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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Monter rurociągów okrętowych 712606

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Monter rur.
Ślusarz rurociągów.

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


7126 Plumbers and pipe fitters.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

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




Janusz Figurski – Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.
Adam Gajda – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Stanisław Popis – emeryt, ekspert niezależny, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






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

Recenzenci:



Dominika Cuper-Przybylska – Uniwersytet Morski, Gdynia.
Jerzy Kowalski – Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Elwira Bamburowicz – Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Kędzierzyn-Koźle.
Tadeusz Bąkała – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TECH-POL”, Puławy.

3

INFORMACJA O ZAWODZIE – Monter rurociągów okrętowych 712606
Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Monter rurociągów okrętowych wykonuje prace związane z wykonywaniem elementów,
montowaniem, demontowaniem, wykonywaniem prób szczelności okrętowych instalacji
rurociągowych5, transportowaniem elementów instalacji rurociągowych okrętowych, wykrywaniem
i usuwaniem nieszczelności w instalacjach rurociągowych okrętowych. Wszystkie czynności wykonuje
zgodnie z instrukcjami technologicznym3 i przyjętymi procedurami.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Monter rurociągów okrętowych wytwarza elementy rurociągów okrętowych, montuje, demontuje,
wykonuje próby szczelności, przeglądy okresowe oraz naprawy okrętowych instalacji rurociągowych:
sanitarnych, siłownianych10, ogrzewczych, chłodniczych, spalinowych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych i ładunkowych.
Montuje niezbędne urządzenia, wykonuje powłoki antykorozyjne7 oraz izolację cieplną okrętowych
instalacji rurociągowych. Uczestniczy w wykonywaniu przeglądów okresowych, remontów oraz
odbiorze technicznym okrętowych instalacji rurociągowych.
Praca montera rurociągów okrętowych ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowania jednostek
pływających oraz pozwala na uniknięcie dużych strat materialnych związanych z ich eksploatacją (np.
wskutek awarii instalacji lub nieszczelnej izolacji cieplnej).
Sposoby wykonywania pracy
Wykonywanie pracy w zawodzie monter rurociągów okrętowych polega m.in. na:
 analizowaniu dokumentacji technicznej okrętowych instalacji rurociągowych,
 wykonywaniu i kształtowaniu elementów okrętowych instalacji rurociągowych,
 wykonywaniu połączeń nierozłącznych8 oraz rozłącznych9 elementów okrętowych instalacji
rurociągowych,
 montowaniu oraz demontowaniu okrętowych instalacji rurociągowych,
 przygotowywaniu i montowaniu armatury okrętowych instalacji rurociągowych,
 montowaniu uchwytów mocujących rurociągi14,
 wykonywaniu przejść okrętowych instalacji rurociągowych przez grodzie2 i pokłady6,
 wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych oraz izolacji cieplnej okrętowych instalacji
rurociągowych,
 wykonywaniu prób szczelności, lokalizowaniu oraz usuwaniu nieszczelności okrętowych instalacji
rurociągowych,
 transportowaniu elementów okrętowych instalacji rurociągowych,
 kontrolowaniu jakości wykonanej przez siebie pracy.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Monter rurociągów okrętowych wykonuje pracę w halach produkcyjnych, na wolnym powietrzu,
w stoczniach, na morzu, we wnętrzach kadłubów jednostek pływających. Często praca odbywa się
w warunkach szkodliwych, uciążliwych – również w znacznym oddaleniu od miejsca zamieszkania.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Monter rurociągów okrętowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 maszyny, urządzenia i narzędzia do kształtowania i obróbki elementów okrętowych instalacji
rurociągowych (np. narzędzia do obróbki ręcznej, przecinaki, nożyce, obcinarki, szlifierki, giętarki,
elektronarzędzia),
 maszyny, urządzenia i narzędzia do montażu i demontażu okrętowych instalacji rurociągowych
(np. klucze, wkrętaki, szlifierki kątowe, urządzenia transportu ręcznego),
 urządzenia do transportu elementów okrętowych instalacji rurociągowych (np. wózki, wciągarki,
podnośniki, wielokrążki),
 urządzenia do wykonywania połączeń elementów okrętowych instalacji rurociągowych (np.
urządzenia do spawania, lutowania, gwintownice),
 urządzenia do wykonywania prób szczelności okrętowych instalacji rurociągowych (np. pompy,
sprężarki, manometry),
 narzędzia i przyrządy do pomiaru długości i kąta,
 przyrządy do trasowania12,
 urządzenia do oczyszczania powierzchni rurociągów (np. szczotki druciane),
 urządzenia i narzędzia do nakładania powłok antykorozyjnych (np. pędzle, pistolety natryskowe),
 urządzenia i narzędzia do wykonywania izolacji cieplnej okrętowych instalacji rurociągowych (np.
klucze, wkrętaki, wkrętarki, piły ręczne, szpachelki, wycinaki, wiertarki),
 urządzenia do komunikacji z innymi osobami na terenie jednostki pływającej (np. radiotelefon,
telefon).
Organizacja pracy
Monter rurociągów okrętowych w zależności od wielkości i specyfiki przedsiębiorstwa może
pracować w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w różnych godzinach pracy, różnej
lokalizacji geograficznej jednostek pływających, na których wykonywana jest praca.
Może wykonywać czynności samodzielnie lub w zespole (np. brygadzie, z pracownikami innych firm
oraz instytucji). Praca montera rurociągów okrętowych jest nadzorowana przez brygadzistę, mistrza
lub kontrolera jakości.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Podstawowymi zagrożeniami związanymi z wykonywaniem zawodu monter rurociągów okrętowych
są m.in.:
 oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, praca w zapyleniu, zmiennej
temperaturze i wilgotności powietrza, mogące prowadzić do chorób układu oddechowego,
 podnoszenie ciężkich przedmiotów oraz wymuszona pozycja ciała, mogące prowadzić do urazów
kręgosłupa,
 praca na wysokości (powyżej 1 m), mogąca prowadzić do upadków, potłuczeń i złamania kości,
 praca w ciasnych pomieszczeniach słabo oświetlonych i słabo wentylowanych, mogąca prowadzić
do osłabienia wzroku oraz chorób układu oddechowego,
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ruchome części maszyn, urządzeń i oprzyrządowania technologicznego, niewłaściwe
posługiwanie się urządzeniami, mogące prowadzić do urazów i skaleczeń,
śliskie, nierówne powierzchnie, mogące prowadzić do poślizgnięć, upadków i kontuzji,
użytkowanie maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym, mogące prowadzić do
porażenia prądem elektrycznym,
występowanie hałasu ponad dopuszczalne normy, mogące prowadzić do osłabienia słuchu,
występowanie lotnych substancji chemicznych, mogące prowadzić do chorób układu
oddechowego, wzroku lub alergii,
występowanie zjawiska olśnienia przykrego15, mogące prowadzić do zaburzenia widzenia.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód monter rurociągów okrętowych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 silna budowa ciała,
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu węchu,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 brak lęku przed wysokością,
 zmysł równowagi,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 rozróżnianie barw,
 widzenie stereoskopowe,
 czucie dotykowe,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 powonienie,
 spostrzegawczość,
 szybki refleks;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia techniczne,
 wyobraźnia przestrzenna,
 logiczne myślenie,
 dobra pamięć,
 koncentracja uwagi,
 podzielność uwagi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);
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w kategorii cech osobowościowych
 zainteresowania techniczne,
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 radzenie sobie ze stresem,
 gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
 gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 dyspozycyjność,
 samodzielność,
 samokontrola,
 cierpliwość,
 dokładność,
 rzetelność.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Pracę montera rurociągów okrętowych należy zaliczyć do prac ciężkich zarówno pod względem
fizycznym (prace montażowe, transportowe), jak i psychicznym, co wynika ze świadomości
posiadania wpływu na bezpieczeństwo innych ludzi oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo
użytkowania jednostek pływających, przedstawiających zwykle znaczną wartość finansową. Dlatego
od osób wykonujących ten zawód wymagany jest m.in. dobry ogólny stan zdrowia, wytrzymałość na
długotrwały wysiłek fizyczny oraz radzenie sobie ze stresem.
Do przeciwwskazań należy zaliczyć m.in.:
 choroby ograniczające ruchy rąk lub nóg, np. reumatyzm,
 choroby powodujące zaburzenia świadomości,
 wady serca uniemożliwiające wykonywanie ciężkich prac fizycznych,
 zaburzenia równowagi,
 dysfunkcję narządu słuchu, której nie można skorygować aparatem słuchowym,
 dysfunkcję narządu wzroku, której nie można skorygować okularami lub szkłami kontaktowymi,
 skłonności do choroby morskiej,
 przewlekłe choroby płuc, oskrzeli,
 klaustrofobię,
 lęk przestrzeni,
 zawroty głowy.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie monter rurociągów okrętowych wskazane jest wykształcenie
zawodowe (branżowa szkoła I stopnia – dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu
mechanicznym.
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Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Kwalifikacje przydatne do pracy w zawodzie monter rurociągów okrętowych można uzyskać
w następujący sposób:
 po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie
pokrewnym i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wyodrębnione w tym w zawodzie,
np. w zawodzie monter systemów rurociągowych, w zakresie kwalifikacji MG.28 Montaż
systemów rurociągowych,
 poprzez ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie pokrewnym, np. monter systemów rurociągowych, w zakresie
kwalifikacji MG.28 Montaż systemów rurociągowych,
 w wyniku przyuczenia do zawodu podczas pracy na stanowisku monter rurociągów okrętowych
pod nadzorem doświadczonego pracownika oraz samokształcenia i potwierdzenia kwalifikacji.
Wymienione wyżej kwalifikacje potwierdzane są przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu w zawodzie monter rurociągów okrętowych może być:
 uprawnienie do cięcia gazowego i sczepiania elektrycznego,
 uprawnienie do pracy z urządzeniami wysokociśnieniowymi,
 uprawnienie do pracy z wykorzystaniem dźwignic z poziomu „0”,
 uprawnienie kierowcy operatora wózka widłowego.
Ponadto podjęcie pracy w zawodzie ułatwić mogą certyfikaty potwierdzające odbycie kursów
związanych z wykonywaniem tego zawodu, w szczególności:
 spawalnicze,
 cięcia gazowego (plazmowego) metali i sczepiania elektrycznego metali,
 czytania rysunku izometrycznego,
 lutowania,
 użytkowania urządzeń dźwignicowych,
 pracy z urządzeniami wysokociśnieniowymi.
WAŻNE:
Istotnym atutem dla osób podejmujących pracę w zawodzie monter rurociągów okrętowych jest ciągłość
ważności dodatkowych uprawnień.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Monter rurociągów okrętowych, który ukończył szkołę branżową I stopnia, może podwyższyć swoje
kwalifikacje zawodowe poprzez:
 uzyskanie kwalifikacji w zakresie zawodów pokrewnych,
 uzyskanie wykształcenia średniego i zdobycie tytułu technika mechanika okrętowego, następnie
zdanie egzaminu dojrzałości i ukończenie wyższej uczelni,
 doskonalenie własnych kompetencji zawodowych poprzez uczestniczenie w specjalistycznych
kursach i szkoleniach z zakresu budowy i montażu rurociągów okrętowych, spawalnictwa,
użytkowania urządzeń wysokociśnieniowych, użytkowania urządzeń dźwignicowych, np.
organizowanych przez jednostki uprawnione do prowadzenia tego typu kursów i szkoleń.
Monter rurociągów okrętowych może awansować w hierarchii zatrudniającej go instytucji na wyższe
stanowiska (np. brygadzisty, mistrza, kontrolera jakości). Zwykle jest to uwarunkowane przede
wszystkim zdobyciem doświadczenia zawodowego.
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Możliwości potwierdzania kompetencji
Monter rurociągów okrętowych może potwierdzać swoje kwalifikacje poprzez:
 zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pokrewnym monter systemów
rurociągowych w zakresie kwalifikacji MG.28 Montaż systemów rurociągowych i uzyskanie
świadectwa w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
 uznanie przez pracodawcę kompetencji nabytych przez pracownika podczas wykonywania pod
nadzorem doświadczonego pracownika zadań zawodowych montera rurociągów oraz w wyniku
samokształcenia – potwierdzonych stosownym zaświadczeniem wydanym przez pracodawcę,
 uzyskanie uprawnień do obsługi urządzeń dźwignicowych potwierdzone zaświadczeniem
(świadectwem) kwalifikacyjnym wydanym przez właściwą jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego,
 uzyskanie uprawnień do pracy z urządzeniami wysokociśnieniowymi potwierdzone
zaświadczeniem (świadectwem) kwalifikacyjnym wydanym przez właściwą jednostkę Urzędu
Dozoru Technicznego,
 uzyskanie uprawnień spawalniczych potwierdzonych wydaniem świadectwa np. przez: Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach, Urząd Dozoru Technicznego lub Polski Rejestr Statków.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie monter rurociągów okrętowych może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Monter rurociągów górniczych
Monter rurociągów przemysłowych
s
Monter systemów rurociągowych
s
Ślusarz
s
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Monter maszyn i urządzeń okrętowych

Kod zawodu
712605
712607
712613
722204
723310
821104

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie monter rurociągów okrętowych wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9

Wykonywanie elementów okrętowych instalacji rurociągowych.
Wykonywanie połączeń elementów okrętowych instalacji rurociągowych.
Montowanie uchwytów mocujących okrętowych instalacji rurociągowych.
Wykonywanie przejść okrętowych instalacji rurociągowych przez pokłady i grodzie.
Montowanie okrętowych instalacji rurociągowych oraz wykonywanie prób drożności i prób
ciśnieniowych.
Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych oraz izolacji cieplnej okrętowych instalacji
rurociągowych.
Wykonywanie przeglądów okresowych oraz prób zdawczych okrętowych instalacji
rurociągowych.
Demontowanie okrętowych instalacji rurociągowych.
Lokalizowanie uszkodzeń i wykonywanie naprawy okrętowych instalacji rurociągowych.
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3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie elementów okrętowych instalacji
rurociągowych do montażu
Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie elementów okrętowych instalacji rurociągowych
do montażu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Wykonywanie elementów okrętowych instalacji rurociągowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady rysunku technicznego, w szczególności
11
rysunku izometrycznego ;
Dokumentację technologiczną elementów
okrętowych instalacji rurociągowych;
Rodzaje i właściwości materiałów stosowanych
do wykonywania elementów okrętowych
instalacji rurociągowych;
Metody kształtowania elementów okrętowych
instalacji rurociągowych;
Zasady użytkowania maszyn, urządzeń,
przyrządów, narzędzi do kształtowania i obróbki
elementów okrętowych instalacji
rurociągowych;
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
obowiązujące podczas wykonywania elementów
okrętowych instalacji rurociągowych.











Odczytywać rysunek techniczny, w szczególności
rysunek izometryczny;
Wykonywać elementy okrętowych instalacji
rurociągowych z zastosowaniem właściwych
materiałów;
Odczytywać w sposób właściwy dokumentację
technologiczną elementów okrętowych
instalacji rurociągowych;
Kształtować elementy okrętowych instalacji
rurociągowych;
Wykonywać obróbkę ręczną i maszynową
elementów okrętowych instalacji
rurociągowych;
Kontrolować jakość wykonanych elementów
okrętowych instalacji rurociągowych;
Wykonywać elementy okrętowych instalacji
rurociągowych z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Z2 Wykonywanie połączeń elementów okrętowych instalacji rurociągowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Rodzaje połączeń elementów okrętowych
instalacji rurociągowych;
Metody łączenia elementów okrętowych
instalacji rurociągowych;
Materiały pomocnicze stosowane podczas
łączenia elementów okrętowych instalacji
rurociągowych;
Zasady użytkowania urządzeń, przyrządów oraz
narzędzi stosowanych podczas łączenia
elementów okrętowych instalacji
rurociągowych;
Dokumentację techniczną procesów łączenia
elementów okrętowych instalacji
rurociągowych;
Zasady kontroli jakości wykonanych połączeń
elementów okrętowych instalacji
rurociągowych;
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
obowiązujące podczas wykonywania elementów
okrętowych instalacji rurociągowych.
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Wykonywać łączenia elementów okrętowych
instalacji rurociągowych z wykorzystaniem
materiałów pomocniczych;
Łączyć elementy okrętowych instalacji
rurociągowych z zastosowaniem odpowiednich
urządzeń, przyrządów oraz narzędzi;
Stosować dokumentację techniczną w
procesach łączenia elementów okrętowych
instalacji rurociągowych;
Dopasowywać krawędzie i powierzchnie
elementów okrętowych instalacji rurociągowych
w celu wykonania ich połączeń;
Kontrolować jakość wykonanych połączeń
elementów okrętowych instalacji
rurociągowych;
Wykonywać połączenia elementów okrętowych
instalacji rurociągowych z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
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3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie okrętowych instalacji rurociągowych na
jednostkach pływających
Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie okrętowych instalacji rurociągowych na jednostkach
pływających obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Montowanie uchwytów mocujących okrętowych instalacji rurociągowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Rodzaje i zasady montażu uchwytów mocujących
okrętowych instalacji rurociągowych;
Dokumentację techniczną montażu uchwytów
mocujących okrętowych instalacji
rurociągowych;
Zasady użytkowania urządzeń, przyrządów
oraz narzędzi stosowanych podczas montowania
uchwytów mocujących okrętowych instalacji
rurociągowych;
Właściwości materiałów stosowanych podczas
montowania uchwytów mocujących okrętowych
instalacji rurociągowych;
Zasady kontroli jakości wykonanego montażu
uchwytów mocujących okrętowych instalacji
rurociągowych;
Zasady BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska,
obowiązujące podczas montowania uchwytów
mocujących okrętowych instalacji
rurociągowych.










Montować uchwyty mocujące okrętowe
instalacje rurociągowe z wykorzystaniem
odpowiednich urządzeń, przyrządów oraz
narzędzi;
Montować uchwyty mocujące okrętowe
instalacje rurociągowe z zastosowaniem
niezbędnych materiałów;
Korzystać z dokumentacji technicznej procesów
montażu uchwytów mocujących okrętowych
instalacji rurociągowych;
Dobierać i przygotowywać do montażu uchwyty
mocujące okrętowych instalacji rurociągowych;
Kontrolować jakość wykonanego montażu
uchwytów mocujących okrętowych instalacji
rurociągowych;
Wykonywać montaż uchwytów mocujących
okrętowych instalacji rurociągowych zgodnie
z dokumentacją i z zachowaniem zasad BHP,
ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Z4 Wykonywanie przejść okrętowych instalacji rurociągowych przez pokłady i grodzie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Zasady wykonywania przejść okrętowych
instalacji rurociągowych przez pokłady i grodzie
zgodnie z dokumentacją techniczna i zaleceniami
13
Towarzystw Klasyfikacyjnych ;
Dokumentację techniczną wykonywania przejść
okrętowych instalacji rurociągowych przez
pokłady i grodzie;
Urządzenia, przyrządy oraz narzędzia stosowane
podczas wykonywania przejść okrętowych
instalacji rurociągowych przez pokłady i grodzie;
Materiały stosowane podczas wykonywania
przejść okrętowych instalacji rurociągowych
przez pokłady i grodzie;
Zasady kontroli jakości wykonanych przejść
okrętowych instalacji rurociągowych przez
pokłady i grodzie;
Zasady BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska,
obowiązujące podczas wykonywania przejść
okrętowych instalacji rurociągowych przez
pokłady i grodzie.
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Wykonywać przejścia okrętowych instalacji
rurociągowych przez pokłady i grodzie
z zastosowaniem odpowiednich urządzeń,
przyrządów oraz narzędzi;
Dobierać materiały stosowane podczas
wykonywania przejść okrętowych instalacji
rurociągowych przez pokłady i grodzie;
Wykonywać przejścia okrętowych instalacji
rurociągowych przez pokłady i grodzie
z zastosowaniem dokumentacji technicznej oraz
zaleceń Towarzystw Klasyfikacyjnych;
Kontrolować jakość wykonanych przejść
okrętowych instalacji rurociągowych
przez pokłady i grodzie;
Wykonywać przejścia okrętowych instalacji
rurociągowych przez pokłady i grodzie
z zachowaniem zasad BHP, ochrony ppoż.
i ochrony środowiska.
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Z5 Montowanie okrętowych instalacji rurociągowych oraz wykonywanie prób drożności i prób
ciśnieniowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

















Rodzaje okrętowych instalacji rurociągowych
okrętowych;
4
Rodzaje i właściwości mediów
transportowanych okrętowymi instalacjami
rurociągowymi;
Dokumentację oraz schematy montażowe
okrętowych instalacji rurociągowych;
Rodzaje urządzeń dodatkowych, aparaturę
kontrolno-pomiarową, urządzenia
zabezpieczające oraz sygnalizacyjne okrętowych
instalacji rurociągowych;
Zasady oznaczania i opisywania okrętowych
instalacji rurociągowych;
Zasady użytkowania urządzeń, przyrządów
oraz narzędzi monterskich oraz pomiarowych
stosowanych podczas montowania,
wykonywania prób drożności oraz prób
ciśnieniowych okrętowych instalacji
rurociągowych;
Procedury wykonywania prób drożności oraz
prób ciśnieniowych okrętowych instalacji
rurociągowych;
Zasady BHP, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska, obowiązujące podczas
montowania okrętowych instalacji
rurociągowych, wykonywania prób drożności
oraz prób ciśnieniowych okrętowych instalacji
rurociągowych.











Użytkować urządzenia, przyrządy oraz narzędzia
monterskie oraz pomiarowe stosowane podczas
montowania okrętowych instalacji
rurociągowych;
Użytkować urządzenia, przyrządy oraz narzędzia
monterskie oraz pomiarowe stosowane podczas
wykonywania prób drożności oraz prób
ciśnieniowych okrętowych instalacji
rurociągowych;
Dobierać i montować urządzenia dodatkowe,
aparaturę kontrolno-pomiarową, urządzenia
zabezpieczające oraz sygnalizacyjne okrętowych
instalacji rurociągowych;
Montować różne rodzaje okrętowych instalacji
rurociągowych zgodnie z dokumentacją
i zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
Znakować rodzaje okrętowych instalacji
rurociągowych stosownie do rodzajów
i właściwości transportowanych mediów;
Wykonywać próby drożności oraz próby
ciśnieniowe okrętowych instalacji
rurociągowych zgodnie z procedurami
i zachowaniem zasad BHP, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Z6 Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych oraz izolacji cieplnej okrętowych instalacji
rurociągowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Sposoby ochrony przed korozją;
Urządzenia, przyrządy i narzędzia
wykorzystywane podczas wykonywania
zabezpieczeń antykorozyjnych okrętowych
instalacji rurociągowych;
Materiały i technologie wykorzystywane
do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych
okrętowych instalacji rurociągowych;
Zasady kontroli jakości wykonanych
zabezpieczeń antykorozyjnych okrętowych
instalacji rurociągowych;
Urządzenia, przyrządy i narzędzia
wykorzystywane podczas wykonywania izolacji
cieplnej okrętowych instalacji rurociągowych;
Materiały i technologie wykorzystywane
do wykonywania izolacji cieplnej okrętowych
instalacji rurociągowych;
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Użytkować urządzenia, przyrządy i narzędzia
wykorzystywane podczas wykonywania
zabezpieczeń antykorozyjnych okrętowych
instalacji rurociągowych;
Użytkować urządzenia, przyrządy i narzędzia
wykorzystywane podczas wykonywania izolacji
cieplnej okrętowych instalacji rurociągowych;
Dobierać materiały wykorzystywane
do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych
okrętowych instalacji rurociągowych;
Dobierać materiały wykorzystywane
do wykonywania izolacji cieplnej okrętowych
instalacji rurociągowych;
Kontrolować jakość wykonanych zabezpieczeń
antykorozyjnych okrętowych instalacji
rurociągowych;
Kontrolować jakość wykonanej izolacji cieplnej
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Zasady kontroli jakości wykonanej izolacji
cieplnej okrętowych instalacji rurociągowych;
Zasady BHP, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska obowiązujące podczas
wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych
okrętowych instalacji rurociągowych;
Zasady BHP, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska, obowiązujące podczas
wykonywania izolacji cieplnych okrętowych
instalacji rurociągowych.





okrętowych instalacji rurociągowych;
Wykonywać zabezpieczenia antykorozyjne
okrętowych instalacji rurociągowych zgodnie
z instrukcją technologiczną i zachowaniem zasad
BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
Wykonywać izolacje cieplne okrętowych
instalacji rurociągowych zgodnie z instrukcją
technologiczną i zachowaniem zasad BHP,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Obsługiwanie okrętowych instalacji rurociągowych
Kompetencja zawodowa Kz3: Obsługiwanie okrętowych instalacji rurociągowych obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z7 Wykonywanie przeglądów okresowych oraz prób zdawczych okrętowych instalacji
rurociągowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





















Dokumentację techniczną wykonywania
przeglądów okresowych okrętowych instalacji
rurociągowych;
Dokumentację techniczną wykonywania prób
zdawczych okrętowych instalacji rurociągowych;
Procedury wykonywania przeglądów
okresowych okrętowych instalacji
rurociągowych;
Procedury wykonywania prób zdawczych
okrętowych instalacji rurociągowych;
Zasady użytkowania maszyn, urządzeń,
przyrządów i narzędzi do wykonywania
przeglądów okresowych okrętowych instalacji
rurociągowych;
Zasady użytkowania maszyn, urządzeń,
przyrządów i narzędzi do wykonywania prób
zdawczych okrętowych instalacji rurociągowych;
Właściwości materiałów stosowanych podczas
wykonywania przeglądów okresowych
okrętowych instalacji rurociągowych;
Właściwości materiałów stosowanych podczas
wykonywania prób zdawczych okrętowych
instalacji rurociągowych;
Zasady BHP, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska, obowiązujące podczas
wykonywania przeglądów okresowych
okrętowych instalacji rurociągowych;
Zasady BHP, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska obowiązujące podczas
wykonywania prób zdawczych okrętowych
instalacji rurociągowych.
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Użytkować maszyny, urządzenia, przyrządy
i narzędzia do wykonywania przeglądów
okresowych okrętowych instalacji
rurociągowych;
Dokonywać przeglądów okresowych
okrętowych instalacji rurociągowych
z zastosowaniem niezbędnych materiałów;
Dokonywać przeglądów okresowych
okrętowych instalacji rurociągowych zgodnie
z dokumentacją techniczną, procedurami
i zachowaniem zasad BHP, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
Wykonywać próby zdawcze okrętowych
instalacji rurociągowych z zastosowaniem
właściwych maszyn, urządzeń, przyrządów;
Dobierać materiały stosowane podczas
wykonywania prób zdawczych okrętowych
instalacji rurociągowych;
Dokonywać prób zdawczych okrętowych
instalacji rurociągowych zgodnie
z dokumentacją techniczną, procedurami
i zachowaniem zasad BHP, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
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Z8 Demontowanie okrętowych instalacji rurociągowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Dokumentację oraz procedury demontażu
okrętowych instalacji rurociągowych;
Zasady oznaczania i opisywania okrętowej
instalacji rurociągowej;
Zasady użytkowania urządzeń, przyrządów,
narzędzi monterskich oraz pomiarowych
stosowanych podczas demontowania
okrętowych instalacji rurociągowych;
Zasady usuwania powłok ochronnych oraz
izolacji cieplnych okrętowych instalacji
rurociągowych;
Zasady przemieszczania i składowania
zdemontowanych elementów okrętowych
instalacji rurociągowych;
Zasady BHP, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska, obowiązujące podczas
demontowania okrętowych instalacji
rurociągowych.







Użytkować urządzenia, przyrządy oraz narzędzia
monterskie oraz pomiarowe stosowane podczas
wykonywania demontażu okrętowych instalacji
rurociągowych;
Demontować okrętowe instalacje rurociągowe
zgodnie z dokumentacją, procedurami
i z zachowaniem zasad BHP, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
Usuwać powłoki ochronne oraz izolacje cieplne
okrętowych instalacji rurociągowych zgodnie
z dokumentacją, procedurami i zachowaniem
zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
Przemieszczać oraz składować zdemontowane
elementy okrętowych instalacji rurociągowych
z zachowaniem zasad BHP, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Z9 Lokalizowanie uszkodzeń i wykonywanie naprawy okrętowych instalacji rurociągowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zasady diagnozowania okrętowych instalacji
1
rurociągowych ;
Procedury wykonywania naprawy okrętowych
instalacji rurociągowych;
Zasady wymiany odcinków okrętowych instalacji
rurociągowych;
Zasady użytkowania maszyn, urządzeń,
przyrządów i narzędzi do lokalizowania
uszkodzeń i nieszczelności oraz naprawy
okrętowych instalacji rurociągowych;
Materiały stosowane do wykonywania naprawy
okrętowych instalacji rurociągowych;
Zasady BHP, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska obowiązujące podczas
lokalizowania uszkodzeń oraz nieszczelności
okrętowych instalacji rurociągowych;
Zasady BHP, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska, obowiązujące podczas
wykonywania naprawy okrętowych instalacji
rurociągowych.












Wykonywać diagnostykę organoleptyczną
okrętowych instalacji rurociągowych;
Lokalizować uszkodzenia i nieszczelności
okrętowych instalacji rurociągowych
z zastosowanie odpowiednich przyrządów
i urządzeń;
Wykonywać naprawy okrętowych instalacji
rurociągowych z zastosowanie odpowiednich
przyrządów, urządzeń, narzędzi;
Dobierać materiały stosowane do wykonywania
naprawy okrętowych instalacji rurociągowych;
Lokalizować uszkodzenia i nieszczelności
okrętowych instalacji rurociągowych zgodnie
z procedurami i zachowaniem zasad BHP,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
Wykonywać naprawy okrętowych instalacji
rurociągowych zgodnie z procedurami
i zachowaniem zasad BHP, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
Wymieniać odcinki okrętowych instalacji
rurociągowych zgodnie z procedurami
i zachowaniem zasad BHP, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie monter rurociągów okrętowych powinien posiadać kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

14

INFORMACJA O ZAWODZIE – Monter rurociągów okrętowych 712606
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki wykonywanych działań oraz za powierzone maszyny,
urządzenia, narzędzia i materiały wykorzystywane podczas montażu rurociągów okrętowych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z kulturą i etyką obowiązującymi na stanowisku pracy
montera rurociągów okrętowych.
Podejmowania działania i współdziałania w zespole podczas wykonywania zadań zawodowych
montera rurociągów okrętowych.
Planowania i organizowania czasu przeznaczonego na wykonywanie zadań zawodowych montera
rurociągów okrętowych.
Sprawdzania jakości własnej pracy podczas wykonywania zadań zawodowych.
Autorefleksji i korygowania własnych działań.
Podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej, nabywania nowych kompetencji zawodowych
w zakresie montażu rurociągów okrętowych.

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

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

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu monter rurociągów okrętowych

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

3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie monter rurociągów okrętowych nawiązują do
opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Monter rurociągów okrętowych może podjąć pracę między innymi:
 w stoczniach budowy statków i okrętów,
 w stoczniach jachtowych,
 w stoczniach remontowych,
 w przedsiębiorstwach recyklingu statków i okrętów,
 na platformach wiertniczych,
 na terminalach przeładunku ropy i gazu.
Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie montażu i naprawy rurociągów.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie kształci się w zawodzie
monter rurociągów okrętowych.
W preferowanych przez pracodawców pokrewnych zawodach szkolnych, np.: monter systemów
rurociągowych, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, kształcenie oferują branżowe szkoły
I stopnia o profilu mechanicznym. Kwalifikacje w tych zawodach potwierdzają (również w trybie
eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w powyższych zawodach szkolnych mogą oferować:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów.
Szkolenie
Szkolenia w zawodzie monter rurociągów okrętowych organizowane są przez przedsiębiorstwa
funkcjonujące w branży budowy i eksploatacji jednostek pływających. Są to najczęściej szkolenia
prowadzone we własnym zakresie i na własne potrzeby danego przedsiębiorstwa, przeznaczone dla
kandydatów do pracy, stażystów oraz pracowników.
Szkolenia mogą prowadzić także wyspecjalizowane firmy szkoleniowe, producenci maszyn i urządzeń
okrętowych, instytucje dozoru technicznego, producenci przyrządów pomiarowych oraz innych
urządzeń wykorzystywanych w pracy montera rurociągów okrętowych.
Przykładowa tematyka szkoleń oferowanych monterom rurociągów okrętowych może obejmować:
spawanie, lutowanie, używanie urządzeń dźwignicowych.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus
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4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) średnie wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie monter rurociągów
okrętowych wynosi około 4300 zł brutto miesięcznie. Pracownicy mniej doświadczeni mogą liczyć na
zarobki około 2900 zł brutto, natomiast doświadczeni oraz efektywni pracownicy mogą otrzymywać
od 6000 zł do 8000 zł brutto.
Wynagrodzenie zależne jest najczęściej od:
 posiadanych kwalifikacji zawodowych,
 doświadczenia zawodowego,
 efektywności pracy,
 zajmowanego stanowiska,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 rodzaju zatrudniającego przedsiębiorstwa (np. zakład publiczny, prywatny, duży, mały, korporacja
międzynarodowa),
 posiadanych dodatkowych uprawnień.
Pracodawcy poza wynagrodzeniem mogą oferować również pakiety usług medycznych oraz
rekreacyjno-sportowych.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie monter rurociągów okrętowych możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku (04-O), która nie ogranicza zakresu pola widzenia oraz
nie zaburza percepcji kształtów; wada powinna być skorygowana szkłami optycznymi lub
soczewkami kontaktowymi,
 słabo słyszące (03-L), pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technologicznych
oraz właściwego stanowiska pracy (np. pod kątem możliwości odbierania sygnałów alarmowych
i komunikowania się ze współpracownikami).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.












Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 802).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z późn. zm.).
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz.
849, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

Literatura branżowa:







Bernd T.: Armatura przemysłowa. Elementy konstrukcyjne rurociągów. CIBET, Warszawa 2001.
Ćwik Z., Żółtowski B.: Leksykon diagnostyki technicznej. Wydawnictwo Uczelniane Akademii
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996.
Ferenc K.: Spawalnictwo. WNT, Warszawa 2018.
Figurski J., Popis S.: Wykonywanie połączeń materiałów. WSiP, Warszawa 2015.
Figurski J., Popis S.: Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej.
WSiP, Warszawa 2016.
Więckiewicz W.: Instalacje kadłubowe statków morskich. WSM, Gdynia 2001.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:
















Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Centrum Doskonalenia Kadr: http://www.cdk-europartner.pl
Centrum Szkoleniowo Techniczne: http://www.cst.edu.pl/szkolenia-techniczne-zawodowe
Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe: https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2
Portal Akademii Morskiej w Szczecinie: https://www.am.szczecin.pl/
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal branży morskiej: http://www.gospodarkamorska.pl
Portal branży spawalniczej: http://www.e-spawalnik.pl
Portal Polskiego Rejestru Statków S.A.: https://www.prs.pl/strona-glowna.html
Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
Rejestr kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Serwis informacyjny Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego:
https://www.ciop.pl/
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standard
-orzecznictwa-lekarskiego-zus
Urząd Dozoru Technicznego: https://www.udt.gov.pl/
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

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

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych – Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

1

Diagnozowanie
okrętowych instalacji
rurociągowych

Rozpoznawanie stanu technicznego rurociągu
na podstawie przeprowadzonych badań bez
konieczności demontażu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
na podstawie: Ćwik Z.,
Żółtowski B.: Leksykon
diagnostyki technicznej.
Wydawnictwo Uczelniane
Akademii Techniczno-Rolniczej
w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996

2

Gródź

Pionowa przegroda kadłuba statku, dzieląca jego
wnętrze na przedziały.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/sjp/grodz;2
463110.html
[dostęp 31.10.2018]

3

Instrukcja
technologiczna

Dokument, w którym jest precyzyjnie zapisany
przebieg wykonania operacji technologicznej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://staff.uz.zgora.pl/
gmaniars/Pliki/Proces%20tech
nologiczny.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

4

Medium

Substancja przemieszczająca się w rurociągu
(np. paliwo ciekłe, sprężony gaz, sprężone powietrze,
woda).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/me
dium.html
[dostęp: 31.10.2018]

5

Okrętowe instalacje
rurociągowe

Zespół urządzeń zapewniających przesyłanie mediów
umożliwiających funkcjonowanie jednostki
pływającej. W skład okrętowej instalacji
rurociągowej wchodzą: rury odpowiednie do rodzaju
przesyłanego medium, dodatkowe elementy służące
do sterowania przepływem medium, np. zbiorniki,
zawory, regulatory, pompy, sprężarki, zawory
bezpieczeństwa.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Bernd T.: Armatura
przemysłowa. Elementy
konstrukcyjne rurociągów.
CIBET, Warszawa 2001

6

Pokład

Stały pomost między burtami statku.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/sjp/
poklad;2503500.html
[dostęp: 31.10.2018]

7

Powłoka
antykorozyjna

Warstwa materiału naniesiona na powierzchnię
metalową w celu zabezpieczenia przed
powstawaniem i rozwojem korozji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Figurski J., Popis S.:
Wykonywanie połączeń
materiałów. WSiP, Warszawa
2015

8

Połączenia
nierozłączne

Połączenia części posiadające te właściwość, że nie
jest możliwe rozdzielenia połączonych części bez
niszczenia tych części lub elementów je wiążących.

Figurski J., Popis S.: Rysunek
techniczny zawodowy w branży
mechanicznej i samochodowej.
WSiP, Warszawa 2016

9

Połączenia rozłączne

Połączenia części charakteryzujące się możliwością
ich rozdzielenia bez niszczenia tych części lub
elementów je łączących.

Figurski J., Popis S.: Rysunek
techniczny zawodowy w branży
mechanicznej i samochodowej.
WSiP, Warszawa 2016
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10

Rurociągi okrętowe
siłowniane

Sieć rurociągów przekazujących do siłowni okrętowej
media, np. rurociągi dostarczające media
do chłodzenia silników, rurociągi dostarczające
paliwo, środki smarujące.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://mechatronika.am.szczec
in.pl/download/mat_dyd/sem_
V_Silownie-Okretowe.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

11

Rysunek izometryczny

Odwzorowanie przestrzeni trójwymiarowej
na płaszczyźnie. Umożliwia przedstawienie bryły
na płaszczyźnie.

Figurski J., Popis S.: Rysunek
techniczny zawodowy w branży
mechanicznej i samochodowej.
WSiP, Warszawa 2016

12

Trasowanie

Wyznaczenie linii, w celu obróbki danej części,
miejsca montażu maszyny lub urządzenia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://portalnarzedzi.pl/
artykul/akademia-slusarstwaczesc-ix-trasowanie
[dostęp: 31.10.2018]

13

Towarzystwo
Klasyfikacyjne

Organizacja rzeczoznawcza zajmująca się głównie
systematyką i określaniem jednostek pływających.
Nadzoruje budowę i wyposażenie statku.
Wydaje certyfikaty i świadectwa uprawniające
do eksploatacji oraz do przemieszczania się
statku po wodach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.seaoo.com/blog/
towarzystwa-klasyfikacyjne
[dostęp: 31.10.2018]

14

Uchwyty mocujące
rurociągi

Elementy stosowane do stabilizowania położenia
elementów okrętowych instalacji rurociągowych
oraz całych okrętowych instalacji rurociągowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Bernd T.: Armatura
przemysłowa. Elementy
konstrukcyjne rurociągów.
CIBET, Warszawa 2001

15

Zjawisko olśnienia
przykrego

Stan narządu wzroku, podczas którego występuje
odczucie dyskomfortu, przykrości, rozdrażnienia bez
zmniejszenia zdolności widzenia. Spowodowane jest
występowaniem wysokiej wartości jaskrawości lub
nierównomiernego jej rozkładu w polu widzenia.
Powodem tego olśnienia może być bezpośrednia
obserwacja źródeł światła lub obserwacja odbić
źródeł światła od powierzchni odbijających w sposób
kierunkowy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://m.ciop.pl/CIOPPortalW
AR/file/57765/201407252535
&BP7_2012_22_26.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

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

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

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