
 

 
 

 
Projekt „Akademia wysokich lotów” 

Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 

ul. Działkowa 10, 96–100 Skierniewice, e-mail: ekonomikprojekt@wp.pl 
 

Załącznik  8a   Program stażu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i 

terminali  

 

Wprowadzenie 
Staż organizowany jest w ramach  projektu  ”Akademia wysokich lotów”  realizowanym w ramach Działania 

XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 

Jego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie praktycznych umiejętności 

przez uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali w Zespole 

Szkół Nr 3 w Skierniewicach.  

 

Organizacja stażu  
1. Wymiar stażu – 150 godzin  

2. Okres realizacji stażu: 5-30 lipca  oraz  2 - 27 sierpnia 2021 r. 

3. Zakład pracy zapewnia wyposażone w pełni stanowisko pracy stażysty 

4. Procedury wdrażania stażysty do pracy obejmują: ogólne szkolenie dotyczące przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, szkolenie stanowiskowe BHP, 

zapoznanie z organizacją i strukturą zakładu oraz z regulaminem pracy. 

Pod kierunkiem opiekuna stażu stażysta, indywidualnie lub w grupach, wykonuje ćwiczenia 

praktyczne, obserwuje i analizuje prezentowane czynności, wykonuje je samodzielnie.  

5. Uczniowie odbywający staże powinni dokumentować kształtowane umiejętności poznawczo-

praktyczne. Opisy wykonywanych ćwiczeń praktycznych, nowości techniczno-technologiczne  

i organizacyjne będą zapisywane w dzienniku przebiegu stażu.  

6. Zaliczenie stażu odbywać się będzie na podstawie protokołu egzaminu praktycznego oceny stażu, 

dziennika przebiegu stażu, formularza monitoringu stażu  oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu.  

7. W trakcie stażu podmiot przyjmujący  na  staż monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności 

przez stażystę, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz udziela stażyście informacji 

zwrotnej. Monitoring przeprowadzony będzie 2 razy w ciągu stażu w oparciu o formularz monitoringu. 

8. Stażysta zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie. 

Program stażu-obsługa magazynu   

zakres stażu/zakres obowiązków umiejętności (cele edukacyjne) 

W wyniku procesu kształcenia w ramach stażu uczeń 

powinien: 

1. Zapoznać się z funkcjonowaniem jednostki gospodarczej z 

uwzględnieniem jej funkcji wewnętrznych oraz 

powiązań z otoczeniem; 

2. Zastosować i pogłębiać wiedzę teoretyczną w praktyce 

gospodarczej; 

3. Wykształcić i doskonalić umiejętności praktyczne związane 

z zawodem oraz umiejętności pracy i 

współdziałania w zespole; 

4. Wzmocnić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy; 

5. Poznać i przestrzegać przepisy prawa pracy 

6. Zastosować się do zasad obowiązujących w 

przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe; 

7. Przestrzegać zasady kultury i etyki; 

Uczeń zna:  

-strukturę organizacyjną i regulamin 

organizacyjny magazynów 

-regulamin pracy magazynów 

- zadania magazynów w portach i 

terminalach. 

-rodzaje wyposażenia i urządzeń 

transportowych i magazynowych 

- zasady inwentaryzacji 

- środki transportu bliskiego i transportu 

dalekiego 

- rozmieszczenie ładunków w środkach 

transportu dalekiego oraz prace 

organizacyjne związane z przeładunkiem 

towarów i ładunków 

-regały magazynowe niskiego i wysokiego 

składowania oraz potrafi je obsługiwać 
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Projekt „Akademia wysokich lotów” 

Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 

ul. Działkowa 10, 96–100 Skierniewice, e-mail: ekonomikprojekt@wp.pl 
 

Załącznik  8a   Program stażu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i 

terminali  

 

Wprowadzenie 
Staż organizowany jest w ramach  projektu  ”Akademia wysokich lotów”  realizowanym w ramach Działania 

XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 

Jego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie praktycznych umiejętności 

przez uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali w Zespole 

Szkół Nr 3 w Skierniewicach.  

 

Organizacja stażu  
1. Wymiar stażu – 150 godzin  

2. Okres realizacji stażu: 5-30 lipca  oraz  2 - 27 sierpnia 2021 r. 

3. Zakład pracy zapewnia wyposażone w pełni stanowisko pracy stażysty 

4. Procedury wdrażania stażysty do pracy obejmują: ogólne szkolenie dotyczące przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, szkolenie stanowiskowe BHP, 

zapoznanie z organizacją i strukturą zakładu oraz z regulaminem pracy. 

Pod kierunkiem opiekuna stażu stażysta, indywidualnie lub w grupach, wykonuje ćwiczenia 

praktyczne, obserwuje i analizuje prezentowane czynności, wykonuje je samodzielnie.  

5. Uczniowie odbywający staże powinni dokumentować kształtowane umiejętności poznawczo-

praktyczne. Opisy wykonywanych ćwiczeń praktycznych, nowości techniczno-technologiczne  

i organizacyjne będą zapisywane w dzienniku przebiegu stażu.  

6. Zaliczenie stażu odbywać się będzie na podstawie protokołu egzaminu praktycznego oceny stażu, 

dziennika przebiegu stażu, formularza monitoringu stażu  oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu.  

7. W trakcie stażu podmiot przyjmujący  na  staż monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności 

przez stażystę, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz udziela stażyście informacji 

zwrotnej. Monitoring przeprowadzony będzie 2 razy w ciągu stażu w oparciu o formularz monitoringu. 

8. Stażysta zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie. 

Program stażu- przedsiębiorstwo transportowe  
 

zakres stażu/zakres obowiązków umiejętności (cele edukacyjne) 

W wyniku procesu kształcenia w ramach stażu uczeń 

powinien: 

1. Zapoznać się z funkcjonowaniem jednostki 

gospodarczej z uwzględnieniem jej funkcji wewnętrznych 

oraz 

powiązań z otoczeniem; 

2. Zastosować i pogłębiać wiedzę teoretyczną w praktyce 

gospodarczej; 

3. Wykształcić i doskonalić umiejętności praktyczne 

związane z zawodem oraz umiejętności pracy i 

współdziałania w zespole; 

4. Wzmocnić poczucie odpowiedzialności za jakość 

pracy; 

5. Poznać i przestrzegać przepisy prawa pracy 

6. Zastosować się do zasad obowiązujących w 

przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe; 

7. Przestrzegać zasady kultury i etyki; 

Uczeń potrafi: 

- określić zasady transportu ładunku różnymi 

środkami transportu  

- nadawać i  odbierać towar,  

- kontrolować stanu towaru i jego opakowania 

- sporządzać niezbędną dokumentację na każdym 

etapie realizacji zlecenia, 

- prowadzić doradztwo spedycyjno-transportowe, 

- dobierać najkorzystniejsze dla klienta warunki 

transportu 

-sklasyfikować urządzenia transportu bliskiego 

stosowane w portach i terminalach  
- obliczyć należność za usługę transportową,  

- skontrolować przebieg ładunku, 
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Projekt „Akademia wysokich lotów” 

Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 

ul. Działkowa 10, 96–100 Skierniewice, e-mail: ekonomikprojekt@wp.pl 
 

Załącznik  8a   Program stażu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i 

terminali  

 

Wprowadzenie 
Staż organizowany jest w ramach  projektu  ”Akademia wysokich lotów”  realizowanym w ramach Działania 

XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 

Jego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie praktycznych umiejętności 

przez uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali w Zespole 

Szkół Nr 3 w Skierniewicach.  

 

Organizacja stażu  
1. Wymiar stażu – 150 godzin  

2. Okres realizacji stażu: 5-30 lipca  oraz  2 - 27 sierpnia 2021 r. 

3. Zakład pracy zapewnia wyposażone w pełni stanowisko pracy stażysty 

4. Procedury wdrażania stażysty do pracy obejmują: ogólne szkolenie dotyczące przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, szkolenie stanowiskowe BHP, 

zapoznanie z organizacją i strukturą zakładu oraz z regulaminem pracy. 

Pod kierunkiem opiekuna stażu stażysta, indywidualnie lub w grupach, wykonuje ćwiczenia 

praktyczne, obserwuje i analizuje prezentowane czynności, wykonuje je samodzielnie.  

5. Uczniowie odbywający staże powinni dokumentować kształtowane umiejętności poznawczo-

praktyczne. Opisy wykonywanych ćwiczeń praktycznych, nowości techniczno-technologiczne  

i organizacyjne będą zapisywane w dzienniku przebiegu stażu.  

6. Zaliczenie stażu odbywać się będzie na podstawie protokołu egzaminu praktycznego oceny stażu, 

dziennika przebiegu stażu, formularza monitoringu stażu  oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu.  

7. W trakcie stażu podmiot przyjmujący  na  staż monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności 

przez stażystę, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz udziela stażyście informacji 

zwrotnej. Monitoring przeprowadzony będzie 2 razy w ciągu stażu w oparciu o formularz monitoringu. 

8. Stażysta zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie. 

Program stażu- dział logistyki  
 

zakres stażu/zakres obowiązków umiejętności (cele edukacyjne) 

W wyniku procesu kształcenia w ramach stażu uczeń 

powinien: 

1. Zapoznać się z funkcjonowaniem jednostki 

gospodarczej z uwzględnieniem jej funkcji wewnętrznych 

oraz 

powiązań z otoczeniem; 

2. Zastosować i pogłębiać wiedzę teoretyczną w praktyce 

gospodarczej; 

3. Wykształcić i doskonalić umiejętności praktyczne 

związane z zawodem oraz umiejętności pracy i 

współdziałania w zespole; 

4. Wzmocnić poczucie odpowiedzialności za jakość 

pracy; 

5. Poznać i przestrzegać przepisy prawa pracy 

6. Zastosować się do zasad obowiązujących w 

przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe; 

7. Przestrzegać zasady kultury i etyki; 

Uczeń potrafi: 

- opisać  zadania działu logistyki  

- przygotować sprawny proces logistyczny,  

-zarządzać zapasami i ustalać plan dostaw,  

- koordynować przepływ towarów, 

- prowadzić dokumentację związaną z logistyką, 

- analizować czynności logistyczne, wyciągać 

wnioski,  

-prowadzić rozliczenia i współpracować  z innymi 

działami w przedsiębiorstwie, 

- organizować  przyjęcia oraz wydania towarów. 

- posługiwać się sprzętem biurowym i 

komputerowym, 
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Projekt „Akademia wysokich lotów” 

Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 

ul. Działkowa 10, 96–100 Skierniewice, e-mail: ekonomikprojekt@wp.pl 
 

Załącznik  8a   Program stażu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i 

terminali  

 

Wprowadzenie 
Staż organizowany jest w ramach  projektu  ”Akademia wysokich lotów”  realizowanym w ramach Działania 

XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 

Jego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie praktycznych umiejętności 

przez uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali w Zespole 

Szkół Nr 3 w Skierniewicach.  

 

Organizacja stażu  
1. Wymiar stażu – 150 godzin  

2. Okres realizacji stażu: 5-30 lipca  oraz  2 - 27 sierpnia 2021 r. 

3. Zakład pracy zapewnia wyposażone w pełni stanowisko pracy stażysty 

4. Procedury wdrażania stażysty do pracy obejmują: ogólne szkolenie dotyczące przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, szkolenie stanowiskowe BHP, 

zapoznanie z organizacją i strukturą zakładu oraz z regulaminem pracy. 

Pod kierunkiem opiekuna stażu stażysta, indywidualnie lub w grupach, wykonuje ćwiczenia 

praktyczne, obserwuje i analizuje prezentowane czynności, wykonuje je samodzielnie.  

5. Uczniowie odbywający staże powinni dokumentować kształtowane umiejętności poznawczo-

praktyczne. Opisy wykonywanych ćwiczeń praktycznych, nowości techniczno-technologiczne  

i organizacyjne będą zapisywane w dzienniku przebiegu stażu.  

6. Zaliczenie stażu odbywać się będzie na podstawie protokołu egzaminu praktycznego oceny stażu, 

dziennika przebiegu stażu, formularza monitoringu stażu  oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu.  

7. W trakcie stażu podmiot przyjmujący  na  staż monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności 

przez stażystę, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz udziela stażyście informacji 

zwrotnej. Monitoring przeprowadzony będzie 2 razy w ciągu stażu w oparciu o formularz monitoringu. 

8. Stażysta zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie. 

Program stażu- spedycja  
 

zakres stażu/zakres obowiązków umiejętności (cele edukacyjne) 

W wyniku procesu kształcenia w ramach stażu uczeń 

powinien: 

1. Zapoznać się z funkcjonowaniem jednostki 

gospodarczej z uwzględnieniem jej funkcji wewnętrznych 

oraz 

powiązań z otoczeniem; 

2. Zastosować i pogłębiać wiedzę teoretyczną w praktyce 

gospodarczej; 

3. Wykształcić i doskonalić umiejętności praktyczne 

związane z zawodem oraz umiejętności pracy i 

współdziałania w zespole; 

4. Wzmocnić poczucie odpowiedzialności za jakość 

pracy; 

5. Poznać i przestrzegać przepisy prawa pracy 

6. Zastosować się do zasad obowiązujących w 

przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe; 

7. Przestrzegać zasady kultury i etyki; 

Uczeń potrafi: 

- opisać  zadania działu spedycji,  

- posługiwać się sprzętem biurowym i 

komputerowym, 

- opisać obieg dokumentów w firmie,  

- dokonać odbioru ilościowego towaru, 

- zorganizować spedycje ładunku,  

- obliczyć należność za usługę transportową,  

- skontrolować przebieg ładunku, 
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Załącznik  8a   Program stażu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i 

terminali  

 

Wprowadzenie 
Staż organizowany jest w ramach  projektu  ”Akademia wysokich lotów”  realizowanym w ramach Działania 

XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 

Jego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie praktycznych umiejętności 

przez uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali w Zespole 

Szkół Nr 3 w Skierniewicach.  

 

Organizacja stażu  
1. Wymiar stażu – 150 godzin  

2. Okres realizacji stażu: 5-30 lipca  oraz  2 - 27 sierpnia 2021 r. 

3. Zakład pracy zapewnia wyposażone w pełni stanowisko pracy stażysty 

4. Procedury wdrażania stażysty do pracy obejmują: ogólne szkolenie dotyczące przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, szkolenie stanowiskowe BHP, 

zapoznanie z organizacją i strukturą zakładu oraz z regulaminem pracy. 

Pod kierunkiem opiekuna stażu stażysta, indywidualnie lub w grupach, wykonuje ćwiczenia 

praktyczne, obserwuje i analizuje prezentowane czynności, wykonuje je samodzielnie.  

5. Uczniowie odbywający staże powinni dokumentować kształtowane umiejętności poznawczo-

praktyczne. Opisy wykonywanych ćwiczeń praktycznych, nowości techniczno-technologiczne  

i organizacyjne będą zapisywane w dzienniku przebiegu stażu.  

6. Zaliczenie stażu odbywać się będzie na podstawie protokołu egzaminu praktycznego oceny stażu, 

dziennika przebiegu stażu, formularza monitoringu stażu  oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu.  

7. W trakcie stażu podmiot przyjmujący  na  staż monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności 

przez stażystę, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz udziela stażyście informacji 

zwrotnej. Monitoring przeprowadzony będzie 2 razy w ciągu stażu w oparciu o formularz monitoringu. 

8. Stażysta zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie. 

Program stażu-Oferty usług portów i terminali 
zakres stażu/zakres obowiązków umiejętności (cele edukacyjne) 

W wyniku procesu kształcenia w ramach stażu uczeń 

powinien: 

1. Zapoznać się z funkcjonowaniem jednostki 

gospodarczej z uwzględnieniem jej funkcji wewnętrznych 

oraz 

powiązań z otoczeniem; 

2. Zastosować i pogłębiać wiedzę teoretyczną w praktyce 

gospodarczej; 

3. Wykształcić i doskonalić umiejętności praktyczne 

związane z zawodem oraz umiejętności pracy i 

współdziałania w zespole; 

4. Wzmocnić poczucie odpowiedzialności za jakość 

pracy; 

5. Poznać i przestrzegać przepisy prawa pracy 

6. Zastosować się do zasad obowiązujących w 

przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe; 

7. Przestrzegać zasady kultury i etyki; 

Uczeń potrafi: 

a. analizować potrzeby klientów  

b. prezentować klientom oferowane usługi  

c. obsłużyć klientów zgodnie z przyjętymi 

zasadami  

d. rozpatrzyć reklamacji klienta po wykonaniu 

konkretnej usługi  

e. opracować ofertę usług dla podróżnych  

f. zapoznać podróżnych z ofertą usług  

g. ustalać zakresy odpowiedzialności i 

obowiązków stron podczas realizacji usług 

w portach i terminalach  

h. sporządzić dokumenty dotyczące usług 

zgodnie z obowiązującymi zasadami  

i. prowadzić dokumentację usług w portach i 

terminalach  
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Załącznik  8a   Program stażu dla uczniów kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i 

terminali  

 

Wprowadzenie 
Staż organizowany jest w ramach  projektu  ”Akademia wysokich lotów”  realizowanym w ramach Działania 

XI.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 

Jego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie praktycznych umiejętności 

przez uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali w Zespole 

Szkół Nr 3 w Skierniewicach.  

 

Organizacja stażu  
1. Wymiar stażu – 150 godzin  

2. Okres realizacji stażu: 5-30 lipca  oraz  2 - 27 sierpnia 2021 r. 

3. Zakład pracy zapewnia wyposażone w pełni stanowisko pracy stażysty 

4. Procedury wdrażania stażysty do pracy obejmują: ogólne szkolenie dotyczące przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, szkolenie stanowiskowe BHP, 

zapoznanie z organizacją i strukturą zakładu oraz z regulaminem pracy. 

Pod kierunkiem opiekuna stażu stażysta, indywidualnie lub w grupach, wykonuje ćwiczenia 

praktyczne, obserwuje i analizuje prezentowane czynności, wykonuje je samodzielnie.  

5. Uczniowie odbywający staże powinni dokumentować kształtowane umiejętności poznawczo-

praktyczne. Opisy wykonywanych ćwiczeń praktycznych, nowości techniczno-technologiczne  

i organizacyjne będą zapisywane w dzienniku przebiegu stażu.  

6. Zaliczenie stażu odbywać się będzie na podstawie protokołu egzaminu praktycznego oceny stażu, 

dziennika przebiegu stażu, formularza monitoringu stażu  oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu.  

7. W trakcie stażu podmiot przyjmujący  na  staż monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności 

przez stażystę, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz udziela stażyście informacji 

zwrotnej. Monitoring przeprowadzony będzie 2 razy w ciągu stażu w oparciu o formularz monitoringu. 

8. Stażysta zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie. 

Program stażu- Organizacja portów i terminali  
zakres stażu/zakres obowiązków umiejętności (cele edukacyjne) 

W wyniku procesu kształcenia w ramach stażu uczeń 

powinien: 

1. Zapoznać się z funkcjonowaniem jednostki 

gospodarczej z uwzględnieniem jej funkcji wewnętrznych 

oraz 

powiązań z otoczeniem; 

2. Zastosować i pogłębiać wiedzę teoretyczną w praktyce 

gospodarczej; 

3. Wykształcić i doskonalić umiejętności praktyczne 

związane z zawodem oraz umiejętności pracy i 

współdziałania w zespole; 

4. Wzmocnić poczucie odpowiedzialności za jakość 

pracy; 

5. Poznać i przestrzegać przepisy prawa pracy 

6. Zastosować się do zasad obowiązujących w 

przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktyki zawodowe; 

7. Przestrzegać zasady kultury i etyki; 

Uczeń potrafi: 

a. analizować usługi w portach i 

terminalach  

b. wymienić elementy infrastruktury 

portów i terminali  

c. dobrać elementy infrastruktury do 

rodzaju portu i terminalu  

d. określić rolę infrastruktury niezbędnej do 

funkcjonowania dróg i ciągów 

transportowych  

e. opisać wyposażenie portów i terminali  

f. scharakteryzować wyposażenie portów i 

terminali w zależności od rodzaju, typu 

portu i terminalu  

g. opisać organizacje pracy w portach i 

terminalach  
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