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1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym 
 
Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

Jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa 

branżowego. 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz rozporządzenia MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 

podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych 

w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego od 1 września 2019 r. są wprowadzane zmiany w szkolnictwie 

zawodowym. 

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego, określa: 

o branże oraz zawody przyporządkowane do branż, 

o kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, 

o poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowych wyodrębnionych w zawodach i dla  kwalifikacji pełnych.  

Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego 

obowiązują od roku szkolnego 2019/2020 w: 

 klasie I branżowej szkoły I stopnia; 

 semestrze I szkoły policealnej; 

 klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum; 

 klasie I pięcioletniego technikum; 

– a od roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia, 

– a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół. 

Od dnia 1 września 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w oparciu o podstawę 

programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

Celem kształcenia zgodnie nowymi podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

wp rowadzonymi  od 1 września 2019 roku jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej, aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy oraz do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych 

zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji. 

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest prowadzone w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego, opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz 

kompetencji personalnych i społecznych. 

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego dla każdej kwalifikacji są wskazane jednostki efektów 

kształcenia obejmujące: 

1) bezpieczeństwo i higienę pracy; 

2) jednostki efektów kształcenia typowe dla danej kwalifikacji; 

3) język obcy zawodowy; 

4) kompetencje personalne i społeczne; 

5) organizację pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika).  

Zawody szkolnictwa branżowego są przyporządkowane do 32 branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, 

w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Zawody są jedno- lub dwukwalifikacyjne. 

Zawody jednokwalifikacyjne są przede wszystkim zawodami nauczanymi w branżowej szkole I stopnia. W technikum dominują 

zawody dwukwalifikacyjne. 

W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie 

nauczanym w branżowej szkole I stopnia, stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do uzyskiwania kolejnych – 

wyższych kwalifikacji w innym zawodzie w ramach tej samej branży. 

W niektórych zawodach, dla których podbudowę merytoryczną i programową stanowi więcej niż jeden zawód nauczany 

w branżowej szkole I stopnia, można wybrać kwalifikację stanowiącą pierwszą kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym 

na poziomie technika. 
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Egzamin zawodowy jest egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji, 

a w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie 

oraz posiadania odpowiedni dla danego zawodu wykształcenia zasadniczego zawodowego lub wykształcenia zasadniczego 

branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego - również dyplomu zawodowego. 

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu 

osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, 

opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. 

Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych, powołanych 

przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej działalności okręgowe komisje egzaminacyjne (Załącznik 9) 

przygotowują, organizują i przeprowadzają zewnętrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy oceniają zewnętrzni egzaminatorzy. 

 

Dla kogo jest przeprowadzany egzamin zawodowy? 
 

Do egzaminu zawodowego: 

 przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący 

młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, 

uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych - dla tych zdających przystąpienie do 

egzaminu jest obowiązkowe, 

 mogą przystąpić: 

 uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania 

zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, 

 absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i szkół policealnych oraz absolwenci 

szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i techników, 

 osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

 osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program 

przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa 

branżowego lub podstawie programowej kształcenia w zawodach, 

 osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego. 
 

Uwaga: Do egzaminu eksternistycznego zawodowego będą mogły przystąpić osoby, które po raz pierwszy złożą wniosek 

o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego po dniu 31 stycznia 2021 roku. 
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2. Wymagania, które należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu zawodowego 

 

Organizacja i przebieg egzaminu zawodowego zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 

2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2019 poz. 1707) 

 

Przed egzaminem zawodowym każdy zdający musi złożyć deklarację nie później niż do: 

a) dnia 15 września – jeżeli przystępuje do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, 

między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego; 

b) dnia 7 lutego – jeżeli przystępuje do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, 

między 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

 

Jeśli jesteś uczniem lub słuchaczem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś: 

1. wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3), 

2. złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły. 

 

Uwaga: Jeżeli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, i kształcisz 

się w zawodzie, dla którego przewidziano zawód o charakterze pomocniczym wypełnij pisemną deklarację dotyczącą 

przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3d); 

 

Jeśli jesteś absolwentem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3); 

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończyłeś, 

3) dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresu 

której zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego. 

 

Jeśli jesteś absolwentem branżowej szkoły I stopnia, będącym uczniem branżowej szkoły II stopnia, który nie zdał egzaminu 

zawodowego w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego 

to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3); 

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi branżowej szkoły I stopnia, którą ukończyłeś; 

3) dołączyć świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia. 

 

Jeśli jesteś absolwentem szkoły, która została zlikwidowana lub przekształcona, i zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego, 

to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3a) i złożyć dyrektorowi 

okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na twoje miejsce zamieszkania; 

2) dołączyć świadectwo ukończenia szkoły. 

 

Jeśli jesteś osobą, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3b); 

2) złożyć wypełnioną deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

3) dołączyć oryginał zaświadczenia o ukończeniu tego kursu zawodowego. 
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Jeśli jesteś osobą, uczestniczącą w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na 6 tygodni przed 

pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3b); 

2) złożyć wypełnioną deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

3) dołączyć oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego niezwłocznie po jego ukończeniu. 

 

Uwaga: W przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli ukończyłeś ten kurs i nie 

złożyłeś deklaracji temu podmiotowi, lub ponownie przystępujesz do egzaminu zawodowego, składasz deklarację dyrektorowi 

okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wraz 

z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

 

Jeśli jesteś osobą dorosłą – uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, 

to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3c); 

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, 

3) dołączyć zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych. 

 

Jeśli jesteś osobą, która zamierza przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego, to powinieneś: 

1) wypełnić wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (Załącznik 7); 

2) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3c) 

3) złożyć wypełniony wniosek wraz z deklaracją dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania; 

4) dołączyć dokumenty potwierdzające co najmniej dwa lata kształcenia lub pracy w zawodzie, w którym wyodrębniono 

daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego z wyodrębnioną kwalifikacją. 

 

Termin składania wniosku: 

 do dnia 7 lutego – jeżeli zamierzasz przystąpić do egzaminu w tym samym roku, w którym składasz wniosek, 

 do dnia 15 września – jeżeli zamierzasz przystąpić do tego egzaminu w roku następnym. 

 

Uwaga: Jeżeli ukończyłeś kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jesteś osobą dorosłą, która ukończyła praktyczną naukę 

zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych lub osobą przystępującą do egzaminu eksternistycznego 

zawodowego, twoja deklaracja musi zawierać także informację o zdaniu egzaminu zawodowego z zakresu innej kwalifikacji 

wyodrębnionej w tym samym zawodzie, w którym zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego, jeżeli taki egzamin zdałeś. 

 

Jeśli jesteś absolwentem posiadającym świadectwo lub inny dokument, wydane za granicą, potwierdzające w Rzeczypospolitej 

Polskiej wykształcenie zasadnicze zawodowe, wykształcenie zasadnicze branżowe, wykształcenie średnie branżowe lub 

wykształcenie średnie lub posiadasz świadectwo szkolne uzyskane za granicą uznane za równorzędne świadectwu ukończenia 

odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej i zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego, 

to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3c); 

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, 

a w przypadku osób posiadających miejsce zamieszkania za granicą – dyrektorowi komisji okręgowej właściwej 

ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) dołączyć zaświadczenie wydane na podstawie przepisów w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych 

uzyskanych za granicą; 

4) dołączyć oryginał lub duplikat świadectwa uzyskanego za granicą. 

 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Jeśli jesteś osobą, która nie zdała egzaminu zawodowego i zamierza ponownie do niego przystąpić, to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3); 

2) złożyć wypełnioną deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu 

ustalonego dla składania deklaracji. 

 

Uwaga: Jeżeli otrzymałeś informację o wynikach egzaminu zawodowego po upływie terminu ustalonego dla składania 

deklaracji, to składasz deklarację w terminie 7 dni od dnia przekazania szkole, placówce lub centrum, pracodawcy, podmiotowi 

prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy tej informacji. 

 

Jeśli jesteś młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem i jesteś 

uczniem branżowej szkoły I stopnia, to powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3); 

2) złożyć deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszczasz. 

 

Jeśli jesteś młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem 

i dokształcasz się w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy, zdajesz eksternistyczny egzamin 

zawodowy i powinieneś: 

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3c) i wniosek o dopuszczenie 

do eksternistycznego egzaminu zawodowego (Załącznik 7); 

2) złożyć deklarację wraz z wnioskiem dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie określonym dla złożenia wniosku, 

dotyczącego egzaminu eksternistycznego zawodowego. 

 

Jeśli jesteś młodocianym pracownikiem zatrudnionym u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, zdajesz egzamin kwalifikacyjny 

na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami dotyczącymi 

egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie. 

Egzamin przeprowadzany dla ucznia – młodocianego pracownika, osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę 

zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, osoby zdającej egzamin eksternistyczny zawodowy, osoby, która jako 

absolwent szkoły przystępuje do egzaminu po raz trzeci i kolejny i osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy 

i przystępuje do egzaminu po raz trzeci i kolejny, jest odpłatny. 

 

Opłata wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł 

zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego 

przez osoby, o których mowa powyżej, opłata za ten egzamin wynosi: 

- w przypadku części pisemnej – 1/3 opłaty, 

- w przypadku części praktycznej – 2/3 opłaty. 

 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej wysokość opłaty. 

 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzamin zawodowy osobę o niskich 

dochodach, na jej wniosek. Osoby ubiegające się o zwolnienie z całości lub części opłaty za egzamin zawodowy dołączają do 

wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego (Załącznik 7) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. 

Opłatę za egzamin zawodowy wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Opłatę za egzamin ucznia – młodocianego pracownika wnosi pracodawca. Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi 

okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu. 

 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Termin i miejsce przystępowania do egzaminu zawodowego 
 

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego, a w przypadku części praktycznej tego 

egzaminu – w szczególności w okresie ferii letnich lub zimowych, w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego jest ogłaszany przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie 

później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy. 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza termin egzaminu zawodowego na stronie internetowej okręgowej komisji 

egzaminacyjnej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem głównym egzaminu zawodowego. 

Dyrektor szkoły informuje uczniów i słuchaczy o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku 

szkolnym lub danym semestrze. 
 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, 

w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy ogłasza listę kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego są jawne, 

wraz z podaniem miejsca udostępniania tych zadań do publicznej wiadomości. 
 

Do części pisemnej egzaminu zawodowego: 

1) uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza; 

2) absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył; 

3) osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystępuje w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy 

lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot. 

Informacje o terminie i miejscu egzaminu przekazuje zdającym odpowiednio dyrektor szkoły lub podmiot prowadzący kształcenie, 

a w przypadku osób, które złożyły deklaracje do okręgowej komisji egzaminacyjnej – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
 

Do części praktycznej egzaminu zawodowego: 

1) uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce albo centrum, w którym odbywa praktyczną naukę 

zawodu lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu; 

2) absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, albo w placówce albo centrum, w którym odbywał praktyczną naukę 

zawodu lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu; 

3) osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystępuje w podmiocie prowadzącym ten kurs zawodowy lub 

w miejscu wskazanym przez ten podmiot. 
 

W uzasadnionych przypadkach uczeń, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, mogą przystąpić 

do części praktycznej egzaminu zawodowego w innym miejscu niż miejsce określone wyżej, wskazanym przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej. 
 

Osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osoba przystępująca 

do egzaminu eksternistycznego zawodowego przystępują do części praktycznej egzaminu zawodowego w szkole, placówce lub 

centrum, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej. 
 

W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły lub likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej informuje: 

1) absolwenta o miejscu przystąpienia do części praktycznej egzaminu zawodowego nie później niż na miesiąc przed pierwszym 

dniem terminu głównego egzaminu zawodowego; 

2) dyrektora szkoły, placówki lub centrum lub pracodawcę o przystąpieniu absolwenta do części praktycznej egzaminu 

zawodowego w danej szkole, placówce, danym centrum lub u danego pracodawcy nie później niż na 2 miesiące przed 

pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie. 
 

Uwaga: Dyrektor szkoły, w której zlikwidowano kształcenie w danym zawodzie może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej z wnioskiem o wskazanie dla absolwenta miejsca przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego, 

w której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa. Wniosek dyrektor 

szkoły składa w terminie 7 dni od dnia otrzymania deklaracji złożonej przez absolwenta.  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

 

Do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, 

wynikających ze stanu zdrowia może przystąpić: 

 uczeń albo słuchacz posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub absolwent, który w roku szkolnym, 

w którym przystępuje do egzaminu zawodowego, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,  

na podstawie tego orzeczenia; 

 uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach 

w uczeniu się, na podstawie tej opinii; 

 uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu zawodowego, był objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 

kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, na podstawie 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej; 

 zdający niewidomy, słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, na podstawie 

zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji, wydanego przez lekarza; 

 zdający chory lub niesprawny czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 
 

Dokumenty potwierdzające specyficzne trudności lub potrzeby edukacyjne lub zaświadczenie o stanie zdrowia uczeń, słuchacz 

albo absolwent dołącza do deklaracji. 

Zaświadczenie potwierdzające występowanie danej dysfunkcji lub zaświadczenie o stanie zdrowia zdający dołącza do: 

1) deklaracji – w przypadku osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

2) wniosku o dopuszczenie do egzaminu zawodowego, w przypadku osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę 

zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych; 

3) wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego, w przypadku osoby przystępującej do egzaminu 

eksternistycznego zawodowego. 
 

Uwaga: W szczególnych przypadkach zaświadczenie potwierdzające występowanie danej dysfunkcji lub zaświadczenie 

o stanie zdrowia można przedłożyć w terminie późniejszym niż termin złożenia deklaracji i wniosku. 
 

Informacja o szczegółach dotyczących dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego jest publikowana 

na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb 

zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 
Egzamin zawodowy zdającego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu  

na niepełnosprawność, może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju 

niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia. 
 

Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu  

na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, może przystąpić do egzaminu zawodowego 

w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio 

z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia. 
 

Uczeń, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, który kształci 

się w zawodzie, dla którego przewidziano zawód o charakterze pomocniczym, może przystąpić do egzaminu zawodowego  

na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego dla: 

1) zawodu, w którym się kształci albo 

2) zawodu o charakterze pomocniczym przewidzianego dla zawodu, w którym się kształci. Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczeń, słuchacz albo absolwent dołącza do deklaracji. 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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3. Struktura egzaminu zawodowego 
 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. 

 
3.1 Część pisemna egzaminu 

 

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania 

egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez szkołę, placówkę, centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący 

kwalifikacyjny kurs zawodowy przeprowadzający egzamin. 

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających 

cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 

 
Organizacja i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego 
 

W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy indywidualnym stanowisku 

egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie. 

 

Egzamin w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 

 
1. Przed zalogowaniem się do systemu zdający uzyskuje informację czy jego stanowisko komputerowe spełnia wszystkie 

wymagania 

 

 
 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Jeżeli stanowisko nie spełnia wymagań, wyświetlona zostanie na czerwono informacja jak poniżej 
 

 

W takim wypadku należy zmienić lub uaktualnić wersję przeglądarki Internetowej. 

 

 
2. Po zalogowaniu się do egzaminu treningowego należy potwierdzić zapoznanie się z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI egzaminu. 
 

 
 
 
Instrukcja obsługi egzaminu dla zdającego jest dla niego dostępna po wybraniu z górnego menu INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 
 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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3. Rozpoczęcie egzaminu treningowego (odliczanie czasu) następuje po wybraniu przez zdającego przycisku Start 

 

 
 
 
 

4. Zdający może udzielać odpowiedzi do zadań w dowolnej kolejności. Zadania, na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi 

oznaczane są kolorem czerwonym. Dodatkowo liczba udzielonych oraz nieudzielonych odpowiedzi wyświetlana jest po prawej 

stronie ekranu wraz z czasem jaki pozostał do zakończenia egzaminu dla tego zdającego. 

 
 

 
 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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5. Do każdego zadania zdający może powrócić, ponownie przeczytać i jeżeli uzna to za niezbędne zmienić wskazanie 

poprawnej odpowiedzi. 
 

 

 

 
6. Jeżeli zostanie udzielonych już 40 odpowiedzi, zdający może zakończyć egzamin przyciskiem Zakończ egzamin (zdarzenie 

analogiczne z oddaniem karty odpowiedzi w przypadku egzaminu z wydrukowanymi arkuszami) 
 

 
 
 

 

 
 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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7. Po zakończeniu egzaminu treningowego przez operatora egzaminu, zdający mogą ponownie wejść na salę, aby dowiedzieć 

się ile udzielili poprawnych odpowiedzi. W tym celu wystarczy, że ponownie zalogują się do portalu egzaminacyjnego. 

Należy pamiętać, że jest to wynik, który wymaga jeszcze oficjalnego potwierdzenia przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

 
 
Po zakończonym egzaminie należy się wylogować z elektronicznego systemu zdawania egzaminów zawodowych. 

 

Bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej egzaminu zawodowego zdający uzyskuje wstępną informację o liczbie poprawnie 

udzielonych odpowiedzi. Odpowiedzi udzielone przez zdających zostają zapisane i zarchiwizowane w elektronicznym systemie 

przeprowadzania egzaminu zawodowego, a następnie przesłane w postaci elektronicznej  

do okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 

Dostęp do treści rozwiązywanych zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi jest możliwy przez okres dwóch tygodni 

po zakończeniu części pisemnej egzaminu zawodowego w miejscu, w którym zdający przystąpili do tej części, po wpisaniu 

w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego nazwy użytkownika i hasła zawartych w karcie 

identyfikacyjnej. 

 
Zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego 
 

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, są zwolnieni z części 

pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub 

finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju 

lub olimpiady tematycznej z części pisemnej egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej 

egzaminu zawodowego najwyższego wyniku, czyli 100%. 

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych do publicznej wiadomości podaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

 

3.2 Część praktyczna egzaminu 

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego 

rezultatem może być wyrób, usługa czy też dokumentacja. 

Wyróżnia się cztery modele praktycznej części egzaminu: 

model w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, 

model wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskane z wykorzystaniem komputera, 

model d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, 

model dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera. 

W modelu części praktycznej w i wk przebieg oraz oczekiwane rezultaty wykonania zadania podlegają ocenie przez egzaminatora 

w trakcie trwania egzaminu lub bezpośrednio po jego zakończeniu. 

W modelu d i dk rezultaty w formie dokumentacji są oceniane przez egzaminatorów po egzaminie.  
 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala szczegółowy harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu 

zawodowego uwzględniając harmonogram określony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie 

i przekazuje go przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych nie później niż na 3 miesiące przed pierwszym dniem terminu 

głównego egzaminu zawodowego. 
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Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie wcześniej niż na 3 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego 

egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego, wskazuje zadania 

egzaminacyjne, które mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego 

przeprowadzanego w kwalifikacjach, dla których zadania stosowane na części praktycznej egzaminu są jawne.  

 

Stanowisko egzaminacyjne do przeprowadzenia części praktycznej powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków 

realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa 

branżowego, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin. 

W egzaminie mogą uczestniczyć asystenci techniczni czyli osoby posiadające kwalifikacje lub umiejętności właściwe dla 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stanowisk egzaminacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub 

zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa. 

 

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska 

egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego. 

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania części praktycznej 

egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w części szczegółowej informatora. 

W przypadku gdy rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, jeden 

egzaminator wchodzący w skład zespołu nadzorującego obserwuje i ocenia 6 zdających przystępujących do części praktycznej 

egzaminu zawodowego w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego. Po zakończeniu części 

praktycznej egzaminu zawodowego zdający pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych rezultaty końcowe 

wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz związaną z nimi dokumentację i opuszczają miejsce przeprowadzania części 

praktycznej egzaminu zawodowego. 

W przypadku gdy jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja,  

po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych 

arkusze egzaminacyjne i dokumentację i opuszczają miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu. 

 
3.3 Podstawa uznania egzaminu za zdany 

 
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 

 z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zdający rozwiązał poprawnie minimum 

20 zadań testu pisemnego) i  

 z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.  

 

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję 

egzaminacyjną. 

 Wyniki egzaminu zawodowego z  części pisemnej oraz wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego ustala dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego: 

 w części pisemnej – po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie 

przeprowadzania egzaminu zawodowego; 

 w części praktycznej – po elektronicznym odczytaniu karty oceny. 

 
Dla zdającego, który zdał egzamin zawodowy, wynik egzaminu zawodowego ustalany jest według wzoru: 

W = 0,3 x Wp + 0,7 x Wpr, 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

W - wynik z egzaminu zawodowego, 

Wp - wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego, 

Wpr - wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego.  
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Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach z poszczególnych części tego egzaminu, 

opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

 

Dla zdających, którzy zdali egzaminy zawodowe ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala końcowy wynik egzaminów zawodowych według wzoru: 
 

 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

Wk - wynik końcowy z egzaminów zawodowych, 

Kn - wynik z egzaminu zawodowego z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, 

n - liczba kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. 

 

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza dyrektor komisji okręgowej. Wynik ustalony przez dyrektora OKE jest ostateczny. 

Zdający otrzymuje dyplom zawodowy, jeżeli posiada certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji 

wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada: 

a) wykształcenie zasadnicze branżowe albo zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, 

lub 

b) wykształcenie średnie branżowe albo zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia przeprowadzane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną. 
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4. Postępowanie po egzaminie 

Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu 

 

Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, jeżeli uznają że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia: 

 części pisemnej egzaminu zawodowego, 

 części praktycznej egzaminu zawodowego, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań 

egzaminacyjnych jest dokumentacja, 

 części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych 

jest wyrób lub usługa 

mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE. 

 

Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji będącej naruszeniem przepisów. Dyrektor OKE rozpatruje 

zastrzeżenie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów, dyrektor OKE w porozumieniu 

z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może unieważnić daną część egzaminu w stosunku do wszystkich zdających 

albo zdających w jednej szkole/ centrum/placówce/ u pracodawcy lub w jednej sali, a także w stosunku do poszczególnych 

zdających i zarządzić jej ponowne przeprowadzenie. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor CKE. 

 
Unieważnienie egzaminu 

 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może unieważnić odpowiednią część egzaminu w przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, 

2) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów 

pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego podczas 

egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, 

3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego 

w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. 

 

W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania zadania lub zadań egzaminacyjnych przez egzaminatora, jeżeli 

jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja: 

1) występowania w pracy zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu 

lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego, 

2) niesamodzielnego wykonania zadania lub zadań przez zdającego w części praktycznej egzaminu zawodowego, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającemu lub rodzicom niepełnoletniego zdającego pisemną 

informację o zamiarze unieważnienia temu zdającemu części praktycznej egzaminu zawodowego. 

 

Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić część praktyczną egzaminu zawodowego (Załącznik 5). Wniosek składa 

się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji. 

 

Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE może unieważnić egzamin zdającego lub zdających 

i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku: 

1) niemożności ustalenia wyniku egzaminu na skutek zaginięcia lub zniszczenia kart oceny,  prac egzaminacyjnych lub 

awarii elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, 

2) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez 

zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu. 
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Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu 

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

 

Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach z poszczególnych części tego egzaminu 

opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

 

Informację o wynikach egzaminu zawodowego, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy okręgowa komisja 

egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły lub do podmiotu placówki, centrum lub pracodawcy, któremu uczeń lub absolwent 

składał deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, lub osobie upoważnionej przez tego dyrektora 

szkoły, placówki lub centrum, lub pracodawcę w terminie określonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego. 

Dyrektor szkoły, placówki lub centrum lub pracodawca albo upoważniona przez nich osoba przekazuje uczniowi lub absolwentowi 

informację o wynikach egzaminu zawodowego, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy. 

Informację o wynikach egzaminu zawodowego, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy osoba, która ukończyła 

kwalifikacyjny kurs zawodowy odbiera w siedzibie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, a osoba dorosła, która 

ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osoba przystępująca do egzaminu 

eksternistycznego zawodowego odbierają we właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym w komunikacie 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego. 

 

Ponowne przystąpienie do egzaminu 
 

Zdający – uczeń oraz słuchacz: 

1) który z powodów losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej 

egzaminu w terminie dodatkowym został zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części albo 

2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo 

3) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu 

– ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach głównych jego 

przeprowadzania w trakcie nauki. 

 

Zdający – absolwent oraz osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy: 

1) który, nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie albo 

2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo 

3) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu 

– ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach głównych jego 

przeprowadzania, z tym, że w przypadku gdy przystępuje do egzaminu zawodowego lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje 

ten egzamin lub jego część na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego zawodowego, z tym że tego zdającego nie 

dotyczy wykaz zawodów, o którym mowa w art. 10 ust. 6 ustawy o systemie oświaty. 

 

Zdający – osoba dorosła, która przystąpiła do egzaminu zawodowego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych oraz 

osoba, która przystąpiła do egzaminu eksternistycznego zawodowego i nie uzyskała z jednej części tego egzaminu wymaganej do 

zdania liczby punktów, ma prawo przystąpić do tej części egzaminu zawodowego w kolejnych terminach jego przeprowadzania 

przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym przystąpiła do tego egzaminu po raz pierwszy. 

 

Po upływie 5 lat, licząc od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zdający po raz pierwszy 

1) przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej lub obu części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby 

punktów albo 

2) przystąpił do egzaminu zawodowego, którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została 

unieważniona, albo 

3) nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie 

– zdający ten przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie. 
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Przystąpienie do egzaminu zawodowego w dodatkowym terminie. 

Uczniowie: 

 branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami, 

 branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego 

u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, 

 techników 

oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie 

głównym: 

1) nie przystąpili do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego, 

2) przerwali egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej 

przystępują do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek 

ucznia lub słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego rodziców. 
 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, w którym odbywa się 

część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w ciągu 2 dniu rozpatruje 

wniosek, a rozstrzygnięcie jest ostateczne (Załącznik 8). W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 

uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza 

z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. 

 

Wgląd do pracy egzaminacyjnej oraz weryfikacja sumy przyznanych punktów. 

1. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego mają prawo wglądu do: 

1) zadań i udzielonych odpowiedzi, (udostępniane są odpowiedzi zapisane i zarchiwizowane w elektronicznym systemie 

przeprowadzania egzaminu zawodowego) - w przypadku części pisemnej egzaminu zawodowego, 

2) karty oceny - w przypadku części praktycznej egzaminu zawodowego w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej,  

w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną: 

 certyfikatu kwalifikacji zawodowej, 

 informacji o wynikach egzaminu zawodowego. 

Jeżeli rezultatem końcowym wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu zawodowego jest 

dokumentacja, zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mają prawo wglądu także do tej dokumentacji. 

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej (Załącznik 4) może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą 

w jego imieniu, lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. 

Podczas dokonywania wglądu, zdającemu lub rodzicom niepełnoletniego zdającego, zapewnia się możliwość zapoznania się 

z zasadami oceniania rozwiązań zadań. 

Podczas dokonywania wglądu, zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mogą sporządzać notatki i wykonywać fotografie 

zadań egzaminacyjnych wraz z udzieloną odpowiedzią, karty oceny lub dokumentacji. 

Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu. Termin wglądu jest wyznaczany 

w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. 

 

2. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektor OKE w terminie 2 dni od 

wglądu o weryfikację sumy punktów (Załącznik 6). Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego 

lub rodziców niepełnoletniego zdającego, o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Jeżeli suma punktów została podwyższona, ustalany jest nowy wynik egzaminu i dyrektor OKE: 

 anuluje dotychczasowy certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz wydaje nowy certyfikat kwalifikacji zawodowej albo 

 anuluje informację oraz wydaje certyfikat kwalifikacji zawodowej, jeżeli zdający spełnił określone warunki do zdania 

egzaminu, albo 

 anuluje dotychczasową informację oraz wydaje nową informację, jeżeli zdający nie spełnił określonych warunków  
do zdania egzaminu.  
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5. Zasady odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej 

Zdający, uczeń lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mogą wnieść do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie od 

wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu zawodowego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów. Zdający wskazuje zadanie 

lub zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wskazuje, 

że rozwiązanie zadania przez składającego odwołanie: 

1) jest merytorycznie poprawne oraz 

2) spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego 

 

Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 

do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej niż  

o 7 dni). 

 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie informację o rozstrzygnięciu i treść uzasadnienia, 

dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz zdającemu lub rodzicom niepełnoletniego zdającego, którzy wnieśli odwołanie. 

 

Szczegółowe zasady odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego znajdują się na stronie Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej pod adresem www.cke.gov.pl 

 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
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1. WSTĘP 

Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się z dwóch rozdziałów: 

 pierwszy zawiera informacje ogólne o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadaniach zawodowych w zakresie 

kwalifikacji oraz możliwościach kształcenia w zawodzie, 

 drugi zawiera wymagania egzaminacyjne dla kwalifikacji z przykładami zadań do części pisemnej i części praktycznej 

egzaminu. 

Załącznikiem do tej części informatora jest podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego wprowadzona 

rozporządzeniem MEN z 2019 roku. Na podstawie wymagań określonych w tej podstawie jest przeprowadzany egzamin zawodowy 

z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. 

Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, 

których osiągnięcie potwierdza certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu 

egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. 

Egzamin zawodowy przebiega w dwóch częściach: pisemnej i praktycznej. 

Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i ma formę testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych. 

Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za rozwiązanie zadań w części pisemnej 

można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego 

rezultatem może być wyrób, usługa czy też dokumentacja. 

Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. 

Przykładowe zadania zamieszczone w informatorze nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą wystąpić  

w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia w zawodzie, 

gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej podstawy 

programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

 

Przed przystąpieniem do dalszej lektury Informatora warto zapoznać się z ogólnymi zasadami obowiązującymi na egzaminie 

zawodowym od roku szkolnego 2019/2020, określonymi w aktach prawnych wyszczególnionych w ZAŁĄCZNIKU 1.  

do Informatora. 

 

Wszystkie akty prawne są również dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz 

na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

 

 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



26 
 

 

2. INFORMACJE O ZAWODZIE 
 

2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik lotniskowych służb 
operacyjnych 315406 
 

W zawodzie  technik lotniskowych służb operacyjnych wyodrębniono jedną kwalifikację 

 

 

2.2 Zadania zawodowe 

 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych powinien być przygotowany 

do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących ciągłości operacyjnej portu lotniczego, w tym 

ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji,  

2) monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego,  

3) prowadzenia działań zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym,  

4) współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

portu lotniczego,  

5) współpracy ze służbami żeglugi powietrznej. 

 

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie 

 
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych jest 

realizowane w technikum o okresie nauczania 5 lat oraz począwszy od 1 września 2020 r. w formie 
kształcenia ustawicznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

 

  

Symbol kwalifikacji  Nazwa kwalifikacji 

TLO.02 Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi 
powietrznej 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



27 
 

3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ 

 

Kwalifikacja TLO.02 Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami 
żeglugi powietrznej 

 

3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu 
 

3.1.1 TLO.02.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego  

7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy 
w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar 

Przykładowe zadanie 1. 
Defibrylator automatyczny (AED), będący na wyposażeniu każdego statku powietrznego 
i wszystkich terminali lotniczych, służy do  
 

A. utrzymywania funkcji oddechowych poszkodowanego.  
B.  przywracania funkcji oddechowych poszkodowanego.  
C.  pomiaru ciśnienia tętniczego poszkodowanego. 
D.  przywracania akcji serca poszkodowanego. 

 

Odpowiedź prawidłowa: D 
 

3.1.2 TLO.02.2 Podstawy działania lotniskowych służb operacyjnych 
Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.2 Podstawy działania lotniskowych służb operacyjnych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
4)    charakteryzuje elementy wyposażenia portów 

i terminali lotniczych   
3) rozpoznaje elementy wyposażenia portów 

i terminali lotniczych 

Przykładowe zadanie 2. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Przedstawiona w filmie pomoc nawigacyjna nazywana jest systemem  
 

A. ILS 
B. DME  
C. PAPI 
D. CALVERT 

 

Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.2 Podstawy działania lotniskowych służb operacyjnych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) planuje przebieg procesu transportu 2) określa zasady planowania procesu 
transportu 

Przykładowe zadanie 3. 
Platformą operacyjną, służącą do zarządzania rezerwacjami biletowymi w transporcie lotniczym, 
jest 
 

A. SAP 
B. SOP  
C. Altea  
D. Amadeus 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 

 

3.1.3 TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu 

lotniczego 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) rozpoznaje elementy infrastruktury portów 
lotniczych i terminali oraz charakteryzuje ich 
funkcje 

1) rozpoznaje elementy infrastruktury portu 
lotniczego i terminali 

Przykładowe zadanie 4. 
Pole manewrowe lotniska składa się z dróg 
 

A.  kołowania samolotów.  
B.  startowych i dróg kołowania.  
C.  kołowania i płyt postojowych samolotów.  
D.  startowych i płyt postojowych samolotów.  

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 
1) rozpoznaje elementy infrastruktury portów 
lotniczych i terminali oraz charakteryzuje ich funkcje 

1) rozpoznaje elementy infrastruktury portu 
lotniczego i terminali 

Przykładowe zadanie 5. 
Przedstawiona na rysunku droga przylegająca do drogi startowej nazywa się drogą  
 

A. awaryjną.  
B. ratunkową.  
C. bezpieczeństwa.  
D. szybkiego zjazdu. 

 

 
 Odpowiedź prawidłowa: D 

 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) stosuje zasady bezpiecznej eksploatacji 
portów lotniczych 

5) stosuje system zarządzania 
bezpieczeństwem (SMS) 

Przykładowe zadanie 6. 
Usuwaniem materiałów ropopochodnych z płyt postojowych w porcie lotniczym, zajmuje się  
 

A. Służba Ochrony Lotniska.  
B. Dział Eksploatacji Lotniska. 
C. Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza.  
D. Lotniskowa Służba Ruchu Naziemnego i Powietrznego. 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) charakteryzuje podmioty działające w 
portach lotniczych i ich zadania 

4) określa strukturę oraz funkcje 
lotniskowych służb operacyjnych 
działających w portach lotniczych 

Przykładowe zadanie 7. 
Służba realizująca zadania w zakresie koordynacji działań wszystkich służb lotniskowych, 
nadzoru nad eksploatacją elementów infrastruktury i realizacji procedur operacyjnych to  
 

A. logistyk operacyjny lotniska (LOL).  
B. dyżurny koordynator lotniska (DKL).  
C. logistyk operacyjny portu lotniczego (LOPL).  
D. dyżurny operacyjny portu lotniczego (DOPL). 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) rozróżnia podstawowe typy, rodzaje statków 
powietrznych oraz ich elementy 
konstrukcyjne 

3) omawia budowę statków powietrznych, 
wyszczególniając ich elementy konstrukcyjne 

Przykładowe zadanie 8. 
Końcówka skrzydła statku powietrznego, przedstawiona na rysunku, wygięta ku górze, to  
 

A. widget.  
B. winglet.  
C. wingee.  
D. wing bar. 

 
 
 
 
Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7) charakteryzuje zespoły, instalacje 
i wyposażenie stosowane w statkach 
powietrznych 

7) określa działania związane z obsługą 
naziemną w porcie lotniczym 

Przykładowe zadanie 9. 
Maksymalna waga statku powietrznego, dopuszczonego do startu, która jest podana w oficjalnym 
dokumencie potwierdzonym przez władze lotnicze państwa, to  

A. TOCA  
B. MTAC  
C. TOMA  
D. MTOW 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

9) charakteryzuje zespoły, instalacje 
i wyposażenie stosowane w statkach 
powietrznych 

3) rozpoznaje oznakowania i napisy 
stosowane na statkach powietrznych 

Przykładowe zadanie 10. 
Symbol „OO-LVJ”, widoczny na kadłubie statku powietrznego, to 
 

A. znak rejestracyjny.  
B. nazwa linii lotniczych. 
C. oznaczenie producenta samolotów.  
D. oznaczenie rodzaju służb lotniczych. 

 
 
 
 
Odpowiedź prawidłowa: A 
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Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

9) charakteryzuje zespoły, instalacje 
i wyposażenie stosowane w statkach 
powietrznych 

3) rozpoznaje oznakowania i napisy 
stosowane na statkach powietrznych 

Przykładowe zadanie 11. 
Które oznaczenie statku powietrznego informuje o rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej?  
 

A. PZ-ABC  
B. SE-ABC  
C. SP-ABC  
D. RP-ABC 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

12) stosuje przepisy prawa dotyczące 
eksploatacji portów lotniczych 

1) posługuje się międzynarodowymi i krajowymi 
przepisami prawa lotniczego dotyczącymi 
eksploatacji portów lotniczych 

Przykładowe zadanie 12. 
Organizacja powołana przez Konwencję Chicagowską, która przyjmuje normy i zalecane metody 
postępowania w międzynarodowym lotnictwie cywilnym, to  
 

A. EASA  
B. ECAC  
C. ICAO  
D. JAA 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
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3.1.4 TLO.02.4  Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie 

lotniczym 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.4 Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się lotniskową dokumentacją 
operacyjną, mapami lotniczymi i planami 
lotnisk 

2) odczytuje znaki i symbole stosowane 
na mapach lotniskowych 

Przykładowe zadanie 13. 
Na rysunku przedstawiono fragment 
 

A. planów lotu. 
B. mapy lotniczej. 
C. procedury meteo. 
D. mapy przeglądowej. 

 
 
 
 
Odpowiedź prawidłowa: B 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.4 Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) przestrzega zasad korzystania z 
infrastruktury portów lotniczych 

2) stosuje zasady poruszania się po polu 
manewrowym oraz polu ruchu 
naziemnego lotniska 

Przykładowe zadanie 14. 
Ruch w strefie chronionej ILS (Radiowy System Nawigacyjny) jest możliwy po uzyskaniu zgody 
od 
 

A. Służby Celnej.  
B. Straży Granicznej.  
C. Dyżurnego Operacyjnego Portu.  
D. Służby Kontroli Ruchu Lotniczego.  

 
Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.4 Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

13) określa zasady wykorzystania sprzętu 
do utrzymania lotniska, z uwzględnieniem 
warunków meteorologicznych,  natężenia 
ruchu i typów statków powietrznych 

2) określa rodzaj sprzętu do utrzymania 
lotniska w zależności od panujących 
warunków meteorologicznych i natężenia 
ruchu lotniczego 

Przykładowe zadanie 15. 
Do przywrócenia zdolności operacyjnej oblodzonej drogi startowej stosuje się  
 

A. oprysk przy użyciu specjalnych środków do odladzania.  
B. podgrzewanie nawierzchni.  
C. sypanie piaskiem. 
D. sypanie solą. 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 

 

 

3.1.5 TLO.02.5 Organizacja działań lotniskowych służb operacyjnych 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.5 Organizacja działań lotniskowych służb operacyjnych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7) korzysta z dokumentacji lotniskowych służb 
operacyjnych 

1) wskazuje dokumenty stosowane przez 
lotniskowe służby operacyjnych do realizacji 
odpowiednich zadań 

Przykładowe zadanie 16. 
Instrukcję operacyjną portu lotniczego (INOP) zatwierdza  
 

A. Prezes ULC.  
B. Prezes PAŻP.  
C. Kierownik Działu Obsługi Naziemnej.  
D. Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego. 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
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Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.5 Organizacja działań lotniskowych służb operacyjnych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

8) pozyskuje informacje dla lotniskowych służb 
operacyjnych 

2) określa źródła informacji dla 
lotniskowych służb operacyjnych 

Przykładowe zadanie 17. 
NOTAM jest zwięzłą depeszą telekomunikacyjną, rozpowszechnianą za pomocą środków 
telekomunikacyjnych, zawierającą informację  
 

A. dla administracji portu lotniczego.  
B. o ilości operacji lotniczych w ciągu kolejnego okresu.  
C. o aktualnych warunkach pogodowych i przewidywanych zmianach tych warunków. 
D. dotyczącą stanu lub zmian urządzeń lotniczych, służb, procedur oraz o niebezpieczeństwie. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 

 

 

3.1.6 TLO.02.6 Realizacja działań operacyjnych we współpracy ze służbami żeglugi 

powietrznej 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.6 Realizacja działań operacyjnych we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) pozyskuje i przetwarza dane niezbędne 
do realizacji zadań służb żeglugi powietrznej 
korzystając z różnych systemów 
informatycznych 

2) korzysta z różnych systemów 
informatycznych w celu pozyskania 
danych niezbędnych do realizacji działań 
we współpracy ze służbami żeglugi 
powietrznej 

 

Przykładowe zadanie 18. 
Za pośrednictwem którego systemu są nieustannie nadawane komunikaty w postaci nagrania 
głosowego, zawierające dane operacyjne oraz warunki meteorologiczne? 
 

A. SMS  
B. ATIS  
C. CPDLC  
D. METNET 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.6 Realizacja działań operacyjnych we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) pozyskuje i przetwarza dane niezbędne 
do realizacji zadań służb żeglugi powietrznej 
korzystając z różnych systemów 
informatycznych 

3) rozróżnia systemy informatyczne 
wykorzystywane przez służby żeglugi 
powietrznej 

Przykładowe zadanie 19. 
ASHTAM jest to depesza zawierająca informację o  
 

A. wybuchu wulkanu.  
B. wystąpieniu tornado.  
C. wystąpieniu burzy śnieżnej.  
D. wzmożonej aktywności ptaków. 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 

 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.6 Realizacja działań operacyjnych we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) pozyskuje i przetwarza dane niezbędne 
do realizacji zadań służb żeglugi powietrznej 
korzystając z różnych systemów 
informatycznych 

3) rozróżnia systemy informatyczne 
wykorzystywane przez służby żeglugi 
powietrznej 

 

Przykładowe zadanie 20. 
Którym skrótem określa się stałą telekomunikacyjną sieć lotniczą?  
 

A. CFMU 
B. AFTN  
C. RQA  
D. AUP 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 
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3.1.7 TLO.02.7 Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

w porcie lotniczym 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.7 Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) stosuje przepisy prawa i zasady związane 
z ochroną portu lotniczego 

1) wskazuje przepisy prawa krajowego 
i międzynarodowego w zakresie ochrony 
portu lotniczego 

Przykładowe zadanie 21. 
W którym dokumencie zawarte są standardy bezpieczeństwa ochrony pasażerów i mienia portu 
lotniczego? 
 

A. Instrukcji przepustkowej i wydawania kluczy. 
B. Planie działania w sytuacji zagrożenia.  
C. Programie ochrony i planie ochrony.  
D. Procedurze ochrony. 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
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3.1.8 TLO.02.8 Język angielski zawodowy 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.8 Język angielski zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się podstawowym zasobem 
środków językowych w języku angielskim 
(ze szczególnym  uwzględnieniem środków 
leksykalnych), umożliwiającym realizację 
czynności zawodowych w zakresie tematów 
związanych: 
c) z dokumentacją związaną z danym 
zawodem 
 

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe 
umożliwiające realizację czynności 
zawodowych w zakresie: 
d) formularzy, specyfikacji oraz innych 
dokumentów związanych z wykonywaniem 
zadań zawodowych 

Przykładowe zadanie 22. 
Która z wymienionych organizacji powstała w 1947 roku, na podstawie przepisów zawartych w 
konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym?  
 
Which of the following organizations was estabilished in 1947, basing on the provisions of the 
Convention on International Civil Aviation? 
 

A. ULC  
B. PAŻP  
C. ICAO  
D. EASA 

 
Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.8 Język angielski zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się podstawowym zasobem 
środków językowych w języku angielskim 
(ze szczególnym  uwzględnieniem środków 
leksykalnych), umożliwiającym realizację 
czynności zawodowych w zakresie tematów 
związanych: 
c) z dokumentacją związaną z danym 
zawodem 
 

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe 
umożliwiające realizację czynności 
zawodowych w zakresie: 
d) formularzy, specyfikacji oraz innych 
dokumentów związanych z wykonywaniem 
zadań zawodowych 

Przykładowe zadanie 23. 
Kod lotniska Poznań-Ławica według IATA to 
 
The IATA  code for Poznań – Ławica Airport is 
 

A. PMI  
B. POZ  
C. PRG  
D. PZU 

 
Odpowiedź prawidłowa: B 

 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.8 Język angielski zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się podstawowym zasobem 
środków językowych w języku angielskim 
(ze szczególnym  uwzględnieniem środków 
leksykalnych), umożliwiającym realizację 
czynności zawodowych w zakresie tematów 
związanych: 
b) z głównymi technologiami stosowanymi 
w danym zawodzie 

2) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe 
umożliwiające realizację czynności 
zawodowych w zakresie: 
d) formularzy, specyfikacji oraz innych 
dokumentów związanych z wykonywaniem 
zadań zawodowych 

Przykładowe zadanie 24. 
W fonetycznym alfabecie ICAO transkrypcją litery C jest  
 

A. charlie.  
B. chelsea. 
C. chilsner.  
D. chopper. 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 
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3.1.9 TLO.02.9 Kompetencje personalne i społeczne 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.9 Kompetencje personalne i społeczne 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) stosuje metody i techniki rozwiązywania 
problemów  

3) wskazuje, na wybranym przykładzie, 
metody i techniki rozwiązywania 
problemu 

Przykładowe zadanie 25. 
Pracownik zatrudniony na stanowisku koordynatora rejsu (ramp agent) w przypadku sytuacji 
konfliktowej podczas operacji obsługi samolotu powinien  
 

A. przestrzegać procedur przewoźnika, przydzielonych przez przełożonych ról i 
obowiązków oraz dopilnować punktualnego odlotu samolotu. 

B. głośno i jednoznacznie wyrazić swojego zdanie, tak długo, aż wszyscy inni pracownicy 
zaangażowani w proces obsługi kilkakrotnie je usłyszą. 

C. upewnić się, że nie dojdzie do sytuacji, w której konieczne będzie przyznanie się 
otwarcie do popełnienia błędu. 

D. zignorować tę sytuację, nawet, jeśli spowoduje naruszenie obowiązujących procedur 
czy opóźnienie odlotu samolotu. 

 
Odpowiedź prawidłowa: A 

 

3.1.10 TLO.02.10 Organizacja pracy małych zespołów 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.10 Organizacja pracy małych zespołów 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 1) ustala kolejność wykonywania zadań 
zgodnie z harmonogramem prac 

Przykładowe zadanie 26. 
Który element infrastruktury portu lotniczego posiada najwyższy priorytet podczas utrzymywania 
właściwego stanu zdatności jego nawierzchni w okresie zimowym?  
 

A. Płyty postojowe.  
B. Drogi kołowania.  
C. Płaszczyzna odladzania.  
D. Droga (drogi) startowe w użyciu. 

 
Odpowiedź prawidłowa: D 
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3.2 Przykład zadania do części praktycznej egzaminu 
 

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji TLO.02 jest przeprowadzana według modelu d i trwa 120 minut. 

 

 
W dniu 18.06.2021 pełnisz dyżur Koordynatora Rejsu na lotnisku na lotnisku Poznań – Ławica. Twoja praca będzie 

polegać na odczytaniu i zakodowaniu depesz dla wskazanych rotacji samolotów i warunków meteorologicznych 

panujących na lotnisku oraz nadzorowanie procesu ustawiania sprzętu obsługi naziemnej przy statku powietrznym. 

Wykonaj następujące zadania: 

1. Korzystając z załącznika A wypełnij formularze 1 i 2 dotyczące obsługi dla wymienionych rotacji 

samolotów: 

  LO234/235 – Warszawa–Poznań–Warszawa, 

  ENT987/988 – Hurghada–Poznań–Hurghada, 

2. Korzystając z załącznika B wypełnij formularz 3 zawierający obliczone parametry wyważeniowe dla rotacji 

ENT987/988 – Hurghada–Poznań–Hurghada, 

3. Opisz znaczenie znaków i sygnałów wykorzystywanych podczas procesu naprowadzania sprzętu obsługi 

naziemnej z punku widzenia operatora pojazdu w formularzu 4, 

4. Korzystając z załącznika C wypełnij formularz 5 – zakodowana depesza METAR z dnia 18.06.2021 r., 

5. Zapisz w języku angielskim wybrane zwroty stosowane podczas obsługi naziemnej w porcie lotniczym w 

formularzu 6. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

 

Ocenie będą podlegać 6 rezultatów: 

 odczytanie depeszy MVT i LDM dla rotacji LO234/235 – formularz 1, 

 zakodowanie depeszy MVT i LDM dla rotacji ENT987/988 – formularz 2, 

 wypełniony formularz obliczonych parametrów wyważeniowych dla rotacji ENT987/988 – formularz 3, 

 opis znaczenia znaków i sygnałów wykorzystywanych podczas procesu naprowadzania sprzętu obsługi 

naziemnej z punku widzenia operatora pojazdu– formularz 4, 

 rozkodowana depesza METAR – formularz 5, 

 wybrane zwroty w języku angielskim stosowane podczas obsługi naziemnej w porcie lotniczym – formularz 

6. 

 

Uwaga: Daty, godziny, lotniska oraz treści depesz zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym zostały przyjęte tylko 

dla celów przeprowadzenia egzaminu. 
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Załącznik A. Instrukcja dekodowania depeszy lotniczych MVT oraz LDM 

 
Do najważniejszych depeszy wykorzystywanych w regionalnych portach lotniczych należą depesze: 

 MVT – depesza Movement Message, 

 LDM – depesza Load Message, 
 
Depesza MVT służy przekazaniu informacji o statusie samolotu wylatującego. 
Przykładowa depesza MVT: 
 
MVT 
LH778/18.DABVP.FRA 
AD2109/2122 EA 0825 SIN 
PX163 
DL93/0007 
TOF120000 
SI NIL 
 
Na podstawie tej depeszy wiadomo, że: 
 

Element depeszy Komentarz 

MVT oznaczenie typu depeszy 

LH778/18 
.DABVP 
.FRA 

rejs LH778/ 18 dnia miesiąca  
samolot o znakach .DABVP  
lecący z lotniska .FRA – oznaczenie lotniska zgodne z 
kodem IATA 

AD 
2109/ 
 
2122  
EA 0825  
 
SIN 

AD (Actual Departure)  
2109 – godzina rozpoczęcia procesu wypychania (UTC)  
2122 – godzina wzbicia się w powietrze (UTC) 
EA (Estimated Arrival) 0825 – godzina przylotu (UTC)  
SIN – oznaczenie lotniska zgodne z IATA 

PX163  liczba pasażerów na pokładzie 

DL93/ 
 
0007  

DL - informacja o opóźnieniu wraz z kodem opóźnienia 93/  
czas opóźnienia 0007 – wyrażony  
w minutach 

TOF120000  ilość paliwa w momencie startu (Take Off Fuel) 

SI NIL  informacje dodatkowe (Supplementary Info) 
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Depesza LDM służy przekazaniu informacji na temat załadunku samolotu oraz liczby pasażerów na pokładzie. 
Przykładowa depesza LDM: 
 
LDM 
LH198/24.DALPK.320.2/4 
-POZ.140/34/6/3.T513.1/403.2/110.PAX/0/0/180 
SI POZ B/513.C/0.M/0 
.BAG/33/513.PRM NIL 
 
Na podstawie depeszy LDM wiemy, że: 

 
Element depeszy Komentarz 

LDM  oznaczenie typu depeszy 

LH198/24 
.DALPK 
.320 
.2/4  

rejs LH198/ 24 dnia miesiąca 
samolot o znakach .DALPK 
oznaczenie modelu samolotu .320  
liczba załogi .2/4 

-POZ 
.140/34/6/3 
 
 
.T513 
.1/403.2/110 
 
.PAX/0/0/180  

lotnisko przylotowe POZ 
podział pasażerów w układzie M/F/C/I 
(Mężczyźni/Kobiety/Dzieci/Infant) .140/34/6/3  
całkowita waga bagażu .T513 
waga załadunku za w podziale na bagażniki .1/403.2/110  
sumaryczna liczba pasażerów w podziale na klasy podróży 
.PAX/0/0/180 

SI POZ B/513.C/0.M/0  
 

podsumowanie załadunku w układzie baggage/cargo/mail 
(bagaż/cargo/poczta) 

.BAG/33/513 
 
.PRM NIL  

wskazanie liczby sztuk bagażu wraz z wagą  
 
informacja o osobach o ograniczonej mobilności 
wymagających dodatkowej asysty 
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Załącznik B. Skrócona instrukcja skrótów wykorzystywanych podczas wyważania 

 
W wyważaniu statku powietrznego korzysta się z następujących skrótów: 
 

 LIC – Load in Compartments – jest to łączna waga ładunku mieszcząca się w bagażnikach samolotu – 

bagażu, cargo, poczty 

 Passenger Standard Weight – jest to standardowa waga pasażerów używana do kalkulacji 

wyważeniowych 

 TTL – Total Traffic Load – jest to suma wagi pasażerów, ładunku, cargo oraz poczty. 

 DOW- Dry Operating Weight – jest to podstawowa waga samolotu zawierająca  

w sobie wagę załogi, bagażu załogi oraz posiadanego cateringu 

 ZFW – Zero Fuel Weight – jest aktualna waga statku powietrznego zawierająca wagi załogi oraz TTL 

 TOF – Take-off fuel – jest waga paliwa w momencie startu 

 BF – Block fuel – jest to waga paliwa samolotu „w blokach” 

 TP- Trip fuel – jest to ilość paliwa potrzebna na przelot – „na trasę” 

 ATOW- Actual Take-off weight – jest to aktualna waga całego samolotu – zawierająca wagę samolotu, 

załogi, TTL, oraz paliwa 

 MTOW – Maximum take-off weight – jest to maksymalna dozwolona waga statku powietrznego w 

momencie startu 

 LW -  Landing weight – jest to aktualna waga samolotu w momencie lądowania 

 Underload – jest to różnica pomiędzy maksymalną dozwoloną wagą a aktualną wagą statku powietrznego 

w momencie startu 
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Załącznik C. Opis skrótów stosowanych w depeszach METAR 

Wyniki obserwacji dla lotniska Poznań-Ławica (EPPO): 

 obserwację w 18 dniu bieżącego miesiąca wykonano o 10.00 czasu UTC, 

 wiatr  z kierunku 210° z prędkością 8 węzłów, 

 skrajne wartości kierunku wiatru od 220° do 300°, 

 brak chmur i dobra widzialność = widzialność 10 km lub więcej, brak chmur poniżej 1500 m, brak 

chmur CB (Cumulonimbus, chmur kłębiastych deszczowych) i TCU (towering 

cumulus, wypiętrzonych chmur kłębiastych), brak opadów, burz, itp., 

 temperatura 20° C, temperatura punktu rosy 12° C, 

 ciśnienie na poziomie morza w miejscu obserwacji 1009 hPa, 

 prognoza: brak przewidywanych znaczących zmian pogody w ciągu najbliższych 2 godz. 

 

Przykład depeszy METAR 

Przykład depeszy 

METAR 
METAR EPWA 102100Z 

13005KT 

100V190 

1900 

0600W 

R11/1800N 

BCFG 
SCT002 

BKN005 

07/06 

Q1016 

TEMPO 

0800 FG= 

Nr grupy z tabeli 1 2 3 4 5 7 9 

 
Opis skrótów stosowanych w METAR 
Tabela METAR 

Nr grupy z tabeli 
NAZWA ELEMENTU 

DEPESZY 
OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY PRZYKŁADY 

1. MIEJSCE I CZAS 

WYDANIA DEPESZY 

METAR   

METeorological Aerodrome Report – depesza 

służąca do przekazywania lotniskowych rutynowych 

obserwacji meteorologicznych 

METAR EPWA 

METAR EPPO 

  COR 
Zapis opcjonalny oznaczający depeszę 

poprawioną 
METAR COR EPSC 

  NIL Zapis opcjonalny oznaczający brak depeszy 
METAR EPLB 

102100Z NIL= 

EPWA 
Czteroliterowy wskaźnik lotniska ustalony przez 

ICAO 

EPWA, EPLL, EPGD, 

EPBY 

102100Z 
Dzień miesiąca, godzina i minuty obserwacji 

oraz wskaźnik czasu UTC 

131430Z 

250030Z 

030330Z 

AUTO 

Dodatkowe, opcjonalne określenie zapisywane 

przed grupą wiatrową tylko w przypadku, gdy 

depesza zawiera wyniki pochodzące z całkowicie 

zautomatyzowanej obserwacji 

METAR EKRN 

102100Z AUTO 

13005KT 

2. WIATR  13005KT 

Grupa wiatrowa (podawany jest średni kierunek i 

średnia prędkość wiatru z okresu czasu 10-ciu 

minut poprzedzających obserwację): 

 kierunek z którego wieje wiatr (zaokrąglony do 

10-ciu stopni); 

 prędkość wiatru; 

 wskaźnik jednostki prędkości wiatru (KT-

węzły). 

22003KT 

36012KT 

36018KT 
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Nr grupy z tabeli 
NAZWA ELEMENTU 

DEPESZY 
OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY PRZYKŁADY 

00000KT Cisza 00000KT 

VRB02KT Zmienny kierunek wiatru 
VRB01KT 

VRB08KT 

27012G22KT 

Grupa opcjonalna określająca maksymalny poryw 

wiatru: 

 kierunek wiatru; 

 średnia prędkość wiatru; 

 wskaźnik porywu; 

 max poryw wiatru w KT. 

22008G18KT 

VRB18G28KT 

27020G42KT 

100V190 
Dodatkowa, opcjonalna grupa kierunku wiatru 

(określa występujące dwa skrajne kierunki) 

16008KT 130V220 

25005KT 200V270 

11005KT 080V180 

3. WIDZIALNOŚĆ 

7000 

Widzialność, podawana w metrach, dodatkowo 

przy grupie widzialności podawane są istotne 

zjawiska pogody, jeśli występują. 

6000 

8000 -RA 

9999 (widzialność 

10km i więcej) 

9999 -SN 

1900 BR 
Widzialność poniżej 5000m, z obowiązkiem 

podania zjawiska (w tym przypadku zamglenie) 

3000 BR 

1200 –SN BR 

0500 DZ FG 

  0600W 

Kierunkowe zmiany widzialności zapisywane 

opcjonalnie obok widzialności przeważającej, 

podawane są: 

 widzialność w metrach; 

 kierunek geograficzny. 

1900 0600W 

  R11/1800N 

Widzialność wzdłuż drogi startowej, podawane 

są: 

 wskaźnik R widzialności wzdłuż drogi 

startowej; 

 numer drogi startowej; 

 widzialność na drodze startowej w metrach; 

 tendencja widzialności (D-pogorszenie, U-

poprawa, N-bez zmian). 

R11/1800N 

R15L/1400D 

R27R/1600U 

  
R11/P2000 

R11/M0400 

Oznaczniki P i M stosuje się w przypadku 

całkowicie zautomatyzowanych obserwacji: 

P – oznacza, że widzialność 

osiągnęła maksymalną wartość jaką może 

zmierzyć przyrząd, a więc rzeczywista wartość 

widzialności jest większa niż zapisana w depeszy; 

M – oznacza, że widzialność osiągnęła minimalną 

wartość jaką może zmierzyć przyrząd, a więc 

rzeczywista wartość widzialności jest mniejsza niż 

zapisana w depeszy. 

R15L/P2000 

R27R/M0050 

 4. ZJAWISKA 

3000 -FZDZ BR Istotne zjawiska pogody 
1500 BR HZ 

9999 -FZDZ 

  ( - ) Intensywność zjawiska słaba 7000 -RA 

  bez Intensywność zjawiska umiarkowana 3000 TSRA 
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Nr grupy z tabeli 
NAZWA ELEMENTU 

DEPESZY 
OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY PRZYKŁADY 

wskaźnika 

  ( + ) Intensywność zjawiska silna 1200 +SHRA 

  DZ Mżawka -DZ 

  RA Deszcz -RA 

  SN Śnieg +SNRA 

  SG Śnieg ziarnisty SG 

  PL Deszcz lodowy -PL 

  GR Grad (ziarna średnicy 5mm i większe) +TSGR 

  GS 
Drobny grad (średnica ziaren poniżej 5mm) lub 

krupa śnieżna 
-TSGS 

  UP 
Rodzaj opadu nieznany (przy obserwacjach 

zautomatyzowanych) 
UPFZ 

  BR Zamglenie (widzialność 1000-5000m) BR 

 4. ZJAWISKA 

  FG 
Mgła (grubość od gruntu do powyżej wysokości 2m, 

widzialność poniżej 1000m) 

FG 

FZFG 

  FU Dym FU 

  VA Popioły wulkaniczne VA 

  DU Uniesiony pył DU 

  SA Piasek SA 

  HZ Zmętnienie HZ 

  PO Silnie rozwinięte wiry pyłowe i piaskowe PO 

  SQ Nawałnica SQ 

  FC Chmura lejkowa (trąba powietrzna, wodna, tornado) FC 

  SS Burza piaskowa +SS 

  DS Burza pyłowa DS 

  MI 
Mgła przyziemna (od gruntu do wysokości 2m, 

widzialność pozioma poniżej 1000m) 
MIFG 

  BC 
Mgła w płatach (widzialność w płatach poniżej 

1000m) 
BCFG 

  PR 
Mgła pokrywająca część lotniska (widzialność we 

mgle poniżej 1000m) 
PRFG 

  DR Zamieć niska (od gruntu do wysokości 2m) DRSN, DRSA, DRDU 

  BL 
Zamieć wysoka (grubość od gruntu powyżej 

wysokości 2m) 
BLSN, BLDU, BLSA 

  SH Opad przelotny -SHRA, SHSN 

  TS Burza 
TSRA, +TSGR, -

TSSN, TS 

  FZ 
Przechłodzone krople wody, opad marznący, mgła 

przy temperaturze ujemnej 
FZFG, -FZRA, FZDZ 

  VC Zjawisko w pobliżu lotniska (8-16km od lotniska) 
VCTS, VCSS, VCSH, 

VCFG 
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Nr grupy z tabeli 
NAZWA ELEMENTU 

DEPESZY 
OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY PRZYKŁADY 

  NSW Brak zjawisk (stosowany w prognozie TREND) NSW 

5. ZACHMURZENIE / 

WIDZIALNOŚĆ 

PIONOWA 

SCT002 BKN005 

Zachmurzenie szyfrowane jest poprzez 

podanie wielkości pokrycia nieba przez chmury, 

używając określeń FEW, SCT, BKN, OVC oraz 

podanie wysokości podstawy chmur w setkach 

stóp, przy chmurach konwekcyjnych stosowany jest 

dodatkowo skrót TCU (Tower Cumulus) oraz CB 

(Cumulonimbus), jeśli nie występują chmury istotne 

operacyjnie to stosowany jest skrót NSC lub 

CAVOK. 

SCT030 

BKN001 

OVC008 

SCT020TCU 

BKN015CB 

SCT010 BKN020 

  FEW 1-2/8 nieba zakrytego chmurami (12,5-25%) FEW030 

  SCT 3-4/8 nieba zakrytego chmurami (37,5%-50%) SCT020 

  BKN 5-7/8 nieba zakrytego chmurami (62,5%-87,5%) BKN020 

  OVC 8/8 niebo całkowicie zachmurzone (100%) OVC004 

5. ZACHMURZENIE / 

WIDZIALNOŚĆ 

PIONOWA 

  VV002 

Widzialność pionowa podawana jest zamiast 

zachmurzenia, w sytuacjach, kiedy niebo jest 

niewidoczne, podawany jest wskaźnik widzialności 

pionowej VV oraz jej wartość w setkach stóp. 

VV001 

VV003 

6. UŻYCIE 

CAVOK/NSC 

CAVOK 

Ma zastosowanie jeśli: 

 nie jest obserwowane zachmurzenie istotne 

operacyjnie; 

 nie są obserwowane chmury TCU i CB; 

 nie występują zjawiska pogody, a widzialność 

wynosi 10km i więcej (9999). 

METAR EPBY 

111430Z 13005KT 

CAVOK 16/06 

Q1016= 

NSC 

Ma zastosowanie jeśli: 

 nie jest obserwowane zachmurzenie istotne 

operacyjnie; 

 nie są obserwowane chmury TCU i CB; 

 występują zjawiska pogody lub widzialność 

obserwowana jest poniżej 10km; (nie można 

zastosować skrótu CAVOK). 

METAR EPGD 

211800Z 15010KT 

5000 BR NSC 07/06 

Q1016= 

METAR EPSC 

030230Z 24006KT 

8000 NSC 12/08 

Q1016= 

7. TEMPERATURA 

I CIŚNIENIE QNH 

07/06 

Temperatura/temperatura punktu rosy W przypadku 

temperatury ujemnej, jej zapis poprzedzamy 

znakiem "M". 

05/02 

04/M02 

M10/M12 

Q1016 Wartość ciśnienia QNH, podawana w hPa 
Q1023 

Q0993 

8. GRUPY 

OPCJONALNE 

(POGODA UBIEGŁA, 

USKOK WIATRU, 

STAN DROGI 

STARTOWEJ) 

RE 

Grupa opcjonalna, która podawana jest, 

jeśli wystąpiły istotne zjawiska w czasie od 

wydania poprzedniej depeszy METAR (w ciągu 

pół godziny), po wskaźniku RE podawane jest 

zjawisko. 

RESHRA 

RETS 

RERA 

WS 

Grupa opcjonalna, która szyfrowana jest gdy 

występuje uskok wiatru w warstwie od poziomu 

drogi startowej do poziomu 1600ft, do określenia 

lokalizacji uskoku wiatru podawany jest numer drogi 

startowej. 

WS R15L 

WS R27 

WS ALL RWY  

(na wszystkich 

drogach startowych) 

R11/290095 

Grupa opcjonalna, która stosowana jest po 

otrzymaniu informacji od odpowiednich służb 

utrzymania lotniska, zgodnie z regionalną umową 

R11/290095 

R11/29//95 

R27L/SNOCLO – 
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Nr grupy z tabeli 
NAZWA ELEMENTU 

DEPESZY 
OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY PRZYKŁADY 

żeglugi powietrznej, obejmuje charakterystykę 

stanu drogi startowej: 

 oznaczenie drogi startowej; 

 rodzaj pokrycia drogi startowej: 0 - czysta 

i sucha, 1 - wilgotna, 2 - mokra lub 

kałuże, 3 - pokryta szronem, 4 - suchy 

śnieg, 5 - mokry śnieg, 6 - roztajały 

śnieg, 7 - lód, 8 - ubity lub zwalcowany 

śnieg, 9 - zamarznięte bruzdy, koleiny, / - nie 

podany; 

 rozległość zanieczyszczenia drogi 

startowej: 1 - mniej niż 10% 

zanieczyszczone, 2 - zanieczyszczone 11-

25%, 5 - zanieczyszczone 26-

50%, 9 - zanieczyszczone 51-100%, / - nie 

podany; 

 głębokość pokrycia drogi startowej: 00 – mniej 

niż 1mm, 01 – 1mm, 02 - 2mm, 03 - 3mm itd. 

aż do 89- 89mm, 99 - drogi nieużywane, //-

głębokość nieznacząca; 

 współczynnik 

sczepności/hamowania: 00 - wsp. 

0.00, 01 - wsp. 0.01 itd. aż do 88 - wsp. 

0.88, 91 - hamowanie złe, 92 - hamowanie 

średnio/złe,93 - hamowanie 

średnie, 94 - hamowanie 

średnio/dobre, 95 - hamowanie 

dobre, 99 - hamowanie niemożliwe, // - nie 

podano. 

lotnisko zamknięte 

z powodu dużej ilości 

śniegu 

R15R/CLRD// - droga 

startowa czysta 

9. PROGNOZA 

TREND 

TEMPO 0800 FG= 

Prognoza na lądowanie TREND, zawierająca 

informacje o prognozowanych istotnych zmianach 

(lub braku istotnych zmian) elementów 

meteorologicznych w czasie najbliższych dwóch 

godzin od wydania depeszy METAR, w FIR EPWW 

prognoza TREND wydawana jest tylko dla lotniska 

EPWA. 

BECMG 3000 BR 

OVC005= 

  NOSIG 
Wskaźnik podawany, gdy prognozowany jest brak 

istotnych zmian elementów meteorologicznych. 
NOSIG= 

  TEMPO 

Wskaźnik podawany, gdy prognozowane 

są tymczasowe, krótkotrwałe (do maksymalnie 

połowy okresu ważności prognozy) istotne 

zmiany elementów meteorologicznych zgodnie z 

wartościami podanymi po wskaźniku. 

TEMPO BKN010= 

TEMPO 5000 RA= 

TEMPO 26012KT= 

  BECMG 

Wskaźnik podawany, gdy prognozowana 

jest trwała, istotna zmiana elementów 

meteorologicznych do wartości zapisanych po 

wskaźniku. 

BECMG OVC002= 

BECMG 0600FG= 

BECMG 15006KT= 

  FM 

Dodatkowa, opcjonalna grupa 

określająca dokładny czas UTC początku 

prognozowanej istotnej zmiany elementów 

meteorologicznych opisanych w prognozie 

TREND. 

BECMG FM1620 

BKN015= 

TEMPO FM0317 

5000 RA BR= 

BECMG FM1215 

7000 NSW= 

  TL Dodatkowa, opcjonalna grupa BECMG TL1330 
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Nr grupy z tabeli 
NAZWA ELEMENTU 

DEPESZY 
OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY PRZYKŁADY 

określająca dokładny czas UTC, w którym 

prognozowane jest zakończenie istotnej zmiany 

elementów meteorologicznych opisanych w 

prognozie TREND. 

BKN015= 

TEMPO FM0317 

TL0420 5000 RA 

BR= 

BECMG FM1215 

TL1330 7000 NSW= 

  AT 

Dodatkowa, opcjonalna grupa 

określająca dokładny czas UTC, w którym 

prognozowane jest wystąpienie istotnej, trwałej 

zmiany elementów meteorologicznych na te 

opisane w prognozie TREND. 

BECMG AT1315 

OVC002= 

BECMG AT0010 

0600FG= 

BECMG AT2330 

15006KT= 
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PRZYKŁAD DEPESZY METAR 

METAR EPWA 210730Z 15004KT 100V220 1100 R11/1500U -DZ BR BKN002 OVC005 02/02 Q1014 R11/290095 TEMPO 0800 FG 

BKN001= 

  METAR Nazwa depeszy 

  EPWA Lokalizacja: lotnisko Warszawa im. F. Chopina 

  210730Z Dwudziesty pierwszy dzień miesiąca, godzina 07:30 UTC 

  15004KT100V220 
Wiatr wiejący z kierunku 150° o prędkości 04 węzłów, o zmieniającym się kierunku w zakresie od 

100° do 220° 

  1100R11/1500U Widzialność zasadnicza 1100m, na progu drogi startowej nr R11 1500m, poprawiająca się 

  -DZ BR Zjawiska: mżawka o słabym natężeniu oraz zamglenie 

  BKN002OVC005 
Pierwsza warstwa chmur: 5-7 oktantów na poziomie 200FT AGL, druga warstwa chmur: 8 

oktantów na poziomie 500FT AGL 

  02/02 Temperatura: 2°C, temperatura punktu rosy 2°C 

  Q1014 Ciśnienie QNH: 1014hPa 

  R11/290095 
Stan drogi startowej nr R11, droga startowa mokra lub kałuże, zanieczyszczone 51-100% drogi 

startowej, głębokość pokrycia drogi startowej mniej niż 1mm, hamowanie na drodze startowej dobre 

  TEMPO 0800FGBKN001= 

Prognoza TREND: w ciągu najbliższych dwóch godzin prognozowane są okresowe spadki 

widzialności poziomej do 800m we mgle, a także okresowe obniżanie się podstaw chmur 5-7 

oktantów do poziomu około 100FT AGL 
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Formularz 1. Rozkodowane depesze operacyjne dla rejsu LO234/235 
 
Depesza MVT 
LO234/18.SPEQF.WAW 
AD1221/1239 EA1327 POZ 
PX69 
SI NIL 
 
Depesza LDM 
LO234/18.SPEQF.Y78.2/2 
-POZ.40/29/0/0.T770.6/348.7/422.PAX/69  
SI POZ B/675.C/95.M/0 
.BAG/32/675.PRM NIL 
FUEL IN TANKS 3300 
 
Na podstawie depesz MVT i LDM wypełnij tabelę: 

Spodziewana godzina przylotu (LMT): 
………………………………………………………... 

Liczba pasażerów na pokładzie: 
………………………………………………………... 

Podział pasażerów ze względu na płeć: 

M: ……………………………………………….. 

F: ……………………………………………….. 

C: ……………………………………………….. 

I: ……………………………………………….. 

Waga załadunku (w kg): 
………………………………………………………... 

Liczba sztuk bagażu: 
………………………………………………………... 
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Formularz 2. Zakodowane depesze dla rejsu ENT987/988 
 
Przygotuj depesze MVT oraz LDM dla poniższych danych: 
 
Wylot do Hurghada – HRG 
Samolot B737-800 – SPENN, Y189 
Godzina rozpoczęcia wypychania (LMT): 1756 
Godzina wzbicia w powietrze (LMT): 1810 
Czas lotu: 5H34’ 
Liczba załogi: 3/5 
Liczba pasażerów: 159 – M:63/F:50/C:46/I:5 
Waga bagażu: 2134 kg 
Liczba sztuk: 130 
Załadunek: 2/330, 3/1804 
 
 
 
Depesza MVT 

A: …………………………………………………………………………………………………………… 

B: …………………………………………………………………………………………………………… 

PX159 

SI NIL 

 

 
Depesza LDM 

C: …………………………………………………………………………………………………………… 

D: ……………………………………………………………………………………………………………  

SI HRG B/2134.C/0.M/0 

E: …………………………………………………………………………………………………………… 
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Formularz 3. Obliczone parametry wyważenia statku powietrznego 
 
Do obliczenia skorzystaj z danych dla rejsu ENT987/988 
 
Waga paliwa „w blokach” – 15 200 kg 
Paliwo na kołowanie – 200 kg 
Paliwo na trasę – 11 500 kg 
DOW – 43 450 kg 
MTOW – 79 000 kg 
 
Wagi standardowe pasażerów: M/80 kg, F/70 kg, C/35 kg, I/0 kg 
 

 

LOAD IN COMPARTMENTS 

 

………………………………………………. 

 

PASSENGER WEIGHT 

 

………………………………………………. 

 

TOTAL TRAFFIC LOAD 

 

………………………………………………. 

 

ZERO FUEL WEIGHT 

 

………………………………………………. 

 

TAKE-OFF FUEL 

 

………………………………………………. 

 

ACTUAL TAKE-OFF WEIGHT 

 

………………………………………………. 

 

UNDERLOAD 

 

………………………………………………. 

 

LANDING WEIGHT 

 

………………………………………………. 
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Formularz 4. Opis znaków i sygnałów wykorzystywanych podczas procesu naprowadzania sprzętu 
obsługi naziemnej z punku widzenia operatora  
 

 

1.  
……….…………………………………………………………..….. 

 

2a.  
……………………………………………………………………….. 

 

2b.  
……………………………………………………………………….. 

 

3a.  
..……………………………………………………………………. 

 

3b.  
..……………………………………………………………………… 
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4a.  
……………………………………………………………………… 

 

4b.  
……………………………………………………………………… 

 

5a  
…..………………………………………………………………. 

 

5b.  
…….…………………………………………………………… 
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Formularz 5. Zakodowana depesza METAR 

 

Początek depeszy 
METAR oraz miejsce 

Czas wydania 
depeszy 

Podstawowe 
wartości wiatru 

Skrajne wartości 
kierunku wiatru 

Zachmurzenie 
i widzialność 

Temperatura 
i punkt rosy 

Ciśnienie 
atmosferyczne 

Prognoza 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 
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Formularz 6. Wybrane zwroty w języku polskim i w języku angielskim stosowane podczas obsługi naziemnej 
w porcie lotniczym  

 
Zwrot w języku polskim  Zwrot w języku angielskim 

wyładunek bagażu z samolotu na wózki  

tankowanie samolotu  

dokument (arkusz) wyważeniowy samolotu  

przewoźnik  

droga startowa  

karta pokładowa  

przywieszka bagażowa  

hala odlotów  

lot długodystansowy  

tablica zawierająca rozkład lotów  

odwołanie lotu  

opóźnienie lotu  

strefa ogólnodostępna na lotnisku  

strefa wolnocłowa  

samodzielna odprawa internetowa  

procedura wejścia pasażerów na pokład samolotu  

miejsce odbioru bagażu  

miejsce docelowe lotu  

kontrola bezpieczeństwa  
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Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym: 

 

TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.4. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym 

Efekty kształcenia  Kryteria weryfikacji 

Uczeń (zdający):  Uczeń (zdający): 

5) korzysta z systemów informacji stosowanych w 
lotnictwie 

1)  stosuje systemy informacji używane przez służby lotniskowe  

15) sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem 
działań operacyjnych 

3)  sporządza dokumentację prowadzenia działań operacyjnych  

TLO.02.5. Organizacja działań lotniskowych służb operacyjnych 

Uczeń (zdający):  Uczeń (zdający): 

4) korzysta z informacji meteorologicznych 3) odczytuje dane z depesz meteorologicznych stosowanych w 
lotnictwie 

 

Jednostka efektów kształcenia: 
TLO.02.8. Język angielski zawodowy  

 

Efekty kształcenia   Kryteria weryfikacji  

Uczeń (zdający):  Uczeń (zdający): 

1) posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych w języku angielskim (ze szczególnym 
uwzględnieniem środków leksykalnych), 
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w 
zakresie tematów związanych:  

a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem  

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające 
realizację czynności zawodowych w zakresie:  

a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy  

 

 
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca 
ze służbami żeglugi powietrznej mogą dotyczyć np.:   

 sporządzania depeszy NOTAM/SNOWTAM, 

 rozkodowanie depeszy NOTAM/SNOWTAM, 

 kodowanie/rozkodowanie parametrów nawierzchni lotniskowych (PCN), 

 wypełnianie instrukcji załadunku (LIR), 

 zasad przewozu materiałów niebezpiecznych lub zabronionych (IATA DGR Tabela 2.3.A i Dodatek 4-C, 
5-B do rozporządzenia WE 1998/2015), 

 czytania map lotniczych/rozpoznawanie elementów przestrzeni powietrznej,  

 przydzielania stanowisk postojowych do typu statku powietrznego, 

 komunikacji pomiędzy wieżą kontroli lotniska i użytkownikami.  
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4. PODSTAWA PROGRAMOWA W ZAWODZIE SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO 
W ZAWODZIE.  

 

 
 
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH         315406  
  
 
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE  
TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej  

  
 
CELE KSZTAŁCENIA   
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych powinien być przygotowany 

do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze 

służbami żeglugi powietrznej:  

1) monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego;  

2) pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym;  

3) prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

operacji lotniczych;  

4) współdziałania ze służbami żeglugi powietrznej;  

5) współpracy z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tym ochrony 

portu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji.  

  
 
EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW  
Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca 

ze służbami żeglugi powietrznej niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:  

  

TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej  

TLO.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Efekty kształcenia  Kryteria weryfikacji  

Uczeń:  Uczeń:  

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną 
pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i 
ergonomią   

1) posługuje się terminologią dotyczącą bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 
środowiska 

2) wymienia przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 
ochrony środowiska 

3) określa warunki organizacji pracy zapewniające 
wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed 
zagrożeniami występującymi w środowisku pracy 

4) określa działania zapobiegające wyrządzeniu szkód 
w środowisku 

5) opisuje wymagania dotyczące ergonomii pracy 

6) rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich 
stosowania   

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb 
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska   

1)  wskazuje instytucje oraz służby działające w zakresie 
ochrony pracy i ochrony środowiska  

2) wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb 
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska   
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3) opisuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

1)  wskazuje przepisy prawa określające prawa i obowiązki 
pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy  

2)  wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  

3)  wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  

4)  wymienia uprawnienia pracownika wynikające z narażenia 
na choroby zawodowe  

4) określa zagrożenia związane z występowaniem 
czynników szkodliwych w środowisku pracy  

1)  wskazuje czynniki szkodliwe w środowisku pracy  

2) wymienia skutki oddziaływania czynników szkodliwych 
na organizm człowieka 

3)  opisuje sposoby zapobiegania negatywnym skutkom 
oddziaływania czynników szkodliwych na organizm 
człowieka  

5) organizuje stanowisko pracy zgodnie 
z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska  

1)  wyjaśnia zasady organizacji stanowisk pracy związanych 
z użytkowaniem maszyn i urządzeń w porcie i na statku 
powietrznym  

2) rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres 
stosowania w portach i na statku powietrznym 

3)  rozróżnia rodzaje znaków bezpieczeństwa 
i alarmów  

4)  stosuje wymagania ergonomii, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
podczas organizowania stanowisk pracy związanych 
z użytkowaniem maszyn i urządzeń na statkach 
powietrznych  

5)  określa zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami 
stosowanymi na statkach powietrznych  

6)  opisuje zasady organizacji stanowiska pracy podczas 
operacji manewrowych  

6) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
podczas wykonywania zadań zawodowych  

1)  przestrzega zasad doboru środków ochrony  
indywidualnej i zbiorowej w zależności od rodzaju 
wykonywanych zdań zawodowych  

2)  wykorzystuje podstawowe środki techniczne ochrony przed 
zagrożeniami  

3)  opisuje zasady udzielania pierwszej pomocy  

4)  korzysta ze środków ochrony indywidualnej oraz środków 
ochrony zbiorowej podczas użytkowania maszyn i urządzeń  
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7) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego  

1)  opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany 
nagłego zagrożenia zdrowotnego  

2)  ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy 
objawów obserwowanych u poszkodowanego  

3)  zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku  

4)  układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej  

5)  powiadamia odpowiednie służby  

6)  prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych 
stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, 
zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie   

7)  prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych 
stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, 
zawał, udar  

8)  wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie 
zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji 
i Europejskiej Rady Resuscytacji  

TLO.02.2. Podstawy działania lotniskowych służb operacyjnych  

Efekty kształcenia  Kryteria weryfikacji  

Uczeń:  Uczeń:  

1) charakteryzuje poszczególne rodzaje gałęzi transportu  1) określa rodzaje gałęzi transportu   

2) rozróżnia rodzaje gałęzi transportu 

3) wyszczególnia rodzaje infrastruktury przyporządkowane 
do poszczególnych gałęzi transportu 

4) wymienia elementy infrastruktury punktowej i liniowej 
poszczególnych gałęzi transportu 

5) rozróżnia infrastrukturę w poszczególnych gałęziach 
transportu 

2) planuje przebieg procesu transportu  1)  gromadzi informacje związane z procesami transportu  

2)  określa zasady planowania procesu transportu  

3)  analizuje informacje potrzebne do wykonania procesu 
transportu  

4)  opracowuje schemat planowania procesu transportu  

5)  planuje proces transportu zgodnie z przepisami  
dotyczącymi ochrony środowiska w transporcie   

6)  stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska 
w transporcie  

3) charakteryzuje rodzaje lotnisk, portów i terminali 
lotniczych  

1)  klasyfikuje lotniska i porty lotnicze  

2) określa funkcje i rodzaje lotnisk i portów lotniczych 

3)  klasyfikuje rodzaje terminali lotniczych   

4)  rozpoznaje rodzaje terminali lotniczych  

4) charakteryzuje elementy wyposażenia portów i terminali 
lotniczych   

1)  rozpoznaje elementy infrastruktury portów i terminali 
lotniczych   

2)  rozróżnia elementy infrastruktury portów i terminali 
lotniczych  

3)  rozpoznaje elementy wyposażenia portów 
i terminali lotniczych  

5) stosuje zasady obsługi urządzeń wykorzystywanych w 
portach lotniczych  

1)  określa urządzenia wykorzystywane w portach lotniczych  

2)  wyjaśnia sposoby i zasady stosowania urządzeń 
wykorzystywanych w portach lotniczych  

3)  wyjaśnia zasady obsługi urządzeń wykorzystywanych w 
portach lotniczych  

4)  obsługuje urządzenia wykorzystywane w portach 
lotniczych  
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6) stosuje programy komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań zawodowych  

1)  używa technik informacyjnych stosowanych w transporcie  

2)  weryfikuje programy komputerowe pod kątem możliwości 
wykorzystania ich w zarządzaniu transportem  

3)  używa programów komputerowych wspomagających 
wykonywanie zadań zawodowych  

7) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności 
podczas realizacji zadań zawodowych  

1)  wymienia cele normalizacji krajowej  

2) podaje definicje i cechy normy 

3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, 
europejskiej i krajowej 

4)  charakteryzuje normy stosowane w branży lotniczej   

5)  korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur 
oceny zgodności  

TLO.02.3. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego  

Efekty kształcenia  Kryteria weryfikacji 

Uczeń:   Uczeń:  

1) rozpoznaje elementy infrastruktury portów lotniczych i 
terminali oraz charakteryzuje ich funkcje  

1)  rozpoznaje elementy infrastruktury portu lotniczego 
i terminali  

2) określa funkcje wyposażenia portu lotniczego 
i terminali 

3)  wyszczególnia możliwości zastosowania 
i przydatności elementów infrastruktury portu 
lotniczego i terminali  

2) charakteryzuje warunki lokalizacji portów lotniczych  1) wyznacza lokalizacje portów lotniczych  

2)  wymienia przepisy prawa dotyczące organizacji 
i wyposażenia portów lotniczych  

3)  określa uwarunkowania geograficzne i ekonomiczne 
dla lokalizacji portu lotniczego zgodnie z przepisami 
prawa  

3) stosuje zasady bezpiecznej eksploatacji portów 
lotniczych  

1)  określa funkcje stref portu lotniczego  

2) sporządza listę zagrożeń występujących w działalności 
portu lotniczego 

3)  stosuje zasady eksploatacji portów lotniczych zgodne z 
procedurami bezpieczeństwa  

4)  wyjaśnia znaczenie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem  (SMS – Safety Management System) 
w procesie bezpiecznej eksploatacji portów lotniczych  

5)  stosuje system zarządzania bezpieczeństwem (SMS)  

4) stosuje zasady obsługi urządzeń eksploatowanych w 
portach lotniczych  

1)  określa urządzenia stosowane w portach lotniczych  

2)  określa funkcje wyposażenia technicznego portów 
lotniczych  

3)  objaśnia zasady działania i użytkowania sprzętu i urządzeń 
do obsługi portu lotniczego  

4)  dobiera sprzęt do pracy w portach lotniczych   
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5) charakteryzuje podmioty działające w portach lotniczych 
i ich zadania  

1)  określa zadania podmiotów działających na rzecz portów 
lotniczych  

2)  sporządza listę służb zaangażowanych 
w funkcjonowanie portu lotniczego  

3)  wyszczególnia rodzaje i zakres zadań służb lotniskowych  

4)  określa strukturę oraz funkcje lotniskowych służb 
operacyjnych działających w portach lotniczych  

5)  określa wymagania i zakres działań służb operacyjnych 
portu lotniczego  

6)  określa wymagania i zakres działań służb ratowniczo-
gaśniczych  

7)  określa zakres działań personelu służb do świadczenia 
usług obsługi naziemnej (handlingowych)  

6) rozróżnia podstawowe typy, rodzaje statków 
powietrznych oraz ich elementy konstrukcyjne  

1)  klasyfikuje statki powietrzne ze względu na ich rodzaje 
i przeznaczenie  

2)  klasyfikuje statki powietrzne ze względu na ich napęd  

3)  omawia budowę statków powietrznych, wyszczególniając 
ich elementy konstrukcyjne  

4)  wyjaśnia funkcje elementów konstrukcyjnych statku 
powietrznego  

5)  wyjaśnia zasady aerodynamiki i mechaniki lotu  

6)  charakteryzuje wpływ elementów konstrukcyjnych statku 
powietrznego na przebieg lotu  

7) charakteryzuje zespoły, instalacje i wyposażenie 
stosowane w statkach powietrznych  

1)  wyszczególnia instalacje i rodzaje wyposażenia statków 
powietrznych  

2) rozpoznaje zespoły, instalacje i wyposażenie statków 
powietrznych związane z obsługą naziemną w porcie 
lotniczym 

3)  określa funkcje zespołów napędowych i instalacji statków 
powietrznych  

4)  rozróżnia typy napędu statków powietrznych  

5)  wyjaśnia zasady działania napędów i instalacji statków 
powietrznych  

6)  definiuje funkcje instalacji samolotów  

7)  określa działania związane z obsługą naziemną w porcie 
lotniczym   

8)  opisuje proces obsługi naziemnej (handlingowej) samolotu  

8) charakteryzuje napędy statków powietrznych oraz strefy 
ochronne dla jednostek napędowych  

1)  klasyfikuje rodzaje silników lotniczych  

2) wskazuje strefy niebezpieczne związane 
z tankowaniem statków powietrznych 

3)  określa strefy niebezpieczne wokół silników lotniczych  

9) charakteryzuje oznakowania i napisy na statkach 
powietrznych  

1) interpretuje oznakowanie elementów samolotu  

2) wyjaśnia znaczenie napisów umieszczonych na kadłubie, 
silnikach i pokrywach samolotu 

3)  rozpoznaje oznakowania i napisy stosowane na statkach 
powietrznych  
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10) charakteryzuje rodzaje informacji dotyczących działań 
operacyjnych związanych z funkcjonowaniem portów 
lotniczych  

1)  określa źródła i sposoby oraz narzędzia stosowane 
do pozyskiwania informacji dotyczących działań 
operacyjnych w porcie lotniczym  

2)  posługuje się narzędziami stosowanymi do pozyskiwania 
informacji dotyczących działań operacyjnych związanych 
z funkcjonowaniem portów lotniczych  

3)  pozyskuje informacje dotyczące działań operacyjnych 
związanych z funkcjonowaniem portów lotniczych   

4)  wyjaśnia znaczenie kodów operacyjnych portu lotniczego  

5)  odczytuje informacje kodowane dotyczące działań 
operacyjnych w porcie lotniczym  

11) charakteryzuje rodzaje zagrożeń związanych 
z obsługą portów lotniczych  

1)  sporządza listę zagrożeń związanych 
z funkcjonowaniem portu lotniczego  

2)  różnicuje zagrożenia występujące w porcie lotniczym  

3)  identyfikuje zagrożenia związane z obsługą portów 
lotniczych   

4)  powiadamia odpowiednie służby o sytuacji zagrożenia 
w ruchu lotniczym za pomocą systemu powiadamiania 
alarmowego  

12) stosuje przepisy prawa dotyczące eksploatacji portów 
lotniczych  

1)  posługuje się międzynarodowymi i krajowymi przepisami 
prawa lotniczego dotyczącymi eksploatacji portów 
lotniczych  

2)  posługuje się przepisami prawa i normami krajowymi oraz 
międzynarodowymi dotyczącymi systemów ochrony w 
środowisku operacyjnym portów lotniczych  

3)  stosuje przepisy prawa dotyczące postępowania 
w sytuacjach kryzysowych   

13) stosuje zasady bezpieczeństwa w porcie lotniczym  1)  rozpoznaje rodzaje zagrożeń w porcie lotniczym oraz ich 
skutki  

2)  identyfikuje metody zapobiegania zagrożeniom w porcie 
lotniczym  

3)  rozróżnia źródła zagrożeń występujących w portach 
lotniczych związanych z obsługą operacyjną  

4)  definiuje zasady współpracy służb bezpieczeństwa 
ze służbami operacyjnymi w sytuacjach zagrożeń  

5)  rozróżnia rodzaje metod zapobiegania zagrożeniom 
w portach lotniczych  

6)  definiuje rodzaje zagrożeń dotyczące działalności 
operacyjnej portów lotniczych  

14) charakteryzuje systemy ochrony w portach lotniczych  1)  określa zasady ochrony statków powietrznych i elementów 
infrastruktury w porcie lotniczym  

2)  definiuje systemy ochrony w portach lotniczych  

3)  identyfikuje procedury związane z ochroną w porcie 
lotniczym   

4)  stosuje zasady powiadamiania i alarmowania w sytuacjach 
zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia  

5)  posługuje się systemami technicznymi ochrony portu 
lotniczego  

6)  określa elementy infrastruktury związane 
z ochroną statków powietrznych  

7)  określa funkcje elementów wyposażenia technicznego 
służącego ochronie portu lotniczego  

8)  wykorzystuje systemy techniczne związane z ochroną portu 
lotniczego  
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TLO.02.4. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym 

Efekty kształcenia   Kryteria weryfikacji  

Uczeń:   Uczeń:  

1) posługuje się lotniskową dokumentacją operacyjną, 
mapami lotniczymi i planami lotnisk  

1)  wskazuje międzynarodowe i krajowe akty prawne dotyczące 
organizacji i funkcjonowania portów lotniczych  

2)  odczytuje znaki i symbole stosowane na mapach 
lotniskowych  

3)  wyjaśnia znaki i symbole stosowane na mapach i planach 
lotnisk  

4)  posługuje się terminologią i skrótami stosowanymi 
w lotniskowej dokumentacji operacyjnej  

2) przestrzega zasad korzystania z infrastruktury portów 
lotniczych  

1)  określa zasady użytkowania elementów infrastruktury 
portu lotniczego  

2)  stosuje zasady poruszania się po polu manewrowym 
oraz polu ruchu naziemnego lotniska  

3)  określa skutki nieprzestrzegania zasad korzystania 
z infrastruktury portu lotniczego  

4)  przestrzega zasad dostępu do określonych stref lotniska, 
w szczególności do strefy zastrzeżonej  

5)  wyjaśnia skutki łamania reguł dostępu do stref 
zastrzeżonych lotniska  

3) charakteryzuje metody oceny stanu technicznego 
elementów infrastruktury portu lotniczego  

1)  wymienia metody oceny stanu technicznego elementów 
infrastruktury portu lotniczego  

2) ocenia stan techniczny elementów infrastruktury portu 
lotniczego 

3)  klasyfikuje rodzaje zanieczyszczeń i uszkodzeń 
nawierzchni dróg startowych i dróg kołowania a także 
płyt postojowych  

4)  dokonuje analizy stanu nawierzchni dróg kołowania pasów 
startowych  

5)  określa wpływ zanieczyszczenia bądź uszkodzenia 
nawierzchni na działalność operacyjną lotniska  

6)  objaśnia wpływ stanu nawierzchni dróg startowych i dróg 
kołowania na powstanie zagrożeń w działalności 
operacyjnej portu lotniczego   

7)  stosuje zasady oceny stanu technicznego elementów 
infrastruktury portu lotniczego  

4) stosuje procedury operacyjne obowiązujące w portach 
lotniczych  

1)  interpretuje postanowienia dokumentacji operacyjnej portów 
lotniczych  

2)  objaśnia procedury operacyjne obowiązujące w portach 
lotniczych  

3)  wyjaśnia treść Instrukcji Operacyjnej Lotniska  

4)  stosuje procedury Instrukcji Operacyjnej Lotniska  

5)  stosuje procedury Planu Działania w Sytuacji Zagrożenia  

6)  używa informacji zawartych w Zbiorze Informacji Lotniczych  

7)  posługuje się informacjami zawartymi w Zbiorze Informacji 
Lotniczych  

5) korzysta z systemów informacji stosowanych 
w lotnictwie  

1)  stosuje systemy informacji używane przez służby 
lotniskowe  

2)  planuje działania służb lotniskowych operacyjnych 
w oparciu o dostępne systemy informacyjne  

3)  używa informacji do realizacji zadań związanych 
z działalnością operacyjną służb lotniskowych   

4)  wykonuje zadania związane z działaniami służb 
lotniskowych operacyjnych z wykorzystaniem dostępnego 
systemu informacji  
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6) charakteryzuje rodzaje lotniskowych środków łączności 
stosowanych przez lotniskowe służby operacyjne  

1)  dobiera środki łączności do rodzaju przekazywanej 
informacji oraz jej odbiorcy   

2) określa zasady użytkowania lotniskowych środków 
łączności 

3)  stosuje lotniskowe środki łączności do przekazywania 
informacji  

4)  komunikuje się zgodnie z procedurami i zasadami 
posługiwania się lotniskowymi środkami łączności  

5)  stosuje alfabet Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (ICAO – International Civil Aviation Organization) 
w komunikacji radiowej  

6)  przygotowuje komunikaty radiowe   

7)  obsługuje urządzenia oraz środki łączności stosowane 
przez służby operacyjne portu lotniczego  

7) stosuje zasady planowania działania związanego z 
obsługą operacyjną portu lotniczego  

1)  planuje czynności obsługi operacyjnej portu lotniczego, 
uwzględniając wszystkie ograniczenia obowiązujące w 
czasie planowania  

2)  planuje działania służb operacyjnych ze służbami innych 
użytkowników portu lotniczego  

3)  planuje czynności agenta obsługi naziemnej, związane z 
obsługą statku powietrznego w szczególnych warunkach 
atmosferycznych  

4)  przygotowuje plany obsługi operacyjnej służb portu 
lotniczego  

5)  integruje działania różnych służb operacyjnych 
i użytkowników portu lotniczego  

6)  opisuje zakres działania i czynności operacyjnych agentów 
obsługi naziemnej  

7)  określa czynności obsługowe statków powietrznych 
realizowane przez agentów obsługi naziemnej  

8) wykonuje czynności operacyjne zgodnie z procedurami 
obowiązującymi w porcie lotniczym  

1)  stosuje procedury postępowania w standardowych 
warunkach funkcjonowania lotniska  

2) stosuje postanowienia dokumentacji operacyjnej służb 
lotniskowych dotyczące działań w warunkach szczególnych   

3)  posługuje się dokumentacją operacyjną, stworzoną 
na wypadek sytuacji szczególnej w porcie lotniczym  

9) stosuje zasady współpracy z podmiotami działającymi 
w portach lotniczych  

1)  określa zasady współpracy służb operacyjnych 
w sytuacjach alarmowych  

2)  stosuje przepisy dotyczące funkcjonowania służb 
operacyjnych w warunkach normalnych i szczególnych  

3)  ustala plan współpracy różnych służb lotniskowych 
w warunkach normalnych  

4)  ustala plan współpracy różnych służb lotniskowych 
w warunkach szczególnych i kryzysowych   

5)  stosuje przepisy prawa dotyczące funkcjonowania służb 
operacyjnych w warunkach normalnych i szczególnych  
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10) wykonuje czynności związane z obsługą podróżnych 
oraz przeładunkiem towarów  

1)  planuje przebieg procesu załadunku i rozładunku bagaży, 
towarów i poczty  

2)  sporządza harmonogram czynności związanych 
z przeładunkiem bagaży i towarów  

3)  wskazuje sprzęt obsługi naziemnej potrzebny do realizacji 
zadań związanych z załadunkiem bagażu, towaru i poczty  

4)  dobiera urządzenia do przeładunku bagaży, towarów 
i poczty  

5)  ocenia prawidłowość wykonania załadunku bagażu, towaru 
i poczty  

6)  wymienia etapy procesu obsługi podróżnych planuje 
przebieg procesu obsługi podróżnych  

11) określa zasady wykorzystania urządzeń stosowanych 
podczas działań operacyjnych  

1)  określa wyposażenie techniczne związane z obsługą portu 
lotniczego  

2)  wskazuje wyposażenie techniczne niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania portu lotniczego  

3)  określa środki łączności niezbędne dla zabezpieczenia 
operacyjnego portu lotniczego  

4)  stosuje środki łączności pozwalające na właściwą 
kooperację służb lotniskowych  

12) planuje pracę służb eksploatacji pola ruchu 
naziemnego w cyklu całorocznym  

1)  określa działania służb eksploatacji pola ruchu naziemnego  

2)  określa wyposażenie służb eksploatacji pola ruchu 
naziemnego  

3)  wskazuje sprzęt niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania służb eksploatacji pola ruchu naziemnego  

4)  określa pojazdy i wyposażenie techniczne wykorzystywane 
podczas działań operacyjnych służb eksploatacji pola 
ruchu naziemnego  

5)  sporządza plan pracy służby eksploatacji pola ruchu 
naziemnego w warunkach normalnych  

13) określa zasady wykorzystania sprzętu do utrzymania 
lotniska, z uwzględnieniem warunków meteorologicznych, 
natężenia ruchu i typów statków powietrznych  

1)  określa ilość i rodzaj sprzętu utrzymania lotniska 
w zależności od ilości i typów obsługiwanych statków 
powietrznych  

2) określa rodzaj sprzętu do utrzymania lotniska 
w zależności od panujących warunków 
meteorologicznych i natężenia ruchu lotniczego 

3)  określa zasady i sposób prowadzenia prac w zależności 
od czasowej dostępności określonych stref i elementów 
infrastruktury lotniska   

4)  określa zasady prowadzenia prac w porcie lotniczym 
z uwzględnieniem zmiennych warunków dostępności stref 
portu lotniczego  

5)  dokonuje analizy wykorzystania sprzętu utrzymania lotniska 
w zależności od charakteru wykonywanych operacji 
w warunkach normalnych i szczególnych 
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14) stosuje zasady zapewnienia bezpieczeństwa 
realizowanych operacji lotniczych  

1)  określa dokumentację lotniskową związaną z aspektami 
ochrony portu lotniczego  

2)  określa hierarchię ważności dokumentacji lotniskowej 
związanej z zapewnieniem ochrony portu lotniczego   

3)  objaśnia zadania służące ochronie przewożonych 
transportem lotniczym towaru oraz poczty  

4)  wskazuje środki służące ochronie przewożonych 
transportem lotniczym towaru oraz poczty  

5)  dobiera metody i środki ochrony przewozu towaru oraz 
poczty transportem lotniczym  

6)  stosuje procedury nadzoru w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa, płynności i regularności operacji 
prowadzonych w porcie lotniczym  

15) sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem 
działań operacyjnych  

1)  wymienia dokumenty stosowane przez służby operacyjne 
portu  

2)  określa zasady sporządzania dokumentacji związanej 
z prowadzeniem działań operacyjnych  

3)  sporządza dokumentację prowadzenia działań operacyjnych  

16) stosuje przepisy polskiego i międzynarodowego prawa 
lotniczego  

1)  określa źródła i rodzaje przepisów polskiego 
i międzynarodowego prawa lotniczego  

2)  wymienia polskie i międzynarodowe przepisy prawa 
lotniczego  

3)  wymienia zadania służb operacyjnych z uwzględnieniem 
sytuacji kryzysowych zgodnie z wymogami polskich 
i międzynarodowych przepisów prawa lotniczego  

4)  stosuje przepisy polskiego i międzynarodowego prawa 
lotniczego w działaniach lotniskowych służb operacyjnych 

5)  określa działania lotniskowych służb operacyjnych  zgodnie 
z przepisami prawa  

6)  wykorzystuje przepisy polskiego i międzynarodowego 
prawa lotniczego w działaniach lotniskowych służb 
operacyjnych, także w sytuacji kryzysowej  

 

17) wykorzystuje technologie informatyczne podczas 
eksploatacji portów lotniczych  

1)  stosuje aplikacje informatyczne opracowane 
dla lotniskowych służb operacyjnych  

2)  posługuje się technologiami informatycznymi podczas 
wykonywania czynności związanych z eksploatacją pola 
ruchu naziemnego  

3)  stosuje technologie informatyczne w procesach obsługi 
pasażerów i obsługi bagaży  

18) korzysta z polskich i obcojęzycznych źródeł informacji 
dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych  

1)  posługuje się polskimi i obcojęzycznymi źródłami informacji 
dotyczącymi działalności lotniskowych służb operacyjnych  

2)  stosuje radarowe mapy pogodowe przygotowane 
do realizacji zadań operacyjnych lotniskowych służb 
operacyjnych   

3)  korzysta z internetowych baz danych informatycznych 
dotyczących bazy statków powietrznych i portów lotniczych  

TLO.02.5. Organizacja działań lotniskowych służb operacyjnych  

Efekty kształcenia   Kryteria weryfikacji  

Uczeń:   Uczeń:  

1) charakteryzuje zadania lotniskowej służby kontroli 
lotniska, służby kontroli zbliżania, służby kontroli obszaru 
oraz służby meteorologicznej  

1)  określa funkcje służby kontroli lotniska  

2) wyjaśnia zadania służby kontroli zbliżania 

3) określa zadania służby kontroli obszaru 

4) wyjaśnia zadania służby meteorologicznej 
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2) posługuje się mapami lotniczymi  1)  rozróżnia mapy lotnicze wymienione w aktach prawnych 
regulujących transport lotniczy  

2)  odróżnia mapy lotniska od map przestrzeni powietrznej   

3)  posługuje się mapami operacyjnymi portu lotniczego  

4)  rozpoznaje klasy przestrzeni powietrznej na podstawie map 
przestrzeni powietrznej  

3) charakteryzuje sprzęt, urządzenia i systemy 
wspomagające lotniskowe służby operacyjne, w tym 
systemy satelitarne  

1)  rozróżnia sprzęt i urządzenia wspomagające realizacje 
zadań lotniskowych służb operacyjnych  

2) rozpoznaje urządzenia wspomagające służby kontroli ruchu 
lotniczego 

3)  różnicuje systemy satelitarne używane przez kontrolerów 
ruchu lotniczego  

4)  dobiera sprzęt i urządzenia do realizacji zadań przez 
poszczególne lotniskowe służby operacyjne  

5)  korzysta ze sprzętu i urządzeń stosowanych przez 
poszczególne lotniskowe służby operacyjne  

4) korzysta z informacji meteorologicznych  1)  odczytuje dane meteorologiczne na podstawie map  

2)  rozróżnia rodzaje depesz meteorologicznych stosowanych 
w lotnictwie  

3)  odczytuje dane z depesz meteorologicznych stosowanych 
w lotnictwie  

5) charakteryzuje strukturę i elementy przestrzeni 
powietrznej  

1)  klasyfikuje przestrzeń powietrzną podczas działań 
operacyjnych  

2)  objaśnia podział i strukturę przestrzeni powietrznej  

3)  wskazuje elementy przestrzeni powietrznej podczas 
realizacji działań operacyjnych  

 

6) stosuje przepisy dotyczące eksploatacji płyt 
postojowych samolotów  

1)  opisuje zasady bezpieczeństwa na płycie postojowej 
samolotów (PPS)  

2)  opisuje zasady kontroli płyt postojowych samolotów (PPS)  

3)  wyznacza, zgodnie z przepisami, odpowiednie separacje 
podczas ustawiania samolotów na płycie postojowej (PPS)  

7) korzysta z dokumentacji lotniskowych służb 
operacyjnych  

1)  wskazuje dokumenty stosowane przez lotniskowe służby 
operacyjnych do realizacji odpowiednich zadań  

2)  objaśnia procedury współpracy z Polską Agencją Żeglugi 
Powietrznej   

3)  stosuje procedury współpracy z Polską Agencją Żeglugi 
Powietrznej  

8) pozyskuje informacje dla lotniskowych służb 
operacyjnych  

1)  opisuje proces pozyskiwania i przekazywania danych 
wykorzystywanych przez lotniskowe służby 
operacyjne  

2)  określa źródła informacji dla lotniskowych służb 
operacyjnych  

3)  dobiera sposoby pozyskania, przetwarzania i transmisji 
danych lotniskowych niezbędnych do realizacji zadań służb 
ruchu lotniczego  

4)  korzysta z różnych źródeł w celu pozyskania informacji 
meteorologicznych dla lotniskowych służb operacyjnych   

5)  pozyskuje informacje dotyczące sytuacji operacyjnej w 
porcie lotniczym  

6)  komunikuje się z podmiotami funkcjonującymi w obszarze 
portu lotniczego w celu pozyskania informacji dla służb 
żeglugi powietrznej  
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9) stosuje zasady komunikacji lotniczej i naziemnej  1)  określa procedury obowiązujące w komunikacji lotniczej 
i naziemnej przy wykorzystaniu dostępnych środków 
łączności  

2)  wskazuje priorytety w łączności  

3)  klasyfikuje środki łączności obowiązujące w komunikacji 
lotniczej i naziemnej  

4)  dobiera odpowiednie środki łączności radiowej 
do realizowanych zadań  

5)  prowadzi komunikację lotniczą z zastosowaniem 
odpowiednich środków łączności  

10) opisuje zasady obsługi urządzeń oraz środków 
łączności stosowanych przez służby ruchu lotniczego  

1)  klasyfikuje rodzaje łączności wykorzystywane w porcie 
lotniczym  

2) wyjaśnia zasady działania urządzeń i środków łączności 
wykorzystywanych przez służby ruchu lotniczego 

3)  obsługuje urządzenia oraz środki łączności stosowane 
przez służby ruchu powietrznego  

TLO.02.6. Realizacja działań operacyjnych we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej  

Efekty kształcenia   Kryteria weryfikacji  

Uczeń:   Uczeń:  

1) stosuje procedury postępowania i określa priorytety 
zadań podczas współpracy ze służbami żeglugi 
powietrznej  

1)  określa procedury postępowania we współpracy 
ze służbami żeglugi powietrznej  

2) dobiera procedury postępowania do zadań realizowanych 
we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej 

3)  określa hierarchię ważności zadań przy współpracy 
ze służbami żeglugi powietrznej   

4)  współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej   

2) pozyskuje i przetwarza dane niezbędne do realizacji 
zadań służb żeglugi powietrznej korzystając z różnych 
systemów informatycznych  

1)  wskazuje dane niezbędne do realizacji zadań we 
współpracy ze służbami żeglugi powietrznej  

2) korzysta z różnych systemów informatycznych w celu 
pozyskania danych niezbędnych do realizacji działań 
we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej 

3)  rozróżnia systemy informatyczne wykorzystywane przez 
służby żeglugi powietrznej  

4)  przetwarza na potrzeby realizacji zadań dane operacyjne, 
w tym meteorologiczne, pozyskane z systemów 
informatycznych  

5)  interpretuje dane pozyskane z systemów informatycznych   

3) prowadzi korespondencję radiotelefoniczną ze służbami 
żeglugi powietrznej  

1)  określa rodzaje urządzeń stosowanych w korespondencji 
radiotelefonicznej  

2)  określa zasady i priorytety w radiokomunikacji ze służbami 
żeglugi powietrznej   

3)  rozpoznaje zasady radiokomunikacji  

4)  redaguje komunikaty wykorzystywane 
w korespondencji radiotelefonicznej   

5)  określa procedury w korespondencji radiotelefonicznej ze 
służbami żeglugi powietrznej  

6)  stosuje normy obowiązujące w radiokomunikacji  

4) współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej  1)  określa zadania zawodowe poszczególnych służb 
informacyjnych żeglugi powietrznej  

2)  rozpoznaje służby informacji lotniczej  

3)  opisuje zasady współpracy ze służbami informacji lotniczej  
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5) stosuje procedury alarmowania służb ratowniczych  1)  określa warunki stosowania procedur kryzysowych 
na lotnisku  

2)  wyszczególnia procedury obowiązujące podczas 
alarmowania służb ratowniczych  

3)  określa warunki i zasady wprowadzania, utrzymywania 
i odwoływania procedur na lotnisku  

4)  analizuje informacje dotyczące zapewnienia 
minimalnego akceptowalnego poziomu 
bezpieczeństwa  

TLO.02.7. Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym 

Efekty kształcenia   Kryteria weryfikacji  

Uczeń:   Uczeń:  

1) stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po terenie 
portu lotniczego  

1)  określa zasady bezpiecznego poruszania się po terenie portu 
lotniczego i terminali w sytuacji zagrożenia  

2)  określa warunki dostępu do stref wyznaczonych w porcie 
lotniczym  

3)  określa lokalizację i funkcje środków i punktów kontroli 
dostępu  

4)  dobiera środki kontroli dostępu  

5)  wyszczególnia kategorie osób uprawnionych do 
przekraczania punktów kontroli dostępu  

2) stosuje przepisy prawa i zasady związane z ochroną 
portu lotniczego  

1)  wskazuje przepisy prawa krajowego i 
międzynarodowego w zakresie ochrony portu 
lotniczego  

2)  określa dokumentację lotniskową związaną z zapewnieniem 
bezpieczeństwa operacyjnego w portach lotniczych  

3)  ustala hierarchię dokumentacji lotniskowej 
związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa 
operacyjnego w portach lotniczych  

4)  wyjaśnia zasady kultury bezpieczeństwa lotniczego – „just 
culture”  

5)  redaguje komunikaty dla pasażerów i innych użytkowników 
lotniska dotyczące obowiązujących wymagań ochrony portu 
lotniczego  

3) przewiduje skutki zagrożeń w porcie lotniczym  1)  określa rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa w portach 
lotniczych  

2)  identyfikuje rodzaje zagrożeń w porcie lotniczym  

3)  wskazuje typowe zagrożenia w odniesieniu do głównych 
procesów lotniskowych  

4)  określa wpływ różnych czynników na bezpieczeństwo 
w porcie lotniczym  

5)  określa wpływ „czynnika ludzkiego” na bezpieczeństwo 
w porcie lotniczym  

6)  wybiera odpowiednie metody do przeprowadzania analiz 
bezpieczeństwa dotyczące działalności operacyjnej w porcie 
lotniczym  

7)  stosuje wyjaśnienia dotyczące bezpieczeństwa działalności 
operacyjnej w porcie lotniczym  

4) ocenia stopień zagrożenia bezpieczeństwa operacji 
lotniczych w porcie lotniczym  

1)  określa polskie i międzynarodowe przepisy prawa 
dotyczące zagrożeń w środowisku operacyjnym portów 
lotniczych  

2)  dobiera mierniki bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie 
lotniczym   

3)  przeprowadza analizę mierników w odniesieniu do wartości 
planowanych, akceptowalnych i skrajnych  

4)  stosuje pomiary bezpieczeństwa operacji lotniczych w 
porcie lotniczym  
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5) stosuje metody zapobiegania zagrożeniom 
bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie lotniczym  

1)  wskazuje sposoby i formy przeprowadzania przeglądów 
poziomu bezpieczeństwa komórek organizacyjnych portów 
lotniczych  

2)  określa zmiany związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
operacji lotniczych w porcie lotniczym  

3)  objaśnia skutki zmian związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie lotniczym  

4)  planuje procedury postępowania w warunkach kryzysowych 
funkcjonowania portu lotniczego  

5)  ocenia skuteczność wprowadzonych zmian w 
procedurach zabezpieczenia portu lotniczego  

6) stosuje zasady powiadamiania i alarmowania w sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia  

1)  określa zasady wprowadzania, utrzymywania, zawieszania, 
odwoływania procedur kryzysowych w porcie lotniczym  

2)  dobiera środki łączności do powiadomienia lotniskowych 
służb operacyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
osób i mienia  

3)  posługuje się środkami łączności do informowania 
użytkowników lotniska o wprowadzeniu lub odwołaniu 
procedur kryzysowych  

4)  rozpoznaje lotniskowe służby operacyjne będące 
adresatami komunikatu w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa osób i mienia  

5)  stosuje powiadomienia z wykorzystaniem odpowiednich 
środków łączności  

6)  formułuje precyzyjne komunikaty w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa osób i mienia  

7) charakteryzuje urządzenia i systemy kontroli 
bezpieczeństwa w porcie lotniczym  

1)  klasyfikuje urządzenia i systemy kontroli bezpieczeństwa 
w porcie lotniczym   

2)  rozróżnia urządzenia i systemy kontroli bezpieczeństwa 
w porcie lotniczym  

3)  planuje dobór urządzeń do kontroli bezpieczeństwa 
podróżnych i ich bagażu oraz towarów  

4)  dobiera urządzenia do kontroli bezpieczeństwa  

5)  wykonuje czynności związane z obsługą urządzeń 
do kontroli bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony 
portu lotniczego  

8) uczestniczy w realizacji zadań służb operacyjnych 
w sytuacji zagrożeń  

1)  określa zasady współpracy służb operacyjnych lotniska 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa  

2)  planuje realizację zadań lotniskowych służb operacyjnych 
w określonej sytuacji zagrożenia  

3)  wskazuje procedury postępowania w czasie alarmu 
ogłoszonego przez dyżurnego operacyjnego  

4)  ustala procedurę wprowadzania podmiotów zewnętrznych 
na teren portu lotniczego oraz ich wyprowadzania poza 
teren portu lotniczego  

5)  stosuje procedury związane ze współpracą z podmiotami 
zewnętrznymi  

9) wykonuje czynności operacyjne związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa w porcie lotniczym  

1)  dobiera formę ubezpieczenia portu lotniczego w warunkach 
normalnych i szczególnych  

2) objaśnia zastosowanie planu działania w sytuacji zagrożenia 

3)  posługuje się planem działania w sytuacji zagrożenia  

4)  określa metody komunikowania się gwarantujące 
zapewnienie bezpieczeństwa w porcie lotniczym 

5)  redaguje komunikaty gwarantujące zapewnienie 
bezpieczeństwa w porcie lotniczym   

 6)  stosuje działania związane z zabezpieczeniem lotniska  
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TLO.02.8. Język angielski zawodowy   

Efekty kształcenia   Kryteria weryfikacji  

Uczeń:   Uczeń:  

1) posługuje się podstawowym zasobem środków 
językowych w języku angielskim  (ze szczególnym 
uwzględnieniem środków leksykalnych), 
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w 
zakresie tematów związanych:  

b) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem  
c) z głównymi technologiami stosowanymi w danym 

zawodzie  

d) z dokumentacją związaną z danym zawodem  

e) z usługami świadczonymi w danym zawodzie  

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające 
realizację czynności zawodowych w zakresie:  

b) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny 
pracy  

c) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych 
do realizacji czynności zawodowych  

d) procesów i procedur związanych z realizacją zadań 
zawodowych  

e) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów 
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych  

f) świadczonych usług, w tym obsługi klienta  

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane 
wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego 
nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w 
języku angielskim w zakresie umożliwiającym 
realizację zadań zawodowych:  
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące 

czynności zawodowych (np. rozmowy, 
wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy 
instruktażowe, prezentacje), artykułowane 
wyraźnie, w standardowej odmianie języka  

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące 
czynności zawodowych (np. napisy, broszury, 
instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację 
zawodową)  

1)  określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub 
fragmentu wypowiedzi lub tekstu  

2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje 

3) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami 
tekstu 

4) układa informacje w określonym porządku 

3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi ustne i pisemne w języku angielskim w 
zakresie umożliwiającym realizację zadań 
zawodowych:  

a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi ustne dotyczące czynności 
zawodowych (np. polecenie, komunikat, 
instrukcję)  

b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi pisemne dotyczące czynności 
zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, 
wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument 
związany z wykonywanym zawodem – według 
wzoru)  

1)  opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane 
z czynnościami zawodowymi  

2) przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach 
zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa 
zasady) 

3) wyraża i uzasadnia swoje stanowisko 

4) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym 
charakterze 

5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji 

4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań zawodowych – 
reaguje w języku angielskim  w sposób zrozumiały, 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w 
formie prostego tekstu:  
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym 

pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym 
rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach 
związanych z wykonywaniem czynności 
zawodowych  

b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. 
wiadomość, formularz,  
e-mail, dokument związany z wykonywanym 
zawodem) w typowych sytuacjach związanych 
z wykonywaniem czynności zawodowych  

1)  rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę  

2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

3) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, 

4) zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób 

5) prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami 
zawodowymi 

6) pyta o upodobania i intencje innych osób 

7) proponuje, zachęca stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 

8) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji 
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5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w 
języku angielskim w typowych sytuacjach związanych z 
wykonywaniem czynności zawodowych  

1)  przekazuje w języku angielskim  informacje zawarte 
w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, 
piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych 
(np. filmach instruktażowych)  

2)  przekazuje w języku polskim informacje sformułowane 
w języku angielskim   

3)  przekazuje w języku angielskim  informacje sformułowane 
w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym  

4)  przedstawia publicznie w języku angielskim  wcześniej 
opracowany materiał, np. prezentację  

6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu 
własnych umiejętności językowych oraz 
podnoszące świadomość językową:  

a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad 
językiem angielskim   

b) współdziała w grupie  
c) korzysta ze źródeł informacji w języku angielskim 

d) stosuje strategie komunikacyjne 
i kompensacyjne  

1)  korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego  

2) współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe 

3) korzysta z tekstów w języku angielskim, również 
za pomocą technologii informacyjnokomunikacyjnych 

4) identyfikuje słowa klucze i internacjonalizmy 

5) wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby 
w przybliżeniu określić znaczenie słowa 

6)  upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje 
nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki 
niewerbalne  

TLO.02.9. Kompetencje personalne i społeczne   

Efekty kształcenia   Kryteria weryfikacji  

Uczeń:   Uczeń:  

1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej  1)  stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy 
zachowania w środowisku pracy  

2)  przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje 
zawodowe  

3)  respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy 
związanej z wykonywanym zawodem i miejscem pracy  

4)  wyjaśnia, na czym polega zachowanie etyczne w zawodzie 
technik lotniskowych służb operacyjnych  

5)  wskazuje przykłady zachowań etycznych w zawodzie 
technik lotniskowych służb operacyjnych  

2) planuje wykonanie zadania  1)  omawia czynności realizowane w ramach czasu pracy  

2)  określa czas realizacji zadań  

3)  realizuje działania w wyznaczonym czasie  

4)  monitoruje realizację zaplanowanych działań  

5)  dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań  

6)  dokonuje samooceny wykonanej pracy  

3) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania  1)  przewiduje skutki podejmowanych działań, w tym skutki 
prawne  

2)  wykazuje świadomość odpowiedzialności za wykonywaną 
pracę  

3)  ocenia podejmowane działania  

4)  przewiduje konsekwencje niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na stanowisku pracy  

4) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany  1)  podaje przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje życia 
społecznego i gospodarczego  

2)  wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia skutki 
jej wprowadzenia  

3)  proponuje sposoby rozwiązywania problemów związanych 
z wykonywaniem zadań zawodowych w 
nieprzewidywalnych warunkach  
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5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem  1)  rozpoznaje źródła stresu podczas wykonywania zadań 
zawodowych  

2)  wybiera techniki radzenia sobie ze stresem odpowiednio 
do sytuacji  

3)  wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych 
w pracy zawodowej  

4)  przedstawia różne formy zachowań asertywnych jako 
sposobów radzenia sobie ze stresem  

5)  rozróżnia techniki rozwiązywania konfliktów związanych 
z wykonywaniem zadań zawodowych  

6)  określa skutki stresu  

6) doskonali umiejętności zawodowe  1)  określa zakres umiejętności i kompetencji niezbędnych 
w wykonywaniu zawodu technik lotniskowych służb 
operacyjnych  

2)  analizuje własne kompetencje  

3)  wyznacza własne cele rozwoju zawodowego  

4)  planuje drogę rozwoju zawodowego  

5)  wskazuje możliwości podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych  

7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1)  identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne  

2)  stosuje aktywne metody słuchania  

3)  prowadzi dyskusje  

4)  udziela informacji zwrotnej 

8) negocjuje warunki porozumień 1)  charakteryzuje pożądaną postawę człowieka podczas 
prowadzenia negocjacji  

2)  wskazuje sposób prowadzenia negocjacji warunków 
porozumienia 

9) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów 1)  opisuje sposób przeciwdziałania problemom w zespole 
realizującym zadania 

2)  opisuje techniki rozwiązywania problemów 

3)  wskazuje, na wybranym przykładzie, metody i techniki 
rozwiązywania problemu 

10) współpracuje w zespole 1)  pracuje w zespole, ponosząc odpowiedzialność za wspólnie 
realizowane zadania  

2)  przestrzega podziału ról, zadań i odpowiedzialności 
w zespole  

3)  angażuje się w realizację wspólnych działań zespołu 

4)  modyfikuje sposób zachowania, uwzględniając stanowisko 
wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu 

TLO.02.10. Organizacja pracy małych zespołów  

Efekty kształcenia  Kryteria weryfikacji  

Uczeń:  Uczeń:  

1) organizuje pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań 

1)  określa strukturę grupy  

2)  przygotowuje zadania zespołu do realizacji 

3)  planuje realizację zadań zapobiegających zagrożeniom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

4)  oszacowuje czas potrzebny na realizację określonego 
zadania  

5)  komunikuje się z współpracownikami  

6)  wskazuje wzorce prawidłowej współpracy w grupie  

7)  przydziela zadania członkom zespołu zgodnie 
z harmonogramem planowanych prac 

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 1)  ocenia przydatność poszczególnych członków zespołu do 
wykonania zadania 

2)  rozdziela zadania według umiejętności i kompetencji 
członków zespołu 
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3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 1)  ustala kolejność wykonywania zadań zgodnie 
z harmonogramem prac 

2)  formułuje zasady wzajemnej pomocy 

3)  wydaje dyspozycje osobom wykonującym poszczególne 
zadania 

4)  monitoruje proces wykonywania zadań 

5)  opracowuje dokumentację dotyczącą realizacji zadania 
według panujących standardów 

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 1)  kontroluje efekty pracy zespołu  

2)  ocenia pracę poszczególnych członków zespołu pod kątem 
zgodności z warunkami technicznymi odbioru prac  

3)  udziela wskazówek w celu prawidłowego wykonania 
przydzielonych zadań 

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne 
wpływające na poprawę warunków i jakości pracy 

1)  dokonuje analizy rozwiązań technicznych i organizacyjnych 
warunków i jakości pracy 

2)  proponuje rozwiązania techniczne i organizacyjne mające 
na celu poprawę warunków i jakości pracy 

  
WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH  
  
Szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii 
i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań 
zawodowych.   

  
Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacji TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego 
i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej  
  
Pracownia portu lotniczego wyposażona w:  

 stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu, z urządzeniami 
wielofunkcyjnymi oraz projektorem multimedialnym,  

 stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem 
do internetu, z oprogramowaniem wspomagającym pracę służby operacyjnej,  

 makietę lotniska o wymiarach minimum 3 m × 1,2 m, odzwierciedlająca podstawowe elementy infrastruktury wraz 
z otoczeniem, strefami podejścia i startu, elementami przeszkód wokół lotniska, zabudową wieży kontroli ruchu lotniczego, 
strażnicą lotniskowej straży pożarnej, zabudową terminalową  i cargo, małym parkingiem,  

 środki łączności przewodowej i bezprzewodowej – zestaw radiotelefonów do wewnętrznej łączności radiowej (jeden zestaw 

dla dwóch uczniów), telefony do łączności wewnętrznej (jeden zestaw dla dwóch uczniów),  

 plansze obrazujące konstrukcje i zasady działania statków powietrznych oraz oznakowanie i napisy na statkach 

powietrznych,  

 prezentacje przedstawiające usytuowanie poszczególnych elementów infrastruktury w obrębie lotniska, przykładowe mapy 

lotnisk, przeszkód lotniczych, plany zagospodarowania lotniska, topografii lotnisk oraz powierzchni ograniczających, plany 

sytuacyjne oraz profile pól wznoszenia i podejścia do lądowania statków powietrznych,  

 mapy SID/STAR, mapy podejść instrumentalnych, mapy punktów nawigacyjnych VFR (Visual Flight Rules), mapy tras 

dolotowych i odlotowych, topografii lotniska, mapy przeszkodowe oraz mapy i dane meteorologiczne,  

 plansze oraz prezentacje przedstawiające procesy obsługi w porcie lotniczym,  

 przykładowy egzemplarz zbioru informacji lotniczych AIP (Aeronautical Information Publication),  

 modele urządzeń oraz sprzętu do obsługi i zabezpieczenia funkcjonowania portu,  

 opisy procedur postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu portu lotniczego,  

 zestaw do udzielania pierwszej pomocy, opisy procedur postępowania podczas udzielania pomocy poszkodowanym 

i postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia,  

 zdjęcia satelitarne obrazujące przykładowe porty lotnicze, filmy dydaktyczne dotyczące portu lotniczego, literaturę 

zawodową,  

 przykładowe dokumenty operacyjne portu lotniczego, przepisy prawa lotniczego, aneksy ICAO, polskie i obcojęzyczne źródła 

informacji dotyczące działalności lotniskowych służb operacyjnych, obowiązujące akty prawne Europejskiej Agencji 

Bezpieczeństwa Lotniczego.  
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Miejsce realizacji praktyk zawodowych: porty lotnicze oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia 

absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.  

  
Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).  

  

MINIMALNA  LICZBA  GODZIN  KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  DLA  KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ  W  
ZAWODZIE1)   
  

TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej  

Nazwa jednostki efektów kształcenia  Liczba godzin  

TLO.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy  30  

TLO.02.2. Podstawy działania lotniskowych służb operacyjnych  150  

TLO.02.3. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego  270  

TLO.02.4. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym  
300  

TLO.02.5. Organizacja działań lotniskowych służb operacyjnych  230  

TLO.02.6. Realizacja działań operacyjnych we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej  
80  

TLO.02.7. Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym  
150  

TLO.02.8. Język angielski zawodowy  60  

Razem  1270  

TLO.02.9. Kompetencje personalne i społeczne2)  

TLO.02.10. Organizacja pracy małych zespołów2)  

  

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, 

zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli dla efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w 

zawodzie.  
2) Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego powinni stwarzać uczniom 

warunki do nabywania kompetencji personalnych i społecznych oraz umiejętności w zakresie organizacji pracy małych 

zespołów.  
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ZAŁĄCZNIK 1. Wykaz wybranych aktów prawnych 

ZAŁĄCZNIK 2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego 

ZAŁĄCZNIK 3. Wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego dla ucznia/słuchacza/absolwenta 

ZAŁĄCZNIK 3a. 
Wzór deklaracji dla absolwenta, którego szkoła została zlikwidowana oraz dla osoby, która ukończyła 
KKZ – w przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego ten KKZ 

ZAŁĄCZNIK 3b. 
Wzór deklaracji dla osoby, która ukończyła KKZ oraz dla osoby uczestniczącej w kwalifikacyjnym 
kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na 6 tygodni przed pierwszym dniem terminu 
głównego egzaminu zawodowego 

ZAŁĄCZNIK 3c. Wzór deklaracji dla osoby przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego, osoby 
dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych  

ZAŁĄCZNIK 3d. 
Wzór deklaracji dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
ze względu na niepełnosprawność, kształcącego się w zawodzie, dla którego przewidziano zawód 
o charakterze pomocniczym

ZAŁĄCZNIK 4. Wzór wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu zawodowego 

ZAŁĄCZNIK 5. Wzór wniosku zdającego o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę wszczęcia unieważnienia 
egzaminu zawodowego 

ZAŁĄCZNIK 6. Wzór wniosku o weryfikację sumy punktów egzaminu zawodowego 

ZAŁĄCZNIK 7. Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego 

ZAŁĄCZNIK 7a. Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu zawodowego (uczestnik przygotowania zawodowego 
dorosłych) 

ZAŁĄCZNIK 8. Wzór wniosku o przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym 

ZAŁĄCZNIK 9. Wykaz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych 

ZAŁĄCZNIK 10. Wykaz zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego 
zawodowego 
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ZAŁĄCZNIK 1. Wykaz wybranych aktów prawnych 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2020 poz. 910)

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.)

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482)

 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781)

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730)

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r .  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707)

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 316, z późn. zm.)

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz.U poz. 991, z późn. zm. )

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych (Dz. U. poz. 1700, z późn. zm.)

 ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226)

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów
na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów
z ewidencji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1305 z późn. zm.)

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r.  w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. poz.
1717)

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz.1578, z późn. zm.)

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.)

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych
(Dz. U. poz. 497)

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz.
391)

 rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r.  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania (Dz. U. poz. 1636)

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba
ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1731,
z późn. zm.)

 ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
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ZAŁĄCZNIK 2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego 

Zgodnie z §15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie informacja 

dotycząca sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego jest ogłaszana nie później niż 20 sierpnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy i publikowana na stronie internetowej 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl 
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ZAŁĄCZNIK 3. Wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego dla ucznia/ słuchacza/ absolwenta 

Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji, osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej 

kwalifikacji osobno 

jestem   uczniem  słuchaczem  absolwentem 

Dane osobowe ucznia/słuchacza/absolwenta (wypełnić drukowanymi literami): 

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Data urodzenia: 
d d m m r r r r 

Numer PESEL: 

 w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami): 

miejscowość: 

ulica i numer domu: 

kod pocztowy i poczta: - 

nr telefonu: 

Adres poczty elektronicznej 

Deklaruję przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie głównym*

* w sesji Zima (deklarację składa się do 15 września 20… r.)

 w sesji Lato (deklarację składa się do 7 lutego 20… r.) 

w kwalifikacji 

. 
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 

szkolnictwa zbranżowego 
nazwa kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

Do egzaminu będę przystępować* 

 po raz pierwszy  po raz kolejny w części pisemnej  po raz kolejny w części praktycznej 

Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu*   TAK  /   NIE  

Do deklaracji dołączam*: 
  Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji) 

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej) 

 Świadectwo ukończenia szkoły 

*właściwe zaznaczyć

 ........................................................ 
   czytelny podpis 

    Potwierdzam przyjęcie deklaracji 

…………………………………………………. 

 Pieczęć szkoły 

 ....................................................... 
 data, czytelny podpis osoby przyjmującej 

miejscowość, data d d m m r r r r 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 3a. Wzór deklaracji dla absolwenta, którego szkoła została zlikwidowana oraz osoby, która 

ukończyła KKZ w przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego ten KKZ 

Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji, osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej 

kwalifikacji osobno 

 Jestem absolwentem/ absolwentką* szkoły, która została zlikwidowana 

nazwa i adres szkoły:............................................................................................................................. ....................................... 

 Ukończyłem/ukończyłam* kwalifikacyjny kurs zawodowy, który był prowadzony przez podmiot zlikwidowany 

miesiąc i rok ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego:.................................................................................................. 

prwadzonego przez ……………………………………………………………………………………………………………… 

miejscowość, data d d m m r r r r 

Dane osobowe absolwenta/ osoby, która ukończyła KKZ (wypełnić drukowanymi literami): 

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Data urodzenia: 
d d m m r r r r

Numer PESEL: 

 w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami): 

miejscowość: 

ulica i numer domu: 

kod pocztowy i poczta: - 

nr telefonu: 

Adres poczty elektronicznej 

Deklaruję przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie głównym* 

 w sesji Zima (deklarację składa się do 15 września 20… r.) 

 w sesji Lato (deklarację składa się do 7 lutego 20… r.) 

w kwalifikacji 

. 
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 

szkolnictwa branżowego nazwa kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

Do egzaminu będę przystępować* 

 po raz pierwszy  po raz kolejny w części pisemnej  po raz kolejny w części praktycznej 

Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu*   TAK  /   NIE  

Do deklaracji dołączam*: 
  Świadectwo ukończenia szkoły 

  Zaświadczenie o ukończeniu KKZ  

  Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji) 

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* (w przypadku występowania dysfunkcji lub w przypadku choroby lub 

niesprawności czasowej) 

*właściwe zaznaczyć

 ........................................................ 
   czytelny podpis 

    Potwierdzam przyjęcie deklaracji 
…………………………………………………. 

 Pieczęć oke 

....................................................... 
 data, czytelny podpis osoby przyjmującej 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 3b.  Wzór deklaracji dla osoby, która ukończyła KKZ oraz dla osoby uczestniczącej 
w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na 6 tygodni przed 
pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego  

Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji, osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej 

kwalifikacji osobno 

miejscowość, data d d m m r r r r 

 ukończyłem KKZ, (miesiąc i rok ukończenia) *…………………………………………………….…………………… 

 jestem uczestnikiem KKZ, termin ukończenia kursu wyznaczono na dzień* ……………………….….…...………. 

Nazwa i adres organizatora KKZ …………………………………..………………………………………………………... 

……………………………………………………..…………………..……………………………………………………... 

Dane osobowe osoby składającej deklarację (wypełnić drukowanymi literami): 

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Data urodzenia: 
d d m m r r r r 

Numer PESEL: 
 w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami): 

miejscowość: 

ulica i numer domu: 

kod pocztowy i poczta: - 

nr telefonu: 

Adres poczty elektronicznej 

Deklaruję przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie głównym* 

 w sesji Zima (deklarację składa się do 15 września…………. r.) 

 w sesji Lato (deklarację składa się do 7 lutego …….. r.) 

w kwalifikacji 

. 
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 

szkolnictwa branżowego nazwa kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

Do egzaminu będę przystępować* 
 po raz pierwszy  po raz kolejny w części pisemnej  po raz kolejny w części praktycznej 

 Mam zdany egzamin zawodowy z następującej kwalifiakcji wyodrębnionej w tym zawodzie: 

 .  
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 
nazwa kwalifikacji 

Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu*  TAK  /   NIE  

Do deklaracji dołączam*: 
  Certyfikat kwalifikacji zawodowej uzuskany po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w tym 

zawodzie 

  Zaświadczenie o ukończeniu KKZ 

  Zaświadczenie potwierdzające występowanie dysfunkcji wydane przez lekarza 

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej) 

*właściwe zaznaczyć

................................................................................................... 
czytelny podpis 

 Potwierdzam przyjęcie deklaracji 
…………………………………………………. 

 Pieczęć podmiotu prowadzącego KKZ 

.................................................................................................. 
data, czytelny podpis osoby przyjmującej 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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 ZAŁĄCZNIK 3c. Wzór deklaracja dla osoby, przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz osoby 
dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych 

 Jestem osobą dorosłą, która jest uczestnikiem  praktycznej nauki zawodu dorosłych*/  przyuczenia do  pracy dorosłych*  

 Jestem osobą dorosłą, która co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym  wyodrębniono kwalifikację, 

którą chcę potwierdzić* 

 Posiadam świadectwo/inny dokument wydane za granicą* potwierdzające wykształcenie średnie/wykształcenie zasadnicze 

zawodowe/ uznane za równorzędne świadectwu szkoły ponadgimnazjalnej/ /ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji  

miejscowość, data d d m m r r r r 

Dane osobowe (wypełnić drukowanymi literami): 

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Data urodzenia: 
d d m m r r r r 

Numer PESEL: 
 w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami): 

miejscowość: 

ulica i numer domu: 

kod pocztowy i poczta: - 

nr telefonu z kierunkowym: 

adres poczty elektronicznej 

Deklaruję przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie głównym*

 w sesji Zima (deklarację składa się do 15 września 20…. r.) 

 w sesji Lato (deklarację składa się do 7 lutego 20……r.) 

w kwalifikacji 

. 
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 

szkolnictwa branżowego 
nazwa kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

Do egzaminu będę przystępować* 
 po raz pierwszy  po raz kolejny w części pisemnej  po raz kolejny w części praktycznej 

 Mam zdany egzamin zawodowy z następującej kwalifiakcji wyodrębnionej w tym zawodzie: 

 .  
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 
nazwa kwalifikacji 

Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu*   TAK  /   NIE  

Do deklaracji dołączam*: 

  Certyfikat kwalifikacji zawodowej uzuskany po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie 

  Zaświadczenie potwierdzające występowanie dysfunkcji wydane przez lekarza 

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej) 

*właściwe zaznaczyć

 ........................................................ 
   czytelny podpis 

    Potwierdzam przyjęcie deklaracji 

…………………………………………………. 

 Pieczęć oke 

 ....................................................... 
 data, czytelny podpis osoby przyjmującej 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 3d. Wzór deklaracji dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
ze względu na niepełnosprawność, kształcącego się w zawodzie, dla którego przewidziano 
zawód o charakterze pomocniczym 

Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji, osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej 

kwalifikacji osobno 

miejscowość, data d d m m r r r r 

Dane osobowe ucznia (wypełnić drukowanymi literami): 

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Data urodzenia: 
d d m m r r r r

Numer PESEL: 

 w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami): 

miejscowość: 

ulica i numer domu: 

kod pocztowy i poczta: - 

nr telefonu: 

Adres poczty elektronicznej 

Deklaruję przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie głównym*

 w sesji Zima (deklarację składa się do 15 września 20…. r.) 

 w sesji Lato (deklarację składa się do 7 lutego 20…. r.) 

 w kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym się kształcę* 

. 
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 

szkolnictwa branżowego 
nazwa kwalifikacji 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

 w kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie o charakterze pomocniczym przewidzianym dla zawodu, w którym 

się kształcę* 

. 
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 

szkolnictwa branżowego nazwa kwalifikacji 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

Do egzaminu będę przystępować* 

 po raz pierwszy  po raz kolejny w części pisemnej  po raz kolejny w części praktycznej 

Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu*  TAK  /   NIE  

Do deklaracji dołączam*: 
  Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji) 

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej) 

*właściwe zaznaczyć
 ........................................................ 

   czytelny podpis 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 4. Wzór wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu zawodowego 

…………………………… ………………… 

 miejscowość  data 

..................................................................... 

imię i nazwisko wnioskującego 

..................................................................... 

adres wnioskującego do korespondencji: kod pocztowy, miejscowość, ul. numer domu 

..................................................................... 
nr telefonu wnioskującego 

 ..................................................................... 
adres poczty elektronicznej 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w/we …………………………………………… 

WNIOSEK O WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ* 

EGZAMINU ZAWODOWEGO  

Na podstawie art. 44zzzt ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) 

składam wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej*   

imię i nazwisko zdającego: .................................................................................................................................... 

numer PESEL 

.  . 

symbol kwalifikacji zgodny z 

podstawą programową 
nazwa kwalifikacji 

przeprowadzanego w terminie ………………………….. 

Dotyczy części 

egzaminu
pisemnej praktycznej 

 Zaznaczyć część egzaminu stawiając „X” 

Uprzejmie proszę o wyznaczenie terminu i miejsca dokonania wglądu. 

…………………………………………………… 

podpis zdającego lub rodziców niepełnoletniego zdającego 

* Praca egzaminacyjna obejmuje:

 zadania i odpowiedzi zdającego zapisane i zarchiwizowane po części pisemnej w elektronicznym systemie
przeprowadzania egzaminu zawodowego 

 kartę oceny z części praktycznej oraz dokumentację, gdy jest to rezultat wykonania zadania na części praktycznej 
egzaminu 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 5. Wzór wniosku zdającego o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę wszczęcia 
unieważnienia egzaminu zawodowego 

CZĘŚĆ A. Wypełnia zdający 

……………………………………… ………………… 

miejscowość data 

............................................................................................. 

imię i nazwisko zdającego 

numer PESEL 

................................................................................................................................. 

adres zdającego do korespondencji (miejscowość, ulica, kod pocztowy, poczta)) 

..................................................................... 

numer telefonu zdającego     

…………………………………………………. 

e-mail zdającego

Dyrektor 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w/we ………… 

WNIOSEK ZDAJĄCEGO O WGLĄD DO DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ WSZCZĘCIA 

UNIEWAŻNIANIA/UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU 
W związku z uzyskaną informacją o zamiarze unieważnienia / unieważnieniu* egzaminu zawodowego w części praktycznej 

egzaminu w zakresie kwalifikacji 

(symbol 

i nazwa  

kwalifikacji) 

na podstawie art. 44zzzq ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) składam wniosek 

o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić  wskazaną wyżej

część egzaminu zawodowego, oraz o możliwość złożenia wyjaśnień w tej sprawie.

Uprzejmie proszę o wyznaczenie terminu i miejsca dokonania wglądu. 

…………………………………………………… 

podpis zdającego 

CZĘŚĆ B. Wypełnia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

W odpowiedzi na powyższy wniosek uprzejmie informuję, że – zgodnie z art. 44 zzzq ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ) – wyznaczam poniższy termin dokonania wglądu do dokumentacji, na podstawie 

której zamierzam unieważnić egzamin zawodowy w części praktycznej w zakresie wskazanej wyżej kwalifikacji ww. zdającego, 

i złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie: 

………………………… ……………… ………………………………………………………………………… 

Data godzina miejsce wglądu 

…………………………………………………… 
 podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 6. Wzór wniosku o weryfikację sumy punktów egzaminu zawodowego 
…………………………… ………………… 

 miejscowość  data 

..................................................................... 
imię i nazwisko wnioskującego 

..................................................................... 
adres wnioskującego do korespondencji:  

kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/ mieszkania 

..................................................................... 
nr telefonu wnioskującego 

..................................................................... 

adres poczty elektronicznej 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w/we …………………………………………… 

WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PUNKTÓW 

EGZAMINU ZAWODOWEGO 

Na podstawie art. 44zzzt ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) składam 

wniosek o weryfikację sumy punktów.   

imię i nazwisko zdającego: .................................................................................................................................... 

numer PESEL 

symbol kwalifikacji zgodny 

z podstawą programową nazwa kwalifikacji 

Po wglądzie przeprowadzanym w dniu ……………………………….. 

Dotyczy części 

egzaminu *
pisemnej praktycznej 

* Zaznaczyć część egzaminu, stawiając „X”


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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Wniosek o weryfikację dotyczy części pisemnej/praktycznej* w zakresie: 

Nr zadania/rezultatu* uzasadnienie 

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………… 

podpis zdającego lub rodziców niepełnoletniego zdającego 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
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ZAŁĄCZNIK 7. Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE  

DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO ZAWODOWEGO 

Dane osobowe (wypełnić drukowanymi literami):

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Numer PESEL: 

 w przypadku braku numeru PESEL -  seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Proszę o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

 .   
ozsymbol kwalifikacji zgodne z 

podstawą programową 
nazwa kwalifikacji 

Do egzaminu chcę przystąpić* 

 po raz pierwszy  po raz kolejny w części pisemnej  po raz kolejny w części praktycznej 

Do wniosku dołączam: 

1. świadectwo ukończenia  gimnazjum*/  ośmioletniej szkoły podstawowej*/  innej szkoły*

2. dokumenty potwierdzające co najmniej dwa lata kształcenia lub pracy w zawodzie, w którym wyodrębniono

kwalifikację w zakresie której zamierzam zdawać egzamin:

1) ………………………………………………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………………………………………………..

3) …………………………………………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………………………………………

3.  zaświadczenie lekarskie o występowaniu dysfunkcji */  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia*

4.  deklarację przystąpienia do egzaminu

5.  wniosek o zwolnienie z całości lub części opłaty i dokumenty potwierdzające wysokość dochodów*.

miejscowość, data d d m m r r r r 

*właściwe zaznaczyć  …………………………………………………… 

Czytelny podpis 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
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ZAŁĄCZNIK 7a.  Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu zawodowego (uczestnik przygotowania 
zawodowego dorosłych) 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE  

DO EGZAMINU ZAWODOWEGO  

(UCZESTNIK PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH) 

Dane osobowe (wypełnić drukowanymi literami):

Nazwisko: 

Imię (imiona): 

Numer PESEL: 

 w przypadku braku numeru PESEL -  seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Proszę o dopuszczenie do egzaminu zawodowego 

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu 

. 
symbol kwalifikacji zgodne z 

podstawą programową 
nazwa kwalifikacji 

   Do egzaminu chcę przystąpić* 

 po raz pierwszy  po raz kolejny w części pisemnej  po raz kolejny w części praktycznej 

Jestem osobą dorosłą, która jest uczestnikiem: 

 praktycznej nauki zawodu dorosłych* 

 przyuczenia do pracy dorosłych* 

Termin zakończenia przygotowania zawodowego został wyznaczony na ………………………….. 

Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego przedłożę niezwłocznie po jego otrzymaniu. 

Do wniosku dołączam: 

1. deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego

2.  zaświadczenie lekarskie o występowaniu dysfunkcji */  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia*

*właściwe zaznaczyć ........................................................ 

czytelny podpis 

miejscowość, data d d m m r r r r 


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
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ZAŁĄCZNIK 8. Wzór wniosku o przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym 

………………………………………… ………………… 
miejscowość data 

………………………………………………………………… 
imię i nazwisko zdającego PESEL zdającego 

WNIOSEK ZDAJĄCEGO / RODZICA NIEPEŁNOLETNIEGO ZDAJĄCEGO 

O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W TERMINIE DODATKOWYM1 

Na podstawie art. 44zzzga ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), 

w związku z nieobecnością na egzaminie zawodowym przeprowadzanym w zakresie kwalifikacji2 

. 
symbol kwalifikacji zgodny  

z podstawą programową 

szkolnictwa branżowego 
nazwa kwalifikacji 

w dniu ………………… 2020 r., proszę o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu zawodowego 

w części  pisemnej*,  praktycznej* 

w terminie dodatkowym. 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki dokumentujące zasadność wniosku3: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………… 
podpis zdającego lub rodzica niepełnoletniego 

zdającego 

Uwagi dyrektora szkoły (w tym dotyczące dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz 

wskzanie miejsca egzaminu dla zdajacego 4:  

..................................................................................................................................…………………………………… 

...........................................................................................................................................................................………… 

.....................................................           ....................................................  

data przesłania wniosku do OKE           podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

- 

identyfikator szkoły 

1 Do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym ma prawo przystąpić zdający, któremu szczególny przypadek losowy lub zdrowotny uniemożliwił 
przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie głównym lub zdający, który w terminie głównym z przyczyn 
losowych lub zdrowotnych przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej. 

2 Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego składają wniosek do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część 
praktyczna egzaminu. 

3 Należy dołączyć oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. 
4 Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi OKE wniosek wraz załączonymi do niego dokumentami najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu wniosku. 

Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania  


Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 
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ZAŁĄCZNIK 9. Wykaz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku http://www.oke.gda.pl/ 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie http://www.oke.jaworzno.pl/ 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/ 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży http://www.oke.lomza.pl/ 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi http://www.oke.lodz.pl/ 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu http://www.oke.poznan.pl/ 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie http://www.oke.waw.pl/ 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu http://www.oke.wroc.pl/ 
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ZAŁĄCZNIK 10. Wykaz zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego 
zawodowego 

Lp. 
Symbol cyfrowy 

zawodu 
Nazwa zawodu Minister właściwy dla zawodu 

1 325101 Asystentka stomatologiczna minister właściwy do spraw zdrowia 

2 325102 Higienistka stomatologiczna minister właściwy do spraw zdrowia 

3 325906 Ortoptystka minister właściwy do spraw zdrowia 

4 321402 Technik dentystyczny minister właściwy do spraw zdrowia 

5 325402 Technik masażysta minister właściwy do spraw zdrowia 

6 321403 Technik ortopeda minister właściwy do spraw zdrowia 

7 325907 Terapeuta zajęciowy minister właściwy do spraw zdrowia 

8 321401 Protetyk słuchu minister właściwy do spraw zdrowia 

9 311411 Technik elektroniki i informatyki medycznej minister właściwy do spraw zdrowia 

10 321103 Technik elektroradiolog minister właściwy do spraw zdrowia 

11 321301 Technik farmaceutyczny minister właściwy do spraw zdrowia 

12 321104 Technik sterylizacji medycznej minister właściwy do spraw zdrowia 

13 311106 Technik geolog minister właściwy do spraw środowiska 

14 325905 Opiekunka dziecięca minister właściwy do spraw rodziny 

15 532102 Opiekun medyczny minister właściwy do spraw zdrowia 

16 311707 Technik wiertnik minister właściwy do spraw środowiska 

17 311919 Technik pożarnictwa minister właściwy do spraw wewnętrznych 
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D. SŁOWNIK POJĘĆ
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Szkoła – należy przez to rozumieć 4 typy szkół ponadpodstawowych: 

 branżową szkołę I stopnia,

 technikum,

 branżową szkołę II stopnia,

 szkołę policealną.

Placówka – należy przez to rozumieć placówkę kształcenia ustawicznego. 

Centrum – należy przez to rozumieć centrum kształcenia zawodowego. 

Dyrektor szkoły/placówki/centrum – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły/placówki/centrum, w której jest realizowane 
kształcenie zawodowe. 

Pracodawca – należy przez to rozumieć pracodawcę, u którego jest realizowane kształcenie zawodowe. 

Ośrodek egzaminacyjny – należy przez to rozumieć szkołę, placówkę, centrum, podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs 
zawodowy lub pracodawcę, upoważnione przez dyrektora komisji okręgowej do zorganizowania części pisemnej i praktycznej 
egzaminu. 

Egzamin zawodowy – należy przez to rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej 
w zakresie jednej kwalifikacji. 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie – należy przez to rozumieć wyodrębniony w zawodzie zestaw oczekiwanych efektów 
kształcenia, których osiągnięcie potwierdza certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, 
po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie jednej kwalifikacji. 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy 
celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych 
oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, 
uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz 
warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba 
godzin kształcenia zawodowego. 

Uczeń – należy przez to rozumieć ucznia branżowej szkoły I stopnia i technikum oraz słuchacza branżowej szkoły 
II stopnia i szkoły policealnej; 

Absolwent – należy przez to rozumieć absolwenta branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum i szkoły 
policealnej, a także absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej i technikum; 

Osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych – należy 
przez to rozumieć osobę dorosłą, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, 
jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie 
szkolnictwa branżowego lub podstawie programowej kształcenia w zawodach; 

Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego zawodowego – należy przez to rozumieć osobę spełniającą 
warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 
ustawy o systemie oświaty; 

Zdający – należy przez to rozumieć ucznia, słuchacza, absolwenta, osobę dorosłą, która ukończyła praktyczną naukę 
zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, osobę przystępującą do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz 
osobę, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy; 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę 
programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia 
przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji. 
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Operator lub operatorzy egzaminu – należy przez to rozumieć wskazaną przez dyrektora szkoły/ placówki/pracodawcę 
osobę lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie techniczne szkoły/placówki/ centrum/ pracodawcy do przeprowadzenia części 
pisemnej egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz za obsługę elektronicznego systemu przeprowadzania 
egzaminu zawodowego 

Asystent techniczny – należy przez to rozumieć osobę lub osoby przygotowujące i obsługujące stanowiska egzaminacyjne, 
odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk  egzaminacyjnych i zapewniających prawidłowe funkcjonowanie stanowisk 
komputerowych, specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych do wykonania zadań egzaminacyjnych 
w czasie przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub 
zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa. 

Nauczyciel wspomagający – należy przez to rozumieć wyznaczonego członka zespołu nadzorującego do wspomagania 
zdającego w czytaniu lub/i pisaniu albo specjalistę z zakresu danej niepełnosprawności, o którym mowa w komunikacie dyrektora 
CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego. 

Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą – należy przez to rozumieć osoby posiadające świadectwa 
szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół. 

Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – należy przez to rozumieć: 
 uczniów, słuchaczy, absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie

o potrzebie indywidualnego nauczania, lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, lub zaświadczenie o stanie zdrowia
wydane przez lekarza stwierdzające chorobę lub niesprawność czasową, lub opinię rady pedagogicznej wskazującą
konieczność dostosowania warunków egzaminu ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym
kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, lub sytuację kryzysową lub traumatyczną,

 osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadające
zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie danej dysfunkcji, przystępujące do egzaminu zawodowego na
podstawie świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą lub ukończonego kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub
decyzji dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu eksternistycznego zawodowego.
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