2. Bilans energetyczny siłowni okrętowej, sprawność urządzeń energetycznych, 

sprawność  ogólna napędu i jego części składowe, układy energetyczne siłowni 

spalinowych, sprawność energetyczna siłowni. 

3. Systemy chłodzenia siłowni spalinowej, instalacje chłodzenia cylindrów silników 

wolno- i średnioobrotowych, pompy obiegowe i chłodnicze, zadanie zbiornika 

wyrównawczego, grzanie silnika, odpowietrzanie instalacji, kontrola i uzdatnianie 

wody, czyszczenie instalacji, instalacje chłodzenia tłoków wodą słodką – wady 

i zalety, elementy budowy instalacji chłodzenia tłoków, instalacje chłodzenia 

wtryskiwaczy: wodą słodką, olejem smarnym, olejem napędowym, instalacje 

wody morskiej; sposoby łączenia elementów instalacji, regulacja parametrów, 

instalacje centralnego systemu chłodzenia – wady i zalety, obiegi nisko 

i wysokotemperaturowe, regulacja parametrów. 

4. Systemy paliwowe siłowni spalinowej, systemy smarowania siłowni spalinowej, 

zadania instalacji oleju smarnego, klasyfikacja olejów smarnych, instalacja 

transportowa oleju, instalacje obiegowego smarowania silników, elementy 

składowe (zbiorniki, pompy, chłodnice, filtry), instalacja smarowania 
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turbosprężarek, przekładni, instalacje oczyszczania olejów silnikowych, dobór 

wirówek, rodzaje wirowania. Urządzenia do oczyszczania paliw i olejów. 

Zanieczyszczenia paliw i olejów oraz ich wpływ na eksploatację silnika, metody 

oczyszczania paliw, sedymentacja grawitacyjna, wirowanie, filtrowanie, teoria 

procesu wirowania, budowa wirówek, dobór parametrów wirowania, eksploatacja 

wirówek paliwowych, wirowanie olejów smarowych. 

5. Systemy parowe siłowni spalinowej, zadania instalacji parowo-wodnej, odbiorniki 

pary wodnej, kotły parowe i ich klasyfikacja, parametry pracy kotła, współpraca 

kotłów, podstawy budowy i zasada działania pomocniczych kotłów opalanych 

i utylizacyjnych, systemy obsługujące kocioł opalany i utylizacyjny, podstawowe 

procesy kotłowe, spalanie, wymiana ciepła, ciąg, cyrkulacja, główne kotły 

okrętowe: kotły opłomkowe, stromorurkowe, przepływowe, z przymusową  

cyrkulacją, kotły specjalne, budowa instalacji parowej i jej elementy składowe, 

instalacja skroplinowa i elementy budowy (zawory skroplinowe, zbiorniki 

obserwacyjne skroplin, chłodnice skroplin, skraplacz), instalacja zasilająca 

(skrzynia cieplna, zbiorniki zapasowe wody kotłowej, pompy zasilające),kontrola 

wody, regulacja zasilania kotłów, instalacje głębokiej utylizacji energii, budowa 

i działanie instalacji jedno- i dwuciśnieniowej, podgrzewanie wody i 

przegrzewanie pary, zasady eksploatacji instalacji parowo-wodnej. 

6. Systemy ogólnookrętowe siłowni spalinowej, budowa instalacji zęzowej, 

rozmieszczenie studzienek zęzowych, koszy ssących, osadników, pomp 

zęzowych, postępowanie ze ściekami zaolejonymi, budowa instalacji balastowej, 

pompy balastowe, pompowanie i oczyszczanie zbiorników balastowych, zadania 

instalacji wody sanitarnej dopływowej, wymagania stawiane wodzie sanitarnej, 

budowa instalacji wody, wyparowniki próżniowe, produkcja i wykorzystanie wody 

z wyparownika. 

7. Systemy siłowni parowych, podział i zadania siłowni parowych, budowa 

podstawowych obiegów parowo-wodnych, instalacje pary dolotowej i odlotowej, 

instalacje skroplinowe, instalacje paliwowe, smarne, destylacyjne, 

8. Współpraca układu silnik – śruba okrętowa, moc holowania, prędkość 

kontraktowa, warunki pływania, czynniki wpływające na opory statku, 

charakterystyki śrubowe, pojęcie obciążenia silnika, charakterystyka stałej 

nastawy paliwa, układ napędowy bezpośredni, warunki współpracy silnik-śruba, 
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9. Pompy i układy pompowe. Podział i klasyfikacja, bilans energetyczny pompy 

i układu pompowego, wydajność, moc i sprawność pompy, pompy: wyporowe 

tłokowe, zębate, śrubowe, z wirującymi cylindrami, łopatkowe, budowa 

i zastosowanie, pompy wirowe kręte, przepływ cieczy przez wirnik, wysokość 

podnoszenia wirnika, charakterystyki przepływu, mocy i sprawności pomp 

wirowych i wyporowych, wyróżniki szybkobieżności pomp wirowych, szeregowa 

i równoległa współpraca pomp z instalacjami, kawitacja pomp i siły poosiowe, 

pompy wirowe krążeniowe: zasada pracy, budowa i eksploatacja. 

10. Sprężarki. Proces sprężania, sprawność sprężania, budowa sprężarek tłokowych, 

śrubowych i łopatkowych, rozrząd sprężarek, eksploatacja sprężarek 

wyporowych, przepisy towarzystw klasyfikacyjnych dotyczące sprężarek, 

sprężarki wirowe: podział i zastosowanie, zasady działania sprężarek wirowych 

i wentylatorów, charakterystyki dławienia, moc i sprawność sprężarek, 

współpraca sprężarki z innymi urządzeniami. 

11. Filtry, filtracja i oczyszczanie. Proces filtracji, przegrody filtracyjne, budowa 

i eksploatacja filtrów paliwowych i olejowych, odolejanie wód zęzowych, 

odolejacze - budowa i eksploatacja, spalarki - budowa i eksploatacja, 

oczyszczalnie ścieków sanitarnych - budowa i eksploatacja. 

12. Zapoznanie z budową symulatorów siłowni okrętowych, charakterystyka siłowni 

symulatora, napędu głównego, silników pomocniczych, kotła parowego, instalacje 

siłowni symulatora: wody chłodzącej morskiej i słodkiej, oleju smarnego, paliwa, 

sprężonego powietrza, aparatura kontrolno-pomiarowa; przyrządy do pomiaru: 

temperatury, ciśnienia, poziomów,  natężenia przepływu prędkości obrotowej, 

momentu obrotowego, mocy; obsługa systemu alarmowego, sterowanie lokalne 

i zdalne, praca systemu „Auto Chief’’, obsługa urządzeń siłowni symulatora, 

przygotowanie i uruchomienie urządzeń siłowni, otwieranie i zamykanie zaworów; 

włączanie i wyłączanie zaworów, ustawianie nastaw, kontrola parametrów 

w czasie przygotowania i pracy urządzeń lub systemów. 

13. Przygotowanie siłowni do pracy, przygotowanie symulatora silnika 

wolnoobrotowego do pracy; instalacje chłodzenia wodą morską i słodką, system 

sprężonego powietrza, system paliwowy, system smarowania; uruchomienie 

silnika obsługa w czasie pracy, odstawienie silnika, przygotowanie symulatora 
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silników średnioobrotowych do pracy: instalacje chłodzenia wodą morską i słodką, 

system sprężonego powietrza, system paliwowy, system smarowania; 

uruchomienie silnika, obsługa w czasie pracy, odstawienie silnika, przygotowanie 

i uruchamianie symulatora silników pomocniczych, przygotowanie i uruchamianie 

symulatora kotła parowego, wybór stanowiska sterowania, kontrola parametrów 

pracy systemów, zapisy w dzienniku maszynowym. 

14. Czynności związane z przejęciem i pełnieniem wachty w siłowni, czynności 

związane z przejmowaniem wachty: kontrola pracujących maszyn, mechanizmów 

i systemów, kontrola ważniejszych parametrów pracy,  kontrola dziennika 

maszynowego, czynności związane z pełnieniem wachty, regularna kontrola 

pracujących mechanizmów i urządzeń, kontrola i rejestracja ważniejszych 

parametrów pracy silnika głównego i innych urządzeń (zużycie paliwa, obliczanie 

mocy efektywnej). 

 

3.Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 
Siłownie okrętowe 

Lp. Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymogami  Konwencji 
STCW 1978/95 

Minimalna 
liczba godzin 

zgodna z 
kursem 

modelowym 
IMO 

1 Podstawy wiadomości o siłowniach okrętowych 4 

2 Bilans energetyczny siłowni okrętowej 2 

3 Systemy chłodzenia siłowni spalinowej  8 

4 Systemy paliwowe siłowni spalinowej 10 

5 Systemy smarne siłowni spalinowej  8 

6 Systemy sprężania powietrza siłowni spalinowej   7 

7 Systemy parowe siłowni spalinowej 5 

8 Systemy ogólnookrętowe siłowni spalinowej 9 

9 Systemy siłowni parowych 5 

10 Współpraca układu silnik – śruba okrętowa 7 

 RAZEM 65 
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Kotły okrętowe 

Lp. Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymogami  Konwencji 
STCW  

Minimalna liczba 
godzin zgodna z 

kursem 
modelowym 

IMO 
1 Podstawy budowy i zasady działania pomocniczych  

opalanych kotłów  okrętowych 
6 

2 Podstawy budowy i zasady działania pomocniczych kotłów  
utylizacyjnych 

6 

3 Teoretyczne podstawy pracy kotłów okrętowych  2 

4 Podstawowe procesy kotłowe 3 

5 Główne kotły okrętowe  2 

6 Pomocnicze kotły okrętowe  3 

7 Elementy konstrukcyjne kotłów okrętowych 2 

8 Systemy paliwowe oleju opałowego, napędowego i odpadów 
ropopochodnych 

2 

9 Palniki kotłowe 2 

10 Armatura i osprzęt kotłowy 4 

11 Obsługa kotłów okrętowych 6 

12 Bezpieczeństwo obsługi i procedury awaryjne 1 

 Razem 41 

 

Symulator siłowni okrętowych 

Lp. Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymogami  Konwencji 
STCW  

Minimalna liczba 
godzin zgodna z 

kursem 
modelowym 

IMO 
1 Pompy i układy pompowe 3 

2 Sprężarki okrętowe  3 

3 Filtry, filtracja i oczyszczanie 3 

4 Systemy chłodzenia siłowni spalinowej. 3 

5 Zapoznanie z budową symulatorów siłowni okrętowych. 3 

6 Przygotowanie siłowni do pracy. 3 

7 
Czynności związane z przejęciem i pełnieniem wachty w 

siłowni. 
2 

 Razem 20 
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Przedmiot bazuje na wiedzy przekazywanej w ramach przedmiotów: 

- silniki spalinowe, 

- elektrotechnika, elektronika i automatyka. 

Przedmiot podbudowuje wiedzę potrzebną w opanowaniu przedmiotu: „Mechanizmy 

i urządzenia statkowe”. 

Zajęcia dydaktyczne powinny odbywać się w specjalistycznej pracowni 
wyposażonej w modele silników i kotłów. Ćwiczenia laboratoryjne powinny być 
przeprowadzane w grupach na stanowiskach dydaktycznych w laboratorium siłowni 
okrętowej. Laboratorium siłowni okrętowej powinno posiadać stanowisko z silnikiem 
okrętowym oraz niezbędnymi przyrządami kontrolno-pomiarowymi, umożliwiającymi 
analizę pracy silnika i ocenę jego stanu technicznego. Ważnym elementem 
stanowiska powinno być urządzenie do indykowania silnika, w tym do 
elektronicznego indykowania. Silnik powinien być obciążony albo hamulcem wodnym 
albo prądnicą. Dodatkowo w laboratorium powinno być stanowisko z silnikiem 
okrętowym, przeznaczonym do nauki przeprowadzania przeglądów i remontów 
(demontażu i montażu). Laboratorium ponadto powinno być wyposażone w kilka 
stanowisk urządzeń pomocniczych siłowni takich jak: stanowisko pomp, sprężarek, 
urządzeń oczyszczających - wirówek, stanowisko chłodnicze. Rzeczywiste 
stanowiska laboratoryjne mogą być zastąpione symulatorami komputerowymi. 
Warunkiem podstawowym, motywującym uczniów do twórczego działania, jest 
uświadomienie celów kształcenia. Istotną rolę w osiąganiu celów odgrywa dobór 
metod nauczania. Zaleca się, dla lepszego poznania i zrozumienia treści nauczania, 
organizować ćwiczenia w grupach oraz grupować  zajęcia w bloki, co zwiększy 
efektywność kształcenia. Ponadto należy organizować wycieczki do zakładów 
produkujących, remontujących oraz eksploatujących siłownie okrętowe. Uczeń 
powinien wykazywać się wiedzą  i umiejętnościami zapewniającymi spełnienie 
minimalnych wymagań określonych Konwencją STCW.  

Podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych  nauczyciel powinien odwoływać się 

do prawideł zawartych w Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na 

Morzu, 1974/78 SOLAS oraz  przepisów Polskiego Rejestru Statków. 

Po zakończeniu procesu dydaktycznego uczeń powinien: 

• opisywać zasadę działania  instalacji siłowni okrętowych, 

• omawiać budowę instalacji siłowni okrętowej i jej elementów, 

• objaśniać zjawiska powodujące zużywanie się elementów silników,  

• opisywać zasadę działania  kotłów okrętowych, 

• omawiać budowę kotłów okrętowych i osprzętu, 

 64



• objaśniać zjawiska zachodzące podczas pracy kotłów, 

• wykonywać zabiegi zmierzające do niezawodnej i ekonomicznej pracy silnika 

okrętowego, 

• samodzielnie prowadzić eksploatację systemów siłowni. 

 

Przed realizacją przedmiotu trzeba ustalić kryteria oceniania: 

• stopień spełnienia wymagań programowych, 

• posługiwanie się terminologią techniczną, 

• organizację prac podczas wykonywania ćwiczeń, 

• formy prezentacji i wystąpień indywidualnych, 

• postawę ucznia. 

 

Podstawowym narzędziem pomiaru dydaktycznego podczas oceniania 

powinien być nauczycielski test osiągnięć ucznia. Zaleca się stosowanie 

różnorodnych metod sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Stopień opanowania 

wiedzy i umiejętności można sprawdzić przez:  

• pisemny sprawdzian wiedzy, 

• ustny sprawdzian wiedzy, 

• testy wiadomości. 

 

4. Podstawowe środki dydaktyczne 
Należy zapewnić następujące środki dydaktyczne: 

1. Przekroje, plansze, modele i schematy kotłów okrętowych oraz jego elementy, 

2. Stanowisko komputerowe z dostępem do internetu. 

3. Instrukcje obsługi kotłów. 

4. Przekroje, modele i schematy silników. 

5. Symulator siłowni okrętowych. 

6. Materiały dydaktyczne (programy symulacyjne, prezentacje multimedialne CD, 

foliogramy; plansze poglądowe, filmy, instrukcje obsługi silników). 

 

 

 

 

 65



5. Literatura 

1. Piotrowski Ildefons, Witkowski Kazimierz, Okrętowe silniki spalinowe, Gdynia 

1996  

2. Witkowski Kazimierz , Okrętowe silniki spalinowe - Konstrukcje specjalne, 

Gdynia 1995 

3. Witkowski Kazimierz , Okrętowe silniki spalinowe - Budowa, Gdynia 1996 

4. Kijewski Jan, Silniki spalinowe Budowa, Warszawa 1999 

5. Herdzik Jerzy, Poradnik motorzysty okrętowego, Gdynia 1995 

6. Perepeczko Andrzej, Staliński Janusz, Okrętowe kotły i silniki parowe. 

Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1977 

7. Kowalski Aleksander, Krzyżanowski Jerzy,  Okrętowe siłownie parowe. WSM 

Gdynia, Gdynia 1995 

8. Staliński Janusz,  Siłownie okrętowe.  Wydawnictwo Komunikacyjne, Warszawa 

1955 

9. Teodorczyk Andrzej, Termodynamika, Warszawa 1995 

10. Perepeczko Andrzej,  Okrętowe wymienniki ciepła. WSM Gdynia, Gdańsk 1978 

11. Górski Zygmunt, Perepeczko Andrzej, Okrętowe maszyny i urządzenia 

pomocnicze. Gdynia 1997 

12. Piotrowski Ildefons, Okrętowe urządzenia chłodnicze. Gdynia 1993 

13. Górski Zygmunt, Perepeczko Andrzej,  Okrętowe wymienniki ciepła. Gdynia 

1994 

14. Górski Zygmunt, Perepeczko Andrzej,  Okrętowe sprężarki, dmuchawy 

i wentylatory. Gdynia 1994 

15. Górski Zygmunt, Wstęp do okrętowej hydrauliki siłowej. Gdynia 1994 

16. Konwencja SOLAS  

17. Konwencja STCW 

 66



 

8. ELEKTROTECHNIKA , ELEKTRONIKA  I AUTOMATYKA  
 

Program nauczania przedmiotu „ Elektrotechnika, elektronika i automatyka okrętowa” 

realizuje zagadnienia zawarte w kursie modelowym IMO z przedmiotu 

„Elektrotechnika i elektronika okrętowa” oraz „Automatyka okrętowa” na poziomie 

operacyjnym. 

 

1. Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku kształcenia uczeń  powinien umieć: 

1) zastosować zasady bezpiecznej eksploatacji i obsługi okrętowych instalacji  

elektrycznych, aparatów, maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 

2) wyjaśnić zjawiska zachodzące w obwodach elektrycznych, 

3) wykonać podstawowe obliczenia obwodów prądu stałego i zmiennego, 

4) dobrać i zastosować do pomiarów wielkości elektrycznych w obwodach prądu 

stałego i zmiennego przyrządy pomiarowe,  

5) określić zasady działania i wykorzystania podstawowych przyrządów 

pomiarowych wielkości elektrycznych, zinterpretować uzyskane wyniki 

pomiarowe, 

6) przeprowadzić czynności regulacyjne w okrętowych układach elektro -

energetycznych, 

7) wykonać proste czynności diagnostyczne w okrętowych układach 

elektroenergetycznych i dokonać prostych napraw niesprawności,  

8) posłużyć się stałymi i przenośnymi przyrządami pomiarowymi w celach 

diagnostycznych, 

9) odnieść podstawowe prawa elektrotechniki i elektroniki do maszyn, urządzeń 

i instalacji  elektrycznych na statku, 

10) obsłużyć okrętowe maszyny, urządzenia elektryczne i elektroniczne 

z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji i bezpieczeństwa pracy, 

11) podjąć prawidłowe działania  w sytuacjach awaryjnych z zastosowaniem 

procedur, 

12) określić zasady współpracy  zespołów prądotwórczych ze wspólną siecią 

prądową, 
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13) określić podstawowe zjawiska w obwodach prądu elektrycznego, zjawiska 

elektromagnetyzmu, wzajemne związki między zjawiskami oraz relacje 

ilościowe w obwodach elektrycznych,  

14) określić rodzaje i zasady działania maszyn prądu stałego i przemiennego, 

15) określić rodzaje podstawowych aparatów i urządzeń elektrycznych oraz 

elementy elektrycznych sieci okrętowych, 

16) określić zasady pracy i sterowania okrętowych maszyn elektrycznych, 

17) określić zasady pracy i sterowania podstawowych okrętowych napędów 

elektrycznych, 

18) ocenić stan techniczny aparatów elektrycznych oraz elementów elektrycznych 

sieci okrętowych, 

19) określić zasady działania podstawowych elementów elektroniki 

półprzewodnikowej, 

20) skontrolować  pracę elektrycznych układów napędowych  i układów sterowania 

maszyn i urządzeń elektrycznych, określić ich stan techniczny i zakres prac 

remontowych, 

21)  określić zasady  pracy i właściwości  podstawowych energoelektronicznych 

przekształtników energii elektrycznej i zasilaczy, 

22)  określić zasady pracy i sterowania podstawowych okrętowych napędów 

elektrycznych, 

23)  określić zasady pracy i struktury okrętowych systemów elektroenergetycznych, 

24) określić zasady  pracy i sterowania  elektrowni okrętowej, 

25) określić systemy ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym i zasady 

bezpieczeństwa obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 

26) odczytać schematy elektryczne podstawowych obwodów i systemów 

energetycznych statku, 

27) narysować  proste schematy obwodów elektrycznych, elektronicznych lub 

układów automatyki, 

28) omówić procesy zachodzące w układach regulacji automatycznej, 

29) wyznaczyć i skorygować nastawy regulatorów, 

30) sprawdzić poprawność pracy  regulatorów różnych typów, zainstalowanych  

w siłowni okrętowej, 

31) wprowadzić potrzebne dane lub nastawy do analogowych  lub cyfrowych 

regulatorów w siłowni okrętowej, 
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32) użytkować układy automatyki okrętowej z zachowaniem zasad prawidłowej 

eksploatacji i bezpieczeństwa pracy, 

33) obsłużyć urządzenia automatyki okrętowej, 

34) zinterpretować wpływ nastaw podstawowych układów automatyki na 

zachowanie się obiektów, 

35) podjąć działania  w sytuacjach awaryjnych z zastosowaniem procedur, 

36) określić zasady działania i struktury liniowych ciągłych układów automatycznej 

regulacji, 

37) scharakteryzować podstawowe elementy  układów liniowych, 

38) określić zasady pracy i struktury typowych nieliniowych układów automatycznej 

regulacji, 

39) rozpoznać i określić układy pomiarowe podstawowych wielkości fizycznych 

występujących w automatyce siłowni okrętowej, 

40) rozpoznać i określić elementy układów pomiarowych: przetworniki sygnałów, 

układy formowania i przesyłania sygnałów, 

41) rozpoznać i określić wybrane okrętowe regulatory i sterowniki cyfrowe 

i analogowe, elektroniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, 

42) określić ogólne wymagania i struktury  systemów automatyki najważniejszych 

zespołów siłowni okrętowej i innych urządzeń i mechanizmów, 

43) określić struktury i zasady działania komputerowych systemów sterowania 

zespołami siłowni okrętowej. 

 

2. Materiał nauczania 
1. Pojęcia podstawowe, prąd stały, przemienny, jednostki w układzie SI. Natężenie 

prądu, siła elektromotoryczna, napięcie, rezystancja. 

2. Źródła napięcia i odbiorniki prądu. Prądnice, akumulatory, ogniwa. Maszyny 

elektryczne, źródła światła, źródła ciepła, urządzenia elektroniczne. 

3. Obwód elektryczny.  Sposoby połączenia źródeł napięcia i odbiorników, 

połączenie szeregowe, równoległe, szeregowo-równoległe, rezystancja 

wypadkowa obwodu. 

4. Obwody prądu elektrycznego.  Prąd elektryczny. Rodzaje przewodzenia prądu 

elektrycznego,  podział materiałów ze względu na przewodzenie prądu 

elektrycznego: przewodniki, półprzewodniki, izolatory, przewodzenie prądu 
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w półprzewodnikach, rezystywność i przewodność właściwa materiałów. Prawo 

Ohma dla obwodu elektrycznego, pojęcie spadku napięcia. I i II prawo Kirchhoffa 

dla obwodu elektrycznego, spadki napięcia w obwodzie elektrycznym.  Prawo 

Joule’a-Lenza, cieplne działanie prądu, moc prądu elektrycznego. Obwody 

rozgałęzione, szeregowo-równoległe. Pole elektryczne, natężenie pola 

elektrycznego, prąd przesunięcia, pojemność elektryczna, jednostki pojemności, 

kondensatory, obwód z kondensatorem i rezystancją, stała czasowa obwodu z 

pojemnością, energia naładowanego kondensatora. 

5. Elektromagnetyzm. Pole magnetyczne, obraz pola, pole magnetyczne wokół 

przewodnika z prądem elektrycznym, pole cewki, reguła korkociągu 

prawoskrętnego, prawo Biota i Savarta, prawo Amper’a, natężenie pola 

magnetycznego, indukcja magnetyczna, jednostki indukcji magnetycznej. 

Materiały magnetyczne, przenikalność magnetyczna materiałów,  magnesowanie 

ciał,  ferromagnetyzm, charakterystyka magnesowania, ferromagnetyka, materiały 

magnetyczne miękkie i twarde, pętla histerezy, obwód magnetyczny, prawo 

Ohma dla obwodu magnetycznego, reluktancja, siły magnetyczne w obwodach. 

Mechaniczne oddziaływanie pola magnetycznego na przewód z prądem, model 

silnika elektrycznego, reguła lewej ręki,  modele siłowego działania pola, reguły 

kierunkowe działania prądu elektrycznego w polu magnetycznym. 

Indukcja elektromagnetyczna, SEM indukcji, strumień magnetyczny, indukcyjność 

obwodu elektrycznego, jednostka strumienia magnetycznego i indukcyjności, 

reguły kierunkowe SEM indukcji. Obwód z indukcyjnością, stała czasowa obwodu 

z indukcyjnością, energia pola uzwojenia. Zasada działania prądnicy elektrycznej, 

SEM przewodu w polu magnetycznym. 

6. Prąd sinusoidalny jedno i trójfazowy. Parametry prądu sinusoidalnego: wartość 

średnia, skuteczna, maksymalna, oznaczenia poszczególnych wartości, 

analityczne, graficzne i symboliczne reprezentacje prądu sinusoidalnego. 

Obwody prądu sinusoidalnego RL, RC, RLC, przebiegi czasowe, przesunięcie 

fazowe prądu i napięcia sinusoidalnego,  reaktancja i impedancja obwodu, 

wykresy wektorowe oporów, prądów, napięć,  prawo Ohma dla  obwodów prądu 

sinusoidalnie zmiennego. Rezonans szeregowy (napięć), i równoległy (prądów), 

w obwodzie prądu sinusoidalnego, równania obwodów prądu sinusoidalnego 

w przedstawieniu wektorowym, obwody złożone-rozgałęzione prądu 

sinusoidalnego. 
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Moce prądu sinusoidalnego w ujęciu wektorowym, moc czynna, bierna i pozorna, 

interpretacje mocy, współczynnik mocy cosφ. Prądy sinusoidalne trójfazowe, 

wektorowe przedstawienie prądów  i napięć, trójfazowych, relacje ilościowe 

w układzie trójfazowym przy połączeniu w gwiazdę i trójkąt, kojarzenie źródeł 

i odbiorników w gwiazdę i trójkąt, symetria i niesymetria układów trójfazowych, 

moce w układach trójfazowych, moce w układach  3 i  4 przewodowych. 

7. Pomiary wielkości elektrycznych. Budowa i działanie mierników wskazówkowych 

magnetoelektrycznych, elektromagnetycznych, dynamicznych, indukcyjnych, 

cieplnych, rezonansowych, mierniki cyfrowe, mierniki uniwersalne. Pomiary 

rezystancji różnych elementów z wykorzystaniem mierników elektrycznych 

metodami technicznymi, mostkowymi , pomiary indukcyjności  i pojemności. 

Pomiary napięć i prądów stałych i przemiennych z wykorzystaniem różnych 

zakresów pomiarowych, pomiary mocy prądu jedno i trójfazowego sinusoidalnie 

zmiennego. Pomiary i rejestracja przebiegów zmiennych w czasie 

z wykorzystaniem oscyloskopu i komputera. 

8. Elektronika. Klasyfikacja elementów elektronicznych,  półprzewodniki- bariera 

styku  p-n, wybrane półprzewodnikowe elementy małej mocy: dioda, tranzystor 

bipolarny, tranzystor polowy, podstawowe elementy optoelektroniczne: diody 

LED, elementy ciekłokrystaliczne, fotodiody, fototranzystory, fotorezystory. 

Podstawowe półprzewodniki energoelektroniczne dużej mocy, diody dużej mocy, 

tranzystory bipolarne dużej mocy, tranzystor  z  bramką napięciową IGBT, 

tyrystory GTO i MCT. Układy cyfrowe, sygnał binarny, zasady zapisu informacji 

w systemie binarnym,  bramki logiczne, przerzutniki, układy cyfrowe, liczniki, 

przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. Wybrane układy 

elektroniczne:  zasilacze, generatory, wzmacniacze, nadajniki i odbiorniki 

sygnałów radiowych.  

9. Transformatory.  Transformator jednofazowy, budowa uzwojeń i rdzeni,  

podstawowe zależności i parametry, przekładnia napięciowa, spadek napięcia, 

moc znamionowa transformatora, wykres wskazowy, stan zwarcia i biegu 

jałowego, klasyfikacja transformatorów, przekładniki prądowe i napięciowe. 

Transformator trójfazowy, budowa rdzeni i uzwojeń, kojarzenie uzwojeń, relacje 

napięć i prądów w transformatorze trójfazowym, pojęcie grupy połączeń, praca 

równoległa transformatorów, obciążenie niesymetryczne transformatora. 
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10. Maszyny wirujące. Klasyfikacja maszyn elektrycznych, podstawowe dane 

znamionowe, ochrona przed dotknięciem i przed wodą, typy obudów maszyn 

elektrycznych. Maszyna synchroniczna, budowa, obciążenie i reakcja twornika, 

wykres wskazowy i charakterystyki maszyny, podstawowe zależności, moment 

maszyny synchronicznej, prąd wzbudzenia i charakterystyki regulacyjne, układy 

wzbudzenia. Silnik asynchroniczny klatkowy, budowa, zasada pracy, równania 

i schemat zastępczy, moment maszyny, charakterystyki mechaniczne, wybrane 

stany pracy – stan jałowy, zwarcie, zmiana częstotliwości zasilania, rozruch, 

praca prądnicowa, hamowanie. Silnik asynchroniczny pierścieniowy, wybrane 

stany pracy maszyny,  charakterystyki mechaniczne przy zmianie rezystancji 

obwodu wirnika. Komutatorowa maszyna prądu stałego, budowa, zasada 

działania maszyny, pole magnetyczne maszyny,  silniki prądu stałego, schematy 

silników, charakterystyki mechaniczne silników, rozruch i hamowanie, regulacja 

prędkości obrotowej.  

11. Podstawy energoelektroniki. Miejsce energoelektroniki w elektrotechnice 

i energetyce okrętowej, klasyfikacja zasilaczy energoelektronicznych : prostownik, 

przekształtnik, przemiennik częstotliwości ( bezpośredni, pośredni),  przerywacz, 

układy o wyjściu napięciowym i prądowym, odmiany komutacji: zewnętrzna 

i wewnętrzna. Zasilacze energoelektroniczne- zasady bezpiecznej eksploatacji, 

pomiary parametrów, zastosowanie w systemach energetycznych statku. 

12.  Elektryczne napędy urządzeń okrętowych. Cele i struktura układów napędowych, 

charakterystyki  napędowe silnika i obciążenia, punkt pracy ustalonej napędu, 

charakterystyki dynamiczne napędu. Sterowanie napędem, rodzaje sterowania, 

sterowanie stycznikowo-przekaźnikowe, elektroniczne, komputerowe, aparaty 

elektryczne stosowane w układach sterowania, schematy układów sterowania. 

Napędy z silnikiem klatkowym, charakterystyki napędowe silnika klatkowego, 

sposoby sterowania silnika klatkowego, zabezpieczenia. Sterowanie silnikiem 

klatkowym w układzie z rozruchem bezpośrednim. Sterowanie silnikiem 

klatkowym przy rozruchu gwiazda-trójkąt ręcznie i automatycznie. Sterowanie 

silnikiem klatkowym przy zmianie kierunku wirowania. Napędy z silnikiem prądu 

stałego, charakterystyki napędowe silnika prądu stałego, zmiana prędkości 

kątowej, zagadnienia rozruchu, nawrót, typy sterowania. Okrętowe napędy 

z silnikiem prądu stałego, proste napędy pomp i wentylatorów, regulowany napęd 

tyrystorowy. Częstotliwościowe falownikowe napędy z silnikiem klatkowym, 
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budowa falownika napięcia, charakterystyki regulacyjne, startowe i rozruchowe, 

sterowanie i zabezpieczenia. 

13. Podstawy elektrotechniki okrętowej. Bilans elektroenergetyczny statku, 

wyznaczanie mocy zainstalowanej elektrowni i źródeł energii, system 

energetyczny statku, podział mocy zainstalowanej na grupy odbiorów. 

Elektrownia okrętowa, wytwarzanie energii elektrycznej na statku, typy 

generatorów np. generatory napędzane silnikiem spalinowym, turbogeneratory, 

generatory wałowe, parametry, układy wzbudzenia. Agregaty awaryjne 

z awaryjną tablicą rozdzielczą. Akumulatory elektryczne, rodzaje akumulatorów, 

zasady eksploatacji  akumulatorów, zastosowanie akumulatorów. Ładowanie i 

obsługa akumulatorów. Oświetlenie elektryczne stosowane na statkach. 

Grzejnictwo elektryczne. Zasady ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

w sieci okrętowej, wrażliwość człowieka na prąd elektryczny, prądy i napięcia 

bezpieczne, sieci izolowane i uziemione, zasady uziemiania, kontrola stanu 

upływności sieci, udzielanie pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem 

elektrycznym. 

14. Charakterystyka układów sterowania i układów regulacji. Pojęcia podstawowe:  

automatyzacja,  układ regulacji,  sterowanie ręczne, sterowanie automatyczne. 

15. Elementy składowe układu regulacji automatycznej: obiekt regulacji, element 

pomiarowy, przetwornik pomiarowy, urządzenie pomiarowe, regulator, wielkość 

sterująca, wielkość regulowana, wartość rzeczywista, wartość zadana, 

zakłócenie. 

16. Rodzaje i własności układów regulacji automatycznej. Klasyfikacja 

i charakterystyka układów sterowania i układów regulacji, schematy blokowe 

urządzeń automatyki, układ otwarty, układ ze sprzężeniem zwrotnym. Stabilizacja 

w układach automatyki, układy programowe, nadążne, ekstremalne, adaptacyjne, 

kaskadowe ze sprzężeniem zwrotnym od wartości zadanej i zakłóceń. 

17. Opis własności statycznych i dynamicznych podstawowych elementów liniowych 

oraz obiektów sterowania. Charakterystyki ciągłych regulatorów liniowych (P, I, 

PI, PD, PID). 

18. Regulacja dwupołożeniowa – struktura, wskaźniki jakości procesu, dobór nastaw. 

19. Regulacja trójpołożeniowa i krokowa – struktury układów, dobór nastaw, 

parametry, oceny jakości regulacji. 
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20. Przetworniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych. Urządzenia pomiarowe 

w układach regulacji automatycznej, klasyfikacja, właściwości, źródła błędów. 

Przyrządy do pomiaru położenia, temperatury, ciśnienia, prędkości, siły, momentu 

obrotowego, przepływu, poziomu. Układy przetwarzania i normalizacji sygnałów, 

cyfrowa postać sygnału, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, 

przesyłanie sygnału na odległość. Elementy nastawcze- zawory, elektrozawory, 

przepustnice, siłowniki, wzmacniacze. 

21. Wybrane okrętowe regulatory wielkości nieelektrycznych. Budowa, zasada 

działania i obsługa: regulatorów prędkości obrotowej, regulatorów ciśnienia, 

regulatorów temperatury, regulatorów lepkości paliwa. 

22. Układy sterowania głównymi silnikami spalinowymi. Programy sterowania, typowe 

rozwiązania:  układy sterowania prędkością obrotową silników, układy sterowania 

kierunkiem obrotów, układy sterowania uruchomieniem silnika, układy sterowania 

napędami w siłowniach wielowałowych, układy sterowania silnikami 

napędzającymi śrubę o skoku nastawnym. 

23. Zasada działania, budowa i obsługa układów automatyki mechanizmów 

i urządzeń pomocniczych. Kotły pomocnicze, sprężarki powietrza, filtry powietrza, 

wirówki, urządzenia sterowe, urządzenia pokładowe. 

24. Układy automatyki elektrowni okrętowej.  Automatyka zespołów prądotwórczych, 

zautomatyzowane elektrownie okrętowe. 

25. Układy sterowania i regulacji głównych kotłów okrętowych. Układy pomiarowe, 

elementy regulacyjne, elementy wykonawcze. 

26. Stanowiska sterowania ręcznego, zdalnego i automatycznego. Centrale 

manewrowo - kontrolne, komputerowe systemy sterowania, rejestracja danych. 
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3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 
Elektrotechnika i elektronika okrętowa 

 

Lp. 

 

Tematy zajęć dydaktycznych zgodne 

z wymogami  Konwencji STCW  

 

Minimalna liczba godzin 

zgodna z kursem 

modelowym IMO 

1. Pojęcia podstawowe, prąd stały, przemienny, 

jednostki SI 

2 

2. Źródła i odbiorniki prądu 4 

3. Obwód elektryczny 4 

4. Obwody prądu elektrycznego 8 

5. Elektromagnetyzm 9 

6. Prąd sinusoidalny jedno i trójfazowy 9 

7. Pomiary wielkości elektrycznych 7 ( w tym 5 godz. zajęć 

laboratoryjnych) 

8. Elektronika 2 

9. Transformatory 2 

10. Maszyny wirujące 5 

11. Podstawy energoelektroniki 4 ( w tym 2 godz. zajęć 

laboratoryjnych) 

12. Elektryczne napędy urządzeń okrętowych 15 ( w tym 10 godz. zajęć 

laboratoryjnych) 

13. Podstawy elektrotechniki okrętowej 9( w tym 3 godz. zajęć 

laboratoryjnych) 

 Razem 80 
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Automatyka okrętowa 

 

 Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymogami  

Konwencji STCW  

Minimalna liczba 

godzin zgodna z 

kursem modelowym 

IMO 

1. Charakterystyka układów sterowania i układów regulacji 2 

2. Rodzaje i własności układów regulacji automatycznej 4 

3. Opis własności statycznych i dynamicznych 

podstawowych elementów liniowych oraz obiektów 

sterowania 

2 

4. Regulacja dwupołożeniowa 1 

5. Regulacja trójpołożeniowa i krokowa 1 

6. Przetworniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych, 

układy przetwarzania i normalizacji sygnałów, cyfrowa 

postać sygnału, przetworniki A/D i D/A, przesyłanie 

sygnału na odległość 

2 

7. Wybrane okrętowe regulatory wielkości nieelektrycznych 3 

8. Układy sterowania głównymi silnikami spalinowymi. 

Programy sterowania. Typowe rozwiązania 

4 

9. Zasada działania, budowa i obsługa układów automatyki 

mechanizmów i urządzeń pomocniczych 

4 

10. Układy automatyki elektrowni okrętowej 4 

11. Układy sterowania i regulacji głównych kotłów 

okrętowych 

2 

12. Stanowiska sterowania ręcznego, zdalnego, 

automatycznego 

1 

 Razem 30 

 

Przedmiot  wykorzystuje wiedzę przekazywaną w ramach innych przedmiotów 

ogólnokształcących, takich  jak matematyka, fizyka, chemia. Przedmiot przygotowuje 

ucznia do pracy na symulatorze siłowni okrętowej  oraz jest uzupełnieniem wiedzy 

zawodowej uzyskiwanej w ramach innych przedmiotów i praktyk zawodowych.  
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Zajęcia dydaktyczne powinny być przeprowadzane w specjalistycznej  pracowni 

wyposażonej w mierniki elektryczne, oscyloskop, zasilacze, podstawowe maszyny 

elektryczne, elementy elektroniczne i podręczną biblioteczkę. Ćwiczenia 

laboratoryjne  powinny być przeprowadzone  w grupach na stanowiskach 

dydaktycznych w laboratorium elektrotechniki, elektroniki i automatyki. Do prezentacji 

systemów automatyki można wykorzystać rzeczywistą siłownię okrętową, programy 

komputerowe, filmy tematyczne, zdjęcia, schematy, rysunki, podzespoły, elementy 

automatyki itp.  Podstawowym warunkiem motywującym ucznia do pracy jest 

uświadomienie mu celów kształcenia. Istotną rolę w osiągnięciu celów stanowi dobór 

metod nauczania. Dla lepszego poznania i zrozumienia treści nauczania zaleca się 

organizowanie ćwiczeń w grupach, łączenie jednostek lekcyjnych w bloki 

tematyczne. Należy organizować wycieczki do stacji transformatorowo-rozdzielczych,  

elektrowni, stoczni, gdzie wykonuje się przeglądy i remonty instalacji i urządzeń 

elektrycznych  oraz energoelektronicznych. Po przeprowadzonych zajęciach uczeń 

powinien wykazywać się wiedzą i umiejętnościami zapewniającymi spełnienie 

minimalnych wymagań określonych Konwencją STCW, dotyczących standardów 

kompetencji i wymagań dla marynarzy (na poziomie pomocniczym) i oficerów 

mechaników ( na poziomie operacyjnym), pełniących wachtę w siłowni okrętowej 

obsadzonej załogą lub wyznaczonych na dyżurach mechaników w siłowni okresowo 

bezzałogowej.  

Uczeń powinien posługiwać się prawidłowym słownictwem zawodowym, 

prawidłowo określać funkcję elementów układów (systemów) elektrotechniki 

i automatyki. Powinien umieć rozpoznawać prace układów automatyki w stanach 

normalnych i awaryjnych oraz zachowywać się w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo własne i członków załogi.  

Podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych nauczyciel powinien odwoływać się 

do prawideł zawartych w Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na 

Morzu 1974/98 SOLAS, tekst ujednolicony, 1998 oraz przepisów Polskiego Rejestru 

Statków.  

W trakcie realizacji programu nauczyciel powinien przewidzieć zajęcia związane z: 

- powtórzeniem i utrwaleniem  materiału, 

- pisemnymi pracami kontrolno-egzaminacyjnymi, 

- najnowszymi osiągnięciami naukowymi  w dziedzinie elektrotechniki morskiej 

i elektroniki. 
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W ocenie umiejętności ucznia należy zastosować następujące kryteria: 

1) stosowanie wiedzy z zakresu elektrotechniki, elektroniki i automatyki 

w odniesieniu do budowy i pracy  urządzeń i instalacji elektrycznych 

i energoelektronicznych,  

2) rozpoznawanie rodzajów  elementów i układów elektrycznych, elektronicznych 

i automatyki okrętowej, 

3) diagnozowanie stanu układów elektrycznych, energoelektronicznych i automatyki 

oraz ich poprawna eksploatacja, 

4) stopień spełnienia wymagań programowych, 

5) posługiwanie się terminologią techniczną, 

6) organizacja prac podczas zajęć i ćwiczeń, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

Zaleca się stosowanie następujących metod kontroli wyników kształcenia: 

1) testy dydaktyczne,  

2) prace kontrolne,  

3) odpowiedzi ustne na zadany temat, 

4) obserwacja i ocena postaw i zachowań ucznia w trakcie realizacji zadań 

praktycznych- w sytuacjach typowych i problemowych. 

 

4. Podstawowe środki dydaktyczne 
1. Mierniki cyfrowe i analogowe do pomiaru: napięć, prądów, rezystancji, rezystancji 

izolacji,  pojemności, mocy.  

2. Oscyloskop. 

3. Modele transformatorów, silników, prądnic. 

4. Modele styczników, przekaźników, zabezpieczeń, łączników ręcznych, łączników 

krańcowych i innych aparatów elektrycznych. 

5. Modele odbiorników energii elektrycznej – źródła światła, grzejniki elektryczne. 

6. Stanowiska do wykonywania ćwiczeń z zakresu sterowania napędami 

elektrycznymi,  wyposażone w silniki prądu stałego i przemiennego. 

7. Stanowisko do wykonywania  ćwiczeń z zakresu agregatów prądotwórczych, 

wyposażone w silnik napędowy, prądnicę oraz aparaturę kontrolno-pomiarową. 
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8. Stanowisko do wykonywania ćwiczeń z zakresu elementów elektronicznych 

i energoelektronicznych, zawierające podstawowe elementy i podzespoły 

elektroniczne umożliwiające budowę prostych układów elektronicznych. 

9. Stanowisko do obsługi i ładowania akumulatorów, wyposażone w zasilacz 

regulowany i akumulator. 

10. Schematy elektryczne systemów energetycznych statku. 

11. Zasilacz stabilizowany prądu stałego i przemiennego. 

12. Cewki, elektromagnesy, magnesy stałe. 

13. Rezystory stałe i nastawne. 

14. Elementy elektroniczne: diody, tranzystory, tyrystory, układy scalone analogowe i 

cyfrowe, układy hybrydowe. 

15. Modele układów elektronicznych. 

16. Zestawy foliogramów zawierające schematy, przekroje, wykresy, tabele, rysunki 

z zakresu automatyki: kotła okrętowego, wirówki paliwa, urządzeń chłodniczych 

i klimatyzacyjnych, urządzeń sterowych, sprężarek, pomp, elektrowni okrętowej, 

silników elektrycznych. 

17. Modele elementów i układów automatyki okrętowej. 

18. Katalogi tematyczne z zakresu automatyki okrętowej. 

19. Modele czujników, przetworników, elementów wykonawczych, wykorzystywane 

w układach automatyki okrętowej. 

20. Zdjęcia elementów automatyki okrętowej. 

21. Programy komputerowe i symulacyjne z zakresu automatyki elektrowni okrętowej 

i mechanizmów pomocniczych. 

22. Mierniki elektryczne analogowe  i cyfrowe do pomiaru pojemności, temperatury, 

ciśnienia, przepływu, poziomu. 

23. Modele urządzeń analogowych i cyfrowych wykorzystywanych w układach 

automatyki okrętowej. 

24. Modele urządzeń sterujących i przekaźnikowych wykorzystywanych w siłowni 

okrętowej. 

25. Modele regulatorów i sterowników cyfrowych i analogowych. 
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9. OCHRONA ŚRODOWISKA WODNEGO 
 

Program nauczania przedmiotu „Ochrona środowiska” realizuje zagadnienia zawarte 

w kursie modelowym IMO „Ochrona środowiska” na poziomie pomocniczym  

i operacyjnym oraz "Chemia wody, paliw i smarów” na poziomie operacyjnym. 

 

1. Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

1) określić podstawowe pojęcia dotyczące ekologii wód śródlądowych i morza, 

2) rozróżnić zanieczyszczenia występujące na statkach, 

3) określić ilość zanieczyszczeń wytwarzanych na statkach, 

4) wymienić zasady zapobiegania zanieczyszczeniom, 

5) określić zasady obróbki ścieków sanitarnych, 

6) zastosować zasady bezpiecznego bunkrowania paliw i olejów smarowych, 

7) zastosować zasady bezpiecznego zdawania zanieczyszczeń ze statku, 

8) podać zasady budowy i obsługi okrętowych urządzeń ochrony środowiska 

stosowanych na statkach, 

9) postąpić zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, na wypadek 

awarii statku, 

10) obsłużyć urządzenia ochrony środowiska typu: odolejacze, oczyszczalnie ścieków 

i spalarki, 

11) wykonać podstawowe analizy chemiczne w zakresie poprawnej oceny pracy 

oczyszczalni ścieków na statku, 

12) prowadzić książkę ewidencji odpadów i ścieków, 

13) klasyfikować paliwa, oleje, smary i wody stosowane na statkach, 

14) ocenić zastosowanie paliw, olejów i smarów na podstawie znajomości klasyfikacji; 

ocenić skutki użycia niewłaściwej wody w obiegach siłowni, 

15) odróżniać poszczególne rodzaje olejów smarowych oraz podawać ich symbole 

klasyfikacyjne; samodzielnie przeprowadzać badania testowe, dokonywać 

interpretacji wyników i na ich podstawie oceniać przydatność testowanego oleju,   

16) odróżniać poszczególne rodzaje smarów; dokonywać pomiaru penetracji smaru i 

na jej podstawie określać klasy konsystencji wg NLGI; dokonywać jego 
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identyfikacji; dokonywać pomiaru temperatury kroplenia smaru i na tej podstawie 

określać temperaturę pracy smaru.  

 

2. Materiał nauczania 
1. Własności paliw okrętowych (gęstość, lepkość, temperatura zapłonu  

i samozapłonu, zanieczyszczenia paliw), klasyfikacja paliw, wskaźniki 

charakterystyczne paliw ciekłych (wartość opałowa, liczba cetanowa, zawartość 

siarki), klasyfikacja i specyfikacja paliw według norm ISO i PN (typy, rodzaje  

i symbole paliw). 

2. Klasyfikacja paliw destylacyjnych i pozostałościowych, wpływ dodatków do paliw 

na ich własności  użytkowe, badania testowe paliw na statkach, właściwości 

korozyjne produktów spalania paliw (korozje nisko- i wysokotemperaturowe), 

.filtrowanie i wirowanie paliw.  

3. Własności olejów smarnych (gęstość, lepkość, temperatura krzepnięcia, zapłonu i 

samozapłonu,  zanieczyszczenia olejów). 

4. Klasyfikacja olejów według lepkości i klasyfikacja jakościowa, wskaźniki 

charakterystyczne olejów (wskaźnik lepkości, smarność, liczba kwasowa, 

zasadowa, zmydlania, odporność na pienienie się), metody badań jakości olejów 

smarowych według ISO, DIN, ASTM i PN, wpływ dodatków uszlachetniających na 

własności użytkowe olejów smarowych. 

5. Zanieczyszczenia silnikowych olejów smarowych. Zagadnienia eksploatacyjne 

olejów smarowych (proces starzenia i utleniania oleju, wpływ eksploatacji silnika 

na proces zużycia oleju, wpływ zanieczyszczeń oleju na trwałość i niezawodność 

silnika, korozyjne oddziaływanie oleju smarowego, powstawanie osadów  

w cylindrach i tłokach, badania testowe i analizy laboratoryjne olejów, okres 

używalności olejów, filtrowanie i wirowanie olejów). 

6. Podział, własności i zastosowanie smarów plastycznych, parametry użytkowe 

smarów (penetracja smarów, klasy konsystencji, temperatura kroplenia, 

temperatura pracy, odporność na wymywanie  wodą, właściwości smarne, 

przeciwrdzewne, korodujące), ocena jakości smarów według norm ISO, NF, DIN, 

ASTM, IP i PN, dodatki uszlachetniające (antyutleniacze, inhibitory korozji, 

modyfikatory, stabilizatory, polepszające własności smarne). 
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7. Smary plastyczne ogólnego stosowania, środki smarujące na sucho (teflon, grafit 

koloidalny, molikoty, dwusiarczek molibdenu), smary syntetyczne. 

8. Rodzaje wód występujących na statkach, własności wody (gęstość wody, 

przewodnictwo właściwe, stężenie jonów wodorowych- odczyn pH, twardość 

wody, zawartość tlenu, soli, alkaliczność), zanieczyszczenia wody (mechaniczne, 

cząsteczkowe, koloidalne) własności i wymagania stawiane dla wody: pitnej, do 

mycia, kotłowej, chłodzącej, zęzowej i balastowej oraz ścieków sanitarnych. 

9. Własności i przyczyny powstawania osadów kotłowych, szkodliwość osadów 

kotłowych, usuwanie osadów kotłowych, metody uzdatniania wody kotłowej, 

środki zapobiegające pienieniu się wody kotłowej, rodzaje korozji, procesy 

korozyjne i kawitacja układów chłodzenia silników okrętowych, korozja 

wewnątrzkotłowa, inhibitory korozji i preparaty zmiękczające stosowane do 

układów chłodzenia silników, badania testowe wody chłodzącej i kotłowej na 

statkach. 

10. Własności paliw okrętowych (gęstość, lepkość, temperatura zapłonu i 

samozapłonu, zanieczyszczenia paliw), klasyfikacja paliw, wskaźniki 

charakterystyczne paliw ciekłych (wartość opałowa, liczba cetanowa, zawartość 

siarki), klasyfikacja i specyfikacja paliw według norm ISO i PN (typy, rodzaje  

i symbole paliw). 

11. Klasyfikacja paliw destylacyjnych i pozostałościowych, wpływ dodatków do paliw 

na ich własności  użytkowe, badania testowe paliw na statkach, właściwości 

korozyjne produktów spalania paliw (korozje nisko- i wysokotemperaturowe), 

.filtrowanie i wirowanie paliw.  

12. Własności olejów smarnych (gęstość, lepkość, temperatura krzepnięcia, zapłonu  

i samozapłonu,  zanieczyszczenia olejów). 

13. Klasyfikacja olejów według lepkości i klasyfikacja jakościowa, wskaźniki 

charakterystyczne olejów (wskaźnik lepkości, smarność, liczba kwasowa, 

zasadowa, zmydlania, odporność na pienienie się), metody badań jakości olejów 

smarowych według ISO, DIN, ASTM i PN, wpływ dodatków uszlachetniających na 

własności użytkowe olejów smarowych. 

14. Zanieczyszczenia silnikowych olejów smarowych, zagadnienia eksploatacyjne 

olejów smarowych (proces starzenia i utleniania oleju, wpływ eksploatacji silnika 

na proces zużycia oleju, wpływ zanieczyszczeń oleju na trwałość i niezawodność 

silnika, korozyjne oddziaływanie oleju smarowego, powstawanie osadów  
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w cylindrach i tłokach, badania testowe i analizy laboratoryjne olejów, okres 

używalności olejów, filtrowanie i wirowanie olejów). 

15. Podział, własności i zastosowanie smarów plastycznych, parametry użytkowe 

smarów (penetracja smarów, klasy konsystencji, temperatura kroplenia, 

temperatura pracy, odporność na wymywanie  wodą, właściwości smarne, 

przeciwrdzewne, korodujące), ocena jakości smarów według norm ISO, NF, DIN, 

ASTM, IP i PN, dodatki uszlachetniające (antyutleniacze, inhibitory korozji, 

modyfikatory, stabilizatory, polepszające własności smarne). 

16. Smary plastyczne ogólnego stosowania, środki smarujące na sucho (teflon, grafit 

koloidalny, molikoty, dwusiarczek molibdenu), smary syntetyczne. 

17. Rodzaje wód występujących na statkach, własności wody (gęstość wody, 

przewodnictwo właściwe, stężenie jonów wodorowych- odczyn pH, twardość 

wody, zawartość tlenu, soli, alkaliczność), zanieczyszczenia wody (mechaniczne, 

cząsteczkowe, koloidalne) własności i wymagania stawiane dla wody: pitnej, do 

mycia, kotłowej, chłodzącej, zęzowej i balastowej oraz ścieków sanitarnych. 

18. Własności i przyczyny powstawania osadów kotłowych, szkodliwość osadów 

kotłowych, usuwanie osadów kotłowych, metody uzdatniania wody kotłowej, 

środki zapobiegające pienieniu się wody kotłowej, rodzaje korozji, procesy 

korozyjne, korozja wewnątrzkotłowa, inhibitory korozji i preparaty zmiękczające 

stosowane do układów chłodzenia silników, badania testowe wody chłodzącej  

i kotłowej na statkach. 

19. Normy prawne dotyczące ochrony środowiska wodnego. Przepisy prawa 

międzynarodowego (konwencje); polskie prawo wewnętrzne. Konwencja 

Helsińska; konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki 

(MARPOL 73/78). 

20. Zanieczyszczenie środowiska wodnego przez statki, rodzaje zanieczyszczeń: 

zanieczyszczenia olejowe, szkodliwe substancje ciekłe, ścieki bytowo –  

gospodarcze, śmieci i odpady stałe,  pojęcie obszaru specjalnego. Obszary 

specjalne i określenie „najbliższy ląd”. Zapobieganie zanieczyszczeniom 

olejowym ze statków. Źródła zanieczyszczeń. Warunki, w jakich wolno usuwać 

mieszaniny olejowe ze statków w obszarach specjalnych i poza nimi, techniczne 

sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom olejowym, stacje odbioru mieszanin i 

pozostałości olejowych.  
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21. Zbiorniki osadowe na statkach. Systemy i instalacje do oczyszczania wód 

zaolejonych, odolejacze, spalarki; środki chemiczne do neutralizacji rozlewów, 

zapobieganie zanieczyszczeniom ściekami ze statków, charakterystyka ścieków, 

zagrożenie dla środowiska, rodzaje urządzeń do przechowywania i obróbki 

ścieków stosowanych na statkach, metody odbioru ścieków, znormalizowany 

łącznik odbioru ścieków, warunki usuwania ścieków za burtę poza obszarami 

specjalnymi i na obszarach specjalnych, zapobieganie zanieczyszczeniom 

śmieciami, charakterystyka śmieci, zasady gospodarki śmieciami na statkach. 

Warunki usuwania śmieci poza obszarami specjalnymi i w obszarach 

specjalnych, urządzenia do obróbki śmieci, zagrożenie środowiska ciekłymi i 

stałymi substancjami szkodliwymi (chemikaliami), zagrożenie środowiska przez 

freon, halon, tlenki azotu.  

22. Zasady bunkrowania paliwa i zdawania wód zaolejonych, Konwencja LDC. 

Konwencja o interwencji na morzu pełnym, Konwencja o odpowiedzialności 

cywilnej za zanieczyszczenia olejowe (CLC). Okrętowy System Zapobiegania 

Rozlewom Olejowym (SOPEP). Sprzęt do zapobiegania rozlewom i ich 

zwalczania.  

4. Uwagi o realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 
Ochrona srodowiska 

Lp. 
Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymogami Konwencji 

STCW  

Minimalna liczba 

godzin zgodna z 

kursem 

modelowym 

IMO 

1. Ochrona prawna wód morskich 5 

2. Zapobieganie zanieczyszczeniu mórz olejami 12 

3. Zapobieganie zanieczyszczeniu mórz substancjami 
przewożonymi luzem 

3 

4. Zapobieganie zanieczyszczeniu mórz ściekami 5 

5. Zapobieganie zanieczyszczeniu mórz śmieciami 3 

6. Zapobieganie zanieczyszczeniu atmosfery spalinami 4 

7. Substancje szkodliwe przewożone w opakowaniach 3 

 Razem 35 
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Chemia wody, paliw i smarów 

Lp. 
Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymogami 

Konwencji STCW 78/95 

Minimalna 

liczba godzin 

zgodna z 

kursem 

modelowym 

IMO 

1.  Rodzaje i własności paliw okrętowych 2 

2.  
Ropa naftowa. Charakterystyka i klasyfikacja paliw 

płynnych.  
2 

3.  
Klasyfikacja i specyfikacja paliw żeglugowych według 

norm IS0 i PN 
5 

4.  Rodzaje i właściwości olejów smarowych 2 

5.  Charakterystyka i klasyfikacja olejów smarowych 3 

6.  Zanieczyszczenia silnikowych olejów smarowych 4 

7.  Własności i zastosowanie smarów 1 

8.  Klasyfikacja smarów plastycznych 1 

9.  Rodzaje i własności wody występującej na statkach 4 

10.  Badania testowe wody na statkach 1 

11.  Wpływ zanieczyszczeń wody na pracę silnika i urządzeń 

kotłowych 
1 

 Razem 26 

 

Program nauczania zawiera wiedzę na poziomie pomocniczym i operacyjnym, 

którą powinien posiąść technik żeglugi śródlądowej z zakresu ochrony środowiska 

wodnego, oraz chemii wody paliw i smarów celu poznania i zrozumienia 

konieczności ochrony wód śródlądowych i morskich przed zanieczyszczeniami 

powstałymi w czasie normalnej eksploatacji statku oraz w czasie wypadków i 

katastrof. Nauka powinna również wyrobić poczucie odpowiedzialności i znajomość 

konsekwencji dla środowiska w przypadku niewłaściwej eksploatacji lub awarii 

statku. 

W trakcie realizacji programu nauczania należy zwrócić uwagę na specyfikę 

środowiska śródlądowego i morskiego, a w szczególności Morza Bałtyckiego, 
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sposoby rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz zapobieganie degradacji 

środowiska wodnego. 

Materiał nauczania jest ściśle powiązany z innymi przedmiotami, bazuje na 

wiedzy przekazywanej w ramach przedmiotów: budowa i remont statków, siłownie 

okrętowe, chemia. 

W zakresie sprawdzania stopnia opanowania materiału nauczania proponuje 

się: prace indywidualne na temat zadany przez nauczyciela i ocenę aktywności 

ucznia na zajęciach. W celu sprawdzenia, czy uczeń osiągnął założone cele 

kształcenia, należy dokonywać oceny bieżącej odpowiedzi ustnych oraz prac 

pisemnych. Oceny należy dokonać zgodnie z ustalonymi kryteriami i obowiązującą 

skalą ocen. 

 

4. Podstawowe środki dydaktyczne 
Realizacja programu nauczania powinna odbywać się w gabinecie lekcyjnym, na 

warsztatach i w laboratorium chemicznym.  

Gabinet lekcyjny powinien być wyposażony w następujące środki dydaktyczne: 

1. mapy Morza Bałtyckiego, dróg wodnych Europy przedstawiające położenie, 

ukształtowanie dna oraz rozkład temperatur i zasolenia, 

2. foliogramy dotyczące ilości zanieczyszczeń wytwarzanych na statku, 

3. schematy przedstawiające omawiane urządzenia, np.: spalarki, odolejacze, 

oczyszczalnie ścieków. 

4. próbki smarów, olejów napędowych i smarowych, 

5. zestawy laboratoryjne do badań testowych olejów smarowych, 

6. zestawy laboratoryjne do badań testowych odpadów zaburtowych, 

7. zestawy laboratoryjne  do badań testowych olejów napędowych, 

8. pehametr, 

9. Polskie Normy, 

10. przepisy towarzystw klasyfikacyjnych, 
 

Na warsztatach powinny znajdować się symulatory urządzeń stosowanych  

w ochronie środowiska, natomiast w laboratorium uczniowie powinni wykonywać 

podstawowe analizy chemiczne. Należy zapewnić uczniom w bibliotece i czytelni 

dostęp do Konwencji, ustaw i rozporządzeń. 
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10.TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 
 

1.Szczegółowe cele kształcenia 

Uczeń w wyniku kształcenia powinien umieć : 

1) określić  zakres ładunkoznawstwa i sklasyfikować ładunki,  

2) sporządzić plan załadunku i rozmieszczenia towarów, 

3) zabezpieczyć ładunek przed przemieszczaniem się i warunkami 

atmosferycznymi,  

4) przewietrzyć ładownię zgodnie z właściwościami fizykochemicznymi ładunku, 

5) określić zasady  przewozu towarów sypkich, płynnych, ponadgabarytowych, 

6) przewozić kontenery, 

7) przewozić materiały niebezpieczne, 

8) określić zagrożenia wynikające z przewozów ładunków niebezpiecznych, 

9) zastosować przepisy ADN, 

10) sporządzić plan ładunkowy statku, 

11) rozliczyć ładunek na podstawie skali zanurzenia statku, 

12) posłużyć się dokumentacją przewozową, 

13) dokonać obliczeń związanych z załadunkiem, balastowaniem i wytrzymałością 

kadłuba statku, 

14) obliczyć taryfy towarowe i osobowe, 

15) określić rodzaje przewozów osobowych,  

16) dokonać przewozu osób zgodnie z przepisami, 

17) sporządzić plan rozmieszczenie pasażerów na pokładzie i plan ewakuacji, 

18) sporządzić plan  rozmieszczenia środków ratunkowych i pierwszej pomocy, 

19) zapoznać pasażerów ze statkiem i systemem alarmowym, 

20) udzielić pomocy pasażerom w  przypadku zagrożenia, 

21) obsłużyć pasażerów zgodnie z zasadami sztuki marynarskiej, 

22) wykorzystać wiedzę o rodzajach i wyposażeniu portów rzecznych i morskich  

w realizacji przewozów, 

23) zastosować przepisy portowe i przystani pasażerskich, 

24) wykorzystać urządzenia załadunkowe i wyładunkowe pracujące w portach, 

25) zastosować przepisy celne dotyczące odpraw ładunków i osób, 

26) sporządzić dokumenty przewozowe i sanitarne, 

27) wystawić fakturę za przewóz, 
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28) oznakować ładunek do przewozu, 

29) określić koszty eksploatacji statku, 

30) ubezpieczyć pasażerów i ładunek, 

31) zaprezentować realizowane usługi przewozowe. 

 

2. Materiał nauczania 
1. Pojęcie i zakres ładunkoznawstwa. Klasyfikacja ładunków.  

Podział statków towarowych. Podstawowe parametry techniczno – 

eksploatacyjne statku. Rodzaje przewozów towarowych. Plan załadunku i 

wyładunku statku. Rozliczanie ładunku na podstawie skali zanurzenia. 

Rozliczanie ładunków płynnych na zbiornikowcach. 

2. Technologia przewozów ładunków. Zabezpieczenie ładunków. System przewozu 

kontenerów. Przewóz ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych. 

Organizacja i dokumentacja przewozów. Obieg dokumentów. Umowy w 

transporcie. Sposób zawierania umów. Przepisy przewozowe. Obowiązki 

przewoźnika.  

3. Ekonomika transportu wodnego. Taryfy towarowe i osobowe. Określenie kosztów 

przewozu. Koszty eksploatacyjne statku. Międzynarodowe i krajowe dokumenty 

transportowe. Zasady opracowywania dokumentów transportowych, 

spedycyjnych, celnych. Praktyczne przygotowanie wybranych dokumentów. 

Zasady ewidencji przychodów i wydatków. 

4. Szkody ładunkowe. Określanie szkód i strat. Ubezpieczenie ładunku i statku. 

Ubezpieczenia w transporcie śródlądowym. Ubezpieczenia statku, ładunku, 

pasażera. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność 

ubezpieczyciela i przewoźnika. Umowy ubezpieczeniowe i ich realizacja. 

Reklamacje i realizacja roszczeń ubezpieczeniowych. Opisowe roszczenia. 

Rodzaje umów ubezpieczeniowych. 

5. Porty śródlądowe i rzeczno-morskie. Położenie, infrastruktura. Urządzenia 

portowe. Usługi portowe. Usługi na rzecz statku. Opłaty za usługi portowe. 

Przepisy portowe. Przepisy celne dotyczące odpraw towarów i osób. 

6. Przewóz ładunków niebezpiecznych. Europejskie porozumienie w sprawie 

międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi 

drogami wodnymi (ADN). Materiały niebezpieczne, gazy, materiały ciekłe 
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zapalne,  stałe zapalne, trujące, żrące. Procedury wydawania świadectw 

dopuszczenia do przewozów materiałów niebezpiecznych. Uznawanie przez 

instytucje klasyfikacyjne uprawnień do przewozów materiałów niebezpiecznych. 

Procedury inspekcji statków. Dopuszczanie odstępstw od wymagań określonych 

w ADN. Zezwolenia specjalne na przewóz ładunków niebezpiecznych. Kontrola 

przewozu materiałów niebezpiecznych. Kontrola załadunku i wyładunku 

materiałów niebezpiecznych. Pobieranie próbek. Kursy szkoleniowe w zakresie 

przewozu materiałów niebezpiecznych. Świadectwo eksperta ADN. Wymagania 

dotyczące zbiornikowców do przewozu materiałów niebezpiecznych. 

7. Przewóz osób. Rodzaje przewozów osobowych. Statki pasażerskie – ogólna 

charakterystyka. Przystanie pasażerskie. Dokumenty przejazdowe – bilety, 

sposoby rozliczania. Rozkłady jazdy statków pasażerskich. Regulaminy , przepisy 

i instrukcje porządkowe związane z bezpieczeństwem pasażerów. Obsługa 

pasażerów.  

8. Promocja usług transportem śródlądowym. Identyfikacja odbiorców usługi. 

Strategia promocji, określenie celów promocji, opracowanie projektu 

promocyjnego i zestawu narzędzi promocyjnych. Cena usługi i jakość usług jako 

element promocji. Ustalenie budżetu promocji. Rozmieszczenie reklamy, w tym w 

internecie. 

9. Ustawa o żegludze śródlądowej. Dokumenty statku i załogi. Dokumenty 

legitymujące – kwalifikacyjne. Dokumenty klasyfikacyjne. Dokumenty 

bezpieczeństwa. Dokumenty sanitarne. Dziennik pokładowy. 

 

3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 
 

Program nauczania przedmiotu „Transport śródlądowy” przedstawia 

zagadnienia związane z ładunkoznawstwem, eksploatacją statku, przewozem osób  

i ładunków. 

 Należy odwoływać się do praktycznych doświadczeń uczniów nabytych  

w trakcie praktyk zawodowych na statkach.  

Podczas nauki uczeń winien opanować nie tylko umiejętności i odpowiadające 

im treści ujęte w podstawie programowej, ale również umiejętności samodzielnego 

przyswajania wiedzy z zakresu eksploatacji statku. Wymaga to pełnej aktywizacji 

 91



uczniów w procesie nauczania i wdrażania ich do samodzielnego korzystania ze 

źródeł informacji, jak internet, programy komputerowe, poradniki, podręczniki, 

instrukcje, mapy i plany oraz inne publikacje .  

Zaleca się stosowanie metod aktywizujących ucznia, wdrażających do 

samodzielnego myślenia, a dominującą metodą powinno być symulacyjne 

wykonywanie zadań, zgodnie z celami kształcenia. Stopień opanowania wiedzy  

i umiejętności powinien być sprawdzany tradycyjnymi metodami takimi jak testy, 

sprawdziany, odpowiedzi ustne a także poprzez obserwację wykonywanych ćwiczeń. 

 

4. Podstawowe środki dydaktyczne 

1. Zestaw map dróg wodnych. 

2. Zestaw map morskich  wybrzeża Bałtyku i Morza Północnego. 

3. Zestaw dokumentacji statkowej. 

4. Zestaw dokumentacji przewozowej. 

5. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pasażerów. 

6. Plany portów śródlądowych i rzeczno-morskich. 

7. Zestaw foliogramów, przeźroczy i filmów dotyczących rozmieszczenia 

ładunków, wyładunku i załadunku.. 

8. Modele lub plansze urządzeń przeładunkowych, portowych. 

9. Plany ładunkowe statku. 

10. Przepisy portowe . 

11. Przepisy celne. 

12. Zestawy taryf towarowych. 

13. Wzory materiałów reklamowych ( prasowych, internetowych, folderowych). 
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15. Konwencje o żegludze na Renie i Konwencje o żegludze na Dunaju 

16. Prawo Wodne i przepisy wykonawcze (dot. ochrony środowiska) 

17. Ustawa o żegludze śródlądowej i komplet przepisów wykonawczych 
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11.TECHNIKI INFORMATYCZNE W TRANSPORCIE ŚRÓDLĄDOWYM  
 
 
1.Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć : 

1) obsłużyć sprzęt komputerowy niezbędny do wykonywania zadań 

zawodowych; 

2) skorzystać z oprogramowania wspomagającego realizację procesu transpor- 

towego; 

3) posłużyć się systemem operacyjnym komputera i skomunikować się przez 

sieć, 

4) skorzystać z informacji zawartych w bazach danych  z zakresu transportu 

śródlądowego; 

5) opracować plan podróży; 

6) przygotować dokumenty przewozowe i ustalić należność za przewóz; 

7) zewidencjonować należności z tytułu świadczonych usług transportowych, 

8) wypełnić obowiązującą na statkach dokumentację przygotować dokumenty 

celne, 

9) sporządzić sprawozdawczość kasową, 

10) wypełnić podstawowe dokumenty finansowe i statystyczne, 

11) prowadzić korespondencję handlową i spedycyjną, 

12) posłużyć się elektronicznymi mapami nawigacyjnymi, 

13) wykorzystać programy komputerowe do oceny rodzaju i stopnia zagrożenia 

ładunków niebezpiecznych, 

14) opracować plan załadunku i wyładunku statku, 

15) posłużyć się systemami sterowania układami instalacji zęzowej, paliwowej, 

balastowej, 

16) przygotować projekt strony internetowej z zakresu usług transportowych. 
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2.Materiał nauczania 
1. Blok nawigacji 

Elektroniczne mapy nawigacyjne;  symulator radarowy; autopilot; centrum 

manewrowo – kontrolne; dokumentacja statkowa; systemy bezpieczeństwa; 

symulator manewrowy; DGPS; 

 

2. Blok ładunkoznawstwa 

Programy do oceny i stopnia zagrożeń różnych ładunków niebezpiecznych, 

doboru opakowań, znakowania, właściwego postępowania  wypadkowego  

i medycznego; programy do opracowania planu ładunkowego statku. 

3. Blok techniczny 

Systemy sterowania układami instalacji  statkowych : zęzowej, paliwowej, 

balastowej; obliczanie  wytrzymałości materiałów; projektowanie elementów 

maszyn; współczesne metody wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej; 

systemy manewrowe i kontrolne; projektowanie portów śródladowych i przystani 

pasażerskich; 

4. Blok ekonomiczny 

Analizy kosztów, dochodów, zysków w przewozie towarów i osób; zatrudnienie; 

Księgowość; obliczanie stawek taryfowych; 

5. Blok zarządzania 

Zastosowanie Internetu w organizacji i zarządzaniu; arkusze kalkulacyjne; edytor 

tekstów; sieci komputerowe i ich zastosowanie w firmie; bazy danych – usługi 

sieciowe; tworzenie dokumentacji związanej z obsługą przeładunkową w porcie; 

 

3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 
Przedmiot bazuje na wiedzy przekazywanej w ramach przedmiotów: 

 informatyka, elektronika i automatyka statkowa, nawigacja i locja, budowa i remont 

statków, silniki spalinowe, podstawy technologii i konstrukcji statków, siłownie 

okrętowe, przewóz towarów i osób. 

Zajęcia dydaktyczne powinny odbywać się w pracowni informatycznej lub w pracowni 

symulatorów, wyposażonej w urządzenia współpracujące z komputerem oraz w 

programy użytkowe stosowane w  żegludze morskiej i śródlądowej, portach  

i stoczniach.  
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Po zakończeniu procesu dydaktycznego uczeń powinien znać i obsługiwać  

podstawowe programy komputerowe stosowane na statkach żeglugi śródlądowej  

w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji. 

Przed realizacją przedmiotu trzeba ustalić kryteria oceniania: 

- stopień opanowania  programów użytkowych, 

- stopień pozyskiwania i korzystania z informacji. 
Oceny należy wystawiać po  zaliczeniu poszczególnych bloków tematycznych. 

4.Podstawowe środki dydaktyczne 
1. 16 stanowisk komputerowych połączonych w sieć z dostępem do internetu, 

drukarki i skanera. 

2. Oprogramowanie podstawowe:  

- edytor tekstu, 

- arkusz kalkulacyjny, 

- baza danych, 

3. Oprogramowanie specjalistyczne: 

- elektroniczne mapy dróg wodnych, 

- manewrowanie i prowadzenie statków śródlądowych 

- obsługa siłowni i urządzeń statkowych, 

- załadunek statku, 

- ocena rodzaju i stopnia zagrożenia ładunków niebezpiecznych, 

- dobór opakowań i oznakowania, 

- postępowanie medyczne, 

- dokumentacja przewozowa, graniczna ,celna i sanitarna, 

- finansowe i statystyczne w zakresie żeglugi śródlądowej. 

 

 

6. Literatura 
1. Kreft Salom,:  Nauczanie informatyki w projektowaniu portów morskich, 2001 
2.Rubin Ch: Podręcznik: Microsoft Word 2000,Wydawnictwo RM 1999 

3.Brindley K.: To proste - Word 2000,Wydawnictwo RM 2000 

4.Prosto do celu: Microsoft Excel 2000 - ćwiczenia, ENI Pu5.blishing,Wydawnictwo 

RM 2000 

5.Excel 2000PL Seria: Po prostu. Wydawnictwo Helion 2000 
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6.HTML 4 Seria: Po prostu. Wydawnictwo Helion 2000 

7.Access 2000PL Seria: Po prostu. Wydawnictwo Helion 2000 

8.Microsoft Access 2000 wersja polska, Seria: Krok po kroku. Wydawnictwo Read 

Me 2000 

9.Jaskulski A. : AutoCAD 2002/LT2002. Podstawy projektowania. Wydawnictwo 

MIKOM 2001 

10.Grela G.:Ćwiczenia z.... Wyszukiwanie informacji w internecie. Wydawnictwo 

MIKOM 2001 

 

Literaturę z zakresu obsługi oprogramowania użytkowego mogą stanowić zeszyty 

ćwiczeń oraz podręczniki obsługi danego programu komputerowego. Literaturę mogą 

stanowić także publikacje internetowe z danej tematyki oraz systemy pomocy 

stanowiące integralną część danego programu użytkowego, symulacyjnego bądź 

specjalistycznego. 

Literatura powinna być ustalana przez prowadzącego zającia i na bieżąco 

aktualizowana. 
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12. JĘZYK NIEMIECKI  DLA  MARYNARZY ŻEGLUGI 
ŚRÓDLĄDOWEJ 

 
1. Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

1) wydać i wykonać typowe komendy manewrowe: cumownicze, kotwiczne, 

alarmowe i komendy dla sternika, 

2) wydać i wykonać polecenia związane z rozruchem i obsługą maszyn oraz 

urządzeń, 

3) podać informację o kierunkach ruchu i zamiarach statku, 

4) odebrać i wykonać komendy i polecenia związane z bezpieczeństwem załogi i 

statku, 

5) przyjąć i potwierdzić komendy i polecenia na linii mostek–siłownia, 

6) nazwać elementy wyposażenia pokładowego, kotwicznego i ratunkowego, 

7) omówić zasady działań maszyn i urządzeń, 

8) określić rodzaj typowych awarii, 

9) dokonać zamówienia części  zapasowych, paliw i smarów, 

10) wymienić właściwości surowców materiałów i ładunków, 

11) uzgodnić zakres napraw i terminy ich wykonania, 

12) dokonać odbioru prac remontowych, 

13) sporządzić specyfikację prac remontowych, 

14) wypełnić formularze zamówień remontowych, arkuszy pomiarowych i weryfikacji 

części, 

15) opracować raport uszkodzeń i raport eksploatacyjny, 

16) omówić i opisać rodzaje i zasady sporządzania dokumentacji dotyczących załogi, 

ładunku i statku, 

17) oznakować ładunki statku, 

18) skorzystać z instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, 

19) zinterpretować akty prawne dotyczące ochrony środowiska wodnego, morskiego 

oraz bezpieczeństwa statku i załogi, 

20) przygotować dokumenty celne i wystawić fakturę, 

21) swobodnie nawiązać kontakt z funkcjonariuszami podczas odprawy celnej i 

granicznej, 
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22) swobodnie przeprowadzić rozmowy o sprawach zawodowych i sytuacjach z życia 

codziennego. 

 

2. Materiał nauczania  
1. Słownictwo zawodowe: nazwy części maszyn i urządzeń siłowni okrętowej, 

nazwy narzędzi, materiałów eksploatacyjnych: pędnych, smarnych, 

konserwacyjno – malarskich, środków czystości i ich własności. Wyrażenia 

i zwroty z zakresu budowy, zasad działania, eksploatacji i konserwacji maszyn 

oraz urządzeń, ich awarii i usterek. Komendy manewrowe: cumownicze, 

kotwiczne, alarmowe i komendy dla sternika, urządzenia i wyposażenie 

kotwiczne, cumownicze, pokładowe, ratunkowe, polecenia związane z obsługą 

oraz bezpieczeństwem załogi i statku. Procedury łączności, urządzenia 

przeładunkowe, technologia ładunku i rozkłady alarmowe. 

2. Ćwiczenia w mówieniu: ćwiczenia sytuacyjne związane z dialogiem na linii 

mostek-siłownia, komunikowanie się podczas odprawy celnej i granicznej, 

wydawanie komend i poleceń, określanie rodzaju awarii lub uszkodzenia, 

zamawianie części zapasowych, uzgadnianie zakresu napraw, terminu ich 

wykonania i dokonania odbioru, prowadzenie rozmów o ochronie środowiska, 

pracach remontowych, o sprawach zawodowych i sytuacjach z życia 

codziennego. 

3. Ćwiczenia w pisaniu: prowadzenie dokumentacji załogi, ładunku i statku, 

wypełnianie formularzy zamówień, specyfikacji, arkuszy pomiarowych, 

redagowanie raportów, wpisów do dziennika maszynowego, notatek, 

redagowanie korespondencji służbowej. 

4. Ćwiczenia w czytaniu: czytanie typowych tekstów zawodowych, instrukcji 

obsługi maszyn i urządzeń, raportów, rozkładów alarmowych, regulaminów z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej. 

5. Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz wymowy ( ćwiczenia 

fonetyczne), stosowanie odpowiednich form gramatycznych, zasad pisowni, 

zwrotów grzecznościowych i potocznych. 
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3. Uwagi o realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 
 

Program nauczania przedmiotu „Język niemiecki dla marynarzy żeglugi 

śródlądowej” wymaga od ucznia znajomości języka obcego na poziomie 

podstawowym. W wyniku kształcenia uczeń powinien przede wszystkim nabyć 

umiejętność swobodnego i skutecznego komunikowania się podczas wykonywania 

zadań zawodowych. Kwestia poprawności gramatycznej nie może być celem samym 

w sobie. Gramatyka powinna być nauczana funkcjonalnie i sytuacyjnie. 

W zakresie kształcenia językowego uczeń powinien poznać nie tylko słownictwo 

zawodowe, ale także swobodnie określać kierunek, ruch, położenie, czas, ilość, 

wyrażać zamiar, wolę, propozycje, ostrzeżenia, polecenia i zakazy, cel, warunek, 

przyczynę i skutek. 

Zajęcia dydaktyczne powinny być prowadzone w porozumieniu z nauczycielami 

przedmiotów zawodowych, w celu skorelowania treści ćwiczeń praktycznych 

z materiałem nauczania tych przedmiotów.  

Podczas ćwiczeń rozwijających słownictwo istotne jest stworzenie sytuacji, 

które pobudzają wyobraźnię ucznia, dlatego wskazane jest stosowanie dodatkowych 

bodźców wzrokowych lub słuchowych (modele maszyn i urządzeń, nagrania 

dźwiękowe, filmy instruktażowe). 

Podczas ćwiczeń w słuchaniu należy posługiwać się przede wszystkim 

nagraniami w wersji oryginalnej. Do ćwiczeń w czytaniu i pisaniu należy wykorzystać 

obcojęzyczne podręczniki techniczne, oryginalne instrukcje obsługi maszyn 

i urządzeń okrętowych oraz wzory autentycznych formularzy i druków. 

Polecanym ćwiczeniem kształcącym sprawność mówienia są symulacje, 

polegające na zaaranżowaniu prawdopodobnych sytuacji zawodowych. Takie zajęcia 

powinny odbywać się w laboratoriach przedmiotów zawodowych. 

Ćwiczeniem łączącym kształcenie wszystkich sprawności jest praca zespołowa 

polegająca na rozwiązywaniu problemów. Ćwiczenie to powinno być realizowane 

przy współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych. Ocena pracy ucznia 

powinna być dokonywana na bieżąco, gdyż istotny jest nie tylko efekt końcowy, ale 

sam proces zbierania i przetwarzania informacji. 

Sposób prowadzenia kontroli i oceny powinien wynikać z nadrzędnego celu 

kształcenia, jakim jest osiągniecie kompetencji komunikacyjnej. Należy unikać 
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sprawdzania umiejętności ucznia poprzez tłumaczenie tekstów, zastępując je testami 

zawierającymi zadania z luką, uzupełnianiem dialogów, opisu sytuacji. Przy ocenie 

sprawności czytania ze zrozumieniem można stosować technikę porządkowania 

zdań lub fragmentów większego tekstu. 

Każda umiejętność powinna być oceniana odrębnie. Przy sprawdzaniu 

znajomości słownictwa nie należy zatem oceniać poprawności zapisu, a przy 

ocenianiu umiejętności komunikacyjnych - poprawności gramatycznej. Wskazane 

jest prowadzenie ewaluacji procesu uczenia się, co pozwoli uczniom na dokonywanie 

samooceny postępów w nauce. 
 

4. Podstawowe środki dydaktyczne 
1. słowniki techniczne i ogólne, 

2. obcojęzyczne podręczniki zawodowe, 

3. instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, 

4. wzory druków i formularzy, 

5. nagrania tekstów o tematyce zawodowej w wersji oryginalnej, 

6. zestawy plansz ilustrujących części maszyn i urządzeń siłowni okrętowej w wersji 

obcojęzycznej. 
 

5. Literatura 
1. „ABC des Matrosen” H. Bohnhardt, R. Gerstacker, W. Gruhlke, H. Teichmann, 

Militarverlag der Deutschen Demokratischen Republik – Berlin 1973r. 

2. Niemiecko – Polski, Polsko – Niemiecki słownik techniczny. 

3. Międzynarodowy Kod Żeglugi Śródlądowej CEVNI. 

4. Międzynarodowe przepisy o transporcie wodnym materiałów niebezpiecznych 

ADN i ADNR. 

5. Konwencję o żegludze na Renie i Konwencję o żegludze na Dunaju. 

6. Nowe Prawo Wodne i przepisy wykonawcze (dot. ochrony środowiska). 

7. Nowa ustawa o żegludze śródlądowej i komplet przepisów wykonawczych. 
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13. JĘZYK ANGIELSKI DLA MECHANIKÓW OKRĘTOWYCH 
Program nauczania przedmiotu „Język angielski dla mechaników okrętowych” 

realizuje zagadnienia zawarte w kursach modułowych IMO z przedmiotu język 

angielski dla działu maszynowego na poziomie pomocniczym i operacyjnym. 

1. Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

1) wydać i wykonać typowe komendy i polecenia związane z rozruchem i obsługą 

maszyn i urządzeń, 

2) zrealizować komendy i polecenia związane z bezpieczeństwem załogi i statku, 

3) przyjąć i potwierdzić komendy i polecenia na linii mostek–siłownia, 

4) opisać zasady działania maszyn i urządzeń, 

5) określić rodzaj typowych awarii, 

6) dokonać zamówienia części  zapasowych, paliw i smarów, 

7) uzgodnić zakres napraw i terminy ich wykonania, 

8) dokonać odbioru prac remontowych, 

9) sporządzić specyfikację prac remontowych, 

10) wypełnić formularze zamówień remontowych, arkuszy pomiarowych i weryfikacji 

części, 

11) napisać raport uszkodzeń i raport eksploatacyjny, 

12) dokonać wpisu do dziennika maszynowego, 

13) przetłumaczyć instrukcję obsługi maszyn i urządzeń, 

14) przeanalizować akty prawne dotyczące ochrony środowiska morskiego oraz 

bezpieczeństwa statku i załogi, 

15) swobodnie przeprowadzić rozmowy o sprawach zawodowych i sytuacjach z życia 

codziennego. 

2. Materiał nauczania  
1. Słownictwo zawodowe: nazwy części maszyn i urządzeń siłowni okrętowej, 

nazwy narzędzi, materiałów i ich własności, wyrażenia i zwroty z zakresu 

budowy, zasad działania, eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń, awarii, 

uszkodzeń i niesprawności, komendy i polecenia związane z rozruchem i pracą 

maszyn oraz z bezpieczeństwem załogi i statku. 

2. Ćwiczenia w mówieniu: ćwiczenia sytuacyjne związane z dialogiem na linii 

mostek-siłownia, określeniem rodzaju awarii lub uszkodzenia, zamawianiem 
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części zapasowych, uzgadnianiem zakresu napraw,  terminu ich wykonania 

i dokonywaniem odbioru; prowadzenie rozmów o ochronie środowiska, pracach 

remontowych, o sprawach zawodowych i sytuacjach z życia codziennego. 

3. Ćwiczenia w pisaniu: wypełnianie formularzy zamówień, specyfikacji, arkuszy 

pomiarowych, redagowanie raportów, wpisów do dziennika maszynowego, 

notatek, redagowanie korespondencji służbowej. 

4. Ćwiczenia w czytaniu: czytanie typowych tekstów zawodowych instrukcji obsługi 

maszyn i urządzeń, raportów, rozkładów alarmowych, regulaminów z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej. 

5. Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz wymowy ( ćwiczenia 
fonetyczne), stosowanie odpowiednich form gramatycznych, zasad pisowni, 
zwrotów grzecznościowych i potocznych. 

3. Uwagi o realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 
 

Lp. Tematy zgodne z wymogami 

Konwencji STCW  

Minimalna 
liczba godzin  
zgodna 
z kursem 
modelowym 
IMO 

1.  

Słownictwo zawodowe związane z: nazwami narzędzi, 

części maszyn, mechanizmów siłowni, określeniem 

awarii występujących w siłowni, wydawaniem typowych 

komend na linii mostek-siłownia. 

26 

2.  
Czytanie i rozumienie tekstów i komend związanych 

z bezpieczeństwem statku i załogi. 
20 

3.  
Stosowanie słownictwa w prostych dialogach 

i opowiadaniach. 
8 

4.  

Stosowanie słownictwa zawodowego w mowie i w piśmie 

w zakresie: formularzy aplikacyjnych, zamówień 

i specyfikacji remontowych, arkuszy pomiarowych 

i weryfikacji części.  

22 

5.  
Porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego na 

statku.  
14 

 Razem:  90 
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Program nauczania przedmiotu „Język angielski dla mechaników okrętowych” 

wymaga od ucznia znajomości języka obcego no poziomie podstawowym. W wyniku 

kształcenia uczeń powinien przede wszystkim nabyć umiejętność swobodnego 

i skutecznego komunikowania się podczas wykonywania zadań zawodowych. 

Kwestia poprawności gramatycznej nie może być celem samym w sobie. Gramatyka 

powinna być nauczana funkcjonalnie i sytuacyjne. 

W zakresie kształcenia językowego uczeń powinien poznać nie tylko słownictwo 

zawodowe, ale także swobodnie określać kierunek, ruch, położenie, czas, ilość, 

wyrażać zamiar, wolę, propozycje, ostrzeżenia, polecenia i zakazy, cel, warunek, 

przyczynę i skutek. 

Zajęcia dydaktyczne powinny być prowadzone w porozumieniu z nauczycielami 

przedmiotów zawodowych, w celu skorelowania treści ćwiczeń praktycznych 

z materiałem nauczania tych przedmiotów.  

Podczas ćwiczeń rozwijających słownictwo istotne jest stworzenie sytuacji, 

które pobudzają wyobraźnię ucznia, dlatego wskazane jest stosowanie dodatkowych 

bodźców wzrokowych lub słuchowych (modele maszyn i urządzeń, nagrania 

dźwiękowe, filmy instruktażowe). 

Podczas ćwiczeń w słuchaniu należy posługiwać się przede wszystkim 

nagraniami w wersji oryginalnej. Do ćwiczeń w czytaniu i pisaniu należy wykorzystać 

obcojęzyczne podręczniki techniczne, oryginalne instrukcje obsługi maszyn 

i urządzeń okrętowych oraz wzory autentycznych formularzy i druków. 

Polecanym ćwiczeniem kształcącym sprawność mówienia są symulacje, 

polegające na zaaranżowaniu prawdopodobnych sytuacji zawodowych. Takie zajęcia 

powinny odbywać się w laboratoriach przedmiotów zawodowych. 

Ćwiczeniem łączącym kształcenie wszystkich sprawności jest project work, 

praca zespołowa polegająca na rozwiązywaniu problemów. Ćwiczenie to powinno 

być realizowane przy współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych. Ocena 

pracy ucznia powinna być dokonywana na bieżąco, gdyż istotny jest nie tylko efekt 

końcowy, ale sam proces zbierania i przetwarzania informacji. 

Sposób prowadzenia kontroli i oceny powinien wynikać z nadrzędnego celu 

kształcenia, jakim jest osiągniecie kompetencji komunikacyjnej. Należy unikać 

sprawdzania umiejętności ucznia poprzez tłumaczenie tekstów, zastępując je 

technikami luk, uzupełnianiem dialogów, opisu sytuacji. Przy ocenie sprawności 
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czytania ze zrozumieniem można stosować technikę porządkowania zdań lub 

fragmentów większego tekstu. 

Każda umiejętność powinna być oceniana odrębnie. Przy sprawdzaniu 

znajomości słownictwa nie należy zatem oceniać poprawności zapisu, a przy 

ocenianiu umiejętności komunikacyjnych - poprawności gramatycznej. Wskazane 

jest prowadzenie ewaluacji procesu uczenia się, co pozwoli uczniom na dokonywanie 

samooceny postępów w nauce. 

W trakcie realizacji zajęć nauczyciel powinien korzystać z materiału nauczania 

zawartego  w programie i kursach modelowania IMO, na poziomie pomocniczym 

i operacyjnym.  
 

4. Podstawowe środki dydaktyczne 
1. słowniki techniczne i ogólne, 

2. obcojęzyczne podręczniki zawodowe, 

3. instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, 

4. wzory druków i formularzy, 

5. nagrania tekstów o tematyce zawodowej w wersji oryginalnej, 

6. zestawy plansz ilustrujących części maszyn i urządzeń siłowni okrętowej w wersji 

obcojęzycznej. 
 

5. Literatura 
1. English for martime studies, T.N. Blakley, Prentice / Hall Intern (Ptll) Londyn. 

2. Martime english, Josip Luzer, IMA – IMO – Trieste. 

3. Słownik frazeologiczny IMO – Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego IMO nr 918 

(22), IMO standard Marine Communication Phrases.  

4. Słownik morski polsko – angielski oraz angielsko - polski, Szymon Milewski, 

Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1992, 

5. Polsko – angielski słownik marynarza, Henryk Wysocki, Wyższa Szkoła Morska, 

Gdynia 1991, 

6. English handbook for seamen, Zygfryd Góral, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin 

1993, 

7. English for mechanical engineering students, Ewa Jakowczyk, Gdynia 1997, 

 105



8. Standardowe zwroty porozumiewania się na morzu, Wyższa Szkoła Morska 

Szczecin 1997, 

9. Słownik naukowo – techniczny polsko – angielski oraz angielsko – polski, 

Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1997, 
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14. ZAJĘCIA  PRAKTYCZNE 
 

Program nauczania przedmiotu „Zajęcia praktyczne” realizuje zagadnienia zawarte 

w kursie modelowym IMO z przedmiotu „Praktyka warsztatowa” na poziomie 

operacyjnym. 

 

1. Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

1) zastosować zasady bezpiecznej pracy na poszczególnych stanowiskach, 

2) posłużyć się przyrządami pomiarowymi i zinterpretować uzyskane wyniki, 

3) obliczyć odchyłki wymiarowe i luzy, 

4) dokonać pomiarów kół zębatych, 

5) obsłużyć obrabiarki do metalu: tokarki, wiertarki, frezarki, strugarki,  

6) dobrać właściwe parametry skrawania  przy obróbce mechanicznej i ściernej, 

7) rozróżnić narzędzia i ich oznaczenia, 

8) naostrzyć narzędzia  służące do obróbki skrawaniem,  

9) wykonać podstawowe operacje ślusarskie zgodnie z przyjętą technologią, 

10) bezpiecznie użytkować i magazynować butle z gazami technicznymi, 

11) przygotować materiał do spawania i cięcia elektrycznego i gazowego, 

12) przygotować palnik gazowy do spawania i cięcia gazowego, 

13) rozróżnić spoiny i pozycje spawalnicze, 

14) zespawać i przeciąć metal elektrycznie i gazowo, 

15) obsłużyć sprzęt do spawania elektrycznego i gazowego, 

16) wykonać operacje lutowania i klejenia, 

17) naprawić i zamontować oprawy oświetleniowe, gniazda stykowe 1 i 3 fazowe, 

18) połączyć i ułożyć kable i przewody, 

19) wykonać roboty bosmańskie w zakresie prac linowych, pokładowych, 

ciesielskich, porządkowych i konserwacyjnych, 

20) omówić budowę i wyposażenie łodzi z silnikiem przyczepnym i wbudowanym, 

21) obsłużyć silniki łodziowe - przyczepne (benzynowe) i wysokoprężne, 

22) obsłużyć i prowadzić łodzie wiosłowe, z silnikiem przyczepnym i wbudowanym 

w różnych warunkach, 
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23) obsłużyć i użytkować urządzenia i wyposażenie pokładowe, sprzęt ratunkowy 

(tratwy, pasy, koła, kombinezony)  i przeciwpożarowy, 

24) obsłużyć elektronarzędzia do obróbki drewna: piły tarczowe, wiertarki, strugi, 

wyrzynarki , 

25) posłużyć się materiałami do wykonywania laminatów poliestrowo- szklanych i 

epoksydowo-szklanych oraz narzędziami do ich obróbki, 

26) wykonać prace monterskie i naprawcze typowych części maszyn siłowni 

okrętowej i pokładowych, 

27) przygotować statek, siłownię, mechanizmy i urządzenia statkowe do remontu 

stoczniowego oraz sprawować nadzór nad nimi w czasie remontu i przeglądu, 

28) przeprowadzić demontaż i montaż silnika na podzespoły i części oraz 

regulację silnika, 

29) obsłużyć i dokonać pomiar twardości za pomocą twardościomierza Brinella, 

Rockwella, Vickersa, 

30) wyznaczyć charakterystyczne wielkości występujące przy zginaniu, 

31) dokonać pomiaru naprężeń za pomocą tensometrów mechanicznych, 

32) określić podstawy prawne instytucji ratownika, 

33) omówić budowę łodzi ratunkowej, 

34) omówić wyposażenie łodzi ratunkowej oraz jego obsługę, 

35) przeprowadzić manewr holowania łodzi, ściągania łodzi z mielizny, odwrócić 

przewróconą łódź oraz wydobyć łódź zatopioną, 

36) podstawy teorii żeglarstwa i  prowadzenia łodzi na wiosłach oraz pod żaglami, 

37) ogłosić alarm i zachować się w czasie alarmów statkowych i szalupowych, 

38) udzielać pomocy w nagłych wypadkach. 

 

2. Materiał nauczania 
1. Obróbka ręczna metali i pomiary warsztatowe. 

Miernictwo warsztatowe: budowa i zasada pomiaru podstawowymi przyrządami 

pomiarowymi: suwmiarkami, mikrometrami, mackami wewnętrznymi 

i zewnętrznymi, sprawdzianami szczękowymi i tłoczkowymi, przymiarami, 

szczelinomierzami i wzorcami; pomiary przedmiotów za pomocą tych przyrządów; 

zasady bezpiecznej pracy przy pomiarach warsztatowych. 

Trasowanie: stanowiska i narzędzia traserskie; przygotowanie powierzchni do 
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 trasowania; trasowanie rys równoległych i przecinających się; wyznaczanie osi 

symetrii; trasowanie koła i kół współśrodkowych; trasowanie wg  wzorników; 

zasady bezpiecznej pracy przy trasowaniu. 

Piłowanie: podstawa trzymania pilnika i ruchy przy piłowaniu; mocowanie 

przedmiotów; narzędzia do piłowania; piłowanie płaszczyzn równoległych 

i położonych pod kątem; sprawdzanie piłowanych powierzchni; zasady 

bezpiecznej pracy przy piłowaniu. 

Cięcie, wycinanie, przecinanie i ścinanie: przecinaki i wycinaki, zasady ich 

używania; przecinanie płaskowników i blach; narzędzia do cięcia ręcznego metali, 

cięcie piłą i nożycami; ostrzenie narzędzi do przecinania i wycinania; zasady 

bezpiecznej pracy przy cięciu, wycinaniu, przecinaniu i ścinaniu. 

Skrobanie: narzędzia do skrobania; płyty kontrolne i materiały pomocnicze; 

skrobanie powierzchni płaskich i kształtowych; ostrzenie skrobaków; zasady 

bezpiecznej pracy przy skrobaniu. 

Elektronarzędzia: zasady obsługi wiertarki, piły, szlifierki, gwintownicy, wyrzynarki; 

zasady bezpiecznej pracy przy obsłudze elektronarzędzi. 

Pasowanie: obliczanie odchyłek wymiarowych, luzów, pomiary kół zębatych; 

zasady bezpiecznej pracy przy pasowaniu. 

Gwintowanie: ręczne nacinanie gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, dobór 

wiertła pod otwór gwintowany. zasady bezpiecznej pracy przy gwintowaniu. 

Nitowanie: nitowanie blach; dobór narzędzi do nitowania, nitowanie nitami 

zrywalnymi, zasady bezpiecznej pracy przy nitowaniu. 

2. Prace bosmańskie. 

Podstawowe prace stolarskie: zapoznanie uczniów z warsztatem stolarskim 

i urządzeniami; ostrzenie i regulowanie narzędzi; rodzaje drewna, jego własności 

i zastosowanie; posługiwanie się podstawowymi narzędziami stolarskimi; 

przerzynanie drewna piłami ręcznymi, praca dłutami i struganie; wiercenie 

otworów; piłowanie powierzchni płaskich i kształtowych; wykonywanie różnych 

połączeń sklejanych, wypustowych i klinowych; połączenia przy pomocy gwoździ, 

śrub, kołków, wkrętów; zasady bezpiecznej pracy podczas ręcznej obróbki 

drewna. 

Mechaniczna obróbka drewna i tworzyw sztucznych: przygotowanie pił do pracy 

i ich obsługa; przerzynanie drewna w poprzek i wzdłuż włókien; przygotowanie do 

pracy wiertarek, strugarek, i ich obsługa; posługiwanie się podstawowymi 
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elektronarzędziami; rodzaje tworzyw sztucznych stosowanych w budowie statków 

i sposób ich obróbki; sposoby łączenia tworzyw; zasady bezpiecznej pracy przy 

mechanicznej obróbce drewna i tworzyw sztucznych. 

Prace konserwacyjno-malarskie: narzędzia i przybory do prac bosmańskich, ich 

konserwacja; przygotowanie powierzchni metalowych i drewnianych do 

malowania; posługiwanie się narzędziami do usuwania rdzy i powłok malarskich; 

dobór i przygotowanie farb do malowania; malowanie i konserwacja powierzchni 

metalowych i drewnianych; mycie pokładu i sprzątanie pomieszczeń; zasady 

bezpiecznej pracy przy pracach konserwacyjno-malarskich. 

Prace taklarskie (linowe):  narzędzia i przybory do prac bosmańskich oraz zasady 

posługiwania się nimi; węzły marynarskie i ich zastosowanie, skróty i ich 

zastosowanie, sploty i ich wykonanie; wykonywanie opasek, odbijaczy i rzutek; 

obchodzenie się z linami włókiennymi, stalowymi i z włókien sztucznych; 

dopuszczalne obciążenie robocze lin statkowych; pomocniczy sprzęt linowy, bloki 

i talie; zasady bezpiecznej pracy przy pracach linowych. 

Obsługa i prowadzenie łodzi: łodzie wiosłowe, z silnikiem przyczepnym 

i wbudowanym; wyposażenie łodzi wiosłowej i motorowej; przygotowanie łodzi do 

wypłynięcia; opuszczanie i podnoszenie łodzi na statku, wiosłowanie różnymi 

sposobami; manewrowanie łodzią wiosłowa i motorową; wykonywanie typowych 

czynności przy pomocy łodzi: jak trałowania, sondowania, wywożenie lin itp.; 

użycie łodzi w ćwiczeniach alarmu „ człowiek za burtą”; zasady bezpieczeństwa 

przy wiosłowaniu i posługiwaniu się łodzią; osobiste i zbiorowe środki ratunkowe 

i ich stosowanie. 

3. Obróbka mechaniczna metali. 

Budowa i zasady obsługi tokarek, frezarek, strugarek, wiertarek. Ćwiczenia 

w obsłudze obrabiarek. Rodzaje narzędzi, ich dobór i mocowanie. Parametry 

skrawania. Toczenie powierzchni czołowych, cylindrycznych, stożkowych, 

wiercenie i wytaczanie otworów, nacinanie gwintów na tokarce. Frezowanie 

płaszczyzn i rowków, stosowanie podzielnicy. Struganie płaszczyzn i rowków. 

Wiercenie i rozwiercanie otworów. Ostrzenie narzędzi. Posługiwanie się 

narzędziami kontrolno-pomiarowymi. zasady bezpiecznej pracy przy obsłudze 

i pracy na obrabiarkach. 

4. Maszynownia oraz mechanizmy i urządzenia pomocnicze statku. 

Zespoły  napędowe: budowa i działanie silników spalinowych; uruchamianie 
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 silników głównych pomocniczych, ich obsługa w czasie pracy i zatrzymanie; 

czynności przed uruchamianiem i po ich zatrzymaniu; kontrola mocowania śrub 

i nakrętek silnika przy użyciu klucza dynamometrycznego; uszczelnianie 

przecieków w instalacjach silników; wymiana oleju; odwodnienie układów 

chłodzenia; regulacja luzów zaworowych w różnych silnikach; ustawienie tłoków 

w punktach zwrotnych wg oznakowań na kole zamachowym; przegląd przekładni 

redukcyjno-nawrotnej, częściowy demontaż przekładni. 

Mechanizmy pomocnicze : demontaż i montaż pomp wodnych; sprawdzenie 

zaworów pomp, uszczelnienie dławików, próby pompowania i kontrola działania 

pomp; kontrola hydraulicznego urządzenia sterowego, kontrola uszczelnień 

i częściowy demontaż silnika hydraulicznego w urządzeniu sterowym; bhp przy 

obsłudze i naprawach zespołów napędowych i mechanizmów pomocniczych 

Remont silników okrętowych: demontaż i montaż głowicy silnika, pomp, rozrządu, 

układu tłokowo-korbowego, wału korbowego. Mycie podzespołów, rozłożenie na 

części, weryfikacja, opracowanie technologii remontu, regulacja silnika po 

remoncie, próby zdawcze; podstawowe operacje monterskie, wykonywanie 

połączeń śrubowych, wpustowych, kołkowych, pasowanych, montaż łożysk. 

Prace pokładowe i wyposażeniowe:  demontaż maszyn na podzespoły i części, 

mycie, weryfikacja części, opracowanie technologii remontu: regeneracji 

podzespołów, wymiana zużytych części, montaż, próby: wciągarek kotwicznych, 

cumowniczych i spinających, masztów sygnałowych, żurawików łodziowych, 

urządzeń i transmisji sterowych ; konserwacja urządzeń pokładowych; zasady 

bezpiecznej pracy przy pracach remontowych i konserwacyjnych. 

Obsługa i konserwacja elektrycznych urządzeń statkowych: urządzenia 

elektryczne na statku; akumulatory, łączenia akumulatorów; obsługa 

prostowników; zarabianie końcówek przewodów i kabli, demontaż, naprawa 

i montaż opraw oświetleniowych, gniazd stykowych, wyłączników i rozgałęźników, 

układanie kabli; budowa silników prądu stałego, rozruszników, prądnic i ich 

uruchamianie; lokalizowanie i usuwanie usterek; posługiwanie się miernikiem 

uniwersalnym; konserwacja urządzeń elektrycznych; zasady bezpiecznej pracy 

przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektrycznych. 
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5. Spawalnictwo i łączenie metali. 

Spawanie i cięcie gazowe: zasady  bezpiecznej pracy przy spawaniu i cięciu 

gazowym, właściwości, przechowywanie i transport gazów technicznych, palniki 

do spawania i cięcia, materiały dodatkowe do spawania, rodzaje spoin, 

przygotowanie materiału do spawania i cięcia, naprawa uszkodzeń metodą 

napawania, spawanie złącz czołowych w pozycji podolnej, naściennej i pionowej. 

Spawanie i cięcie elektryczne: zasady  bezpiecznej pracy przy spawaniu i cięciu 

elektrycznym, budowa i obsługa urządzeń do spawania i cięcia elektrycznego, 

materiały dodatkowe do spawania: elektrody, gazy techniczne, rodzaje spoin, 

złącz i pozycji spawalniczych, przygotowanie materiału do spawania i cięcia, 

spawanie kształtowników, cięcie elektryczne stali.  

Lutowanie i klejenie. Lutowanie lutami miękkimi i twardymi, przygotowanie lutów 

i topików, przygotowanie powierzchni łączonych elementów, lutowanie różnymi 

lutownicami. Rodzaje klejów i zasady doboru, przygotowanie powierzchni 

łączonych. Zasady bezpiecznej pracy przy lutowaniu i klejeniu. 

6. Badania nieniszcące. 

Badanie wytrzymałości na zginanie. Wyznaczanie charakterystycznych wielkości 

występujących przy zginaniu płaskim. Opisać przebieg badania na zginanie. 

Podać kąt zgięcia, określić wygląd powierzchni zgięcia. 

Badania naprężeń za pomocą tensometrów mechanicznych i oporowych. 

Znajomość schematu tensometru mechanicznego. Metoda pomiarów naprężeń za 

pomocą tensometrów mechanicznych. Rodzaje czujników tensometrycznych. 

Pomiarowe układy mostkowe. Układ elektryczny stanowiska pomiarowego. 

Pomiar twardości metodą Brinella, Rockwella, Vickersa. Obsługa 

twardościomierzy. Obliczanie twardości w zależności od metody pomiaru. 

7. Ratownictwo. 

Podstawy prawne instytucji ratownika. Łodzie ratunkowe .Materiał do budowy łodzi 

ratunkowych. Łodzie drewniane i ich budowa: zasadnicze części, rodzaje 

poszycia. Łodzie metalowe i z tworzyw sztucznych- materiały do budowy, 

podstawowe wiązania. Elementy łodzi ratunkowych. Wyposażenie łodzi. Montaż 

anteny radiowej na łodzi ratunkowej. Obsługa radioaparatu. Nadawanie sygnałów 

automatycznie i na klucz. Żurawiki - typy i ich obsługa. Talie łodziowe, zaczepy 

taliowe, podnośniki i trzymaki łodziowe, listwy burtowe, sztormtrapy i ich 

oświetlenie. Windy łodziowe i ich obsługa. 
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8. Pływanie na łodzi żaglowej. Podstawy bezpieczeństwa, przygotowanie łodzi do 

żeglowania, zachowanie się załogi w łodzi, komendy żeglarskie, składanie  

i stawianie wantu, stawianie i opuszczanie żagli, prowadzenie łodzi pod żaglami, 

zwroty przez dziób i rufę, odbijanie i dobijanie, stawianie w dryf  

i wychodzenie z dryfu. Manewrowanie łodzią żaglową. Podejście pod żaglami  

i na wiosłach do człowieka na wodzie - "za burtą". Wyciąganie z wody tonącego. 

Wykonywanie alarmów "człowiek za burtą", "alarm pożarowy", "alarm wodny". 

Samodzielne prowadzenie łodzi na wiosłach i pod żaglami. 

9. Motorowe łodzie ratunkowe. Podstawowe wiadomości. Budowa, praca, obsługa i 

konserwacja silników benzynowych i wysokoprężnych. Manewrowanie łodzią 

motorową - działanie steru i śruby, cyrkulacja i zwroty, odbijanie i dobijanie, 

przechodzenie przyboju na dryfkotwie. Holowanie łodzi, ściąganie łodzi z mielizny 

podnoszenie przewróconej i zatopionej łodzi. Podchodzenie do statków 

wzywających pomocy w różnych okolicznościach. 

10. Tratwy ratunkowe. Typy, konstrukcja i charakterystyka. Wyposażenie tratw stałe i 

ruchome. Posługiwanie się tratwą. Organizacja życia na tratwie. Naprawy tratw. 

Pasy i koła ratunkowe - budowa, rodzaje i zastosowanie. Ubrania ratunkowe - 

rodzaje, budowa i sposób stosowania. Zasady konserwacji i przechowywania. 

Podstawowe wiadomości o innym sprzęcie ratunkowym. Rakiety spadochronowe, 

bojki dymne, pochodnie, pistolet do strzelania rzutek i jego obsługa. 

11. Alarmy statkowe i zachowanie załogi podczas alarmu. Zakładanie pasów  

i kombinezonów ratunkowych. Ćwiczenia w skokach do wody w pasach 

ratunkowych i kombinezonach. Opuszczanie szalupy w czasie dobrej i złej pogody 

na postoju i w ruchu. Schodzenie do szalup po sztormtrapie i po spustkach. 

Odbijanie, wiosłowanie, dobijanie. Odwołanie alarmu. Wchodzenie z szalupy na 

statek. Podnoszenie szalupy z wody na statek, klarowanie szalupy. Udzielanie 

pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Rany u rozbitków, krwotok, złamanie 

kończyn - unieruchamianie. Stłuczenia i zwichnięcia. Sztuczne oddychanie. 

Ratowanie topielca. Pomoc w typowych chorobach rozbitków. 

12. Ochrona przeciwpożarowa na statku. Podstawowe pojęcia dotyczące palenia się 

ciał, przyczyny pożarów na statkach, zagrożenie pożarowe różnych pomieszczeń 

statku, ochrona przeciwpożarowa bierna i czynna. Typowy sprzęt gaśniczy. 

Instalacje gaśnicze stosowane na statkach - ich budowa, obsługa i konserwacja. 

Organizacja ochrony przeciwpożarowej na statku. Zabezpieczenie 
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przeciwpożarowe statku w morzu, w porcie i podczas remontu. Szkolenie 

pożarowe załogi. Alarmy pożarowe. Przepisy i dokumentacja ochrony 

przeciwpożarowej na statku. 

13. Ćwiczenia szalupowe. Sprzęt wiosłowy i sprzęt łodziowy, rozmieszczenie sprzętu 

w łodzi. Konserwacja sprzętu. Sposoby wejścia do łodzi z lądu, ze statku. 

Kolejność wchodzenia i wychodzenia z łodzi. Numeracja żeglarzy wg ławek. 

Komenda: "obsada do łodzi". Zachowanie się wioślarzy w łodzi. Podstawowe 

komendy wioślarskie. Postawa zasadnicza na łodzi. Podchodzenie i odchodzenie 

od nabrzeży lub boi przy różnych kierunkach wiatru. Manewry kotwiczne. 

Podejście pod żaglami i na wiosłach do człowieka na wodzie - "za burtą" Sposób 

wyciągania z wody tonącego. Ćwiczenia alarmów: "człowiek za burtą", "alarm 

pożarowy", "alarm wodny", obrachowanie stanowisk podczas alarmu. Awarie i ich 

usuwanie. Samodzielne prowadzenie łodzi na wiosłach i pod żaglami. 

Prowadzenie łodzi techniką jednego wiosła (na śróbkę i na pych), techniką na dwa 

wiosła. 

3.Uwagi o realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 
 

L.p. 
Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymogami Konwencji 

STCW  

Minimalna  
liczba 
godzin 

zgodna z 
kursem 

modelowym 
IMO 

  1. Podstawowe operacje obróbki ślusarskiej 4 

  2. Miernictwo warsztatowe 4 

  3. Podstawy obróbki mechanicznej 1 

  4. Parametry obróbki mechanicznej, dobieranie parametrów 1 

  5. Rodzaje narzędzi, obsługa i podstawowe operacje tokarskie, 

frezarskie, wiertarskie i strugarskie 
18 

  6. Podstawowe operacje monterskie 4 

  7. Elektronarzędzia 2 

  8. Spawanie i cięcie gazowe 12 

  9. Spawanie i cięcie elektryczne 8 

10. Warsztat elektryczny 6 

 Razem 60 
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Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu kursu modelowego IMO  

„Technologia remontów i badania nieniszczące” 

L.p. 
Tematy zajęć dydaktycznych zgodne z wymogami Konwencji 

STCW  

Minimalna  
liczba 
godzin 

zgodna z 
kursem 

modelowym 
IMO 

  1. Badania nieniszczące materiałów: 
- ultradźwiękowe metody kontroli jakości materiałów oraz 
pomiary grubości materiałów, 
- magnetyczno-proszkowe i penetracyjne metody wykrywania 
nieciągłości materiałów, 
- radiograficzne metody kontroli jakości materiałów, 
- wykrywanie nieciągłości metodami elektrycznymi 

3 

  2. Diagnostyka techniczna maszyn i urządzeń okrętowych: 
- diagnostyka wibroakustyczna maszyn wirnikowych i 
tłokowych, 
- nowe systemy diagnostyki technicznej na przykładach CoCoS-
MAN B&W, MAPEX-PR, SIPWA-TP, SULZER, 
- endoskopia w zastosowaniu okrętowym 

5 

  3. Gospodarka remontowa na statkach: 
- procesy starzenia fizycznego kadłuba i wyposażenia statku, 
- organizacja remontu statku (remont: awaryjny, miedzyrejsowy, 
roczny, klasowy); 
- planowanie remontów 
- gospodarka częściami zamiennymi. 

2 

 Razem 10 

 
Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i na statku szkolnym. 

Przedmiot bazuje na wiedzy z zakresu: rysunku technicznego, mechaniki technicznej 

i mechaniki płynów, materiałoznawstwa okrętowego, podstaw konstrukcji maszyn 

i technologii remontów. Zajęcia są organizowane na stanowiskach wyposażonych 

w obrabiarki do metalu (tokarki, frezarki, wiertarki, strugarki) w spawalni, maszynowni 

statku, przystani rzecznej, w warsztacie bosmańskim. W nauczaniu praktycznym 

klasy są dzielone na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Praktyka zaczyna 

się od zajęć wprowadzających, mających na celu zapoznanie uczniów z warsztatami 

szkolnymi, ich działami, organizacją pracy warsztatów szkolnych, regulaminem pracy 

warsztatów szkolnych, przyczynami powstawania i metodami zapobiegania 

wypadkom w warsztatach szkolnych z pierwszą pomocą w nagłych wypadkach, 

przepisami bhp i p.poż., instrukcją prowadzenia zeszytu warsztatowego. 
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W ramach zajęć praktycznych uczeń powinien otrzymywać do wykonania prace 

(ćwiczenia) zawierające wszystkie elementy z materiału nauczania tego przedmiotu. 

Głównymi kryteriami oceniania powinna być zastosowana technologia, dokładność, 

estetyka i pomysłowość rozwiązania konstrukcyjnego. Wymagania na poszczególne 

oceny określone powinny być w przedmiotowym systemie oceniania i karcie 

osiągnięć ucznia. 

Uczeń zobowiązany jest prowadzić zeszyt warsztatowy z opisem wykonywanych 

prac.  

 

4. Podstawowe środki dydaktyczne 
1. Poradniki, katalogi, rysunki techniczne, normy. 

2. Narzędzia pomiarowe: suwmiarki, mikrometry, średnicówki. 

3. Stanowiska do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych. 

4. Narzędzia do obróbki, wiertła, noże tokarskie, frezy, gwintowniki, narzynki. 

5. Narzędzia do demontażu i montażu części silnika. 

6. Stanowisko spawalnicze do spawania elektrycznego. 

7. Stanowisko spawalnicze do spawania gazowego. 

8. Stanowisko do prac elektrycznych. 

9. Stanowiska do wykonywania prac linowych. 

10. Stanowiska badawcze do badania wytrzymałości na zginanie (maszyna 

wytrzymałościowa) i badania naprężeń za pomocą tensometrów mechanicznych, 

pomiar twardości metodą Brinella, Rockwella, Vickersa. 

11. Elektrody spawalnicze, drut spawalniczy. 

12. Wyroby hutnicze ( kątowniki, płaskowniki, pręty, kształtowniki, blachy, rury). 

13. Elektronarzędzia ( szlifierki, pilarki, wiertarki, wyrzynarki, gwintownice).  

14. Statek szkolny, łódź wiosłowa, łódź z silnikiem wbudowanym, łódź z silnikiem 

przyczepnym. 

15. Łódź ratunkowa, tratwa ratunkowa, kombinezon, koło ratunkowe. 

16. Łódź żaglowa: „Omega”, „DZ”, 
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15a.  PRAKTYKA ZAWODOWA ŚRÓDLĄDOWA 

 
1. Szczegółowe cele kształcenia  
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

1) scharakteryzować organizacje pracy na statku w warunkach eksploatacyjnych, 

2) zastosować przepisy BHP ochrony przeciw-pożarowej w warunkach normalnej 

eksploatacji, w czasie awarii, podczas prac remontowych statku i w czasie 

ogłaszania alarmów okrętowych, 

3) manewrować w portach i po drogach wodnych zgodnie z przepisami ruchu 

i postoju statków, zasadami dobrej praktyki żeglarskiej, z uwzględnieniem 

warunków nawigacyjnych, hydrologicznych i meteorologicznych, 

4) manewrować statkiem lub łodzią ratunkową w akcjach ratowania ludzi, statków 

i ochrony czystości środowiska wodnego, przeciwpowodziowych i lodołamania, 

5) posłużyć się radarem nawigacyjnym, wskaźnikiem prędkości kątowej oraz 

urządzeniami łączności radiokomunikacyjnej, 

6) zidentyfikować echo radaru od innych statków, od typowych obiektów i znaków 

szlaku żeglownego, 

7) zanalizować ruch innego statku na podstawie przemieszczania jego echa, 

8) określić pozycje statku na podstawie obrazu radarowego, 

9) przeczytać podstawową dokumentacje techniczną dotyczącą danego statku,  

10) wyjaśnić budowę statku, 

11) obsłużyć wyposażenie ratunkowe i przeciwpożarowe znajdujące się na statku,  

12) pełnić wachty na pokładzie i w maszynowni,   

13) przeprowadzić konserwacje urządzeń pokładowych oraz mechanizmów  

i urządzeń siłowni,  

14) prowadzić dokumentacje na statku, 

15) obsłużyć instalacje siłowni i instalacje ogólno-okrętowe,  

16) uruchomić i odstawić silnik główny, agregaty prądotwórcze i mechanizmy 

pomocnicze,  

17) manewrować silnikiem głównym oraz zinterpretować komendy na ster,  

18) pobrać paliwo, 
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19) skontrolować poprawność pracy mechanizmów i urządzeń siłowni, 

wykorzystując właściwe przyrządy kontrolno-pomiarowe i zinterpretować wyniki 

pomiarów,  

20) przeprowadzić regulacje podstawowych parametrów pracy systemów siłowni, 

21) obsłużyć podstawowy sprzęt komputerowy i diagnostyczny,  

22) użytkować statkowe mechanizmy i urządzenia elektryczne zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej. 

 

2. Materiał nauczania  
1. Zamustrowanie.  

Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej oraz alarmami okrętowymi. Zamustrowanie uczniów na statek, 

zapoznanie ze statkiem.  Przydział pomieszczeń. Zapoznanie z regulaminem 

statkowym. Prawa i obowiązki ucznia, podział na wachty. Działy statku i ich 

zadania. Sprzęt p.poż. i ratunkowy. Alarmy okrętowe – sygnały alarmów, 

obowiązki ucznia w czasie alarmów. Alarm „opuszczenie statku”, alarm 

„pożarowy”, alarm „innych zagrożeń”. Praktyczne przeprowadzanie alarmów. 

Prowadzenie dokumentacji statku i załogi. Przepisy celne i dewizowe. 

2. Praktyka pokładowa. 

Podstawowe wiadomości o statku – opis statku i jego zasadnicze części. Osprzęt 

pokładowy stały i ruchomy. Liny. Praktyczne stosowanie różnych węzłów. 

Obkładanie cum i lin na knagach i polerach.  Takielunek stały i ruchomy. Bloki 

i takle – ich zadania i używanie. Haki, kałsze, szakle – ich rodzaje sposób 

użytkowania i konserwacja. Kotwice – typy, nazwa części. Sterowanie statkiem 

na łatwiejszych odcinkach drogi wodnej i na prądzie. Wybór drogi w oparciu 

o oznakowanie szlaku żeglownego. Wybór drogi przy spotkaniu z innymi 

statkami. Sygnalizacja . Manewry dojścia i odejścia od nabrzeża. Manewry przy 

łączeniu zestawów pchanych. Manewry zawracania na wodzie spokojnej. 

Wprowadzenie statku do portów i kanałów śluzowych. Sterowanie według 

komend. Bhp przy manewrowaniu statkiem.  Komendy kotwiczne. Przygotowanie 

do wyrzucenia kotwicy. Znakowanie łańcucha kotwicznego. Obsługa windy 

kotwicznej i stopera kotwicznego. Wybieranie kotwicy. Obsługa urządzeń 

spinających i holowniczych. Łączenie barek pchanych i pchacza z barkami. 
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Obsługa haków holowniczych. Wydawanie holu. Bhp przy obsłudze urządzeń 

kotwicznych, spinających i holowniczych. Sondowanie sondą tyczkową i linową. 

Przekazywanie odczytów do sterówki. Wykładanie trapów i innych urządzeń 

zejściowych. Praca za i wyładunkowa. Obsługa pokryw ładowni. Odczyt 

zanurzenia z podziałek pomiarowych. Obsługa urządzeń cumowniczych przy 

pracach za i wyładunkowych. Bhp przy pracach za i wyładunkowych. 

3. Praktyka maszynowa. 

Szczegółowe przepisy BHP przy pracy w maszynowni oraz organizacja pracy 

i stanowiska pracy. Usytuowanie urządzeń i mechanizmów znajdujących się 

w maszynowni. Silnik główny i agregat. Dane techniczne silnika głównego, 

budowa silnika. Przygotowanie silnika do uruchomienia, uruchomienie, nadzór 

w czasie ruchu. Zatrzymanie silnika na krótki i dłuższy okres czasu oraz 

odstawianie silnika głównego z instalacjami: paliwa, chłodzenia, smarowania 

i rozruchu. Sygnalizacja awaryjna silnika. Parametry pracy układów silnika. 

Zbiorniki, ich usytuowanie. Uszczelnianie dławic armatury. Pompy i rurociągi, 

systemy ogólno-okrętowe. Wymiana uszczelnień rurociągów oraz pakunków 

dławic zaworów i pomp. Zaślepianie i odcinanie rurociągów. Gospodarka 

odpadami. 

4. Aparatura kontrolno-pomiarowa. 

Manometry termometry, obrotomierze itp. Instalacja dwutlenku węgla – 

rozmieszczenie i zastosowanie. Miejsca uruchamiania obrony CO². Sygnalizacja 

przy obronie p.poż. za pomocą CO². Mechanizmy obsługiwane i konserwowane 

przez załogę maszynową: maszyna sterowa, winda kotwiczna, urządzenia 

ładunkowe, windy spinające. Obsługa i konserwacja tych urządzeń. 

Dokumentacja maszynowa. Prowadzenie dziennika maszynowego. 

5. Środki ratunkowe i sygnałowe. 

Sprzęt ratunkowy na statku – sposób użycia i konserwacja. Łodzie ratunkowe, 

żurawiki łodziowe – budowa i działanie. Wyposażenie łodzi ratunkowych i ich 

rozmieszczenie mocowanie i zabezpieczenie. Spuszczenie łodzi przy dobrej i złej 

pogodzie. Środki sygnałowe – przepisy, wyposażenie, konserwacja 

i przechowywanie.  

6. Konserwacja statku i urządzeń. 

Narzędzia do malowania i usuwania rdzy. Skrobanie i czyszczenie różnych 

powierzchni. Przygotowanie farb i malowanie. Konserwacje zewnętrznych części 
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kadłuba, skrajników zbiorników, urządzeń kotwicznych itp. Przechowywanie farb, 

olejów i rozpuszczalników na statku. Prace bosmańskie. Szorowanie i mycie 

pokładów oraz pomieszczeń. Konserwacja lin, bloczków, ściągaczy, szakli, 

krętlików itp. 

7. Pełnienie wacht. 

Pełnienie wacht na pokładzie i w maszynowni. Przyjęcie i zdanie wachty. Zadania 

i obowiązki wachtowego. Obowiązki motorzysty w czasie wachty, nadzór nad 

siłownią. Obsługa agregatów i urządzeń pomocniczych. Obsługa mechanizmów 

i silnika głównego. Wykonywanie prac konserwacyjnych, smarowniczych 

i remontowych. Prowadzenie zapisów w dzienniku maszynowym. Pełnienie 

pokładowych wacht w porcie wg. harmonogramu, przepisy portowe dotyczące 

statków stojących w porcie. Zadania i obowiązki wachty w porcie. Zapalanie 

i gaszenie świateł postojowych i pokładowych. Kontrola stanu cum i odbijaczy. 

Kontrola bezpieczeństwa przeciwpożarowego na statku. Wachta trapowa. 

Prowadzenie książki trapowej. Pełnienie wacht wg. harmonogramu. Wachta przy 

sterze. Wykonywanie komend podawanych na ster. Powtarzanie komend. 

Sterowanie wg. kompasu i na punkt. Utrzymanie statku na kursie. Dokładność 

sterowania. Wachta na oku. Cel i zadania pełnienia wachty na oku. Obowiązek 

prawidłowego meldowania spostrzeżeń. Służba na oku we mgle. Przekazywanie 

na mostek informacji o usłyszanych sygnałach mgłowych. Wachta kotwiczna. 

Podnoszenie znaków dziennych statku stojącego na kotwicy oraz zapalanie 

świateł. Nadawanie sygnałów podczas mgły. Posługiwanie się radarem 

nawigacyjnym: włączanie, wyłączanie, strojenie i regulacja obrazu radarowego, 

włączanie i strojenie znaczników na ekranie radarowym, zmiana zakresów pracy 

radaru; pomiary odległości i kierunku za pomocą radaru, identyfikacja echa, 

analiza ruchu innego statku na podstawie przemieszczania jego echa na ekranie 

oraz postępowanie zapobiegawcze przed zderzeniem; określanie pozycji statku 

na podstawie obrazu radarowego; posługiwanie się wskaźnikiem prędkości 

kątowej oraz urządzeniami łączności radiokomunikacyjnej – obowiązujące 

przepisy prawne. Wachta w kuchni – pomocnik kucharza.  

8. Zaliczenie  praktyki przez uczniów. 

Przedstawienie procedur zaliczenia praktyki. 
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3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania 
Praktykę zawodową  należy zorganizować zgodnie z wymogami Konwencji 

STCW i Rozporządzeniem Rady Ministrów  (Dz. U. Nr 85, poz. 500;zm.: Dz. U. z 

1992r. Nr 1, poz. 1, z 1998r. Nr 105, poz. 658). Praktyka trwa minimum 90 dni 

w czasie eksploatacji statku. Praktykanci są zamustrowani na statku całodobowo.  

Praktyki prowadzone są na statku szkolnym, Klasa dzielona jest na grupy (wachty) o 

liczebności umożliwiającej pełną realizacje programu i spełnienie zasad bhp na 

statku. Liczebność grupy uzależnia się także od wielkości statku.. Praktyka przebiega 

w systemie wachtowym. Praktyka może się odbywać w innych cyklach, niż 30 

dniowy. 

Celem i zadaniem praktyk zawodowych jest przygotowanie  uczniów do ich 

przyszłej pracy zawodowej. W czasie praktyki uczeń powinien kształtować cechy 

osobowościowe, takie jak: obowiązkowość, zdyscyplinowanie, poczucie 

współodpowiedzialności za statek, jego załogę i ładunek, umiejętność współżycia 

z załogą, a także umiejętność kierowania ludźmi. 

Praktyka powinna w istotny sposób uzupełnić  wiedzę z teoretycznych 

przedmiotów zawodowych, takich jak locja i nawigacja, materiałoznawstwo okrętowe, 

podstawy konstrukcji maszyn, wiedza okrętowa  i okrętowe silniki tłokowe .  

W czasie praktyki należy egzekwować od uczniów znajomość przepisów 

i regulaminów obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych i statkach żeglugi 

śródlądowej. 

W zakresie pełnienia wacht uczniowie powinni zapoznać się z całokształtem 

prac pokładowych, prowadzeniem dokumentacji oraz nabywać umiejętności 

sterowania i obsługi statku w różnych warunkach. Podczas wachty w siłowni 

uczniowie powinni zapoznać się z jej wyposażeniem. Powinni nauczyć się obsługi 

i konserwacji silników głównych oraz mechanizmów pomocniczych, a także brać 

czynny udział we wszystkich naprawach bieżących, awaryjnych i przeglądach. 

Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu praktyk i do dokonywania 

na bieżąco wpisów obejmujących zrealizowany zakres programu. Ocena z praktyki 

zawodowej wystawiana jest za umiejętności i wiadomości z zakresu zagadnień 

programowych oraz postawę ( aktywność, praca w grupie, staranność, 

obowiązkowość, odpowiedzialność, inwencja itp.) 
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Praktyka zawodowa powinna być odnotowana w książeczce żeglarskiej 

wydanej przez Urząd Żeglugi Śródlądowej. Odbycie praktyki zawodowej w pełnym 

wymiarze daje podstawę absolwentom do uzyskania świadectwa marynarza-

motorzysty. 
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15 b. PRAKTYKA ZAWODOWA MORSKA 

 
1. Szczegółowe cele kształcenia 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

1) scharakteryzować organizację pracy na statku w warunkach eksploatacyjnych, 

2) stosować przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej w warunkach normalnej 

eksploatacji, w czasie awarii,  podczas prac remontowych statku i w czasie 

ogłaszania alarmów okrętowych, 

3) odczytać podstawową dokumentacją techniczną dotycząca danego statku,  

4) wyjaśnić budowę statku, 

5) obsłużyć wyposażenie ratunkowe i przeciwpożarowe znajdujące się na statku, 

6) pełnić wachty portowe i morskie w maszynowni i na pokładzie, 

7) przeprowadzić konserwację urządzeń pokładowych oraz mechanizmów  

i urządzeń siłowni, 

8) prowadzić dokumentację maszynową i inną dokumentację prowadzoną na 

statku, 

9) obsłużyć  instalacje siłowni i instalacje ogólnookrętowe,   

10) uruchomić i odstawić silnik główny, agregaty prądotwórcze i mechanizmy 

pomocnicze,  

11) manewrować silnikiem głównym oraz zinterpretować komendy na ster i telegraf 

maszynowy, 

12) pobrać paliwo,    

13) skontrolować poprawność pracy mechanizmów i urządzeń siłowni, wykorzystując 

właściwe przyrządy kontrolno-pomiarowe i zinterpretować wyniki pomiarów, 

14) przeprowadzić regulację podstawowych parametrów pracy systemów siłowni, 

15) obsłużyć podstawowy sprzęt komputerowy i diagnostyczny, 

16) użytkować okrętowe mechanizmy i urządzenia elektryczne zgodnie  

z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony  

przeciwpożarowej. 
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2. Materiał nauczania 
1. Mustrowanie 

Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej oraz alarmami okrętowymi. Zamustrowanie uczniów na statek, 

zapoznanie ze statkiem. Przydział pomieszczeń. Zapoznanie  

z regulaminem statkowym. Prawa i obowiązki ucznia. Działy statku i ich zadania. 

Przepisy celne i dewizowe. Sprzęt p.poż. i ratunkowy. Alarmy okrętowe - sygnały 

alarmów, sposoby przeprowadzania alarmów, obowiązki ucznia w czasie alarmów. 

Alarm "opuszczenia statku", alarm "pożarowy", alarm "innych zagrożeń". 

Praktyczne przeprowadzanie alarmów.  

2. Praktyka maszynowa.  

Szczegółowe przepisy BHP przy pracy w maszynowni oraz organizacja pracy  

i stanowiska pracy. Usytuowanie urządzeń i mechanizmów znajdujących się  

w maszynowni. Silnik główny i agregat. Dane techniczne silnika głównego, 

budowa silnika. Przygotowanie silnika do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w 

czasie ruchu. Zatrzymanie silnika na krótki i dłuższy okres czasu oraz odstawianie 

silnka głównego z instalacjami: paliwa, chłodzenia, smarowania  

i rozruchu. Sygnalizacja awaryjna silnika. Parametry pracy układów silnika. 

Zbiorniki, ich usytuowanie. Osprzęt zbiorników, zawory odcinające paliwo, 

usytuowanie cięgieł i dzwigni zdalnego odcinania paliwa. Zawory znajdujące się 

na burcie i w dnie zewnętrznym. Uszczelnianie dławic armatury. Pompy  

i rurociągi, systemy ogólnookrętowe. Wymiana uszczelnień rurociągów oraz 

pakunków dławic zaworów i pomp.  Zaślepianie i odcinanie rurociągów. 

3. Aparatura kontrolno- pomiarowa 

Manometry, termometry, obrotomierze itp. Instalacja dwutlenku węgla -

rozmieszczenie i zastosowanie. Miejsca uruchamiania obrony CO2. Sygnalizacja 

przy obronie p. poż. za pomocą CO2. Mechanizmy obsługiwane  

i konserwowane przez załogę maszynową: maszyna sterowa, winda kotwiczna, 

urządzenia ładunkowe, winda trałowa. Obsługa i konserwacja tych urządzeń. 

Dokumentacja maszynowa. Prowadzenie dziennika maszynowego. 

4. Praktyka pokładowa 

Podstawowe wiadomości o statku - opis statku i jego zasadniczych części. 

Osprzęt pokładowy stały i ruchomy. Liny. Praktyczne stosowanie różnych węzłów. 
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Obkładanie cum na polerach i lin na knagach. Manty i ich osprzęt. Takielunek stały 

i ruchomy. Bloki i takle - ich zadania i używanie. Haki, kausze, szakle- ich rodzaje 

sposób użytkowania i konserwacja. Kotwice - typy, nazwa części. Przygotowanie 

do wyrzucenia kotwicy. Znakowanie łańcucha kotwicznego. Obsługa windy 

kotwicznej i stopera kotwicznego. Wybieranie kotwicy. 

5. Środki ratunkowe i sygnałowe. 

 Sprzęt ratunkowy na statku - sposoby użycia i konserwacja. Łodzie ratunkowe, 

źurawiki łodziowe - budowa i działanie. Wyposażenie łodzi ratunkowych i ich 

rozmieszczenie, mocowanie i zabezpieczenie Spuszczanie łodzi przy dobrej  

i złej pogodzie. Środki sygnałowe – przepisy, wyposażenie, konserwacja  

i przechowywanie. Konserwacja statku i urządzeń. Narzędzia do usuwania rdzy i 

malarskie. Skrobanie i czyszczenie różnych powierzchni. Przygotowanie farb  

i malowanie. Konserwacja zewnętrznych części kadłuba, skrajników, zbiorników, 

urządzeń kotwicznych itp, Przechowywanie farb, olejów i rozpuszczalników na 

statku. Prace bosmańskie. Szorowanie i mycie pokładów oraz pomieszczeń. 

Konserwacja lin, bloczków, ściągaczy, szekli, krętlików itp. 

6. Pełnienie wacht portowych i morskich w maszynowni i na pokładzie.  

Pełnienie wacht w maszynowni i na pokładzie. Przyjęcie i zdanie wachty. 

Obowiązki motorzysty w czasie wachty, nadzór nad siłownią. Obsługa agregatów i 

urządzeń pomocniczych. Obsługa mechanizmów i silnika głównego. Wykonywanie 

prac konserwacyjnych, smarowniczych i remontowych. Prowadzenie zapisów w 

dzienniku maszynowym. Pełnienie pokładowych wacht w porcie wg. 

harmonogramu. Przepisy portowe dotyczące statków stojących w porcie. Zadania i 

obowiązki wachtowych w porcie. Zapalanie i gaszenie świateł postojowych i 

pokładowych. Kontrola stanu cum i odbijaczy. Kontrola bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na statku. Wachta trapowa. Prowadzenie książki trapowej. 

Pełnienie wacht morskich wg harmonogramu. Zadania i obowiązki wachtowych. 

Wachta przy sterze. Wykonywanie komend podawanych na ster. Powtarzanie 

komend. Sterowanie wg kompasu i na punkt. Utrzymywanie statku na kursie. 

Dokładność sterowania. Wachta na oku. Cel i zadania pełnienia wachty na oku. 

Obowiązek prawidłowego meldowania spostrzeżeń. Służba na oku we mgle. 

Przekazywanie na mostek informacji o usłyszanych sygnałach mgłowych. Wachta 

kotwiczna. Podnoszenie znaków dziennych statku stojącego na kotwicy oraz 

zapalanie świateł. Nadawanie sygnałów podczas mgły. 
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7. Zakończenie praktyki. 

 Sprawdzenie dzienniczków praktyki. Egzaminy i wystawianie uczniom ocen. 

Podsumowanie przebiegu i wyników praktyki z kierownictwem statku. Uwagi  

i spostrzeżenia uczniów. Zmustrowanie uczniów ze statku. 

 

3. Uwagi do realizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi oceniania  
Praktykę zawodową morską należy zorganizować na morskim statku szkolnym lub 

statku morskim przystosowanym do odbywania szkolenia zgodnie z wymogami 

Konwencji STCW. Praktyka trwa minimum 60 dni. Proces realizacji programu praktyk 

i przygotowania uczniów do ich przyszłej pracy zawodowej powinien wyrabiać cechy 

osobowościowe takie jak: obowiązkowość, zdyscyplinowanie, poczucie 

współodpowiedzialności za statek, jego załogę i ładunek, umiejętność podejmowania 

decyzji i przewidywania ich skutków, umiejętność współżycia z załogą a także  

umiejętność kierowania ludźmi. 

Praktyka powinna też w istotny sposób uzupełnić wiedzę z teoretycznych 

przedmiotów zawodowych jak: materiałoznawstwo okrętowe, podstawy konstrukcji 

maszyn, wiedza okrętowa i okrętowe silniki tłokowe oraz pomóc w opanowaniu 

niektórych zagadnień podczas dalszej nauki przedmiotów zawodowych w szkole. 

Program praktyki przewiduje zapoznanie uczniów z całokształtem pracy na statkach, 

z uwagi jednak na kierunek kształcenia koncentruje się on na urządzeniach 

obsługiwanych przez dział maszynowy. W czasie praktyki należy uczniom zwrócić 

uwagę na przepisy wynikające z Konwencji STCW. Należy także wyjaśnić jakie 

wymagania stawiane są siłowniom bezwachtowym wg Konwencji SOLAS 74/78. 

Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia książki praktyk zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik do technika żeglugi śródlądowej i do dokonywania na bieżąco 

wpisów obejmujących zrealizowany zakres programu. Książka praktyk spełnia 

wymagania określone w Konwencji STCW. Podstawową metodą nauczania powinny 

być ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przy realizacji programu nauczania 

należy zwrócić na przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 

uwzględnieniem prac wzbronionych młodocianym. Przy omawianiu przepisów bhp 

należy położyć nacisk na uświadomienie uczniom, czym grozi ich nieprzestrzeganie. 

Program przewiduje zapoznanie uczniów z podstawowymi narzędziami używanymi 

przy pracach elektrycznych oraz przyrządami pomiarowo-kontrolnymi. Należy 

położyć nacisk na ścisłe przestrzeganie przepisów bhp przy tych pracach.  
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Ocena za praktykę obejmuje całokształt spraw związanych z przebiegiem praktyki. 

Ocena powinna być uzgodniona z kadrą oficerską statku. Na spotkaniu kierownictwa 

statku z uczniami powinna zostać dokonana analiza realizacji programu praktyk, 

postawy zawodowej uczniów oraz wskazane osiągnięcia i braki. Oprócz oceny 

powinna zostać wpisana do dzienniczka praktyk krótka charakterystyka ucznia. 

Program obejmuje zagadnienia organizacji życia i pracy na statku, zapoznanie 

uczniów z regulaminami oraz całokształtem obowiązujących ich przepisów. Przy 

ćwiczeniu alarmów uczeń powinien zapoznać się z czynnościami przewidywanymi do 

wykonania przy wszystkich stanowiskach. Należy zwrócić uwagę na wywiązywanie 

się uczniów z ich roli w poszczególnych alarmach. Podczas praktyki w siłowni 

uczniowie powinni zapoznać się z jej wyposażeniem oraz nauczyć się wykonywania 

prac przy obsłudze i konserwacji silnika głównego oraz mechanizmów 

pomocniczych. Szczególnie dokładnie należy zapoznać uczniów  

z postępowaniem i obsługą siłowni w przypadku uszkodzeń lub awarii, awaryjnym 

odcinaniem paliwa oraz ochroną przeciwpożarową CO2. Należy zapewnić 

współudział uczniów we wszystkich naprawach bieżących i awaryjnych 

przeprowadzanych przez stałą załogę maszynową oraz w okresowych przeglądach i 

regulacjach silników głównych i zespołów prądotwórczych oraz urządzeń i 

mechanizmów pomocniczych. Treści programowe przewidują także przekazanie 

uczniom podstawowych wiadomości o statku, jego budowie  

i wyposażeniu, środkach ratunkowych i sygnalizacyjnych oraz zapoznanie ich  

z obsługą podstawowych urządzeń obsługiwanych przez dział pokładowy.  

W programie przewidziano ponadto wykonywanie przez uczniów prac 

konserwacyjno-malarskich i bosmańskich. W trakcie pełnienia wacht uczniowie 

powinni przyswoić sobie obowiązki wachtowych w czasie postoju w porcie i na 

morzu. Szkolenie na portowych i morskich wachtach w maszynowni to 

przygotowanie do ruchu, obsługa w czasie pracy oraz odstawienie silnika głównego z 

instalacjami chłodzenia, smarowania i rozruchu, zespołu prądotwórczego, maszyny 

sterowej oraz poszczególnych systemów instalacji na statku oraz manewrowanie 

silnikiem. W zakresie wacht pokładowych uczniowie powinni całokształtem prac 

służb nawigacyjnych oraz opanować umiejętność sterowania (pod nadzorem) 

statkiem w różnych warunkach. Należy zwrócić uwagę na naukę prawidłowego 

prowadzenia dokumentacji wacht. 
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W przypadku praktyk indywidualnych realizowanych na innych statkach niż statki 

szkolne opiekę nad uczniem może sprawować starszy mechanik lub oficer 

szkoleniowy. 
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 KURSY MODELOWE BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI 
 
1 Indywidualne techniki ratownicze 
Podstawa opracowania programu: 
• Konwencja STCW’, Prawidło VI/1, 
• SOLAS’74 z późniejszymi poprawkami, 
• Modelowy kurs IMO. 
 
Lp. Materiał  nauczania Liczba 

godzin 
1. Wprowadzenie: 

• rodzaje zagrożeń życia na morzu, 
• sygnały wzywania pomocy na morzu (wg. MPDM), 
• organizacja ratownictwa życia na morzu w Polsce i na świecie. 

 
1,0 

2.  Wyposażenie ratunkowe statku: 
1. Indywidualne i zbiorowe środki ratunkowe: 

- pasy ratunkowe – konstrukcja, wyposażenie, zasady użycia, 
- koła ratunkowe – konstrukcja, rozmieszczenie na statku, 

zasady użycia, 
- kombinezony ratunkowe i środki ochrony cieplnej, 

konstrukcja, zasady użycia, 
- łodzie ratunkowe: otwarte, zakryte, specjalne – wyposażone 

w system gazoszczelny i zraszania, wodowane w systemie 
zrzutowym, ratownicze – konstrukcja i wyposażenie. Żurawiki 
łodziowe, konstrukcja i zasady działania, 

- pneumatyczne tratwy ratunkowe – konstrukcja, wyposażenie, 
rozmieszczenie, zamocowanie; sposoby wodowania tratw 
ratunkowych – roczne wodowanie, przy pomocy pochylni i 
żurawików, zwalniaki hydrostatyczne, 

- ześlizgi ewakuacyjne, konstrukcja, zasady działania. 
2. Radiowe środki wzywania pomocy: 

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

- formułowanie i nadawanie komunikatów o 
niebezpieczeństwie (j. Polski i angielski), 

- obsługa radiostacji szalupowej i radiotelefonu UKF, 
- radiopławy – konstrukcja, zasady działania, sposób użycia, 
- transporter radarowy – konstrukcja, zasady działania, sposób 

użycia. 

 
4,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,0 

3. Techniki ewakuacji ludzi ze statku. 
1. Zasady ogólne 

- zarządzenie alarmu, podział funkcji w trakcie alarmu, 
wyposażenie osobiste, 

- drogi dojścia do zbiorowych środków ratunkowych, 
opuszczenie statku w czasie pożaru lub wycieku oleju na 
powierzchnie morza. 

2. Ewakuacja łodzią ratunkową 
- opuszczenie łodzi na wodę. 

3. Ewakuacja tratwą pneumatyczną 

 
3,0 
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- wodowanie tratwy, 
- wejście do tratwy, 
- pobyt w tratwie. 

4. Ewakuacja załogi na łódź ratowniczą innego statku. 
4. Techniki ratowania rozbitków z powierzchni morza (w tym ze 

zbiorowych środków ratunkowych): 
- zasady przeżycia, zachowanie się w oczekiwaniu na pomoc, 
- alarm „Człowiek za burtą” – omówienie organizacji, manewry 

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

statkowego, elementy MERSAR, 
- ratowanie przez łódź ratowniczą, 
- typowe błędy popełniane w trakcie ewakuacji i ratowania 

ludzi na morzu – w oparciu o Orzecznictwo Morskie. 

2,0 

5. Ewakuacja załogi statku przez śmigłowiec: 
- przygotowanie statku do ewakuacji załogi, 
- naprowadzenie śmigłowca, 
- sposoby komunikacji, 
- zasady bezpieczeństwa w trakcie akcji ewakuacyjnej, 
- rodzaje urządzeń ratowniczych stosowanych w akcjach 

ewakuacyjnych (demonstracja eksploatacji urządzeń 
ratowniczych), 

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

ratunkowych i na powierzchni morza. 

2,0 

6. Ćwiczenia na basenie lub wodach otwartych: 
- rozgrzewka i sprawdzian pływacki (20 min.) 
- ćwiczenia z indywidualnymi środkami ratunkowymi: 

• zakładanie pasa ratunkowego i prawidłowy skok w pasie 
ratunkowym do wody z małej wysokości i z wysokości min. 2,5m 

• posługiwanie się kołem ratunkowym w wodzie, 
• metoda wciągania rozbitka do wnętrza łodzi ratunkowej, 

- ćwiczenia z pneumatyczną tratwą ratunkową, 
• wchodzenie na przewróconą tratwę (przy symulacji falowania), 
• odwracanie przewróconej tratwy, 
• samodzielne wejście do tratwy z wody, 
• metody wciągania do tratwy osoby nieprzytomnej, 
• skok do tratwy, 
• zbiorowa ewakuacja do tratwy metodą: ze statku i z wody „na 

mokro” z uwzględnieniem następujących elementów: 
wyznaczenie dowódcy tratwy, wyznaczenie dwóch osób 
„nieprzytomnych”, holowanie „nieprzytomnych” do tratwy, 
wejście wyznaczonych osób do tratwy, wciągnięcie 
„nieprzytomnych”, wejście pozostałych, zajęcie miejsc w tratwie, 

• umiejętność użycia dryfkotwy, 
• umiejętność obsługi wyposażenia tratwy, 
• umiejętność podejmowania czynności zwiększających szansę 

przetrwania, 
- zakładanie pętli ratunkowej w wodzie, 

3,0 
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- ćwiczenia z termoizolacyjnymi kombinezonami ratunkowymi 
różnych typów. 

7. Pirotechniczne środki sygnałowe. 
1. Omówienie i demonstrowanie zasad działania i bezpiecznego 

użycia: 
- pławki świetlno – dymnej (MAN OVER BOARD), 
- pławki świetlno – chemicznej, 
- pławki pomarańczowej, 
- rakiety spadochronowej, 
- rakiety jednogwiezdnej, 
- petardy morskiej, 
- pochodni białej (czerwonej), 
- wyrzutni linki ratunkowej, z uwzględnieniem wymiany spłonki. 

2. Demonstracja przez instruktora (ewentualne użycie przez 
uczestników kursu) pirotechnicznych środków sygnałowych. 

2,0 

RAZEM 20,0 

 
 
2 Ochrona przeciwpożarowa stopnia podstawowego 
 
Podstawa opracowania kursu: 
Sekcja A-VI/1-2 Konwencji STCW  
Kurs modelowy IMO 1.20 
 
Program kursu 
 

Liczba godzin  
 
Lp 

 
 
Materiał nauczania 

 
Wykład 

ćwiczenia 
audyt. 
(demonstr
acja) 

ćwiczenia  
poligonowe 
(zajęcia 
praktyczne) 

 
Razem 

1 2 3 4 5 6 
1 Wprowadzenie: 

1.1. Wymagania konwencji STCW 78/95 
1.2. Ogólne obowiązki w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. 
1.3. Zasady bezpieczeństwa podczas 

zajęć na kursie. 

 
 
 

0,5 

   
 
 

0,5 

2 Teoria pożaru 
2.1. Warunki powstania pożaru (trójkąt  
       pożarowy) i reakcje chemiczne. 
2.2. Źródła zapłonu: chemiczne, fizyczne,  
       biologiczne. 
2.3. Właściwości materiałów palnych:  
       palność, temperatura zapalenia,  
       temperatura palenia, szybkość  
       palenia, wartość opałowa, granice  
       zapalności, temperatura zapłonu,   

temperatura samozapłonu,  
       elektryczność statyczna, reakcyjność. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 
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2.4. Zagrożenie pożarowe i 
rozprzestrzenianie pożaru: 
promieniowanie, konwekcja i  

       przewodzenie. 
2.5. Klasyfikacja pożarów i odpowiadające 
       im środki gaśnicze. 

3 Przyczyny pożarów na statkach: 
Palenie papierosów, przegrzanie łożysk, 
kuchnie, samozapalenia, instalacje i 
sprzęt elektryczny, prace gorące, 
reakcyjność, elektryczność statyczna. 

 
 
 

0,5 

   
 
 

0,5 

4 Zapobieganie pożarom na statkach: 
4.1.Zasady zapobiegania pożarom. 
4.2. Bezpieczne użytkowanie statku. 
4.3. Konstrukcyjne zabezpieczenie  
       przeciwpożarowe. 

 
 

0,5 

   
 

0,5 

5 Wykrywanie pożarów: 
5.1. Systemy wykrywania ognia i dymu. 
5.2. Automatyczne alarmy pożarowe. 

 
0,5 

 
0,5 

  
1 

 
6 

Budowa, użytkowanie i rozmieszczenie 
sprzętu pożarniczego: 
6.1.  Gaśnice i koce gaśnicze. 
6.2.  Agregaty gaśnicze: pianowe i  
        proszkowe. 
6.3.  Sprzęt do wytwarzania piany. 
6.4.  Sprzęt i armatura wodna. 
6.5.  Aparaty oddechowe. 
6.6.  Wyposażenie strażackie. 
6.7.  Sprzęt ratowniczy i reanimacyjny. 

 
 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 

2,5 

7 Budowa i użytkowanie stałych instalacji 
gaśniczych: 
7.1. Instalacje ogólne. 
7.2. Instalacje tłumiące: CO2, pianowe. 
7.3. Instalacje inhibicyjne: proszkowe i    
       inne. 
7.4. Instalacje chłodzące: wodno- 
       hydrantowa tryskaczowa, 
       zraszaczowa, kurtyny wodnej. 
7.5. Awaryjne pompy pożarowe. 
7.6. Wysokociśnieniowe systemy mgły.  
       wodnej 

 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 

1 

  
 
 
 

1,5 

8 Organizacja walki z pożarem na statku: 
8.1. Alarmy pożarowe. 
8.2. Rozkłady alarmowe: zadania  
       indywidualne. 
8.3. Plan ochrony przeciwpożarowej. 
8.4. Środki łączności. 
8.5. Procedury walki z pożarem. 
8.6. Procedury bezpieczeństwa. 
8.7. Ćwiczenia pożarowe. 

 
 

 
 

1 

  
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 
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8.8. Dozór pożarowy. 
9 Techniki walki z pożarem: 

9.1. Zagrożenia podczas walki z pożarem i 
       zasady bezpieczeństwa. 

 
0,5 

   
0,5 

10 Środki gaśnicze:  
Woda, piana, CO2, halon, AFFF, proszek, 
zamienniki halonów. 

 
0,5 

   
0,5 

11 Ćwiczenia poligonowe: 
11.1. Gaszenie małych pożarów (ciał  
         stałych, cieczy i gazów) przy użyciu  
         gaśnic proszkowych, pianowych,  
         CO2 i wodnych. 
11.2. Gaszenie dużych pożarów przy  
         użyciu różnych strumieni wody i  
         piany. 
11.3. Przejście przez przestrzeń  
         wypełnioną pianą  lekką. 
11.4. Użycie sprzętu ratowniczego i  
         gaśniczego oraz utrzymywanie  
         łączności w komorze dymowej w  
         czasie ćwiczeń przy użyciu aparatów 
         oddechowych. 
11.5. Akcja ratowniczo-gaśnicza w  
         warunkach rozległego pożaru w  
         maszynowni lub pomieszczeniu  
         mieszkalnym przy użyciu aparatów  
         oddechowych, środków łączności  
         oraz sprzętu i instalacji gaśniczych. 

   
1 
 
 
 

1 
 
 

 
 

0,5 
 

 
 
 

1,5 

 
1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 

1,5 

12 Ocena końcowa  2  2 
 Razem: 6 6 6 18 

 
 
3   Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej 
 
Program kursu oparty na: 
• Sekcja A-VI/1-3 Konwencji STCW , 
• Kurs modelowy IMO 1.13 
 
 

Lp. Materiał nauczania Liczba 
godzin 

1. Zasady ogólne 
 

0,5 

2. Anatomia i fizjologia organizmu 
 

1 

3. Pozycja (ułożenie) poszkodowanego 
 

1 

4. Postępowanie w przypadkach utraty przytomności 1,5 
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5. Reanimacja 

 
2 

6. Postępowanie w przypadkach krwawienia 
 

1,5 

7. Opanowanie szoków 
 

1 

8. Postępowanie w przypadku zwęglenia, oparzenia i porażenia 
prądem 

 
1 

9. Ratowanie i transportowanie poszkodowanego 
 

1,5 

10. Zaliczenie 
 

1 

Razem 12,0 

  
 

4 Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna 
 
Podstawa opracowania programu: 
• STCW’95 Sekcja A-VI/1-4 
• Kurs Modelowy IMO 1.21 Stosunki Międzyludzkie (Human Relationships) 

Lp. Materiał nauczania Liczba 
godzin 

1. Wprowadzenie, materiały źródłowe, omówienie dokumentów: 
• STCW, 
• SOLAS, 
• ISMC (SOLAS rozdz. IX), 
• ILO, 
• IMDG, 
• MARPOL, 
• OPA 

0,5 

2. Rodzaje zagrożeń na statku: 
• kolizja, 
• pożar, 
• mielizna, 
• uszkodzenie kadłuba, 
• ładunek niebezpieczny, 
• pasażerowie „na gapę”, 
• piraci, 
• inne 

1 

3. Znajomość statkowych planów alarmowych 0,5 
4. Sygnały alarmowe i znajomość obowiązków 

przyporządkowanych rozkładem alarmowym 
1 

5. Prawidłowe posługiwanie się osobistym sprzętem ratunkowym 0,5 
6. Sposoby prewencji zagrożeń wymienionych w punkcie 2 1 
7. 
 

Znajomość: 
• dróg ewakuacji: 

1 
 

 135



 
 

 

- zewnętrznych, 
- wewnętrznych, 

• systemów alarmowych 
8. Rozlewy na morzu, jako efekt: 

• kolizji, 
• mielizny, 
• zatonięcia, 
• transferu ładunku, 

1 

9. Podstawowe wiadomości na temat ochrony środowiska: 
• procedury ładunkowe (pobieranie paliwa), 
• MARPOL 

2 

10. Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy 0,5 
11. Bezpieczeństwo i środki bezpieczeństwa: 

• warunki pracy na statku, 
• potencjalne zagrożenie, 
• Używane środki ochrony zdrowia. 

1 

12. Środki ostrożności podjęte przed wejściem do przestrzeni 
zamkniętych: 
• na zbiornikowcach, chemikaliowcach i gazowcach, 
• na kontenerowcach, 
• na drobnicowcach i innych typach statków, 
• procedury. 

1 

13. Znajomość międzynarodowych norm BHP, zgodnie z ILO 
Code 

1 

14. Język angielski: 
Zrozumienie poleceń w różnych relacjach na statku: 
• relacje służbowe, 
• polecenia wydawane w sytuacjach zagrożenia, 
• umiejętność wyjaśniania sposobu użycia osobistych 

środków ratunkowych, 
• zależności pomiędzy załogą a pasażerami w różnych 

sytuacjach. 

6 

15. Wzajemne zależności pomiędzy członkami załogi: 
• typy ludzkich charakterów, 
• rozpoznawanie osobowości, 
• różnice religijne, a tolerancja, 
• pielęgnowanie dobrych stosunków międzyludzkich na 

statku. 

2 

16. Odpowiedzialność socjalna: 
• warunki zatrudnienia (warunki min. ITF), 
• prawa członka załogi, 
• obowiązki członka załogi. 

2 

17. Zagrożenia: 
• alkohol, 
• narkotyki. 

1 

Razem 23,0 
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KSIĄŻKA PRAKTYK MORSKICH KANDYDATA NA OFICERA 
MECHANIKA WACHTOWEGO W DZIALE MASZYNOWYM NA 

STATKU O MOCY MASZYN POWYŻEJ 750 kW 
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przez Polską Administrację Morską jako wzór 

dla kandydata na oficera mechanika wachtowego. 
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WPROWADZENIE 
 
Szkolenie praktyczne kandydatów na 
przyszłych oficerów mechaników i oficerów 
elektryków  odbywa się zgodnie z  
wymaganiami konwencji o standardach 
szkolenia, dyplomów i pełnienia wacht załóg 
statków morskich (STCW 1978/95). Książka 
praktyk zawiera zadania  dotyczące  szkolenia 
praktycznego kandydatów na oficerów 
mechaników i oficerów elektryków w dziale 
maszynowym statku handlowego, zwanych dalej 
asystentami oficera mechanika. Asystent podczas  
takiego szkolenia nabywa umiejętności i nawyków 
zawodowych, które są niezbędne w pracy na 
stanowisku oficera mechanika. Umiejętności 
zdobyte podczas praktyk prowadzone zgodnie z 
programem określonym w niniejszej książce są  
spełnieniem minimum wymagań do nadania 
dyplomu oficera mechanika. Naucza się przy tym 
łączyć teorię nabytą w szkołach morskich lub 
podobnych ośrodkach szkolących z praktyką. 
Pozwala to przygotować przyszłego oficera 
mechanika do coraz trudniejszej i bardziej 
odpowiedzialnej pracy na nowoczesnych i  
zautomatyzowanych statkach morskich. 
Zintegrowane szkolenie praktyczne powiązane z 
szerokim przygotowaniem teoretycznym jest 
niezbędne dla eksploatatora współczesnego statku. 
Oficer mechanik  musi sam umieć eksploatować 
różnorodne maszyny, urządzenia i instalacje 
statku. Szkolenie praktyczne powinno odbywać się 
pod kierunkiem nauczycieli akademickich szkół 
morskich, kapitana, starszego oficera mechanika 
oraz wyznaczonych oficerów szkoleniowych. 
Właściwie wypełniona książka praktyk będzie 
stanowiła dowód, że kandydat na  oficera 
mechanika  nabył umiejętności wymagane w 
standardach kompetencji kodeksu STCW 1978/95 
(sekcja A-III/1). Dlatego też właściwe 
prowadzenie książki przez kandydata na oficera 
mechanika jest bardzo istotne.  
Książka praktyk będzie przedstawiona członkom 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla oficerów 
mechaników wachtowych i oficerów elektryków, 
działającej przy Urzędzie  Morskim w trakcie 
ubiegania się kandydata o otrzymanie dyplomu. W 
tabeli na następnej stronie pokazano korelację 
przedmiotowych zadań wymienionych w książce 
praktyk z funkcjami wymaganymi przez 
konwencję STCW 78/95 dla kandydatów na 
oficerów mechaników. 

INTRODUCTION 
 
Sea training of the future engineer officers and 
electrical officers should be done according to 
the  requirements of the International 
Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers, 
1978 as amended in 1995 (STCW 1978/95).This 
Training Record Book (TRB) includes sea 
training tasks for engine cadet’s named below 
engineer officer assistant (EOA). During this 
training  an assistant engineer gains 
professional skills and experience necessary for 
officer working in the Engine Department. The 
sea training skills gained according to the 
programme included in this TRB fulfil the  
minimum requirements for certification of 
officers in charge of an engineering watch. 
During sea  training the assistant engineer 
learns to combine theoretical knowledge from 
Marine Academy (or similar college) and 
practice.  It allows the future watchkeeping 
engineer officer to learn the job on modern, 
automated  seagoing  vessels. Sea training is 
properly intergrated with teoretical education 
which is necessary for the officer of a 
contemporary ship. Engineer officer has to 
operate a number of machines, devices and 
ship’s systems. Practical training should be 
completed under supervision of academic 
teachers, Chief Engineers or designated training 
officers. Properly filled TRB is the evidence that 
the trainee has achieved professional skills and 
experience required in the standards of 
competence according to the 1978/95 STCW  
Convention Code (section A - III/1). That is why 
the TRB should be precisely filled up. The TRB 
will be submitted to State  Assessment Board for 
engineer officers and electrical officers in the 
Polish Maritime Administration where the 
trainee will apply for officer’s certificate 
(diploma). The table on the next page shows the 
correlation between subjects listed in Training 
Record Book and functions required by the 
78/95 STCW Convention for candidates for 
engineer officers. 
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KORELACJA  ZADAŃ  PRZEDMIOTOWYCH  WYMIENIONYCH  W  KSIĄŻCE  

PRAKTYK  Z  FUNKCJAMI  WYMAGANYMI  KONWENCJĄ  STCW  78/95 
POZIOM  OPERACYJNY - OFICER  MECHANIK  WACHTOWY   

 
CORRELATION  OF TOPICS  LISTED  IN  TRAINING  RECORD  BOOK  AND  FUNCTIONS  

REQUIRED  BY  STCW  78/95  CONVENTION 
OPERATIONAL  LEVEL  -  OFFICER  IN  CHARGE  OF  AN  ENGINEERING  WATCH 

 
  FUNKCJA wymagana Konwencją STCW 78/95 

FUNCTION required by STCW 78/95 Convention 
 

Lp. 
 
 
 
 

Topic 
No. 

 
Nazwa przedmiotu 

w dzienniku praktyk 
 
 
 

Topic 
in Training Record Book 

 
Eksploatacja 

urządzeń 
okrętowych 

 
 
 
 

Marine 
engineering  

 
Eksploatacja  

urządzeń 
elektrycznych, 

elektronicznych 
 i układów 
sterowania 

automatycznego 
Electrical, 

electronic and 
control 

engineering 
 

 
Konserwacja 

i remonty 
 
 
 
 
 

Maintenance 
and repair 

 
Kierowanie 
eksploatacją 

statku i opieka 
nad osobami 

przebywającym
i na statku 

 
Controlling the 
operation of the 
ship and care 
for persons on 

board  
1. Siłownie okrętowe 

Marine propulsion plants 
X  X  

2. Okrętowe silniki tłokowe 
Marine diesel engines 

X  X  

3. Kotły okrętowe 
Marine boilers 

X    

4. Mechanizmy i urządzenia okrętowe 
Marine auxiliary  machinery and 
equipment 

X  X  

5. Chłodnictwo i klimatyzacja 
Refrigeration and air conditioning 

X  X  

6. Elektrotechnika i elektronika 
okrętowa 
Marine electrical and electronic 
engineering 

X X X  

7. Automatyka okrętowa 
Marine control engineering 

X X   

8. Zarządzanie bezpieczną 
eksploatacją statku 
Controlling of the safe operation of 
the ship 

   X 

9. Techniki wytwarzania i napraw 
Fabrication and repair operations 

X X X  

10. Wachty maszynowe  
i nawigacyjne 
Engine room and navigational 
watches 

X X X  

11. Szkice odręczne instalacji 
okrętowych 
Hand drawings of ship systems 

X X X  
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Rozdział 1 
Instrukcja dotycząca wypełniania 
Książki Praktyk 
 
1) Podczas morskiej praktyki eksploatacyjnej 
asystent podlega starszemu mechanikowi i 
zobowiązany jest do realizowania programu 
zawartego w Książce Praktyk oraz 
przestrzegania przyjętego na statku porządku  
i trybu pracy. 
2) Książkę Praktyk asystent pobiera za 
pokwitowaniem w ośrodku, w którym 
odbywa się szkolenie. Ośrodek nadaje numer 
kolejny Książki i prowadzi rejestr wydanych 
egzemplarzy. 
3) Asystent osobiście odpowiada  
za prowadzenie Książki Praktyk podczas  
całej swojej praktyki na różnych statkach. 
 
4) Po zaokrętowaniu na statek asystent  
w pierwszej kolejności: 
- zapoznaje się ze statkiem oraz procedurami i 
urządzeniami wykorzystywanymi w wypadku 
zagrożenia statku; 
- wypełnia dane dotyczące statku (rozdział 3, 
strona 15). 
5) Następnie asystent wykonuje i zalicza  
u oficera szkoleniowego zadania podane  
w Książce Praktyk. 
6) Oficerów szkoleniowych wyznacza starszy 
mechanik spośród zaokrętowanych oficerów. 
7) Zadania podane w Książce Praktyk mogą  
być nie możliwe do wykonania przez 
asystenta  
ze względu na typ statku. W tym wypadku 
należy przy zadaniu umieścić informację 
dlaczego to zadanie nie zostało ono 
wykonane. 
8) Nie wymaga się wykonywania wszystkich 
zadań na jednym statku, można tego dokonać 
na kilku statkach. 
 
9) Asystent zalicza zadania w taki sposób, aby 
oficer szkoleniowy był całkowicie 
przekonany o opanowaniu umiejętności ich 
wykonywania przez asystenta. 
 
 
10) Asystent może wielokrotnie zaliczać te 

Section 1 
Guide to completion 
 
 
1) During seagoing service, the trainee is 
under supervision of the chief engineer and is 
obliged to follow a planned training  system 
which is included in Training Record Book 
and to fulfill ship’s regulations and work 
directions. 
 
2) Assistant engineer receives his Training 
Record Book in return for a receipt, in the 
Seamen’s Training Center which is 
responsible for his education. Each Book has 
its own number given and registred by 
Training Centre. 
3) The trainee is personally responsible for 
completion of the Training Record Book 
during his whole service on different ships. 
4) Immediately upon joining the ship, the 
trainee should: 
- start with ship’s familiarisation and safety 
tasks ; 
- record the particulars of ship ( section 3, 
page 15 ). 
 
 
5) Next, the trainee should complete the tasks 
listed in the Training Record Book and obtain 
training officer’s endorsement. 
6)Training officers are designated by chief 
engineer from on board  officers. 
 
7) It may not be possible for the trainee not 
possible for the trainee to complete the tasks 
listed in Training Record Book because of 
ship’s special nature. 
In this a case, an appropriate information 
should be found at the task which was not 
completed. 
8) It’s not necessary to complete all the tasks 
on one vessel, but on subsequent vessels. 
 
9) Assistant should complete the tasks in such 
a manner, that the training officer is 
absolutely sure of satisfactory performance of 
assistant’s competence. 
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same zadania, a decyzja o ich powtarzaniu 
zależy od oficera szkoleniowego. 
 
11) Zaliczenie zadania praktykantowi jest 
równoznaczne z potwierdzeniem, że nabył on 
wymaganą umiejętność. Potwierdza ją oficer 
szkoleniowy swoim podpisem w 
odpowiedniej rubryce danego zadania. 
12) Zadania nie podane w niniejszej książce,  
a wykonane na statku nietypowym, 
podnoszące umiejętności asystenta powinny 
być odnotowane na stronie 63. 
 
13) Na stronie 11  podano zestawienie 
wykonanych i zaliczonych zadań. Należy  
je wypełniać na bieżąco, ponieważ ułatwia  
to sprawdzanie w czasie praktyki nabytych 
umiejętności. 
14) Zadania określone jako: opisz, narysuj, 
zapisz - należy po potwierdzeniu przez oficera 
mechanika załączyć do Książki Praktyk jako 
załączniki, poprzedzając je ich wykazem. 
15) Książkę Praktyk należy przedłożyć: 
- kapitanowi lub starszemu mechanikowi  
na początku i końcu każdej podróży ,  
podczas pobytu na statku, 
- wyznaczonemu oficerowi szkoleniowemu na 
każde jego żądanie w trakcie trwania 
praktyki, 
- na końcu praktyki Starszemu Mechanikowi 
celem potwierdzenia nabytych umiejętności 
- po jej zrealizowaniu. 
16) Armatorzy i Ośrodki Kształcenia  
Marynarzy mogą kontrolować Książkę  
Praktyk w celu stwierdzenia, czy kandydat  
na oficera mechanika nabył już odpowiednie 
umiejętności. 
 
 

 
10) Assistant has a right to fulfil the tasks 
more then once, and the decision to repeat the 
task is dependent on the training officer.  
11) When assistant completes the task, it is 
understood that he is considered competent. 
The training officer confirms it with his 
signature in the appropriate space of a given 
task 
12) The tasks which are not included in this 
book, but were completed at special type of 
ship, and which gave the trainee additional 
competence,  should  be  confirmed  on  page 
63. 
13) There is a task summary chart on page 
11.  Completed tasks should be kept  up to 
date to provide easy check of   confirmed 
competences during service on board the 
ship. 
14)The tasks which are defined as: describe, 
draw, make notes - should be confirmed by 
engineer officer and next enclosed to Training 
Record Book together with their list. 
15) The Training Record Book should be 
submitted to the : 
- Master or Chief Engineer at the beginning 
and at the end of each voyage during service 
on board, 
- designated training officer on his each 
request, during service on board, 
- Chief Engineer on completion of sea service, 
to confirm the copmentence. 
 
 
16) Companies and Seamean’s Training 
Centers can inspect the Training Record Book  
to ensure that candidate for certification as 
Engineer Officer in Charge on Engineering 
Watch is considered competent. 
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Rozdzial 2 
Dane osobowe i uzyskane 
kwalifikacje asystenta mechanika 
 
(Dane osobowe asystent wypelnia 
drukowanymi literami) 
 

Section 2 
Particulars of assistant engineer 
and his obtained qualifications 
 

(Particulars of assistant  to be completed by 
the assistant  in block letters) 

............................................................ ............................................................. 
Imię i nazwisko     Data urodzenia 
Name in full      Date of Birth 
 
Nr książeczki żeglarskiej  ............................................................................. 
Seamarin’s Book No. 
 
Adres domowy  .............................................................................. 
Home Address 
 
Zmiana adresu  ............................................................................... 
Change of Address 
_______________________________________________________________ 
Przedsiębiorstwo zatrudniające .......................... ....................................................... 
Sponsoring Company 
 
Adres     ................................................................................. 
Address 
 
Inne przedsiębiorstwa zatrudniające ....................................................................... 
(jeśli miało to miejsce) 
Change of Sponsoring Company ( if applicable) 
 
Data zmiany armatora   ..................................... 
Data of Company Change 
 
 
 
PRZEBIEG SZKOLENIA 
TRAINING PROGRAMME, AS APPLICABLE 
 
Okresy w szkole    Od ...................... do................... 
College phases    From    to 
      Od ...................... do.................... 
      From    to 
      Od ...................... do..................... 
      From    to 
      Od ..................... do..................... 
      From    to 
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UZYSKANE ŚWIADECTWA 
CERTIFICATES OBTAINED 
 

 
Lp. 
No. 

 
Rodzaj kursu 

Course 

 
Świadectwo nr 

Cert. No. 

Data 
ważności 

Date 
of expiry 

1. Indywidualne techniki ratunkowe 
Personal Survival Techniques 

  

2. Zwalczanie pożaru (kurs podstawowy) 
Fire Prevention and fire Fighting 

  

3. Pierwsza pomoc medyczna na morzu 
Medical Emergency 

  

4. Bezpieczeństwo osobiste i odpowiedzialność zbiorowa 
Human Relationship 

  

5. Świadectwo zdrowia 
Health Certificate 

  

6.  
 

  

 
PRZEBIEG PRAKTYKI NA STATKACH 
SHIPBOARD  SERVICE  RECORD 
 
Statek  

nr 
Nazwa statku Data    

Dates 
Czas trwania 

podróży 
Ship  
No. 

Ship Name Zaokrętowanie 
Joined 

Wyokrętowanie 
Left 

Voyage Total 
Dni / Days 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
 
Wykaz zaliczonych zadań 
(umiejętności) 
 
Celem wykazu jest ułatwienie i 
zorientowanie się przez ciebie i osoby 
nadzorujące w wykonaniu zadań 
postawionych w niniejszej Książce Praktyk. 
Odznacz tylko te zadania, które nadzorujący 
oficer potwierdził, że są całkowicie przez 
ciebie  
opanowane. 
 

Task summary chart 
 
 
The purpose of the summary chart is to 
provide you and your supervisors with 
continuous check of the performed tasks 
which are listed in Training Record Book. 
Tick off only those tasks in which your 
supervising officer considers you to be 
competent. 
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Siłownie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

okrętowe                

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Marine                

propulsion 31 32 33 34 35           

plants                

Okrętowe silniki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tłokowe           

Marine diesel 11 12 13 14 15 16 17    

engines           

 

 

Okrętowe kotły  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pomocnicze           

Marine auxiliary 11 12 13 14 15 16 17 18   

boilers           

 
Wykaz zaliczonych zadań                              Task summary chart - continued 
(umiejętności) - c.d. 
 

Mechanizmy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

i urządzenia           

okrętowe 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Marine           

machinery and 21 22 23        

equipment           
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Chłodnictwo 1 2 3 4 5 6 7 8   

i klimatyzacja           

Refrigeration 

and 

          

air conditioning           

 

 

 

Elektrotechnika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

i elektronika           

okrętowa 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Marine electrical           

and electronic 21 22 23 24 25 26 27 28   

engineering           

 

Automatyka  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

okrętowa           

Marine control 11 12 13 14 15 16     

engineering           

 
 
Wykaz zaliczonych zadań                              Task summary chart - continued 
(umiejętności) - c.d. 
 

Techniki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

wytwarzania                

i napraw 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Manufacturing                

and repair 31 32              

techniques                
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Zarządzanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

bezpieczną           

eksploatacją statku 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ship safety           

management 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

           

 

 

 

Wachty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

maszynowe           

Engine room 11 12 13 14 15 16     

watches           

 
 
 

Wachty 1 2 3 4 5 6 7    

nawigacyjne           

Bridge           

watches           
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Comiesieczna  kontrola Książki Praktyk przez Starszego Mechanika 
Chief Engineer monthly inspection of Record Book 

 
Mie
siac 
Mo
nth 

Statek 
nr 

Ship 
No. 

Uwagi 
Comments 

Nazwisko 
starszego 
mechanik

a 
Chief 

Engineer’
s name 

Podpis  
starszego 

mechanika 
Chief Engineer’s 

initials 

Data  
Date 

Pieczec statku 
Ship’s official 

stamp 

1. 
 

      

2. 
 

      

3. 
 

      

4. 
 

      

5. 
 

      

6. 
 

      

7. 
 

      

8. 
 

      

9. 
 

      

10. 
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Rozdzia³ 3       Dane statków 

Section   3       Particulars of Ships 
 
Zasadniczym celem szkolenia ciebie jako asystenta oficera mechanika jest osi¹gniêcie 
gruntownej wiedzy o statkach, na których odbywasz praktykê. Z myœl¹ o wykonaniu tego 
wa¿nego zadania  powinieneœ wpisaæ wymienione ni¿ej dane w czasie pobytu na ka¿dym 
statku. 
 
It is an essential aim of your assistant engineer training that you obtain a thorough 
knowledge of the ships in which you serve. To assist you in meeting this important 
requirement the following particulars are to be recorded during the time spent in each ship. 
 
PIERWSZY STATEK 
FIRST SHIP 

 
m/v                                                           Sygna³ wywo³awczy                           Numer rejestrowy 
mv/ss........................................................Call Sign...........................................  Reg. Number........................................ 
Port macierzysty                                                                  Typ statku 
Port of Registry......................................................             Ship Type................................................................................ 

 
 

 
Wymiary i wielkoœci 
Dimensions and capacities 
D³ugoœæ ca³kowita                      Szerokoœæ 
Length O.A. .....................m       Breadht....................m 
Zanurzenie letnie 
Summer draft.............................................................m 
Wolna burta letnia 
Summer freeboard...................................................mm 
Pojemnoœæ netto 
Net tonnage........................................................tonnes 
Pojemnoœæ brutto 
Gross tonnage.....................................................tonnes 
Noœnoœæ 
Deadweight.........................................................tonnes 
Wypornoœæ bez³adunkowa 
Light displacement..............................................tonnes 
 
Silniki g³ówne 
Main engines 
Producent silnika 
Engine make................................................................. 
Typ silnika 
Engine type.................................................................. 
Skok t³oka 
Stroke.......................................................................... 
Œrednica cylindra 
Bore............................................................................. 
Moc na wale 
Output................................bhp/kW @....................rpm 
Typ przek³adni 
Reduction gears type..................................................... 
Kot³y pomocnicze 
Auxiliary boilers....................................................type 
Ciœnienie robocze 
Working pressure.........................................kg/cm2/bar 
 

 
Producent kot³ów 
Make............................................................................ 
Turbo³adowarka 
Turbo charger.............................................................. 
Odzysk energii gazów spalinowych 
Type of waste heat recovery........................................... 
Rodzaj paliwa SG                  Zu¿ycie 
Engine fuel type.....................Cons.........................t/d 
Lepkoœæ 
Viscosity.................................................gm................. 
Jednostkowe zu¿ycie paliwa 
Specific fuel consumption.........................kW/hr(bhp.hr) 
Rodzaj paliwa do kot³ów                Zu¿ycie 
Boiler fuel type...............................Cons...............t/d 
Zakres lepkoœci 
Viscosity range............................................................. 
Rodzaj paliwa SP                          Zu¿ycie 
Generator fuel type.......................Cons..................t/d 
Zakres lepkoœci 
Viscosity range............................................................. 
Moc pr¹dnic/liczba 
Generator output/units................kW........................No. 
Obci¹¿enie RG: w morzu                     w porcie 
Normal electrical load Sea............kW Port...............kW 
Prêdkoœæ podró¿na 
Ship’s service speed .............................................knots 
Pojemnoœæ zbiorników   paliwa ciê¿kiego    
 i  paliwa lekkiego 
Bunker capacity HVF........................t   DO/GO...........t 
Pojemnoœæ zbiorników wody s³odkiej,  œcieków 
Water capacity FW......................t  DW........................t 
Wydajnoœæ wyparownika                    œr. zu¿ycie 
FW generator capacity................t/d  Av.Cons............t/d 
Typ maszyny sterowej 
Steering gear type......................................................... 
Suwnica maszynowa 
ER lifting gear..........................................SWL (tonnes) 
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PIERWSZY STATEK - c.d. 
FIRST SHIP - continued 
 
 
Kotwice                                                    Waga  
Anchors                                                    Weight (tonnes) 
Prawa                                        Lewa 
Starboard.................................Port............................ 
Zapasowa 
Spare........................................................................... 
£añcuch (œrednica) 
Cable (size)............................................................mm 
 
Wyposa¿enie ratunkowe 
Life saving equipment 
£odzie ratunkowe                  Tratwy 
Lifeboats (No.)......................Life-rafts (No.)............... 
Wymiary ³odzi ratunkowych 
Lifeboat dimensions..................................................m 
Wielkoœæ ³odzi 
Capacity per boat..........................................(persons) 
Wielkoœæ tratw 
Capacity per life-raft....................................(persons) 
¯urawiki (typ)                   œrednica lin 
Davits (type).....................Size of falls (diam.)............ 
Ko³a ratunkowe 
Lifebuoys (No.)............................................................ 
 
Sprzêt  przeciwpo¿arowy 
Firefighting equipment 
Gaœnice                       Liczba i pojemnoœæ 
Fire extinguishers       Number and  capacity 
Typy:   Wodne    
Types:  Water.................. ........No.   ...................litres 
             Pianowe    
             Foam...........................No.  ....................litres 
             Proszkowe    
             Dry Podwer................No.  .........................kg 
             CO2    
             CO2............................No.  ........................mm 
Wê¿e gaœnicze (liczba i wielkoœæ) 
Fire hoses (No. and size)........................................mm 
Aparaty oddechowe (producent) 
Breathing  apparatus (make)....................................... 
 

 
Urz¹dzenia prze³adunkowe 
Cargo handling gear 
Bomy                                DOR    
Derricks...........................SWL   .............................No. 
                                         DOR    
          ..............................SWL  ...............................No. 
DŸwigi                             DOR    
Cranes.............................SWL   ..............................No. 
                                         DOR    
            .............................SWL   .............................No. 
Wci¹garki (typ) 
Winches (type)............................................................... 
 
Pompy ³adunkowe (Typ) 
Cargo  Pumps (Type & No.)......................................... 
Wydajnoœæ 
Rating............................................................tonnes/hr 
Pompy  balastowe (Typ) 
Ballast Pumps (Type and No.)...................................... 
Wydajnoœæ 
Rating.............................................................tonnes/hr 
 
Wyposa¿enie nawigacyjne i  radiokomunikacyjne 
Navigational and communications equipment 
Log (Typ) 
Log (Type)..................................................................... 
Radar(y) (Typ)                            SATCOM 
Radar(s) (Type)........................  SATCOM.................... 
Kompas magnet. (Typ)                      GPS 
Mag. Compass (Type).......................GPS...................... 
Echosonda (Typ) 
Echo sounder (Type)..................................................... 
Wyposa¿enie GMDSS 
GMDSS eguipment 
 
Awaryjna radiop³awa 
EPIRB (No.).................................................................. 
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DRUGI STATEK 
SECOND SHIP 
 

 
m/v                                                           Sygna³ wywo³awczy                           Numer rejestrowy 
mv/ss........................................................Call Sign...........................................  Reg. Number........................................ 
Port macierzysty                                                                  Typ statku 
Port of Registry......................................................             Ship Type................................................................................ 

 

 
Wymiary i wielkoœci 
Dimensions and capacities 
D³ugoœæ ca³kowita                      Szerokoœæ 
Length O.A. .....................m       Breadht....................m 
Zanurzenie letnie 
Summer draft.............................................................m 
Wolna burta letnia 
Summer freeboard...................................................mm 
Pojemnoœæ netto 
Net tonnage........................................................tonnes 
Pojemnoœæ brutto 
Gross tonnage.....................................................tonnes 
Noœnoœæ 
Deadweight.........................................................tonnes 
Wypornoœæ bez³adunkowa 
Light displacement..............................................tonnes 
 
Silniki g³ówne 
Main engines 
Producent silnika 
Engine make................................................................. 
Typ silnika 
Engine type.................................................................. 
Skok t³oka 
Stroke.......................................................................... 
Œrednica cylindra 
Bore............................................................................. 
Moc na wale 
Output................................bhp/kW @....................rpm 
Typ przek³adni 
Reduction gears type..................................................... 
Kot³y pomocnicze 
Auxiliary boilers....................................................type 
Ciœnienie robocze 
Working pressure.........................................kg/cm2/bar 
 

 
Producent kot³ów 
Make............................................................................ 
Turbo³adowarka 
Turbo charger.............................................................. 
Odzysk energii gazów spalinowych 
Type of waste heat recovery........................................... 
Rodzaj paliwa SG                  Zu¿ycie 
Engine fuel type.....................Cons.........................t/d 
Lepkoœæ 
Viscosity.................................................gm................. 
Jednostkowe zu¿ycie paliwa 
Specific fuel consumption.........................kW/hr(bhp.hr) 
Rodzaj paliwa do kot³ów                Zu¿ycie 
Boiler fuel type...............................Cons...............t/d 
Zakres lepkoœci 
Viscosity range............................................................. 
Rodzaj paliwa SP                          Zu¿ycie 
Generator fuel type.......................Cons..................t/d 
Zakres lepkoœci 
Viscosity range............................................................. 
Moc pr¹dnic/liczba 
Generator output/units................kW........................No. 
Obci¹¿enie RG: w morzu                     w porcie 
Normal electrical load Sea............kW Port...............kW 
Prêdkoœæ podró¿na 
Ship’s service speed .............................................knots 
Pojemnoœæ zbiorników   paliwa ciê¿kiego    
 i  paliwa lekkiego 
Bunker capacity HVF........................t   DO/GO...........t 
Pojemnoœæ zbiorników wody s³odkiej,  œcieków 
Water capacity FW......................t  DW........................t 
Wydajnoœæ wyparownika                    œr. zu¿ycie 
FW generator capacity................t/d  Av.Cons............t/d 
Typ maszyny sterowej 
Steering gear type......................................................... 
Suwnica maszynowa 
ER lifting gear..........................................SWL (tonnes) 

 
DRUGI STATEK - c.d. 
SECOND SHIP - continued 
 
 
Kotwice                                                    Waga  
Anchors                                                    Weight (tonnes) 
Prawa                                        Lewa 
Starboard.................................Port............................ 
Zapasowa 
Spare........................................................................... 
£añcuch (œrednica) 
Cable (size)............................................................mm 
 
Wyposa¿enie ratunkowe 
Life saving equipment 
£odzie ratunkowe                  Tratwy 

 
Urz¹dzenia prze³adunkowe 
Cargo handling gear 
Bomy                                DOR    
Derricks...........................SWL   .............................No. 
                                         DOR    
          ..............................SWL  ...............................No. 
DŸwigi                             DOR    
Cranes.............................SWL   ..............................No. 
                                         DOR    
            .............................SWL   .............................No. 
Wci¹garki (typ) 
Winches (type)............................................................... 
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Lifeboats (No.)......................Life-rafts (No.)............... 
Wymiary ³odzi ratunkowych 
Lifeboat dimensions..................................................m 
Wielkoœæ ³odzi 
Capacity per boat..........................................(persons) 
Wielkoœæ tratw 
Capacity per life-raft....................................(persons) 
¯urawiki (typ)                   œrednica lin 
Davits (type).....................Size of falls (diam.)............ 
Ko³a ratunkowe 
Lifebuoys (No.)............................................................ 
 
Sprzêt  przeciwpo¿arowy 
Firefighting equipment 
Gaœnice                       Liczba i pojemnoœæ 
Fire extinguishers       Number and  capacity 
Typy:   Wodne    
Types:  Water.................. ........No.   ...................litres 
             Pianowe    
             Foam...........................No.  ....................litres 
             Proszkowe    
             Dry Podwer................No.  .........................kg 
             CO2    
             CO2............................No.  ........................mm 
Wê¿e gaœnicze (liczba i wielkoœæ) 
Fire hoses (No. and size)........................................mm 
Aparaty oddechowe (producent) 
Breathing  apparatus (make)....................................... 
 

 
Pompy ³adunkowe (Typ) 
Cargo  Pumps (Type & No.)......................................... 
Wydajnoœæ 
Rating............................................................tonnes/hr 
Pompy  balastowe (Typ) 
Ballast Pumps (Type and No.)...................................... 
Wydajnoœæ 
Rating.............................................................tonnes/hr 
 
Wyposa¿enie nawigacyjne i  radiokomunikacyjne 
Navigational and communications equipment 
Log (Typ) 
Log (Type)..................................................................... 
Radar(y) (Typ)                            SATCOM 
Radar(s) (Type)........................  SATCOM.................... 
Kompas magnet. (Typ)                      GPS 
Mag. Compass (Type).......................GPS...................... 
Echosonda (Typ) 
Echo sounder (Type)..................................................... 
Wyposa¿enie GMDSS 
GMDSS eguipment 
 
Awaryjna radiop³awa 
EPIRB (No.).................................................................. 

 

 
 
TRZECI STATEK 
THIRD SHIP 
 

 
m/v                                                           Sygna³ wywo³awczy                           Numer rejestrowy 
mv/ss........................................................Call Sign...........................................  Reg. Number........................................ 
Port macierzysty                                                                  Typ statku 
Port of Registry......................................................             Ship Type................................................................................ 

 

 
Wymiary i wielkoœci 
Dimensions and capacities 
D³ugoœæ ca³kowita                      Szerokoœæ 
Length O.A. .....................m       Breadht....................m 
Zanurzenie letnie 
Summer draft.............................................................m 
Wolna burta letnia 
Summer freeboard...................................................mm 
Pojemnoœæ netto 
Net tonnage........................................................tonnes 
Pojemnoœæ brutto 
Gross tonnage.....................................................tonnes 
Noœnoœæ 
Deadweight.........................................................tonnes 
Wypornoœæ bez³adunkowa 
Light displacement..............................................tonnes 
 
Silniki g³ówne 
Main engines 
Producent silnika 
Engine make................................................................. 
Typ silnika 
Engine type.................................................................. 

 
Producent kot³ów 
Make............................................................................ 
Turbo³adowarka 
Turbo charger.............................................................. 
Odzysk energii gazów spalinowych 
Type of waste heat recovery........................................... 
Rodzaj paliwa SG                  Zu¿ycie 
Engine fuel type.....................Cons.........................t/d 
Lepkoœæ 
Viscosity.................................................gm................. 
Jednostkowe zu¿ycie paliwa 
Specific fuel consumption.........................kW/hr(bhp.hr) 
Rodzaj paliwa do kot³ów                Zu¿ycie 
Boiler fuel type...............................Cons...............t/d 
Zakres lepkoœci 
Viscosity range............................................................. 
Rodzaj paliwa SP                          Zu¿ycie 
Generator fuel type.......................Cons..................t/d 
Zakres lepkoœci 
Viscosity range............................................................. 
Moc pr¹dnic/liczba 
Generator output/units................kW........................No. 
Obci¹¿enie RG: w morzu                     w porcie 
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Skok t³oka 
Stroke.......................................................................... 
Œrednica cylindra 
Bore............................................................................. 
Moc na wale 
Output................................bhp/kW @....................rpm 
Typ przek³adni 
Reduction gears type..................................................... 
Kot³y pomocnicze 
Auxiliary boilers....................................................type 
Ciœnienie robocze 
Working pressure.........................................kg/cm2/bar 
 

Normal electrical load Sea............kW Port...............kW 
Prêdkoœæ podró¿na 
Ship’s service speed .............................................knots 
Pojemnoœæ zbiorników   paliwa ciê¿kiego    
 i  paliwa lekkiego 
Bunker capacity HVF........................t   DO/GO...........t 
Pojemnoœæ zbiorników wody s³odkiej,  œcieków 
Water capacity FW......................t  DW........................t 
Wydajnoœæ wyparownika                    œr. zu¿ycie 
FW generator capacity................t/d  Av.Cons............t/d 
Typ maszyny sterowej 
Steering gear type......................................................... 
Suwnica maszynowa 
ER lifting gear..........................................SWL (tonnes) 

 
TRZECI STATEK - c.d. 
THIRD SHIP - continued 
 
 
Kotwice                                                    Waga  
Anchors                                                    Weight (tonnes) 
Prawa                                        Lewa 
Starboard.................................Port............................ 
Zapasowa 
Spare........................................................................... 
£añcuch (œrednica) 
Cable (size)............................................................mm 
 
Wyposa¿enie ratunkowe 
Life saving equipment 
£odzie ratunkowe                  Tratwy 
Lifeboats (No.)......................Life-rafts (No.)............... 
Wymiary ³odzi ratunkowych 
Lifeboat dimensions..................................................m 
Wielkoœæ ³odzi 
Capacity per boat..........................................(persons) 
Wielkoœæ tratw 
Capacity per life-raft....................................(persons) 
¯urawiki (typ)                   œrednica lin 
Davits (type).....................Size of falls (diam.)............ 
Ko³a ratunkowe 
Lifebuoys (No.)............................................................ 
 
Sprzêt  przeciwpo¿arowy 
Firefighting equipment 
Gaœnice                       Liczba i pojemnoœæ 
Fire extinguishers       Number and  capacity 
Typy:   Wodne    
Types:  Water.................. ........No.   ...................litres 
             Pianowe    
             Foam...........................No.  ....................litres 
             Proszkowe    
             Dry Podwer................No.  .........................kg 
             CO2    
             CO2............................No.  ........................mm 
Wê¿e gaœnicze (liczba i wielkoœæ) 
Fire hoses (No. and size)........................................mm 
Aparaty oddechowe (producent) 
Breathing  apparatus (make)....................................... 
 

 
Urz¹dzenia prze³adunkowe 
Cargo handling gear 
Bomy                                DOR    
Derricks...........................SWL   .............................No. 
                                         DOR    
          ..............................SWL  ...............................No. 
DŸwigi                             DOR    
Cranes.............................SWL   ..............................No. 
                                         DOR    
            .............................SWL   .............................No. 
Wci¹garki (typ) 
Winches (type)............................................................... 
 
Pompy ³adunkowe (Typ) 
Cargo  Pumps (Type & No.)......................................... 
Wydajnoœæ 
Rating............................................................tonnes/hr 
Pompy  balastowe (Typ) 
Ballast Pumps (Type and No.)...................................... 
Wydajnoœæ 
Rating.............................................................tonnes/hr 
 
Wyposa¿enie nawigacyjne i  radiokomunikacyjne 
Navigational and communications equipment 
Log (Typ) 
Log (Type)..................................................................... 
Radar(y) (Typ)                            SATCOM 
Radar(s) (Type)........................  SATCOM.................... 
Kompas magnet. (Typ)                      GPS 
Mag. Compass (Type).......................GPS...................... 
Echosonda (Typ) 
Echo sounder (Type)..................................................... 
Wyposa¿enie GMDSS 
GMDSS eguipment 
 
Awaryjna radiop³awa 
EPIRB (No.).................................................................. 
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CZWARTY STATEK 
FOURTH SHIP 

 
m/v                                                           Sygna³ wywo³awczy                           Numer rejestrowy 
mv/ss........................................................Call Sign...........................................  Reg. Number........................................ 
Port macierzysty                                                                  Typ statku 
Port of Registry......................................................             Ship Type................................................................................ 

 

 
Wymiary i wielkoœci 
Dimensions and capacities 
D³ugoœæ ca³kowita                      Szerokoœæ 
Length O.A. .....................m       Breadht....................m 
Zanurzenie letnie 
Summer draft.............................................................m 
Wolna burta letnia 
Summer freeboard...................................................mm 
Pojemnoœæ netto 
Net tonnage........................................................tonnes 
Pojemnoœæ brutto 
Gross tonnage.....................................................tonnes 
Noœnoœæ 
Deadweight.........................................................tonnes 
Wypornoœæ bez³adunkowa 
Light displacement..............................................tonnes 
 
Silniki g³ówne 
Main engines 
Producent silnika 
Engine make................................................................. 
Typ silnika 
Engine type.................................................................. 
Skok t³oka 
Stroke.......................................................................... 
Œrednica cylindra 
Bore............................................................................. 
Moc na wale 
Output................................bhp/kW @....................rpm 
Typ przek³adni 
Reduction gears type..................................................... 
Kot³y pomocnicze 
Auxiliary boilers....................................................type 
Ciœnienie robocze 
Working pressure.........................................kg/cm2/bar 
 

 
Producent kot³ów 
Make............................................................................ 
Turbo³adowarka 
Turbo charger.............................................................. 
Odzysk energii gazów spalinowych 
Type of waste heat recovery........................................... 
Rodzaj paliwa SG                  Zu¿ycie 
Engine fuel type.....................Cons.........................t/d 
Lepkoœæ 
Viscosity.................................................gm................. 
Jednostkowe zu¿ycie paliwa 
Specific fuel consumption.........................kW/hr(bhp.hr) 
Rodzaj paliwa do kot³ów                Zu¿ycie 
Boiler fuel type...............................Cons...............t/d 
Zakres lepkoœci 
Viscosity range............................................................. 
Rodzaj paliwa SP                          Zu¿ycie 
Generator fuel type.......................Cons..................t/d 
Zakres lepkoœci 
Viscosity range............................................................. 
Moc pr¹dnic/liczba 
Generator output/units................kW........................No. 
Obci¹¿enie RG: w morzu                     w porcie 
Normal electrical load Sea............kW Port...............kW 
Prêdkoœæ podró¿na 
Ship’s service speed .............................................knots 
Pojemnoœæ zbiorników   paliwa ciê¿kiego    
 i  paliwa lekkiego 
Bunker capacity HVF........................t   DO/GO...........t 
Pojemnoœæ zbiorników wody s³odkiej,  œcieków 
Water capacity FW......................t  DW........................t 
Wydajnoœæ wyparownika                    œr. zu¿ycie 
FW generator capacity................t/d  Av.Cons............t/d 
Typ maszyny sterowej 
Steering gear type......................................................... 
Suwnica maszynowa 
ER lifting gear..........................................SWL (tonnes) 
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CZWARTY STATEK - c.d. 
FOURTH SHIP - continued 
 
 
Kotwice                                                    Waga  
Anchors                                                    Weight (tonnes) 
Prawa                                        Lewa 
Starboard.................................Port............................ 
Zapasowa 
Spare........................................................................... 
£añcuch (œrednica) 
Cable (size)............................................................mm 
 
Wyposa¿enie ratunkowe 
Life saving equipment 
£odzie ratunkowe                  Tratwy 
Lifeboats (No.)......................Life-rafts (No.)............... 
Wymiary ³odzi ratunkowych 
Lifeboat dimensions..................................................m 
Wielkoœæ ³odzi 
Capacity per boat..........................................(persons) 
Wielkoœæ tratw 
Capacity per life-raft....................................(persons) 
¯urawiki (typ)                   œrednica lin 
Davits (type).....................Size of falls (diam.)............ 
Ko³a ratunkowe 
Lifebuoys (No.)............................................................ 
 
Sprzêt  przeciwpo¿arowy 
Firefighting equipment 
Gaœnice                       Liczba i pojemnoœæ 
Fire extinguishers       Number and  capacity 
Typy:   Wodne    
Types:  Water.................. ........No.   ...................litres 
             Pianowe    
             Foam...........................No.  ....................litres 
             Proszkowe    
             Dry Podwer................No.  .........................kg 
             CO2    
             CO2............................No.  ........................mm 
Wê¿e gaœnicze (liczba i wielkoœæ) 
Fire hoses (No. and size)........................................mm 
Aparaty oddechowe (producent) 
Breathing  apparatus (make)....................................... 
 

 
Urz¹dzenia prze³adunkowe 
Cargo handling gear 
Bomy                                DOR    
Derricks...........................SWL   .............................No. 
                                         DOR    
          ..............................SWL  ...............................No. 
DŸwigi                             DOR    
Cranes.............................SWL   ..............................No. 
                                         DOR    
            .............................SWL   .............................No. 
Wci¹garki (typ) 
Winches (type)............................................................... 
 
Pompy ³adunkowe (Typ) 
Cargo  Pumps (Type & No.)......................................... 
Wydajnoœæ 
Rating............................................................tonnes/hr 
Pompy  balastowe (Typ) 
Ballast Pumps (Type and No.)...................................... 
Wydajnoœæ 
Rating.............................................................tonnes/hr 
 
Wyposa¿enie nawigacyjne i  radiokomunikacyjne 
Navigational and communications equipment 
Log (Typ) 
Log (Type)..................................................................... 
Radar(y) (Typ)                            SATCOM 
Radar(s) (Type)........................  SATCOM.................... 
Kompas magnet. (Typ)                      GPS 
Mag. Compass (Type).......................GPS...................... 
Echosonda (Typ) 
Echo sounder (Type)..................................................... 
Wyposa¿enie GMDSS 
GMDSS eguipment 
 
Awaryjna radiop³awa 
EPIRB (No.).................................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ 4  Zapoznanie się ze statkiem i  procedurami  postępowania  
                          w razie zagrożenia  statku 
SECTION 4   Shipboard and safety familiarisation 
Po zamustrowaniu na statek należy jak najszybciej wypełniuć następujące zadania.  
The following tasks should be completed as soon as possible on joining the ship. 
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 STATEK PIERWSZY 
  FIRST SHIP 

 
Zadania/Obowiązki 

Zadania/Obowiązki 
wykonane 

Tasks/Duties performed 
Tasks/Duties Podpis oficera/Data 

Officer’s initials/Date 
Zapoznaj się z rozkładem siłowni łącznie z wyjściami awaryjnymi 
Get acquainted with room layout, including emergency exits 

 

Zapoznaj się z procedurami i obowiązkami dot. wacht maszynowych
Get acquainted with engine watchkeeping procedures and duties 

 

Przeczytaj i zademonstruj znajomość Regulaminu Armatora dot. 
Pożarów  
i Bezpieczeństwa na Statku 
Read and demonstrate an understanding of your Company’s Fire 
and Safety Regulations 

 

Pokaż, że potrafisz rozróżnić sygnały alarmowe: POŻARU, 
ALARMU CO2 W SIŁOWNI, ZAGROŻENIA WODNEGO, 
OPUSZCZENIA STATKU 
Demonstrate recognition of the alarm signals for: FIRE, ENGINE 
ROOM CO2 ALARM, EMERGENCY, ABANDON  SHIP 

 

Poznaj lokalizację sprzętu medycznego i pierwszej pomocy 
Locate medical and first aid equipment 

 

Poznaj lokalizację sprzętu do walki z pożarami: przycisków 
alarmowych, dzwonków alarmowych, gaśnic, hydrantów, toporów i 
węży  pożarowych 
Locate fire-fighting equipment: alarm activating points, alarm bells, 
extinguishers, hydrants, fire axes and hoses 

 

Poznaj lokalizację: Wyrzutni linki ratunkowej 
Locate:                  Rocket line throwing apparatus 

 

                             Rakiet wzywania pomocy, rakiet oświetleniowych 
i  
                             innych środków pirotechnicznyh 
                             Distress rockets, flares and other pyrotechnics 

 

                            Aparatów oddechowych i ubrań ochronnych ppoż. 
itp. 
                            Breathing apparatus and fire-fighter’s outfits, etc. 

 

Poznaj lokalizację i  objaśnij obsługę pokładowych mechanizmów 
awaryjnego zatrzymywania silników głównych łącznie z innymi 
zaworami awaryjnego zatrzymywania mechanizmów 
Locate and explain how to operate emergency deck stop mechanism 
for main engines, including other emergency stop valves 

 

Poznaj lokalizację oraz obsługę zdalną i ręczną drzwi 
wodoszczelnych oraz innych zamknięć siłowni i  pomieszczeń, 
używanych w wypadku pożaru 
Locate and understand the operation of power and manually 
operated watertight doors and other openings used in case of fire 

 

Poznaj lokalizację pomieszczenia butli CO2 lub halonu oraz 
zaworów sterujących do instalacji gaśniczych w siłowni, 
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pompowniach, zbiornikach ładunkowych i ładowniach 
Locate CO2 or halon bottle room, and control valves for smothering 
apparatus in engine room, pump rooms, cargo tanks and holds 
 
 
Zapoznanie się ze statkiem i  procedurami postępowania w razie  zagrożenia statku 
Shipboard and safety familiarisation 
 
STATEK PIERWSZY - c.d. 
FIRST SHIP - continued 

 
Zadania/Obowiązki 

Zadania/Obowiązki 
wykonane 

Tasks/Duties performed 
Tasks/Duties Podpis oficera/Data 

Officer’s initials/Date 
Poznaj lokalizację i obsługę agregatu awaryjnego 
Locate and understand the operation of the emergency 
generator 

 

Pokaż, że potrafisz:    Komunikować się z innymi osobami na 
pokładzie  
                                  w  elementarnych sprawach  dotyczących 
                                  bezpieczeństwa 
Demonstrate ability to: Communicate with other persons on 
board on  
                                    elementary safety matters 

 

                                 Odczytać symbole informacyjne 
bezpieczeństwa,  
                                 znaki  i sygnały alarmowe 

 

                                  Understand safety information symbols, 
signs  
                                  and   alarm signals 

 

Zapoznaj się, co należy robić, gdy:  Człowiek znajdzie się za 
burtą 
Get acquainted with:                       A person falls overboard 

 

                                                 Stwierdzi się obecność ognia lub 
dymu 
                                                 Fire or smoke is detected 

 

                                                 Rozlegnie się alarm pożarowy 
lub  
                                                 opuszczenia statku 
                                                 The fire or abandon ship alarm is
                                                 sounded 

 

Poznaj lokalizację i sposób zakładania kamizelek ratunkowych i
innych indywidualnych środków ratunkowych 
Locate and don life jackets and other personal survival 
equipment 

 

 
Wpisz w odpowiednie rubryki punkty zborne w czasie alarmu szalupowego i pożarowego  
Insert Boat and Fire Stations in the appriopriate space 
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Punkt zborny w czasie alarmu 

szalupowego 
Boat  Muster  Station 

 

Punkt zborny w czasie alarmu 
pożarowego 

Fire  Muster  Station 

 

 
Podpis starszego 
oficera mechanika 
 
Chief Engineer                                                               Data 
signature........................................................................Date................................... 
 
 
mv/ss............................................................................................... 
 
 
 
Zapoznanie się ze statkiem i  procedurami postępowania w razie  zagrożenia  statku 
Shipboard and safety familiarisation 
 
Po zamustrowaniu na statek należy jak najszybciej wypełniuć następujące zadania.  
The following tasks should be completed as soon as possible on joining the ship. 
 
 
  STATEK DRUGI 
  SECOND SHIP 

 
Zadania/Obowiązki 

Zadania/Obowiązki 
wykonane 

Tasks/Duties performed 
Tasks/Duties Podpis oficera/Data 

Officer’s initials/Date 
Zapoznaj się z rozkładem siłowni łącznie z wyjściami awaryjnymi 
Get acquainted with room layout, including emergency exits 

 

Zapoznaj się z procedurami i obowiązkami dot. wacht maszynowych
Get acquainted with engine watchkeeping procedures and duties 

 

Przeczytaj i zademonstruj znajomość Regulaminu Armatora dot. 
Pożarów  
i Bezpieczeństwa na Statku 
Read and demonstrate an understanding of your Company’s Fire 
and Safety Regulations 

 

Pokaż, że potrafisz rozróżnić sygnały alarmowe: POŻARU, 
ALARMU CO2 W SIŁOWNI, ZAGROŻENIA WODNEGO, 
OPUSZCZENIA STATKU 
Demonstrate recognition of the alarm signals for: FIRE, ENGINE 
ROOM CO2 ALARM, EMERGENCY, ABANDON  SHIP 

 

Poznaj lokalizację sprzętu medycznego i pierwszej pomocy 
Locate medical and first aid equipment 
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Poznaj lokalizację sprzętu do walki z pożarami: przycisków 
alarmowych, dzwonków alarmowych, gaśnic, hydrantów, toporów i 
węży  pożarowych 
Locate fire-fighting equipment: alarm activating points, alarm bells, 
extinguishers, hydrants, fire axes and hoses 

 

Poznaj lokalizację: Wyrzutni linki ratunkowej 
Locate:                  Rocket line throwing apparatus 

 

                             Rakiet wzywania pomocy, rakiet oświetleniowych 
i  
                             innych środków pirotechnicznyh 
                             Distress rockets, flares and other pyrotechnics 

 

                            Aparatów oddechowych i ubrań ochronnych ppoż. 
itp. 
                            Breathing apparatus and fire-fighter’s outfits, etc. 

 

Poznaj lokalizację i  objaśnij obsługę pokładowych mechanizmów 
awaryjnego zatrzymywania silników głównych łącznie z innymi 
zaworami awaryjnego zatrzymywania mechanizmów 
Locate and explain how to operate emergency deck stop mechanism 
for main engines, including other emergency stop valves 

 

Poznaj lokalizację oraz obsługę zdalną i ręczną drzwi 
wodoszczelnych oraz innych zamknięć siłowni i  pomieszczeń, 
używanych w wypadku pożaru 
Locate and understand the operation of power and manually 
operated watertight doors and other openings used in case of fire 

 

Poznaj lokalizację pomieszczenia butli CO2 lub halonu oraz 
zaworów sterujących do instalacji gaśniczych w siłowni, 
pompowniach, zbiornikach ładunkowych i ładowniach 
Locate CO2 or halon bottle room, and control valves for smothering 
apparatus in engine room, pump rooms, cargo tanks and holds 

 

 
Zapoznanie się ze statkiem i  procedurami postępowania w razie  zagrożenia statku 
Shipboard and safety familiarisation 
 
 
STATEK DRUGI - c.d. 
SECOND SHIP - continued 

 
Zadania/Obowiązki 

Zadania/Obowiązki 
wykonane 

Tasks/Duties performed 
Tasks/Duties Podpis oficera/Data 

Officer’s initials/Date 
Poznaj lokalizację i obsługę agregatu awaryjnego 
Locate and understand the operation of the emergency 
generator 

 

Pokaż, że potrafisz:    Komunikować się z innymi osobami na 
pokładzie  
                                  w  elementarnych sprawach  dotyczących 
                                  bezpieczeństwa 
Demonstrate ability to: Communicate with other persons on 
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board on  
                                    elementary safety matters 
                                 Odczytać symbole informacyjne 
bezpieczeństwa,  
                                 znaki  i sygnały alarmowe 

 

                                  Understand safety information symbols, 
signs  
                                  and   alarm signals 

 

Zapoznaj się, co należy robić, gdy:  Człowiek znajdzie się za 
burtą 
Get acquainted with:                       A person falls overboard 

 

                                                 Stwierdzi się obecność ognia lub 
dymu 
                                                 Fire or smoke is detected 

 

                                                 Rozlegnie się alarm pożarowy 
lub  
                                                 opuszczenia statku 
                                                 The fire or abandon ship alarm is
                                                 sounded 

 

Poznaj lokalizację i sposób zakładania kamizelek ratunkowych i
innych indywidualnych środków ratunkowych 
Locate and don life jackets and other personal survival 
equipment 

 

 
Wpisz w odpowiednie rubryki punkty zborne w czasie alarmu szalupowego i pożarowego  
Insert Boat and Fire Stations in the appriopriate space 
 

Punkt zborny w czasie alarmu 
szalupowego 

Boat  Muster  Station 

 

Punkt zborny w czasie alarmu 
pożarowego 

Fire  Muster  Station 

 

 
Podpis starszego 
oficera mechanika 
 
Chief Engineer                                                               Data 
signature........................................................................Date................................... 
 
mv/ss............................................................................................... 
 
 
Zapoznanie się ze statkiem i  procedurami postępowania w razie  zagrożenia  statku 
Shipboard and safety familiarisation 
 
Po zamustrowaniu na statek należy jak najszybciej wypełniuć następujące zadania.  
The following tasks should be completed as soon as possible on joining the ship. 
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  STATEK TRZECI 
  THIRD SHIP 

 
Zadania/Obowiązki 

Zadania/Obowiązki 
wykonane 

Tasks/Duties performed 
Tasks/Duties Podpis oficera/Data 

Officer’s initials/Date 
Zapoznaj się z rozkładem siłowni łącznie z wyjściami awaryjnymi 
Get acquainted with room layout, including emergency exits 

 

Zapoznaj się z procedurami i obowiązkami dot. wacht maszynowych
Get acquainted with engine watchkeeping procedures and duties 

 

Przeczytaj i zademonstruj znajomość Regulaminu Armatora dot. 
Pożarów  
i Bezpieczeństwa na Statku 
Read and demonstrate an understanding of your Company’s Fire 
and Safety Regulations 

 

Pokaż, że potrafisz rozróżnić sygnały alarmowe: POŻARU, 
ALARMU CO2 W SIŁOWNI, ZAGROŻENIA WODNEGO, 
OPUSZCZENIA STATKU 
Demonstrate recognition of the alarm signals for: FIRE, ENGINE 
ROOM CO2 ALARM, EMERGENCY, ABANDON  SHIP 

 

Poznaj lokalizację sprzętu medycznego i pierwszej pomocy 
Locate medical and first aid equipment 

 

Poznaj lokalizację sprzętu do walki z pożarami: przycisków 
alarmowych, dzwonków alarmowych, gaśnic, hydrantów, toporów i 
węży  pożarowych 
Locate fire-fighting equipment: alarm activating points, alarm bells, 
extinguishers, hydrants, fire axes and hoses 

 

Poznaj lokalizację: Wyrzutni linki ratunkowej 
Locate:                  Rocket line throwing apparatus 

 

                             Rakiet wzywania pomocy, rakiet oświetleniowych 
i  
                             innych środków pirotechnicznyh 
                             Distress rockets, flares and other pyrotechnics 

 

                            Aparatów oddechowych i ubrań ochronnych ppoż. 
itp. 
                            Breathing apparatus and fire-fighter’s outfits, etc. 

 

Poznaj lokalizację i  objaśnij obsługę pokładowych mechanizmów 
awaryjnego zatrzymywania silników głównych łącznie z innymi 
zaworami awaryjnego zatrzymywania mechanizmów 
Locate and explain how to operate emergency deck stop mechanism 
for main engines, including other emergency stop valves 

 

Poznaj lokalizację oraz obsługę zdalną i ręczną drzwi 
wodoszczelnych oraz innych zamknięć siłowni i  pomieszczeń, 
używanych w wypadku pożaru 
Locate and understand the operation of power and manually 
operated watertight doors and other openings used in case of fire 

 

Poznaj lokalizację pomieszczenia butli CO2 lub halonu oraz  
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zaworów sterujących do instalacji gaśniczych w siłowni, 
pompowniach, zbiornikach ładunkowych i ładowniach 
Locate CO2 or halon bottle room, and control valves for smothering 
apparatus in engine room, pump rooms, cargo tanks and holds 
 
Zapoznanie się ze statkiem i  procedurami postępowania w razie  zagrożenia statku 
Shipboard and safety familiarisation 
 
STATEK TRZECI - c.d. 
TRIRD SHIP - continued 

 
Zadania/Obowiązki 

Zadania/Obowiązki 
wykonane 

Tasks/Duties performed 
Tasks/Duties Podpis oficera/Data 

Officer’s initials/Date 
Poznaj lokalizację i obsługę agregatu awaryjnego 
Locate and understand the operation of the emergency 
generator 

 

Pokaż, że potrafisz:    Komunikować się z innymi osobami na 
pokładzie  
                                  w  elementarnych sprawach  dotyczących 
                                  bezpieczeństwa 
Demonstrate ability to: Communicate with other persons on 
board on  
                                    elementary safety matters 

 

                                 Odczytać symbole informacyjne 
bezpieczeństwa,  
                                 znaki  i sygnały alarmowe 

 

                                  Understand safety information symbols, 
signs  
                                  and   alarm signals 

 

Zapoznaj się, co należy robić, gdy:  Człowiek znajdzie się za 
burtą 
Get acquainted with:                       A person falls overboard 

 

                                                 Stwierdzi się obecność ognia lub 
dymu 
                                                 Fire or smoke is detected 

 

                                                 Rozlegnie się alarm pożarowy 
lub  
                                                 opuszczenia statku 
                                                 The fire or abandon ship alarm is
                                                 sounded 

 

Poznaj lokalizację i sposób zakładania kamizelek ratunkowych i
innych indywidualnych środków ratunkowych 
Locate and don life jackets and other personal survival 
equipment 

 

 
Wpisz w odpowiednie rubryki punkty zborne w czasie alarmu szalupowego i pożarowego  
Insert Boat and Fire Stations in the appriopriate space 
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Punkt zborny w czasie alarmu 

szalupowego 
Boat  Muster  Station 

 

Punkt zborny w czasie alarmu 
pożarowego 

Fire  Muster  Station 

 

 
Podpis starszego 
oficera mechanika 
 
Chief Engineer                                                               Data 
signature........................................................................Date................................... 
 
 
mv/ss............................................................................................... 
 
 
 
 
Zapoznanie się ze statkiem i  procedurami postępowania w razie  zagrożenia   
statku 
Shipboard and safety familiarisation 
 
Po zamustrowaniu na statek należy jak najszybciej wypełniuć następujące zadania.  
The following tasks should be completed as soon as possible on joining the ship. 
 
 
  STATEK CZWARTY 
  FOURTH SHIP 

 
Zadania/Obowiązki 

Zadania/Obowiązki 
wykonane 

Tasks/Duties performed 
Tasks/Duties Podpis oficera/Data 

Officer’s initials/Date 
Zapoznaj się z rozkładem siłowni łącznie z wyjściami awaryjnymi 
Get acquainted with room layout, including emergency exits 

 

Zapoznaj się z procedurami i obowiązkami dot. wacht maszynowych
Get acquainted with engine watchkeeping procedures and duties 

 

Przeczytaj i zademonstruj znajomość Regulaminu Armatora dot. 
Pożarów  
i Bezpieczeństwa na Statku 
Read and demonstrate an understanding of your Company’s Fire 
and Safety Regulations 

 

Pokaż, że potrafisz rozróżnić sygnały alarmowe: POŻARU, 
ALARMU CO2 W SIŁOWNI, ZAGROŻENIA WODNEGO, 
OPUSZCZENIA STATKU 
Demonstrate recognition of the alarm signals for: FIRE, ENGINE 
ROOM CO2 ALARM, EMERGENCY, ABANDON  SHIP 
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Poznaj lokalizację sprzętu medycznego i pierwszej pomocy 
Locate medical and first aid equipment 

 

Poznaj lokalizację sprzętu do walki z pożarami: przycisków 
alarmowych, dzwonków alarmowych, gaśnic, hydrantów, toporów i 
węży  pożarowych 
Locate fire-fighting equipment: alarm activating points, alarm bells, 
extinguishers, hydrants, fire axes and hoses 

 

Poznaj lokalizację: Wyrzutni linki ratunkowej 
Locate:                  Rocket line throwing apparatus 

 

                             Rakiet wzywania pomocy, rakiet oświetleniowych 
i  
                             innych środków pirotechnicznyh 
                             Distress rockets, flares and other pyrotechnics 

 

                            Aparatów oddechowych i ubrań ochronnych ppoż. 
itp. 
                            Breathing apparatus and fire-fighter’s outfits, etc. 

 

Poznaj lokalizację i  objaśnij obsługę pokładowych mechanizmów 
awaryjnego zatrzymywania silników głównych łącznie z innymi 
zaworami awaryjnego zatrzymywania mechanizmów 
Locate and explain how to operate emergency deck stop mechanism 
for main engines, including other emergency stop valves 

 

Poznaj lokalizację oraz obsługę zdalną i ręczną drzwi 
wodoszczelnych oraz innych zamknięć siłowni i  pomieszczeń, 
używanych w wypadku pożaru 
Locate and understand the operation of power and manually 
operated watertight doors and other openings used in case of fire 

 

Poznaj lokalizację pomieszczenia butli CO2 lub halonu oraz 
zaworów sterujących do instalacji gaśniczych w siłowni, 
pompowniach, zbiornikach ładunkowych i ładowniach 
Locate CO2 or halon bottle room, and control valves for smothering 
apparatus in engine room, pump rooms, cargo tanks and holds 

 

 
Zapoznanie się ze statkiem i  procedurami postępowania w razie  zagrożenia statku 
Shipboard and safety familiarisation 
 
STATEK CZWARTY - c.d. 
FOURTH SHIP - continued 

 
Zadania/Obowiązki 

Zadania/Obowiązki 
wykonane 

Tasks/Duties performed 
Tasks/Duties Podpis oficera/Data 

Officer’s initials/Date 
Poznaj lokalizację i obsługę agregatu awaryjnego 
Locate and understand the operation of the emergency 
generator 

 

Pokaż, że potrafisz:    Komunikować się z innymi osobami na 
pokładzie  
                                  w  elementarnych sprawach  dotyczących 
                                  bezpieczeństwa 
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Demonstrate ability to: Communicate with other persons on 
board on  
                                    elementary safety matters 
                                 Odczytać symbole informacyjne 
bezpieczeństwa,  
                                 znaki  i sygnały alarmowe 

 

                                  Understand safety information symbols, 
signs  
                                  and   alarm signals 

 

Zapoznaj się, co należy robić, gdy:  Człowiek znajdzie się za 
burtą 
Get acquainted with:                       A person falls overboard 

 

                                                 Stwierdzi się obecność ognia lub 
dymu 
                                                 Fire or smoke is detected 

 

                                                 Rozlegnie się alarm pożarowy 
lub  
                                                 opuszczenia statku 
                                                 The fire or abandon ship alarm is
                                                 sounded 

 

Poznaj lokalizację i sposób zakładania kamizelek ratunkowych i
innych indywidualnych środków ratunkowych 
Locate and don life jackets and other personal survival 
equipment 

 

 
Wpisz w odpowiednie rubryki punkty zborne w czasie alarmu szalupowego i pożarowego  
Insert Boat and Fire Stations in the appriopriate space 
 

Punkt zborny w czasie alarmu 
szalupowego 

Boat  Muster  Station 

 

Punkt zborny w czasie alarmu 
pożarowego 

Fire  Muster  Station 

 

 
Podpis starszego 
oficera mechanika 
 
Chief Engineer                                                               Data 
signature........................................................................Date................................... 
 
 
mv/ss............................................................................................... 
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Rozdział 5  
Zestawienie zadań szkoleniowych  
i potwierdzenie ich wykonania 
 
Siłownie okrętowe 
 
 
Instalacje są skomplikowanym układem 
rozgałęziających się rurociągów, w których 
transportowane są rozmaite czynniki. Dlatego 
praktykant musi umieć rozpoznawać różne 
rurociągi i wiedzieć, co w nich jest i w jakim 
kierunku płynie. Ponadto powinien znać 
usytuowanie i funkcje zaworów i filtrów  
oraz zabezpieczających urządzeń 
nadmiarowych,  
które się na nich znajdują. 
Pozostałości olejowe w zęzach i zbiornikach 
muszą być usuwane zgodnie z przepisami 
konwencji MARPOL. 
Odpompowanie zęz i transport paliwa 
powinny być przeprowadzone pod nadzorem 
oficera mechanika. Z wielką ostrożnością 
należy napełniać jakiekolwiek zbiorniki 
paliwa.  
Podczas bunkrowania istnieje duża możliwość 
przelewu, znacznie większa niż w innych 
wypadkach.  Dlatego ważne jest 
przedsięwzięcie  środków bezpieczeństwa 
zapobiegających rozlewom i wszelkie 
czynności bunkrowania powinny być 
przeprowadzone ostrożnie.  
Rozlewy paliwa na kolektory wydechowe  
lub inne gorące powierzchnie znajdujące się 
w bezpośrednim sąsiedztwie mogą być 
źródłem pożaru lub eksplozji. Dlatego należy 
wykonać podane zadania 

Section 5 
List of training tasks and record  
of achievements 
 
Marine propulsion plants 
 
 
Pipe systems can be complicated 
arrangements with cross-overs and pipes side 
by side carrying different liquids. It is 
important that trainee knows the layout of all 
the pipelines in the ship. 
In addition, you must know the position and 
function of the valves, filters and pressure 
relief arrangements in the various pipeline 
systems. 
Any oil residues should be disposed off in 
accordance with MARPOL regulations . 
Pumping bilges and tranferring fuel oil 
should be carried out under the supervision of 
an enginer officer. The chance of an 
accidental oil spill occuring is greater during 
a bunkering operation than at any other time. 
For this reason it is essential that precautions 
against spills are taken and procedures 
should be carefully followed. Oil overflowing 
at exhaust pipes or other heat surfaces which 
are directly below can cause fire or 
explosion.That’s why these tasks should be 
done. 
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Siłownie okrętowe       Marine propulsion plants  
 

 
Zadanie 

nr 

 
Treść zadania/polecenia 

 
Potwierdzenie wykonania 

zadania/polecenia  
przez nadzorującego oficera mechanika 

 
  Statek 

nr 
Funkc

ja 
Imię 

 i 
nazwisk

o 

Podpis Data 

Task 
No. 

Task/Duty Training Officer’s Endorsement  of 
Task/Duty Performed 

  Ship 
No. 

Rank Name in 
full 

Signatu
re 

Date 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Sporządzić z natury liniowe 

schematy następujących 
schematów rurociągów : 
Search out and make line 
diagrams of the following pipe 
systems : 
   zęzowego 
   bilge 

     

2.    balastowego 
   ballast 

     

3.    magistrali pożarowej 
   fire main 

     

4.    wody słodkiej 
   fresh water 

     

5.    magistrali parowej 
   main steam 

     

6.    magistrali wody morskiej 
   main sea water 

     

7.    transportu paliwa i bunkrowania 
   fuel - transfer and bunkering 

     

8.    sprężonego powietrza 
   compressed air 

     

9.    hydrauliki 
   hydraulic power 

     

10. Sporządzić listę poprawnych 
symboli, użytych na schematach 
dotyczących zadań 1 - 9, zaworów 
oraz innych urządzeń wskazując 
ich funkcje : 
Make list of the correct symbols 
used  to show on the diagrams in 
Task 1 - 9 valves and other 
arrangements indicating their 
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function : 
   zaworów nadmiarowych 
   relief valves 

11.    zaworów spustowych  
   drain valves 

     

12.    kurków odpowietrzających 
   air cocks 

     

13.    urządzeń filtrujących 
   filter units 

     

               
Siłownie okrętowe -  c.d.   Marine propulsion plants - continued 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
14.   zdalnie sterowanych lub 

awaryjnych 
  zaworów awaryjnego 
odpompowania  
  zęz 
   remote or emergency controlled 
   emergency bilge pumping valves 

     

15.    rodzajów stosowanych pomp 
   the type of pumps used 

     

16.    rodzajów stosowanych silników 
   the type of motor used 

     

17.    rodzajów stosowanych urządzeń   
   rozruchowych silników 
   the type of motor starter used 

     

18. Wypompuj wszystkie zęzy na 
statku zgodnie z przepisami i 
wymaganiami o zapobieganiu 
zanieczyszczaniu 
Pump out all bilges in the vessel 
ensuring that all pollution 
prevention regulations and 
requirements are strictly observed 

     

19. Zademonstruj czynności 
awaryjnego opróżniania zęz w 
wypadku ich zalania 
Demonstrate the emergency 
provision  for  emptying bilge in 
event of flooding 

     

20. Napełnij i opróżnij zbiorniki 
balastowe 
Fill and empty ballast tanks 

     

21. Napełnij i opróżnij zbiorniki 
ładunkowe 
Fill and empty cargo tanks 

     

22. Naszkicuj schematy zbiorników 
paliwowych i rurociągów 
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Sketch a line diagram of the tanks 
and pipework 

23. Przepompuj paliwo ze zbiorników 
za- paowych do zbiorników 
rozchodowych uwzględniając 
wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, stateczności 
statku i zapobiegania 
zanieczyszczeniom 
Transfer fuel from bunkers to 
service tanks, observing all safety, 
ship stability and pollution 
prevention requirements 

     

24. Spuść wodę/osady ze zbiorników 
osadowych 
Drain water/sludge from settling 
tanks 

     

25. Napełnij zbiorniki uwzględniając 
wszystkie środki  ostrożności i 
wyma- gania związane z 
bezpieczeństwem,  rozlewem i 
zapobieganiem zanieczyszczeniu 
Load bunkers, observing all 
precautions and requirements 
relating to safety, spillage and 
pollution prevention 

     

 
Siłownie okrętowe - c.d.  Marine propulsion plants - continued 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
26. Sprawdź dokumentację dotyczącą 

warun- ków technicznych 
zamówionego paliwa 
Check documentation for 
specification of fuel ordered 

     

27. Pobierz i zabezpiecz próbkę 
paliwa 
Take and seal fuel oil samples 

     

28. Weź udział w sondowaniu oraz  
odczyty- waniu licznika na 
pokładzie bunkierki 
Assist with taking soundings / 
gauge readings on board of 
bunker barge 

     

29. Określ ilość cieczy w zbiornikach 
za pomocą tabel kalibracji 
Practice using tank calibration 
tables 

     

30. Naszkicuj obieg wody chłodzącej      
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Sketch the cooling  water circuit 
31. Naszkicuj system smarowania 

Sketch the lubricating oil circuit 
     

32. Przygotuj i uruchom sprężarkę 
powietrza w celu uzupełnienia 
zbiorników sprężonego powietrza 
Start and run air compressors to 
recharge air storage tanks. 

     

33. Przełącz sprężarkę główną na 
zapasową przy załączonym 
automatycznym rozruchu i pracy 
ciągłej 
Change over main and stand-by 
compressor when on  automatic  
start and continuous - running 
mode 

     

34. Sprawdź prawidłowość 
automatycznego odwodnienia 
systemu powietrza rozruchowego 
Ensure that automatic drains of 
starting air system are functioning 
correctly  

     

 
 
 
Potwierdzam kompetencje asystenta                              Considered competent 
 
St. mechanik   .........................................                      Chief Engineer .............................. 
                             Imię i  nazwisko, data                                                          Name, Date                    
                      
 
                       .....................................                                          ..................................... 
                                Podpis                                                                               Signature 
 
 
 

Okrętowe silniki tłokowe 
 
Pracujące mechanizmy mogą być niebezpieczne 
powinny więc być traktowane ze specjalną  
uwagą.Nigdy nie należy samemu wchodzić  
do siłowni bezwachtowej, jeżeli  wcześniej nie  
uzyskało się pozwolenia oficera mechanika 
dyżurnego. 
 

Marine diesel engines 
 

Moving machinery can be dangerous and  
must be treated with respect at all times. 
Never enter an unmanned machinery space 
alone, unless you have permission from the 
engineer officer in charge. 
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Zadani

e nr 

 
Treść zadania/polecenia 

 
Potwierdzenie wykonania zadania/polecenia  

przez nadzorującego oficera mechanika 
 

 

  Statek 
nr 

Funkcj
a 

Imię  
i nazwisko

Podpis Data 

 
Task 
No. 

 
Task/Duty 

 
Training Officer’s Endorsement  of Task/Duty 

Performed 

 

  Ship 
No. 

Rank Name in 
full 

Signatur
e 

Date 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Wykonaj wykres indykatorowy 

i oblicz moc indykatorową 
Take power indicator diagram 
and estimate indicated power 

     

2. Oblicz moc efektywną 
Obtain efective power 

     

3. Odnotuj ciśnienie i temperatury 
przepływających cieczy w 
normalnych warunkach pracy 
Record pressure, temperatures 
and fluid flows during normal 
running 

     

4. Sprawdź i obsłuż : 
Check and operate : 
   regulatory obrotów  
   governors 

     

5.    aparaturę kontrolną 
   control  monitors 

     

6.    alarmy 
   alarms 

     

7.    zawory przeciwwybuchowe 
skrzyni 
   korbowej 
   crankcase relief valves 

     

8. Przygotuj mechanizmy główne  
i pomocnicze do podróży 
morskiej 
Prepare main and auxiliary 
machinery for a sea passage 

     

9. Wykonaj polecenia z mostka i 
obsłuż urządzenia regulacyjne 
silnika głównego podczas 
manewrów 
Respond to instructions from 
the bridge and operate the 
main engine controls during 
periods of manoeuvring 
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Okrętowe silniki tłokowe - c.d.           Marine diesel engines - continued 
 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
10. Wyreguluj mechanizmy i 

urządzenia kontrolne tak, aby 
zapewniały równomierną pracę 
Adjust machinery and controls 
for continued steady running 

     

11. Zmień regulację urządzeń z 
miejsco- wej ręcznej na zdalną 
automatyczną  
i odwrotnie 
Change local  manual control of 
machinery and systems to 
remote automatic control and 
vice versa 

     

12. Wyczyść stronę gazową i 
powietrzną turbosprężarki 
podczas jej pracy 
Clean gas and air sides of the 
turbo - charger while running 

     

13. Przeprowadź rutynowe próby 
działania instalacji : 
Carry out routine tests on system 
: 
   wody chłodzącej silnik 
   engine cooling water 

     

14.    paliwa 
   fuel oil 

     

15.    oleju smarnego 
   lube oil 

     

16. Rozpoznaj rodzaj systemu 
wydechowego 
Note the type of exhaust system 

     

17. Włącz obracarkę, umieść 
informację, dokonaj zapisów i 
zastosuj wszelkie środki 
bezpieczeństwa 
Use turning gear, placing notes, 
making records and taking all 
safety precautions 

     

Potwierdzam kompetencje asystenta                              Considered competent 
 
St. mechanik   .........................................                      Chief Engineer .............................. 
                             Imię i  nazwisko, data                                                          Name, Date 
 
                        .......................................                                            ................................ 
                                  Podpis                                                                               Signature 
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Pomocnicze kotły okrętowe 
 
Obsługa kotłów wymaga szczególnej uwagi.   
W pobliżu każdego kotła powinna być 
umieszczona instrukcja obsługi ręcznej. 
Czynności obsługowe wymienione poniżej 
powinny być przeprowadzone pod nadzorem 
oficera.  
Aby uniknąć niebezpieczeństwa eksplozji  
w palenisku  podczas rozpalania kotła trzeba 
zastosować odpowiednią procedurę 
postępowania, zapewniającą drożność kanałów 
 spalinowych i przestrzeni ogniowych kotła.  
Oprawa wodowskazu powinna znajdować  
się na swoim miejscu, kiedy kocioł jest pod 
ciśnieniem. 

Marine auxiliary boilers 
 
Particular care must be taken in the 
operation of boilers. A notice should be 
displayed at each boiler, setting out 
operating instructions. The operating tasks 
listed here should be carried out under the 
supervision of an engineer officer. To avoid 
the danger of a blowback when lighting 
boilers, the correct flashing up procedure 
should always be followed. The avenues of 
escape from the boiler fronts and firing 
spaces should be kept clear. Where required 
to be fitted, the gauge glass cover should 
always be in place when the glass is under 
pressure. 

Zadanie 
nr 

Treść zadania/polecenia Potwierdzenie wykonania zadania/polecenia  
przez nadzorującego oficera mechanika 

 

  Statek 
nr 

Funkcj
a 

Imię  
i 

nazwisk
o 

Podpis Data 

Task 
No. 

Task/Duty Training Officer’s Endorsement of Task/Duty  
Performed 

 

  Ship 
No. 

Rank Name in 
full 

Signature Date 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Naszkicuj w formie 

schematycznej kotły: 
pomocniczy i na spaliny 
odlotowe, pokazując na 
każdym  
z nich odpowiednio : 
Sketch, in diagrammatic form 
the auxiliary boiler and the 
waste heat boiler showing on 
each as appropriate: 
   drogę powietrza 
   air path 
   drogę gazu 
  gas path 
  podgrzewacz powietrza 
  air heater 
  ekonomizer 
  economizer 
  obieg wody 
  water circulation 
   przestrzeń pary 
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   steam space 
   mocowanie i osprzęt palnika 
   burner arrangement 
   zewnętrzne mocowanie kotła 
  boiler external mountings 
  inne wyposażenie wewnętrzne
  any internal fittings 
  połączenia płaszcza 
  shell joints 

 
Pomocnicze kotły okrętowe - c.d.        Marine auxiliary boilers - continued 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
2. Napełnij kocioł wodą i wytwórz 

parę 
Fill up a boiler and raise steam 

     

3. Włącz kocioł do eksploatacji 
Put a boiler into service 

     

4. Sprawdź rutynowo prawidłowy 
poziom wody wykorzystując 
wodowskaz 
Perform routine checks on the 
correct water level indication 

     

5. Otwórz główny zawór parowy 
tak, aby zapobiec termicznemu i 
ciśnieniowemu wstrząsowi oraz 
uniknąć uderzenia wodnego 
Admit steam to a line or system, 
taking all precautions against 
thermal and pressure shock and 
the avoidance of water hammer 

     

6. Sprawdź działanie zaworu 
odwadniającego i 
funkcjonowanie odpływów 
Check that steam traps and 
drains are functioning 

     

7. Zamknij odlot pary do systemu  
i skontroluj odpływ 
Close down a steam line, 
observing procedure for 
draining 

     

8. Podnieś temperaturę oleju 
opałowego ze stanu zimnego do 
prawidłowego poziomu 
Raise the temperature of fuel oil 
from cold to the correct level 

     

9. Włącz palnik stosując niezbędne 
środki ostrożności 
Ignite burners, taking necessary 
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precautions 
10. Przeprowadź rutynową kontrolę 

pracy  
i stanu palników 
Perform routine checking and 
maintenance of burners 

     

11. Oceń spalanie na podstawie 
obserwacji dymu z komina, 
klarowności, kształtu  
i koloru płomienia oraz 
nadmiaru powietrza, odczytu 
CO2/CO, zawartości węgla i nie 
spalonych pozostałości paliwa 
Check quality of combustion, 
noting: 
smoke from the  funnel, clarity 
around the flame,  flame shape, 
size and coulour, excess air, 
CO2/CO reading, carbon and 
unburnt fuel deposits 

     

 
 
 Pomocnicze kotły okrętowe - c.d.       Marine auxiliary boilers - continued 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
12. Uzdatnij wodę zasilającą  

i przeprowadź rutynowe 
badanie: 
Apply feedwater treatment and 
perform 
routine tests on : 
   wody kotłowej 
   boiler water 

     

13.    wody zasilającej 
   feedwater 

     

14. Skoryguj  uzdatnianie wody 
zasilającej zgodnie z wynikami 
badań i instrukcją oficera 
mechanika 
Adjust feedwater tratment 
according to test findings and 
instruction from a senior 
officer 

     

15. Skontroluj powrót skroplin  
z wężownicy grzewczej i 
innych możliwych źródeł 
zanieczyszczeń wody 
zasilającej 
Check returns from heating 
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coils and other possible 
sources of contaminated 
feedwater 

16. Sprawdź poprawność działania 
wskaźników i urządzeń 
alarmowych stanu kotła 
Check the correct functioning 
of all boiler condition 
indicators and alarms 

     

17. Skontroluj prawidłowość 
działania regulacji poziomu 
wody kotłowej  
i regulacji wody zasilającej 
Check the correct operation of 
the boiler water, level and 
feedwater control system 

     

18. Przeprowadź zdmuchiwanie 
sadzy 
Carry out a soot-blowing 
procedure 

     

 
 
Potwierdzam kompetencje  asystenta                             Considered competent 
 
St. mechanik   .........................................                      Chief Engineer .............................. 
                             Imię i  nazwisko, data                                                          Name, Date                     
 
 
                        ...................................                                            .................................... 
                                  Podpis                                                                               Signature 
 
Mechanizmy pomocnicze  
i urządzenia okrętowe 
 
Pracujące mechanizmy mogą być 
niebezpieczne i powinny być traktowane  
ze specjalną uwagą. 
Urządzenie sterowe jest istotne do 
prowadzenia nawigacji statku. Musi ono być 
odpowiednio eksploatowane, tak, aby 
zapewnić pełne i efektywne sterowanie 
statkiem podczas podróży. Mówiąc ogólnie 
nie należy przeprowadzać żadnych prac 
dotyczących urządzenia sterowego, gdy 
statek jest w ruchu. 
Sprawdzenie i kontrola działania systemu  
są bardzo ważne przed rozpoczęciem 
manewrów i wyjściem w morze. 
 

Marine auxiliary  machinery  
and equipment 

 
Moving machinery can be dangerous and 
must be treated with respect at all times.  
The steering gear is vital for the safe 
navigation of the ship. It must be properly 
maintained so that it provides full and 
effective steering at all times when the ship is 
under way. 
Generally work should not be done on the 
steering gear when at sea. Note that it is 
important to test and check the operation of 
the system before commencing manoeuvres 
or proceeding to sea. 
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Zadani

e nr 

 
Treść zadania/polecenia 

 
Potwierdzenie wykonania zadania/polecenia  

przez nadzorującego oficera mechanika 
 

 

  Statek 
nr 

Funkcj
a 

Imię  
i 

nazwisko 

Podpis Data 

 
Task 
No. 

 
Task/Duty 

 
Training Officer’s Endorsement of Task/Duty 

Performed 

 

  Ship 
No. 

Rank Name in 
full 

Signatur
e 

Date 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Naszkicuj schemat blokowy 

urządzenia sterowego, 
wskazując jego główne części 
składowe 
Sketch a diagrammatic 
arrangement of the steering 
gear, using blocks to indicate 
the main components 

     

2. Sprawdź poziom płynu 
hydraulicznego oraz 
odpowietrz instalację 
urządzenia sterowego, jeżeli 
wymaga tego instrukcja 
Check levels of hydraulic fluid 
and purge air from system 
steering gear as appropriate 

     

3. Przygotuj i sprawdź działanie 
urządzenia sterowego przed 
wyjściem w morze 
Prepare and test the steering 
gear for a sea passage 

     

 
 
Mechanizmy pomocnicze i urządzenia         Marine auxiliary machinery and 
okrętowe - c.d.                                               equipment - continued 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
4. Sprawdź rutynowo działanie 

urządzenia sterowego podczas 
podróży 
Make routine checks and tests 
on the system during the 
voyage 

     

5. Przestaw sterowanie 
urządzenia  
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na rezerwowe 
Change over to the steering 
gear to stand -by 

6. Przygotuj sprężarkę powietrza 
do pracy 
Prepare air compressors for 
running 

     

7. Rozpoznaj w instalacji 
sprężarki  powietrza zawory 
ciśnienia, bezpieczeństwa, 
odciążające, odwadniające, 
rurociągi i zbiorniki 
Identify pressure - relief 
valves, bursting discs, drains 
and fusible plugs in the 
compressor, pipes and 
reservoirs 

     

8. Sprawdź i obsłuż urządzenia  
do oczyszczania powietrza 
Check and operate air 
cleaners 

     

9. Sprawdź i obsłuż filtry 
powietrza 
Check and operate air filters 

     

10. Sprawdź i obsłuż: osuszacze 
powietrza 
Check and operate: air driers 

     

11. Sprawdź działanie 
następujących urządzeń i jeśli 
będzie konieczność, 
to przeprowadź ich regulację: 
Check for correct functioning 
and adjust, as found 
necessary: 
   systemu ścieków 
   the sewage system 
   spalarki 
   the incinerator 
   rozdrabniacza śmieci i 
ubijarki 
   waste shredder / compactor 
   wyparownika 
   evaparator 

     

12. Obsłuż urządzenia do 
produkcji pitnej wody słodkiej 
Operate the fresh water 
production equipment 

     

13. Uzdatnij wodę słodką i 
sprawdź jej czystość i 
zdatność do picia 
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Apply tests and conditioning 
for purity and potability of 
fresh water 

 
 
Mechanizmy pomocnicze i urządzenia     Marine auxiliary machinery and 
okrętowe - c.d.                                           equipment - continued 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
14. Uruchom odolejacz i sprawdź 

jego działanie 
Use an oily - water separator 
and monitor it’s discharge 

     

15. Uruchom i obsłuż wirówkę 
Start and operate centrifuge 

     

16. Sprawdź działanie i obsłuż : 
Carry out routine maintenance 
on: 
   wciągarkę kotwiczną 
   anchor windlass 

     

17.    wciągarki ładunkowe 
   cargo winches 

     

18.    dźwigi ładunkowe 
   cargo cranes 

     

19.    wciągarki cumownicze 
   mooring winches 

     

20.    kabestany 
   capstans 

     

21.    pokrywy ładowni 
   hatch covers 

     

22.    pompy wyporowe 
   full displacement pomps 

     

23.    pompy wirowe 
   centifugal pomps 

     

 
 
Potwierdzam kompetencje asystenta                              Considered competent 
 
St. mechanik   .........................................                      Chief Engineer .............................. 
                             Imię i  nazwisko, data                                                          Name, Date                     
 
                       
                      .........................................                                            ................................ 
                                  Podpis                                                                               Signature 
 
 
 
 

 181



Chłodnictwo i klimatyzacja 
 
 
Zabronione jest wchodzenie do komory 
chłodzonej bez uprzedniego poinformowania 
oficera mechanika dużurnego. Jeżeli istnieje  
podejrzenie wycieku czynnika chłodzącego  
do jakiegokolwiek przedziału, to nie należy 
próbować wejść do tego przedziału bez 
przedsięwzięcia środków ostrożności 
niezbędnych podczas wchodzenia  
do przestrzeni zamkniętych. 

Refrigeration and air conditioning 
 
 
Do not enter a refrigerated chamber without  
first informing the engineer officer in charge. If 
you suspect that the refrigerant has leaked 
intoany compartment, no attempt should be  
made to enter without taking precautions 
for entry into an enclosed space. 

 
 
 

 
Zadani

e nr 

 
Treść zadania/polecenia 

 
Potwierdzenie wykonania zadania/polecenia 

przez  
nadzorującego oficera mechanika 

 

 

  State
k nr 

Funkcj
a 

Imię  
i 

nazwisko 

Podpis Data 

 
Task 
No. 

 
Task/Duty 

 
Training Officer’s Endorsement of Task/Duty 

Performed 

 

  Ship 
No. 

Rank Name in 
full 

Signatu
re 

Date 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Kontroluj i zapisuj temperatury 

w komorach chłodniczych w 
czasie użytkowania 
Observe and note normal 
operating temperatures 

     

2. Wyjaśnij mechanizm zmian 
temperatury wody w obiegu 
Explain the effect of varying 
the temperature of circulating 
water 

     

3. Naszkicuj instalację chłodniczą 
Sketch refrigeration systems 

     

4. Skontroluj pracę chłodni 
prowiantowej i w razie 
potrzeby przeprowadź 
regulację 
Check for correct functioning 
and adjust, as found necessary 
provision refrigeration plant 

     

5. Skontroluj prawidłowość      
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rozruchu  
i zatrzymywania urządzenia 
chłodniczego 
Check that start and stop 
procedures are correctly 
carried out for refrigeration 
plant 
 
 

 
Chłodnictwo i klimatyzacja - c.d.      Refrigeration and air conditioning  
                                                     continued 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
6. Przeprowadź napełnianie 

instalacji czynnikiem 
chłodniczym 
Carry out refrigerant charging 
procedure 

     

7. Przeprowadź wykrywanie 
wycieku gazu 
Carry out detection of leaking 
gases 

     

8. Skontroluj pracę zaworu 
ekspansyjnego i w razie 
potrzeby przeprowadź jego 
regulację 
Check for correct functioning of 
expansion valves and adjust if 
necessary 

     

 
 
Potwierdzam kompetencje asystenta                              Considered competent 
 
St. mechanik   .........................................                      Chief Engineer .............................. 
                             Imię i  nazwisko, data                                                          Name, Date                     
 
                        
                      .........................................                                            ................................ 
                                  Podpis                                                                               Signature 
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Elektrotechnika i elektronika 
okrętowa 
 
Ryzyko porażenia prądem jest znacznie 
większe na statkach niż na lądzie ze względu na 
środowisko wodne, dużą wilgotność oraz 
wysoką temperaturę wywołującą pocenie, które 
zmniejsza oporność ciała. Należy 
przedyskutować te problemy z doświadczonym 
oficerem mechanikiem i pomagać w 
czynnościach rozruchu generatorów, zanim te 
zadania będą przeprowadzane bez nadzoru.  
Przed przystąpieniem do prac związanych  
z  obsługą i konserwacją należy przedsięwziąć 
wszelkie niezbędne środki ostrożności tak, aby 
zapewnić bezpieczeństwo. Przed wykonaniem 
jakichkolwiek prac związanych z 
wyposażeniem elektrycznym należy wyłą- czyć 
bezpieczniki lub wyłączniki automaty- czne w 
celu upewnienia się, że związane 
z nimi obwody nie są pod napięciem. Jeżeli  
to możliwe, należy unikać pracy przy 
urządzeniach znajdujących się pod napięciem. 
 

Marine electrical and electronic 
engineering 
 
The risks of electric shock are much 
greater on board ship than they are 
normally ashore because the conditions 
of wetness, high humidity and high 
temperature inducing sweating reduce  
the contact resistance of the body.  
Discuss with an experienced engineer 
officer and assist in the procedures for 
starting generators before attempting 
these tasks without supervision. 
Before any maintenance work is 
commenced, care should be taken to 
ensure that all measures and precautions 
necessary for safety have been taken. 
Before any work is done on electrical 
equipment, fuses should be removed or 
circuit breakers opened to ensure that all 
related circuits are dead. Work on or 
near live equipment should be avoided as 
it is possible. 
 
 

 
Zadanie 

nr 

 
Treść zadania/polecenia 

 
Potwierdzenie wykonania zadania/polecenia  

przez nadzorującego oficera mechanika 
 

 

  Statek 
nr 

Funkcj
a 

Imię  
i 

nazwisko 

Podpis Data 

Task 
No. 

Task/Duty Training Officer’s Endorsement of Task/Duty  
Performed 

 

  Ship 
No. 

Rank Name in 
full 

Signatur
e 

Date 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Asystuj doświadczonemu 

oficerowi mechanikowi podczas 
ruchamianiai obsługi prądnic 
Assist an experienced engineer 
officer in the procedures for 
starting and operation of 
electrical power generators 

     

2. 
 

Zajmij się samodzielnie obsługą 
zespołów prądotwórczych, 
przygotujje do uruchomienia 
Operate without supervision of 
generator sets prepare for 
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starting 
3. Uruchom, doprowadź do 

prędkości znamionowej, 
dokonaj synchronizacji ręcznej i 
załącz na szyny 

     

Elektrotechnika i elektronika              Marine electrical and electronic 
 okrętowa - c.d                                      engineering - continued 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 Start up, run up to speed, use 

manual paralleling procedures 
and put on load 

     

4. Dokonaj rozdziału obciążenia 
pomiędzy maszyny pracujące 
równolegle 
Adjust the load share of 
machines running in parallel 

     

5. Sprawdź czy wszystkie elementy 
sterujące pracują prawidłowo 
Check that all controls are 
functioning corectly 

     

6. Zdejmij obciążenie z maszyny 
pracującej równolegle 
Remove the load from a machine 
running in parallel 

     

7. Wyłącz prądnicę z szyn, 
zatrzymaj   
i zablokuj zespół 
Switch off the generator, stop 
and shut down a set 

     

8. Narysuj schemat układu 
rozdziału energii elektrycznej od 
prądnicy aż do końcowych 
odbiorników, zaznaczając: 
   wyłączniki 
   wyzwalacze 
   transformatory 
   bezpieczniki 
   napięcia zasilania 
   połączenia z lądem 
   połączenia rozdzielnicy 
awaryjnej 
Sketch a diagrammatic 
arrangement of the electrical 
distribution system from 
generator to final use/outlets, 
indicating: 
   circuit breakers 
   trips 
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   transformers 
    fuses 
   supply voltages 
   shore connections 
   emergency switchboard 
connections 

9. Odizoluj i zabezpiecz przed 
załączeniem urządzenie 
elektryczne, stosując 
odpowiednie środki 
bezpieczeństwa 
Isolate and lock electrical 
equipment, applying safety 
measures 

     

10. Wymień specjalne środki 
bezpieczeństwa, które należy 
podjąć przy konserwacji 
urządzeń elektrycznych 
pracujących w środowiskach 
wybuchowych 

     

Elektrotechnika i elektronika                 Marine electrical and electronic  
okrętowa - c.d                                         engineering - continued 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 State special precautions to be 

taken for electrical 
maintenance in hazardous 
areas 

     

11. Przeprowadź rutynową 
kontrolę  
i konserwację: 
   wyłączników samoczynnych 
Carry out routine testing and 
maintenance of on: 
   circuit breakers 

     

12.    wyzwalaczy 
   trips 

     

13.    rozruszników silników 
elektrycznych 
   electrical motor starters 

     

14.    prądnic 
   generators 

     

15.    silników elektrycznych 
   electrical motors 

     

16.    opraw oświetleniowych w 
siłowni,  
   nadbudówce, na pokładzie i 
opraw 
   przeciwwybuchowych 
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   engine room, accomodation, 
deck and  
   explosion proof lights 

17.     baterii akumulatorów 
awaryjnych 
    emergency storage batteries 

     

18.     układów pomiarowo-
alarmowych 
    alarm systems 

     

19.     elektronicznych obwodów 
sterowania 
    electronic control circuits 

     

20. Asystuj w poszukiwaniu 
niskiego stanu izolacji:    
  obwodów zasilanych z sieci 
3x380V 
  (440 V)  
Assist with low insulation 
resistance fault finding on: 
  circuits supplied with 3x380 V 
  (440 V) 

     

21.   obwodów zasilanych z sieci 
3x220V  
   (110 V) 
   circuits supplied with 3x220 
V  
   (110 V) 

     

22.    obwodów zasilanych z baterii 
   awaryjnych 24 V 
   circuits supplied with 24 V 
DC  
   from emergency  batteries 

     

 
Elektrotechnika i elektronika            Marine electrical and electronic  
okrętowa - c.d                                    engineering - continued 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

23. Wskaż, gdzie  się przechowuje 
odpowiednia dokumentacja, 
rysunki, schematy i instrukcje 
oraz udowodnij, że potrafisz 
posługiwać się 
Locate and use relevant 
manuals, drawings, diagrams 
and instructions 

     

24. Dokonaj wyboru odpowiedniej 
aparatury testującej i przyrządów 
pomiarowych niezbędnych do 
wybranych prac 
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Select test and measuring 
equipment, used at selected 
works 

25. Wykorzystaj i dokonaj 
interpretacji odczytów użytej 
aparatury testującej  
i przyrządów pomiarowych 
Use and interpret test and 
measuring equipment readings 

     

26. Dobierz odpowiednie narzędzia  
i części zamienne  oraz podaj 
sposób naprawy i konserwacji 
wybranego urządzenia 
elektrycznego, zgodny  
z dokumentacją i dobrą praktyką 
Select a proper tools, spare 
parts and procedures for the 
conduct of repair and 
maintenance of selected 
electrical equipment, in 
accordance with manuals and 
good practice 

     

27. Usuń usterki i doprowadź 
wybrane urządzenie elektryczne 
do prawidłowego działania 
Repair faults and correct 
malfunctions of selected 
electrical equipment 

     

28. Asystuj przy zapisywaniu 
wykonanych prac w dzienniku 
maszynowym 
i w rejestrze komputerowym 
Assist with making necessary 
notes on works done in the 
engine log-book and computer 
register 

     

 
 
Potwierdzam kompetencje asystenta                              Considered competent 
 
St. mechanik   .........................................                      Chief Engineer .............................. 
                             Imię i  nazwisko, data                                                          Name, Date                     
 
                      
                        .......................................                                            ................................ 
                                  Podpis                                                                               Signature 
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Automatyka okrętowa 
 
Przed przystąpieniem do prac związanych z 
utrzymaniem systemów hydraulicznych lub 
pneumatycznych należy zredukować do zera 
ciśnienie w systemie oraz należy umieścić informację 
ostrzegającą  na zaworze odcinającym. Absolutna 
czystość jest niezbędna do utrzymania właściwej i 
bezpiecznej eksploatacji systemów hydraulicznych 
  i  pneumatycznych. 
 

Marine control engineering 
 
Before maintenance of hydraulic and 
pneumatic systems is undertaken all pressure 
within the system should be released and a 
warning notice should be displayed at the 
isolating valve. Absolute cleanliness is 
essential to the proper and safe operation of 
hydraulic and pneumatic systems. 

 
Zadani

e nr 

 
Treść zadania/polecenia 

 
Potwierdzenie wykonania zadania/polecenia  

przez nadzorującego oficera mechanika 
 

 

  State
k nr 

Funkcj
a 

Imię  
i 

nazwisko 

Podpis Data 

Task 
No. 

Task/Duty Training Officer’s Endorsement of Task/Duty  
Performed 

 

  Ship 
No. 

Rank Name in 
full 

Signatur
e 

Date 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Zapoznaj się z 

rozmieszczeniem  
na statku wszystkich układów 
automatyki 
Locate all control equipment 
as found in ship’s spaces 

     

2. Weź udział w rutynowych 
kontrolach i próbach elektro- 
nicznych układów sterowania 
Assist with routine checks and 
tests on electronic control 
systems 

     

3. Weź udział w okresowych 
kontrolach i kalibracji  
następujących czujników  
i przetworników 
pomiarowych stosowanych w 
układach sterowania: 
Assist with routine checks and 
calibration of control sensors 
and converters: 

     

4.    termostaty 
   temperature switches 

     

5.    presostaty 
   pressure switches 

     

6.  czujniki temperatury typu      
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Pt100,   
   termopary 
   temperature sensors - Pt 
100,    
   thermocouples 

7.    przetworniki ciśnienia 
   pressure converters 

     

8.    czujniki pływakowe 
poziomu 
   level switches 

     

 
Automatyka okrętowa - c.d.          Marine control engineering - continued 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
9.    przetworniki poziomu 

   level sensors 
     

10. Weź udział w lokalizacji 
uszkodzeń elektronicznych 
układów sterowania 
Assist with fault finding on 
electronic control systems 

     

11. Weź udział w konserwacji 
elektronicznych układów 
sterowania 
Assist with maintenance on  
electronic control systems 

     

12. Weź udział w okresowych 
kontrolach oraz  próbach 
pneumatycznych  
i hydraulicznych układów 
sterowania 
Assist with routine checks and 
tests on hydraulic and 
pneumatic control systems 

     

13. Weź udział w lokalizacji 
uszkodzeń hydraulicznych i 
pneumatycznych układów 
sterowania 
Assist with fault finding on 
hydraulic and pneumatic 
control systems 

     

14. Weź udział w konserwacji 
hydraulicznych i 
pneumatycznych układów 
sterowania 
Assist with maintenance on 
hydraulic and pneumatic 
control systems 

     

15. Ustal, jakie dane dotyczące      
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konserwacji układów 
sterowania zapisywane są w 
rejestrze (komputerowym) 
State data contained in a 
control systems maintenance 
log (computer log) 

16. Asystuj przy doborze nastaw 
wybranego regulatora typu PID, 
analogowego i/lub cyfrowego 
Assist with parameters 
adjustment of selected PID 
controller, analog and/or 
digital 

     

 
 
Potwierdzam kompetencje asystenta                             Considered competent 
 
St. mechanik   .........................................                      Chief Engineer .............................. 
                             Imię i  nazwisko, data                                                          Name, Date                     
 
                        .......................................                                            ................................ 
                                  Podpis                                                                               Signature 
 
Techniki wytwarzania i napraw 
 
Wszystkie prace w siłowni mogą przebiegać 
w sposób bezpieczny, jak i niebezpieczny. Nie 
należy podejmować ryzyka, lecz postępować 
zgodnie z procedurami. Należy nosić odzież 
ochronną (odpowiednie ubranie i obuwie) oraz 
stosować środki ochrony osobistej jak np. kaski, 
słuchawki ochronne, okulary, rękawice.  
Przed przystąpieniem do prac remontowych 
należy przedsięwziąć wszelkie niezbędne 
środki ostrożności tak, aby zapewnić 
bezpieczeństwo. Zawór rozruchowy lub 
podobne urządzenie powinno być 
zabezpieczone przed uruchomieniem.  
Przed rozpoczęciem pracy w skrzyni korbowej 
oraz w skrzyni przekładniowej należy 
zasprzęglić obracarkę i zamieścić odpowiednie 
ostrzeżenie na stanowisku manewrowym.  
Kotły powinny być otwierane jedynie 
na polecenie oficera mechanika. Każdorazowo 
przed inspekcją kocioł należy wygasić i 
wyłączyć z eksploatacji. Jeżeli w siłowni 
znajduje się więcej niż jeden kocioł, to należy 
przedsięwziąć odpowiednie kroki tak, aby  
do wygaszonego kotła nie przedostała się para, 
woda zasilająca ani paliwo. 

Manufacturing and repair 
techniques 

In all engine room tasks, there is a safe  
way and an unsafe way to proceed. Don’t 
take risks. Follow procedures. Wear  
suitable clothing and use the protective items 
provided, for example helmets, hearing 
defenders, goggles, gloves etc. 
Before any repair or maintenance work of 
main engine is commenced, care should be 
taken to ensure that all measures and 
precautions necessary for the safety of those 
concerned have been taken. The starting air 
valve or similar device should be secured so 
that it cannot be operated. 
Before working in the main engine crank 
case or gear case, the turning gear should 
be engaged and a warning notice posted at 
the starting position. Boilers should be 
opened only by an engineer officer. Before 
any inspection can be made it must be shut 
down and taken out of service. If there is 
more than one boiler, positive measures 
must be taken to ensure that steam, 
feedwater or fuel oil cannot be admitted to 
the shut down boiler. 
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Zadanie 
nr 

 
Treść zadania/polecenia 

 
Potwierdzenie wykonania zadania/polecenia  

przez nadzorującego oficera mechanika 
 

 

  Statek 
nr 

Funkcj
a 

Imię  
i 

nazwisko 

Podpis Data 

Task 
No. 

Task/Duty Training Officer’s Endorsement of Task/Duty  
Performed 

 

  Ship 
No. 

Rank Name in 
full 

Signatur
e 

Date 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Zdemontuj i przeprowadź 

remont pompy wyporowej 
Open up and overhaul full  
displacement pump 

     

2. Zdemontuj i przeprowadź 
remont pompy wirowej 
Open up and overhaul 
centrifugal pump 

     

3. Przeprowadź remont zasuwy 
Overhaul gate valve 
 
 

     

 
Techniki wytwarzania i napraw - c.d. Manufacturing and repair 
 techniques    - continued 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
4. Przeprowadź rutynową kontrolę 

stanu technicznego  i wyreguluj 
luzy tam, gdzie będzie to 
potrzebne w: 
Carry out routine maintenance 
and inspection, checking and 
adjusting clearances where 
appropriate on : 
   wtryskiwaczach 
   fuel valves 

     

5.    pompach paliwowych 
   fuel pumps 

     

6.    łożysku wodzikowym 
   top end bearing 

     

7.    pierścieniach zgarniających 
trzona   
   tłokowego 
   piston - rod scaper rings 
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8.    łożyskach korbowych 
   bottom end bearings 

     

9.    łożyskach głównych 
   main bearings 

     

10.    prowadnicach wodzika 
   crosshead guides 

     

11.    głowicach cylindrów 
   cylinder heads 

     

12.    turbodoładowarce 
   turbocharger 

     

13.    śrubach fundamentowych i 
klinach 
   holding - down bolts and 
chocks 

     

14.    ściągach śrubowych 
   tie bolts 

     

15. Sprawdź stan izolacji 
przewodów spalinowych oraz 
stan osłon rurociągów 
wysokociśnieniowych paliwa 
Check the condition of insulation 
on exhaust pipes and the 
condition of shealding on high - 
pressure fuel pipes 

     

16. Zamocuj i zabezpiecz części 
zapasowe urządzeń oraz 
narzędzia 
Ensure that all gear, tools, 
spares, etc. 
are properly stowed and secured 

     

17. Przeprowadź kontrolę skrzyni 
korbowej 
Carry out a crankcase 
inspection 
 

     

18. Dokonaj pomiaru sprężynowania 
wału korbowego 
Take readings of crankshaft 
deflections 
 

     

 
Techniki wytwarzania i napraw - c.d. Manufacturing and repair 
 techniques - continued 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
19. Sprawdź stan zużycia i 

szczelność  
na podstawie dokonanego 
przeglądu i prób działania:        
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   wtryskiwaczy 
Check condition, wear and 
clearance, overhaul and test :     
    fuel valves 

20.    zaworów startowych 
   air start valves 

     

21.    zaworów bezpieczeństwa 
   relief valves 

     

22.    zaworów wydechowych 
   exhaust valves 

     

23.    pomp paliwowych 
   fuel pumps 

     

24. Wyłącz kocioł  z eksploatacji  
i  wykonaj szumowanie dolne 
Take a boiler out of service 
and blow a boiler down 

     

25. Otwórz i skontroluj kocioł 
odnotowując jego stan 
wewnętrzny  
i zewnętrzny 
Open up and examine a boiler, 
reporting on its condition 
internally and externally 

     

26. Rozbierz i sprawdź zawory 
bezpieczeństwa i zasilania 
Open up and inspect safety 
valves and feed check valves 

     

27. Sprawdź drożność kanałów, 
kurków 
i zaworów wodowskazowych 
Check that passages, cocks and 
glass valves are clear 

     

28. Skontroluj i przeprowadź 
próby mechanizmów 
pokładowych określające ich 
zużycie i stan techniczny 
Make inspection and test of 
deck machinery to determine 
wear and deterioration 

     

29. Przeprowadź demontaż 
mechanizmów pokładowych, o 
ile pozwalają na to warunki 
eksploatacyjne oraz w razie 
potrzeby napraw i zregeneruj 
zużyte części 
Carry out dismantling of deck, 
machinery, as service 
conditions permit, repair or 
renew parts as required. 
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Techniki wytwarzania i napraw- c.d. Manufacturing and repair 
 techniques   - continued 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
30. Przeprowadź montaż i test 

mechanizmów pokładowych 
Carry out reassembling and test 
of deck machinery 

     

31. Weź udział w przygotowaniach  
do wejścia na suchy dok 
Participate in preparations for 
dry docking 

     

32. Weź udział w przygotowaniach  
do zejścia z doku 
Participate in preparations for 
undocking 

     

 
 
Potwierdzam kompetencje asystenta                              Considered competent 
 
St. mechanik   .........................................                      Chief Engineer .............................. 
                             Imię i  nazwisko, data                                                          Name, Date                     
 
                        .......................................                                            ................................ 
                                  Podpis                                                                               Signature 
 
Zarządzanie bezpieczną eksploatacją 
statku 
 
Statek i jego siłownia  statku mogą być 
niebezpiecznym środowiskiem pracy.  
Przedsięwzięcie odpowiednich środków 
ostrożności zmniejsza ryzyko. Każdy  członek 
załogi ma obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa w zakresie spraw, za które 
odpowiada. Należy skorzystać z wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń zapewniających 
bezpieczeństwo.  
ISM Code dostarcza wskazówek dotyczących 
bezpiecznej eksploatacji  statku i dlatego należy
się z nimi dokładnie zapoznać. 
 
 
 
 
 
 
 

Ship safety management 
 
 

Ships and ship’s engine rooms can be 
dangerous places in which to work. 
Taking the proper precautions will minimise 
the risks. Each individual crew member has 
a duty to ensure safety in those matters 
within his own control.  All the safeguards 
and other facilities  provided  for your safety 
should be used. The ISM Code provides 
Operational Guidance for controlling of the 
safe operation of the ship. You should study 
these recommendations carefully. 
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Zadanie 

nr 

 
Treść zadania/polecenia 

 
Potwierdzenie wykonania zadania/polecenia 

przez nadzorującego oficera mechanika 
 

 

  State
k nr 

Funkcj
a 

Imię 
 i 

nazwisko 

Podpis Data 

Task 
No. 

Task/Duty Training Officer’s Endorsement of Task/Duty 
 Performed 

 

  Ship 
No. 

Rank Name in 
full 

Signatu
re 

Date 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Zapoznaj się z wymaganiami 

ISM Code dotyczącymi 
planowego systemu 
zarządzania bezpieczną 
eksploatacją statku 
State what is required by the 
ISM Code in a planned safe 
maintenance system of the ship 

     

2. Przygotuj dane wejściowe 
systemu zarządzania do 
wykorzystania w komputerze 
osobistym 
Prepare input data for PC - 
based maintenance system 

     

3. Odczytaj z komputera 
osobistego dane systemu 
zarządzania 
Retrive reports from PC - 
based maintenance system 

     

4. Zapoznaj się z przepisami bhp  
dla załogi statku 
Study the Code of Safe 
Working Practices for 
Merchant Seamen 

     

 
 
 
Zarządzanie bezpieczną                     Ship safety management - continued 
eksploatacją statku  - c.d. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
5. Zademonstruj zasady bezpiecznej 

pracy w wypadku:  
   posługiwania się narzędziami  
   z  napędem elektrycznym  
   i mechanicznym 
Demonstrate an understanding of 
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safe practices and procedures for 
: 
   use of electrical and 
mechanical     
  power operated tools 

6. 
 
 

   użycia narzędzi do spawania i    
cięcia     metali  
   use of welding and burning  
  equipment 

     

7.    wchodzenia do przestrzeni  
zamkniętych (wejścia do 
zbiorników)   entry into enclosed 
spaces (tank entry) 

     

8. 
 

   prac pod płytami podłogowymi 
   work beneath floor plates 

     

9.    używania urządzeń 
podnośnikowych    i wciągników 
   use of lifting gear 

     

10.    transportu ciężkich części 
   moving heavy machinery 

     

11.    prac w pomieszczeniach  
   z  mechanizmami chłodniczymi 
   work within refrigeration 
machinery   spaces 

     

12.    prac dotyczących 
mechanizmów  
   elektrycznych 
   work on electrical machinery 

     

13.    usuwania pozostałości 
materiałów  
   olejowych 
   disposal of oily waste metrials 

     

14. Opisz procedurę zezwolenia na 
pracę 
Describe a procedure of permits 
to work 

     

15. Wymień czynności, które należy 
wykonać przed wydaniem 
zezwolenia na prace spawalnicze 
List items to be checked in a hot 
work permit 

     

16. Opisz stosowane środki 
ostrożności 
 na suchym doku 
Describe special safety 
precautions in dry dock 

     

17. Weź udział w inspekcji 
pracujących mechanizmów, 
stosując przyrządy  
do kontroli stanu 
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Participate in a survey of running 
machinery using condition 
monitoring equipment 

 
Zarządzanie bezpieczną                    Ship safety management - continued 
eksploatacją statku  - c.d. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
18. Pomóż w  interpretacji wyników 

przeprowadzonej w.w. inspekcji 
Assist in interpretation of results of such 
survey 

     

19. Weź udział w  kontrolach ładowni 
Participate in inspections of cargo holds 

     

20. Weź udział w  kontrolach zbiorników 
ładunkowych 
Participate in inspections of cargo tanks 

     

21. Weź udział w  kontrolach zbiorników 
balastowych 
Participate in inspections of ballast tanks 

     

22. Weź udział w  kontrolach zbiorników 
wody słodkiej 
Participate in inspections of fresh water 
tanks 

     

23. Weź udział w  kontrolach pustych 
przestrzeni koferdamów 
Participate in inspections of void spaces 

     

24. Weź udział w przeglądach  konstrukcji 
kadłuba 
Participate in hull structural surveys 

     

25. Zestaw rysunki i zbierz informacje 
dotyczące dokowania 
List drawings and information required 
for docking 

     

26. Opisz sposób utrzymania części zapa- 
sowych urządzeń w dobrym stanie 
Describe how items of spare gear are 
maintained in good condition 

     

27. Opisz system uporządkowania części 
zapasowych 
Describe the spare gear order system 

     

28. Sprawdź umiejscowienie, zabezpiecze- 
nie, ilość i stan części zapasowych 
urządzeń 
Check the position, security, quantity and 
condition of spare gear 

     

29. Porównaj sporządzoną listę z oficjal-nym 
rejestrem części zapasowych 
Check the list against official log of spare 
gear 

     

 
Potwierdzam kompetencje asystenta                              Considered competent 
 
St. mechanik   .........................................                      Chief Engineer .............................. 
                             Imię i  nazwisko, data                                                          Name, Date                    
                     
      
                ....................................                                                       ................................ 
                                  Podpis                                                                               Signature 
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Wachty maszynowe 
 

   Engine  watches 
 

Oficer mechanik wachtowy ma do wykonania 
wiele obowiązków podczas pełnienia wachty 
maszynowej. Ich zakres będzie różny w 
zależności od typu statku i mechanizmów oraz 
poziomu zainstalowanej automatyki. Jednakże 
zasady pozostają te same. Rezolucje 
Konwencji STCW 78/95 zawierają zasady 
pracy dla oficerów mechaników pełniących 
wachtę maszynową. Powinieneś z uwagą 
przestudiować te zalecenia. 
 

The engineer officer has many duties to 
carry out when in charge of a watch. These 
will vary in detail depending on the type of 
ship and machinery and the level of 
automation installed. The principles, 
however, are the same. The STCW 1978/95 
Convention Resolutions provide 
Operational Guidance for Engineer Officers 
in charge of an engineering  watch. You 
should study these recommendations 
carefully. 

 
 

Zadani
e nr 

 
Treść zadania/polecenia 

 
Potwierdzenie wykonania zadania/polecenia 

przez nadzorującego oficera mechanika 
 

 

  State
k nr 

Funkcj
a 

Imię  
i nazwisko 

Podpis Data

Task 
No. 

Task/Duty Training Officer’s Endorsement of Task/Duty 
Performed 

 

  Ship 
No. 

Rank Name in 
full 

Signatur
e 

Date

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Podejmij pod nadzorem 

kompetentne- go, 
kwalifikowanego oficera 
mechanika  jego obowiązki: 
   na wachtach maszynowych w 
morzu,    przez okres  co 
najmniej czterech   tygodni 
Carry out under supervision of 
competent qualified engineer 
officer the duties of an assistant 
engineer officer on: 
  seagoing watches,  for at least 
four  
  weeks 

     

2.    na wachtach maszynowych w 
porcie,  przez okres co najmniej 
jednego  tygodnia  
   port watches, for at least one 
week 

     

3. Przestrzegaj prawidłowych 
procedur przy przejmowaniu 
wachty maszynowej 
Follow the correct procedures 
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for taking over the engineering 
watch 

4. Wykonaj obchód maszynowni  
i pomieszczenia maszyny 
sterowej celem obserwacji i 
zgłosznia nieprawidłowości 
pracy i uszkodzeń urządzeń 
 

     

 
  Wachty maszynowe - c.d.                     Engine watches - continued 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 Make rounds of the machinery 

and steering gear spaces for 
the purpose of observing and 
reporting equipment 
malfunctions or breakdowns 

     

5. Wykonaj pod nadzorem 
niezbędne korekty nastaw 
urządzeń, jeśli zajdzie taka 
konieczność 
Perform under direction 
routine adjustments as found 
necessary 

     

6. Opisz środki, jakie należy 
podjąć  
w przypadku uszkodzenia 
wynikają-cego z awarii 
urządzeń, pożaru, zala- nia 
wodą, pęknięcia, zderzenia, 
wej- ścia na mieliznę lub innej 
przyczyny - w celu 
opanowania sytuacji 
Describe actions that would be 
necessary in case of damage 
resulting from equipment 
breakdown, fire, flooding, 
rupture, collision, grounding, 
or other cause in order to 
contain the effects 

     

7. Wypełniaj wszystkie rutynowe 
obowiąz ki wachtowe, 
nadzorując prawidłową pracę 
wszystkich systemów pomiaro- 
wych i sterowania 
automatycznego  
Carry out all routine 
watchkeeping duties, checking 
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the correct functionning of all 
automatic control and 
monitoring systems 

8. Zapisz wszystkie wydarzenia, 
związa- ne z silnikiem 
głównym i pomo- cniczymi, 
które miały miejsce podczas 
wachty 
Record all the events related to 
the main and auxiliary 
machinery which have occured 
during the engineering watch 

     

9. Weź udział w wypełnianiu 
dziennika maszynowego i 
książek zapisów 
Assist with writing up the 
engine-room log-book and 
record books 

     

10. Przygotuj siłownię do 
manewrów 
Prepare engine for 
manoeuvring 

     

11. Porozumiewaj się w sposób 
jasny  
i dokładny z oficerem 
pełniącym wachtę nawigacyjną 
Communicate clearly and 
accurately with the officer in 
charge of a navigational watch 

     

 
Wachty maszynowe - c.d.                     Engine watches - continued 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
12. Wykonaj polecenia zmian kierunku  

i prędkości napędu głównego 
Operate the propulsion equipment in 
responce to needs for changes in 
direction or speed 

     

13. Sprawdź wszystkie zęzy, zbiorniki 
balastowe, zbiorniki przelewowe, 
zbiorniki zapasowe, zbiorniki wody 
słodkiej, zbiorniki fekali i wypełnij 
książkę sondowań 
Check all the bilges, ballast tanks, slop 
tanks, reserve tanks, fresh water tanks, 
sewage tanks and complete the 
sounding book 

     

14. Określ stan i poziom paliwa  
w zbiornikach zapasowych, zbiorniku 
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osadowym, zbiorniku dziennym i 
innych miejscach przechowywania 
paliwa 
Determine the condition and level of  
fuel in the reserve tanks, settling tank, 
day tank, and other fuel storage 
facilities 

15. Opisz  specjalne środki, które powinien 
podjąć pełniący wachtę podczas 
niesprzyjających warunków  
na wzburzonym morzu, ograniczonej 
widzialności, na wodach przybrzeżnych 
i o dużym ruchu, oraz podczas 
kotwiczenia 
Describe special watchkeeper 
precautions to be taken under adverse 
conditions in rough seas, restricted 
visibility, coastal and congested waters, 
and at anchor 

     

16. Podejmij właściwe działania  
podczas alarmów ćwiczebnych 
Take the correct action during 
emergency drills 

     

 
 
Potwierdzam kompetencje asystenta                              Considered competent 
 
  St. mechanik   .........................................                      Chief Engineer ............................ 
                             Imię i  nazwisko, data                                                          Name, Date                     
 
                        
                        .......................................                                            ................................ 
                                  Podpis                                                                               Signature 
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Wachty nawigacyjne 
 
Oficer mechanik jest częścią zespołu 
odpowiedzialnego za bezpieczną eksploatację 
statku. Znajomość zadań i obowiązków 
oficerów pokładowych jest bardzo pomocna. 
Zrozumienie tego zagadnienia może być 
osiągnięte poprzez pełnienie wacht na mostku, 
asystowanie podczas manewrowania oraz 
uczestniczenie w czynnościach 
przeładunkowych. Powinnością osoby 
pełniącej wachtę jest ciągła obserwacja statku 
pod kątem jego bezpieczeństwa. 
Najważniejszym celem jest bezpieczeństwo 
własne i innych członków załogi. Należy 
zwrócić uwagę na realizowanie 
bezpieczeństwa pracy oraz postępowanie 
współpracowników. Należy przestrzegać 
zwyczaju wykonywania czynności w sposób 
bezpieczny. Przedsięwzięcie środków 
ostrożności wydatnie przyczynia się do 
efektywnego wykorzystania czasu i wysiłku. 

Bridge watches 
 

As an engineer officer at sea you will be part 
of a team responsible for the safe operation 
of the ship. It will help if you have at least an 
appreciation of the work and responsibilities 
of deck officers. Keeping some bridge 
watches, assisting when the ship is 
manoeuvring and participating  in cargo 
operations will give you this understanding. 
If you are keeping a watch, you should also 
keep your eyes open for safety of the ship. 
The most important goal is your own safety 
and of other crew members. Observe how 
safe practices are adopted and see that 
others are doing so at all times. Cultivate the 
habit of doing things in a safe manner. 
Remember that time and effort spent in 
safety precautions contribute positively 
towards productive time and effort. 

 

 
 

Zadanie 
nr 

 
Treść zadania/polecenia 

 
Potwierdzenie wykonania zadania/polecenia 

przez nadzorującego oficera mechanika 
 

 

  State
k nr 

Funkcj
a 

Imię  
i 

nazwisko 

Podpis Data 

Task 
No. 

Task/Duty Training Officer’s Endorsement of Task/Duty 
Performed 

 

  Ship 
No. 

Rank Name in 
full 

Signatur
e 

Date 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Wykaż się znajomością 

wyposażenia rozplanowania i 
konstrukcji mostka 
Display an awareness of the 
layout of the bridge 

     

2. Opisz przeznaczenie i funkcje 
wyposażenia mostka 
Describe the purpose and 
function of bridge equipment 

     

3. Bądź obecny na mostku  
podczas manewrów 
Assist on the bridge during 
manoeuvring operations 

     

4. Bądź obecny na mostku      
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podczas wchodzenia do portu 
Assist on the bridge during 
entering port 

 
 
Wachty nawigacyjne - c.d.            Bridges  watches - continued 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
5. Bądź obecny na mostku  

podczas wychodzenia z 
portu 
Assist on the bridge during 
leaving port 

     

6. Obserwuj przebieg wachty  
na mostku przez co najmniej 
jedną wachtę na każdej z 
trzech wacht morskich 
Witness bridge 
watchkeeping 
procedures:for at least one 
watch of each of the three 
watches at sea 

     

7. Obserwuj przebieg wachty  
na mostku: 
przez dwie wachty, podczas 
wchodzenia i opuszczania 
portu 
Witness bridge 
watchkeeping 
procedures:for two watches 
when entering and leaving 
port 

     

 
Potwierdzam kompetencje asystenta                              Considered competent 
 
    St. mechanik   .........................................                      Chief Engineer........................... 
                             Imię i  nazwisko, data                                                          Name, Date                     
 
                        ........................................                                            ............................... 
                                  Podpis                                                                               Signature 
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Inne zadania 
 
Wyszczególnij wykonane zadania, które  
nie były wymienione w poprzednich 
rozdziałach. 
 

Other tasks 
 
List any tasks or diuties which you  
have made and which are not listed  
in the previous sections. 

 
 

Zadanie 
nr 

 
Treść zadania/polecenia 

 
Potwierdzenie wykonania zadania/polecenia  

przez nadzorującego oficera mechanika 
 

  State
k nr 

Funkcja Imię  
i 

nazwisko 

Podpis Data 

Task 
No. 

Task/Duty Training Officer’s Endorsement f 
Task/Duty Performed 

 

  Ship 
No. 

Rank Name in 
full 

Signatur
e 

Date 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Potwierdzam kompetencje asystenta                            Considered competent 
 
St. mechanik   .........................................                    Chief Engineer    .............................                                 
                         Imię i  nazwisko, data                                                            Name, Date 
 
                    
                      ........................................                                            ................................. 
                                  Podpis                                                                           Signature 
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Rozdział 6  
Szkice odręczne instalacji okrętowych
 
Praktykant powinien mieć zeszyt do sporządzania 
szkiców odręcznych instalacji okrętowych. 
Rysunki i szkice mogą być sporządzane na 
odrębnych kartkach. Każdy odręczny szkic 
powinien zaczynać się od nowej strony i zawierać 
poniższe informacje: 
Nazwa statku  ................................................. 
Nazwa instalacji okrętowej  ............................. 
Data rozpoczęcia  ............................................ 
Data ukończenia  ............................................. 
Do pisania tekstu należy użyć długopisu, natomiast 
ołówka do wykonania rysunków, które powinny 
być narysowane w odpowiedniej skali. Tam, gdzie 
to możliwe należy zastosować kolory. Szkice 
instalacji okrętowych należy przedkładać 
starszemu mechanikowi łącznie z Książką Praktyk 
w celu sprawdzenia. Gotowe szkice wraz z opisem 
działania powinny być dostarczone do ośrodka 
szkolącego oraz Komisji Egzaminacyjnej dla 
oficerów mechaników działającej przy Urzędzie 
Morskim w trakcie ubiegania się kandydata o 
otrzymanie dyplomu oficerskiego. 
 
 
Rysunki statku 
 
Naszkicuj odręcznie w odpowiedniej skali 
następujące rysunki statku: 
− przekrój podłużny w osi symetrii statku  
z zaznaczonymi ładowniami, zbiornikami 

paliwowymi, balastowymi i innymi 
przedziałami; 

− plan siłowni i pomieszczenia stanowiska 
sterowania z zaznaczonym na nich 
umiejscowieniem ważniejszych urządzeń; 

− plan mostku i pokładów z umiejscowieniem na 
nich środków ratunkowych i wyposażenia 
przeciwpożarowego. 

    Oznacz je za pomocą liter, podając ich 
    objaśnienie w legendzie. 
 
Okrętowe instalacje zapobiegające 
zanieczyszczeniom morza 
 
Narysuj odręcznie schematy ideowe następują- 
cych instalacji oraz objaśnij ich działanie: 
− oczyszczania zaolejonej wody; 
− obróbki oczyszczającej ścieków sanitarnych  
i kuchennych; 
− obróbki śmieci okrętowych; 
− obsługującej spalarkę okrętową; 

Section 6 
Hand drawings of ship systems  

 
 
Engineer cadet should have a workbook for hand 
sketches of ship systems. The drawings and 
sketches could be done on separate sheets. Begin 
each hand sketch on a separate page and state 
the following : 
 
Name of ship  ............................................. Ship 
systems title  ....................................... 
Date commenced  ....................................... 
Date completed  .......................................... 
Use pen for written text and pencil for 
illustrations, which are to be drawn 
approximately to scale. Colours should be used 
whenever posible. Your ship systems sketch work 
should be handed to the Chief Engineer for 
inspection at the same times as you present this 
Training Record Book. Completed hand sketches 
with explaination of how they work should be 
submitted either to your college and to members 
of State Assessment Board for engineer officers 
in Polish Maritime Administration, while trainee 
will apply for engine officer’s certificate 
(diploma). 
 
Drawings of the ship 
 
Sketch hand drawing of the ship approximately to 
scale: 

− - a longitudinal section through the centre line 
of your ship showing and naming cargo holds, 
bunker, ballast and all other spaces; 

− - a plan of the engine room and steering flat 
showing position and naming major items of 
equipment; 

− - a plan of the bridge and decks showing the 
position by key letter of each type of life saving 
and fire fighting equipment.  

− List the above key letters in legend and 
− alongside each one give a brief description 
− of each item. 
 
Enviroment protection  systems 

 
 
Draw the diagrams of the following systems and 
explain how  they work: 

− oily water separating system; 
− galley and sanitary sewage treatment plant; 

 
− garbage utilization systems; 
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− odpadów olejowych z wirówek i szlamów. 
 
Instalacje obsługi silnika głównego 
 
Narysuj odręcznie schematy ideowe następujących 
instalacji oraz objaśnij ich działanie: 
− smarowania wszystkich ruchomych części  
     w obrębie silnika; 
− chłodzenia jego elementów; 
− zasilania paliwem; 
− zasilania powietrzem. 
 
Instalacje zasilania i sterowania urządzeniem 
sterowym 
 
Narysuj odręcznie schematy ideowe układów 
zasilania  i sterowania urządzeniem sterowym 
oraz objaśnij jego działanie. Opisz procedurę 
sprawdzania działania urządzenia sterowego 
przed opuszczeniem portu i odpowietrzenia 
systemu telemotoru. 
 
Elektryczne układy zasilania i sterowania 
 
Narysuj odręcznie schemat ideowy układu 
zasilania i sterowania i objaśnij jego działanie na 
przykładzie następujących urządzeń: 
− napęd pompy wody morskiej SG; 
− napęd wentylatora siłowni; 
− napęd wirówki paliwa; 
− napęd sprężarki powietrza rozruchowego. 
 
Instalacja transportowo-oczyszczająca paliwa 
 
Narysuj odręcznie schematy ideowe  
transportu i oczyszczania paliwa oraz  
objaśnij ich działanie.  
Opisz procedurę przyjmowania paliwa na statek 
oraz przedsięwzięte środki ostrożności. 

− service systems for incinerators; 
− waste oil and sludge systems. 
 
Main engine installations 
 
Draw a sketch of following systems: 
− lubricating of all moveable  parts  within  

engine; 
− cooling of all parts; 
− fuel systems; 
− combustion air duct. 
 
 
 
Steering  gear feed and control systems 
 
Draw a sketch of steering gear feed and control 
systems and explain the way of working. Explain 
the way of testing before  
port departure and air venting of telemotor’s 
system. 
 
 
 
Electrical  supply  and  control systems 
 
Sketch the circuit diagram of supply and control 
system and explain how it works ,in case of the 
following equipment : 
−  main engine sea water pump motor; 
−  engine room fan  motor; 
− fuel oil purifier motor; 
− air compressor motor. 
 
Fuel oil transfer and purification systems 
 
Draw a sketch of fuel transfer and purification 
systems and explain the way of working. 
Describe the fuel bunkering procedure and safety 
precautions. 
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OPINIA Z  PRAKTYKI EKSPLOATACYJNEJ 
ON-BOARD TRAINING PERFORMANCE REPORT 
 
Statek nr                m/v                                                                Data 
Ship No. ............... m/v .............................................................. Date    .................................... 
 
Imię i nazwisko                                                                            Stanowisko 
Name                  .........................................................................Rank   .................................... 
 
Liczba dni praktyki: 
Training period (in days) ..................................................................................................... 
 

Charakterystyka 
Characteristics 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo 
dobry 

Very Good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie nadający 
się 

Unfit 

Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional Competence and 
Knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and Conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Inteligence and Sobriety 

     

Wypełnianie obowiązków   
 służbowych 
Performance of Duty Assignments 

     

Współpraca z załogą i  oficerami 
Cooperation with Crew and 
Officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and Personal 
Appearance 

     

 
Czy na podstawie wystawionej opinii można awansować kandydata: tak,  nie. 
Recommended for promotion:  ? Yes,   ?  No. 
 
Jeśli tak, to na jakie stanowisko?  
If yes, to what rank?......................................................................................................... 
 
Jeśli nie, to jakie środki mogą pomóc w uzyskaniu postępów? .............................................. 
If no, explain and indicate what could lead to progress?...................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
Uwagi:  .............................................................................................................................. 
Remarks: ............................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
 
...............................                                                                       ................................. 
Starszy mechanik                                                                                 Kapitan 
Chief Engineer                                                                                    Master 
 
 
 

 208



OPINIA Z  PRAKTYKI EKSPLOATACYJNEJ 
ON-BOARD TRAINING PERFORMANCE REPORT 
 
Statek nr                m/v                                                                Data 
Ship No. ............... m/v .............................................................. Date    .................................... 
 
Imię i nazwisko                                                                            Stanowisko 
Name                  .........................................................................Rank   .................................... 
 
Liczba dni praktyki: 
Training period (in days) ..................................................................................................... 
 

Charakterystyka 
Characteristics 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo 
dobry 

Very Good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie nadający 
się 

Unfit 

Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional Competence and 
Knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and Conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Inteligence and Sobriety 

     

Wypełnianie obowiązków   
 służbowych 
Performance of Duty Assignments 

     

Współpraca z załogą i  oficerami 
Cooperation with Crew and 
Officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and Personal 
Appearance 

     

 
Czy na podstawie wystawionej opinii można awansować kandydata: tak,  nie. 
Recommended for promotion:  ? Yes,   ?  No. 
 
Jeśli tak, to na jakie stanowisko?  
If yes, to what rank?......................................................................................................... 
 
Jeśli nie, to jakie środki mogą pomóc w uzyskaniu postępów? .............................................. 
If no, explain and indicate what could lead to progress?...................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
Uwagi:  .............................................................................................................................. 
Remarks: ............................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
 
...............................                                                                       ................................. 
Starszy mechanik                                                                                 Kapitan 
Chief Engineer                                                                                    Master 
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OPINIA Z  PRAKTYKI EKSPLOATACYJNEJ 
ON-BOARD TRAINING PERFORMANCE REPORT 
 
Statek nr                m/v                                                                Data 
Ship No. ............... m/v .............................................................. Date    .................................... 
 
Imię i nazwisko                                                                            Stanowisko 
Name                  .........................................................................Rank   .................................... 
 
Liczba dni praktyki: 
Training period (in days) ..................................................................................................... 
 

Charakterystyka 
Characteristics 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo 
dobry 

Very Good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie nadający 
się 

Unfit 

Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional Competence and 
Knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and Conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Inteligence and Sobriety 

     

Wypełnianie obowiązków   
 służbowych 
Performance of Duty Assignments 

     

Współpraca z załogą i  oficerami 
Cooperation with Crew and 
Officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and Personal 
Appearance 

     

 
Czy na podstawie wystawionej opinii można awansować kandydata: tak,  nie. 
Recommended for promotion:  ? Yes,   ?  No. 
 
Jeśli tak, to na jakie stanowisko?  
If yes, to what rank?......................................................................................................... 
 
Jeśli nie, to jakie środki mogą pomóc w uzyskaniu postępów? .............................................. 
If no, explain and indicate what could lead to progress?...................................................... 
........................................................................................................................................... 
Uwagi:  .............................................................................................................................. 
Remarks: ............................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
 
...............................                                                                       ................................. 
Starszy mechanik                                                                                 Kapitan 
Chief Engineer                                                                                    Master 
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OPINIA Z  PRAKTYKI EKSPLOATACYJNEJ 
ON-BOARD TRAINING PERFORMANCE REPORT 
 
Statek nr                m/v                                                                Data 
Ship No. ............... m/v .............................................................. Date    .................................... 
 
 
Imię i nazwisko                                                                            Stanowisko 
 
Name                  .........................................................................Rank   .................................... 
 
 
 
Liczba dni praktyki: 
Training period (in days) ..................................................................................................... 
 

Charakterystyka 
Characteristics 

Wyróżniający 
Excellent 

Bardzo 
dobry 

Very Good 

Dobry 
Good 

Dostateczny 
Satisfactory 

Nie nadający 
się 

Unfit 
Kompetencja i wiedza zawodowa 
Professional Competence and 
Knowledge 

     

Postawa i sprawowanie 
Attitude and Conduct 

     

Inteligencja i zdrowy rozsądek 
Inteligence and Sobriety 

     

Wypełnianie obowiązków   
 służbowych 
Performance of Duty Assignments 

     

Współpraca z załogą i  oficerami 
Cooperation with Crew and 
Officers 

     

Czystość i wygląd zewnętrzny 
Cleanliness and Personal 
Appearance 

     

 
Czy na podstawie wystawionej opinii można awansować kandydata: tak,  nie. 
Recommended for promotion:  ? Yes,   ?  No. 
 
Jeśli tak, to na jakie stanowisko?  
If yes, to what rank?......................................................................................................... 
 
Jeśli nie, to jakie środki mogą pomóc w uzyskaniu postępów? .............................................. 
If no, explain and indicate what could lead to progress?...................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
Uwagi:  .............................................................................................................................. 
Remarks: ............................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
 
...............................                                                                       ................................. 
Starszy mechanik                                                                                 Kapitan 
Chief Engineer                                                                                    Master 
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