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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Kierujący tramwajem (motorniczy) 833103

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Motorniczy.
Tramwajarz.

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


8331 Bus and tram driver.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 wyników badao i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011-2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. spraw
walidacji i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Szymon Janik − Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi.
Ewa Piotrowicz − PBS Sp. z o.o., Sopot.
Jacek Szmaglioski − Politechnika Gdaoska, Gdaosk.
Natalia Siuda-Piotrowska − PBS Sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Małgorzata Domaoska − PBS Sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Jackman – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Ryszard Pieokowski − PBS Sp. z o.o., Sopot.
Sebastian Stefaoski − PBS Sp. z o.o., Sopot.
Daria Świsulska − PBS Sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Jarosław Kawiak − Gdaoskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
Bartosz Milczarczyk − PKS Gdynia S.A., Gdynia.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Joanna Embros − Arriva Polska Sp. z o.o., Toruo.
Cezary Kraśkiewicz − Politechnika Warszawska, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeo wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Kierujący tramwajem (motorniczy) zajmuje się obsługą taboru tramwajowego. Celem jego pracy jest
komfortowe i zgodne z rozkładem jazdy13 przewożenie pasażerów10 na określonej trasie w systemie
komunikacji miejskiej.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Kierujący tramwajem (motorniczy) jest zawodem usługowym, zajmuje się kierowaniem taborem
tramwajowym zgodnie z zasadami Prawa o ruchu drogowym oraz wewnętrznej instrukcji zakładowej
w taki sposób, aby punktualnie poruszad się po wyznaczonej trasie. W czasie pracy odpowiada za
bezpieczeostwo i komfort pasażerów w tramwaju, który prowadzi, jak również za bezpieczeostwo
osób postronnych.
W przypadku prowadzenia tramwajów technicznych20 może również zajmowad się odśnieżaniem,
oczyszczaniem lub szlifowaniem torów, holowaniem lub spychaniem tramwaju uszkodzonego,
przewożeniem części mechanicznych do naprawy torów lub pomiędzy zajezdniami24.
Oprócz wymienionych powyżej podstawowych zadao, motorniczy ma szereg dodatkowych
obowiązków: dbanie o powierzone mienie (sprzęt, dokumenty), sporządzanie odpowiedniej
dokumentacji, dbanie o prawidłowy wizerunek firmy. Ponadto kierujący tramwajem powinien
współpracowad z Centralą Ruchu2 i zgłaszad wszelkie nieprawidłowości, które występują na trasie:
wypadki drogowe22, kolizje, akty wandalizmu.
Motorniczy prowadząc tramwaj17 powinien przede wszystkim czynid to zgodnie z zachowaniem
warunków bezpieczeostwa swojego, pasażerów oraz osób postronnych (na przykład innych
użytkowników ruchu drogowego).
Sposoby wykonywania pracy
Kierujący tramwajem (motorniczy) wykonuje swoją pracę w następujący sposób:
 przed wyjazdem z zajezdni wykonuje oględziny pojazdu w celu sprawdzenia poprawności
działania systemów odpowiedzialnych za bezpieczeostwo, oświetlenie, klimatyzację lub
ogrzewanie,
 po zakooczeniu pracy przeprowadza oględziny pojazdu i raportuje wykryte podczas pracy usterki,
 przed opuszczeniem tramwaju zabezpiecza go przed samoczynnym ruszeniem lub dostępem
dla osób nieuprawnionych,
 przed rozpoczęciem pracy na linii9 ustawia system informacji pasażerskiej (tablice
lub wyświetlacze elektroniczne),
 prowadzi tramwaj po określonej trasie, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym
oraz poleceniami przełożonych,
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zatrzymuje tramwaj na wyznaczonych przystankach i umożliwia opuszczenie tramwaju przez
pasażerów oraz wejście do niego osobom oczekującym na przystanku,
obsługuje urządzenia w tramwaju, jak również urządzenia przytorowe (zwrotnice23, system ITS6,
SIP14),
zapewnia komfort podróżnym poprzez sterowanie poziomem temperatury, oświetlenia
oraz zachowując płynnośd ruchu,
zapewnia bezpieczeostwo ruchu poprzez zachowanie pełnej uwagi i dostosowanie prędkości do
warunków panujących na trasie (szczególnie w okresie jesienno-zimowym),
udziela uprzejmie odpowiedzi na pytania pasażera, starającego się uzyskad informację (podczas
postoju pojazdu),
jeśli jest to przewidziane w regulaminie pracy, prowadzi sprzedaż biletów zgodnie z zasadami
tego regulaminu i ponosi odpowiedzialnośd materialną za powierzone bilety oraz gotówkę,
służy pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym podczas wsiadania do pojazdu
i wysiadania,
wypełnia raporty o ewentualnych zdarzeniach (np. awariach typu: uszkodzenie tramwaju, toru,
sieci, zderzenie pojazdów, wykolejenie, wypadek drogowy itp.) i kartę drogową,7
obsługuje pojazdy techniczne, w tym pługi odśnieżne, szlifierki torowe16, urządzenia czyszczące
lub inne, w tym pojazdy z ruchomą platformą oraz wyposażone w żuraw HDS25,
diagnozuje drobne awarie pojazdu, usuwa je w miarę możliwości,
w razie braku możliwości naprawy usterki na trasie, dokonuje przełączeo awaryjnych
oraz zjazdu do zajezdni pojazdem uszkodzonym,
informuje przełożonych i Nadzór Ruchu oraz Policję, Pogotowie Ratunkowe i inne służby
o sytuacjach zagrażających bezpieczeostwu pasażerów lub osób w otoczeniu,
holuje lub spycha uszkodzony tramwaj,
udziela pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków,
dba o stanowisko pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska
i ergonomii,
regularne uczęszcza na szkolenia oraz kursy podnoszące kwalifikacje dotyczące obsługi pojazdu,
radzenia sobie w sytuacjach stresowych, pierwszej pomocy lub ewakuacji pasażerów.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca kierującego tramwajem (motorniczego) odbywa się w zdecydowanej większości w kabinie
pojazdu tramwajowego. Kabina motorniczego wyposażona jest w zestaw nastawników
i przełączników umożliwiających kontrolę nad pojazdem (rozpędzanie, hamowanie, cofanie,
otwieranie i zamykanie drzwi oraz obsługę: ogrzewania, klimatyzacji, oświetlenia, systemu informacji
pasażerskiej itp.).
W zależności od rodzaju pojazd może byd wyposażony w sterowanie przy pomocy ręcznego
nastawnika (mechaniczny – korba, współczesny – zadajnik jazdy), lub zestawu pedałów. Pozostałe
funkcje mogą byd aktywowane przy wykorzystaniu mechanicznych przełączników lub sterowanie przy
wykorzystaniu komputera pokładowego8.
W szczególnych przypadkach motorniczy opuszcza kabinę w celu:
 ręcznej obsługi zwrotnicy,
 ręcznego rozłożenia rampy wjazdowej dla osoby niepełnosprawnej,
 usunięcia drobnej usterki wewnątrz i na zewnątrz pojazdu.
Motorniczy może wykonywad swoją pracę w specjalnym umundurowaniu.
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Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
W pracy kierujący tramwajem (motorniczy) wykorzystuje pojazdy tramwajowe różnych typów, np.:
 tramwaje wysokopodłogowe18,
 tramwaje niskopodłogowe19,
 tramwaje historyczne,
 tramwaje niekonwencjonalne,
 tramwaje specjalistyczne:
11
12
 pługi lemieszowe i wirnikowe ,
 szlifierki torowe,
 urządzenia czyszczące,
 wagony z ruchomą platformą do obsługi sieci trakcyjnej,
 wagony wyposażone w żuraw HDS.
Do jego obowiązków należy również wypełnianie odpowiednich dokumentów (karty eksploatacyjnej
– wpisywanie realizowanych kursów oraz raportów dotyczących ewentualnych zdarzeo, które
zakłóciły płynne wykonywanie pracy – na przykład kolizji).
Organizacja pracy
Kierujący tramwajem (motorniczy) pracuje na podstawie harmonogramu pracy, tzw. grafiku pracy,
który otrzymuje przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. Znajdują się tam konkretne informacje,
które wskazują: dni wolne i robocze, czas pracy oraz miejsce rozpoczęcia i zakooczenia pracy,
a przede wszystkim linię i brygadę1, na których będzie danego dnia pracował. Jego praca odbywa się
w tzw. harmonogramie ciągłym, zazwyczaj w systemie zmianowym. Grafik pracy ułożony jest zgodnie
z przepisami Kodeksu pracy oraz ustawy o czasie pracy kierowców.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Podstawowym zagrożeniem w pracy kierującego tramwajem (motorniczego) może byd nadmierny
stres wywoływany krytycznymi czynnikami, pojawiającymi się na trasie. Są to na przykład: wypadki
drogowe, konflikty z pasażerami oraz trudne warunki pracy, wynikające z warunków atmosferycznych
czy sprawności pojazdu. Tryb pracy siedzącej oraz stałe działanie pola elektromagnetycznego nie
pozostają bez wpływu na zdrowie osoby prowadzącej. Ponadto motorniczy jest narażony także na
urazy i przeziębienie spowodowane częstym wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu (na przykład w celu
przestawienia zwrotnicy).

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód kierujący tramwajem (motorniczy) ważne są:
w kategorii wymagao fizycznych
 sprawnośd układu kostno-stawowego,
 sprawnośd układu mięśniowego,
 sprawnośd narządu wzroku,
 sprawnośd narządu słuchu,
 sprawnośd narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrośd słuchu,
 ostrośd wzroku,
 rozróżnianie barw,
 rozróżnianie kształtów,
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widzenie stereoskopowe,
widzenie o zmroku,
szybki refleks,
ocena odległości,
zmysł równowagi;

w kategorii sprawności i zdolności
 zdolnośd koncentracji uwagi,
 podzielnośd uwagi,
 uzdolnienia techniczne,
 zdolnośd podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolnośd do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 zdolnośd nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 zdolnośd rozwiązywania konfliktów;
w kategorii cech osobowościowych
 samokontrola,
 samodzielnośd,
 systematycznośd,
 wytrzymałośd na długotrwały wysiłek,
 gotowośd do współdziałania,
 gotowośd nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 odpornośd na stres,
 kontrolowanie własnych emocji,
 wysoka kultura osobista,
 szacunek dla godności człowieka,
 gotowośd do pracy w warunkach monotonnych.
Wymagania zdrowotne
Praca w zawodzie kierujący tramwajem (motorniczy) pod względem wydatku energetycznego należy
do prac średniociężkich. Od osoby pracującej w tym zawodzie wymaga się bardzo dobrego wzroku
oraz słuchu, co jest potwierdzane w badaniach wstępnych przed rozpoczęciem pracy, a następnie co
kilka lat na badaniach okresowych.
Kandydat musi posiadad odpowiednią koordynację wzrokowo-ruchową, aby móc natychmiast
reagowad na czynniki występujące na trasie. Wysokie wymagania wobec kandydatów powodują, że
nie mogą byd zatrudniane osoby niepełnosprawne oraz mające problemy z krążeniem, a także
z chorobami ograniczającymi sprawnośd ruchową.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) dla zawodu kierujący tramwajem (motorniczy) w obowiązujących przepisach nie
określono minimalnego poziomu wykształcenia. Zbliżony profil kwalifikacji daje wykształcenie
zawodowe na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) uzyskane
np. w zawodzie kierowca mechanik.
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Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Niezbędnym uprawnieniem umożliwiającym rozpoczęcie pracy w zawodzie kierujący tramwajem
(motorniczy) jest posiadanie pozwolenia do kierowania tramwajami. Jest to jedyny dokument,
stwierdzający uprawnienie do kierowania każdym modelem tramwaju na terenie całej Polski.
Pozwolenie do prowadzenia tramwaju może otrzymad osoba, która:
 ukooczyła 21 lat,
 przedstawiła orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazao zdrowotnych
i psychologicznych do kierowania tramwajem,
 odbyła wymagane szkolenie,
 zdała egzamin paostwowy z wynikiem pozytywnym.
Do podjęcia pracy w zawodzie kierujący tramwajem (motorniczy) atutem (lub wymogiem
w przypadku poszczególnych przedsiębiorstw komunikacyjnych) jest posiadanie np.:
 ważnego prawa jazdy kategorii B,
 doświadczenia w przewozie osób,
 przeszkolenia w obsłudze różnego typu taboru tramwajowego,
 zaświadczenie o niekaralności,
 certyfikatu znajomośd języka obcego na poziomie komunikatywnym.
W przypadku podjęcia pracy przy obsłudze pojazdów wyposażonych w żuraw HDS lub ruchomą
platformę niezbędne jest posiadanie świadectwa kwalifikacji UDT21.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
W zawodzie kierujący tramwajem (motorniczy) nie ma określonej ścieżki awansu zawodowego,
jednak motorniczy po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji może zajmowad wyższe stanowiska
w danym przedsiębiorstwie.
Kierujący tramwajem (motorniczy) może:
 prowadzid tramwaj liniowy,
 pracowad na stanowisku związanym z obsługą przejazdów okolicznościowych lub technicznych;
 pracowad na stanowisku dyspozytora3 trasowego lub starszego dyspozytora (po uzyskaniu
odpowiednich kwalifikacji),
 pracowad na stanowisku dyspozytora grafikowego,
 pracowad na stanowisku instruktora nauki jazdy tramwajem (po uzyskaniu odpowiednich
kwalifikacji),
 pracowad na stanowisku kierowniczym związanym z prowadzeniem ruchu tramwajowego (po
uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji),
 zdobyd dyplom potwierdzający pełne kwalifikacje w zawodzie kierowca mechanik, wydawanym
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 zdobyd świadectwo potwierdzające kwalifikację AU.04 Eksploatacja środków transportu
drogowego, wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym kierowca mechanik, uzyskane po spełnieniu
wymagao formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne,
 podjąd kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie technik transportu
drogowego (jako kontynuacja nauki w zawodzie kierowca mechanik) i potwierdzid kwalifikację
AU.69 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego,
 po skooczeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie pokrewnym kierowca mechanik dalej
kształcid się w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a następnie po zdaniu matury
i ewentualnym ukooczeniu kształcenia na uczelni wyższej na kierunku np. transport, awansowad
na stanowisko kierownicze w przedsiębiorstwie komunikacyjnym.
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Możliwości potwierdzania kompetencji
Paostwowy egzamin na pozwolenie do kierowania tramwajem przeprowadzany jest przez
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w miastach posiadających sieci tramwajowe. Składa się on
z części teoretycznej i części praktycznej.
Podmioty prowadzące kursy w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem wchodzą na ogół
w skład przedsiębiorstw komunikacyjnych miast, posiadających sieci tramwajowe.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwośd potwierdzania niektórych przydatnych
kompetencji zawodowych w zawodzie pokrewnym kierowca mechanik, w zakresie kwalifikacji: AU.04
Eksploatacja środków transportu drogowego – warunkiem jest wcześniejsze ukooczenie
kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Więcej informacji można uzyskad w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie motorniczy tramwaju może rozszerzad swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Kierowca autobusu
Kierowca trolejbusu
S
Kierowca mechanik

Kod zawodu
833101
833102
832201

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie kierujący tramwajem (motorniczy) wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1
Przygotowywanie wyjazdu zgodnie z instrukcją zakładową5.
Z2
Przygotowywanie tramwaju do realizowania zadania przewozowego.
Z3
Przewożenie ludzi zgodnie z rozkładem jazdy.
Z4
Utrzymywanie łączności ze służbami nadzoru ruchu oraz służbami reagowania.
Z5
Prowadzenie sprzedaży biletów oraz udzielanie informacji podróżnym.
Z6
Prowadzenie tramwaju oraz użytkowanie infrastruktury torowo-sieciowej.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie pojazdu do przewożenia ludzi
Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie pojazdu do przewożenia ludzi obejmuje zestaw
zadao zawodowych zadao zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie wyjazdu zgodnie z instrukcją zakładową
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•

Podstawowe przepisy dotyczące zasad BHP
oraz ochrony przeciwpożarowej;
Przepisy dotyczące postępowania w razie tzw.

9

Korzystad z urządzeo służących ratowaniu życia,
zdrowia i mienia, takich jak: gaśnice, defibrylator
4
AED , z dróg i punktów ewakuacyjnych;
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•
•

•
•
•

•

sytuacji krytycznych (wypadki, kolizje i inne
zdarzenia);
Przepisy dotyczące wykorzystywania zgodnie
z przeznaczeniem powierzonego mienia;
Koniecznośd stosowania się do poleceo
dotyczących odpowiedniego wyglądu oraz
korzystania z przydzielonej odzieży służbowej;
Sposób postępowania w razie awarii;
Regulamin przewozu pasażerów i rzeczy;
Przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz
zagadnienia związane z bezpieczeostwem na
drodze;
Podstawowe zasady z zakresu wiedzy
o udzielaniu pierwszej pomocy wraz
z koniecznością jej stosowania.

•

•

•
•
•

•

Wypełniad odpowiednie dokumenty (druki
i formularze) związane z wykonywaniem swoich
obowiązków, takie jak: druki po kolizjach, karty
drogowe, raporty dotyczące zaistniałych zdarzeo;
Stosowad przepisy dotyczące odpowiedniego
wyglądu, tj. noszenie umundurowania oraz
posiadanie schludnego, nienagannego wyglądu;
Postępowad odpowiednio w przypadku awarii
pojazdu;
Zachowywad się w każdej sytuacji, która ma
miejsce w warunkach ruchu drogowego;
Stosowad się do wszelkich znaków, urządzeo,
osób kierujących ruchem ulicznym i przepisach,
które określają dany sposób postępowania
na drodze;
Udzielad pierwszej pomocy w razie wypadku
osobom poszkodowanym wraz z zastosowaniem
wszelkich zasad bezpieczeostwa własnego
oraz osób poszkodowanych i postronnych.

Z2 Przygotowywanie tramwaju do realizowania zadania przewozowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

•
•
•

Wyposażenie pojazdu, którego zadaniem jest
przewożenie pasażerów;
Urządzenia znajdujące się w pojeździe;
Stan techniczny pojazdu oraz zasady
sprawdzania gotowości do przewozu
pasażerów;
Przygotowanie stanowiska pracy (kabina
motorniczego) zgodnie z zasadami ergonomii;
Dokumenty, które powinny byd w posiadaniu
motorniczego;
Koniecznośd zachowania bezwzględnej
trzeźwości.

•

•

•

Przygotowywad pojazd do wyjazdu na trasę
w zakresie oceny stanu technicznego wraz
ze sprawdzeniem urządzeo, w które wyposażony
jest pojazd (tablice określające trasę, automaty
do sprzedaży biletów, kasowniki, oświetlenie
wewnętrzne i zewnętrzne, gaśnice, łącznośd
radiowa);
Przygotowywad kabinę do pracy (ustawienie
fotela, lusterek, odpowiedniego poziomu
ogrzewania, dla własnego komfortu wraz
z zachowaniem zasad bezpieczeostwa);
Sprawdzad posiadanie kompletu dokumentów
(np. pozwolenie na prowadzenie tramwajów,
dokument potwierdzający tożsamośd,
identyfikator przypięty do ubrania w widocznym
miejscu, cedułę obejmująca spis wyposażenia
pojazdu, rozkład jazdy), które są niezbędne do
wykonywania pracy;
Korzystad z urządzeo sprawdzających trzeźwośd
przed każdorazowym rozpoczęciem pracy.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Przewożenie pasażerów w czasie realizowania rozkładu
jazdy
Kompetencja zawodowa Kz2: Przewożenie pasażerów w czasie realizowania rozkładu jazdy
obejmuje zestaw zadao zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z3 Przewożenie ludzi zgodnie z rozkładem jazdy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•

•

•

Trasę przejazdu linii, którą obsługuje;
Przystanki, na których należy się zatrzymywad
zgodnie z trasą przejazdu;
Rozkład w wersji tradycyjnej papierowej oraz
elektronicznej wyświetlanej na sterowniku
15
(autokomputerze );
Podstawowe obowiązki podczas
bezpośredniego kontaktu z klientem, jakim jest
pasażer pojazdu komunikacji miejskiej;
Koniecznośd niesienia pomocy podróżnym oraz
reagowania na zdarzenia incydentalne, gdyż
ma to wpływ na bezpieczeostwo oraz ogólny
wizerunek przedsiębiorstwa.

•

•

•
•

Realizowad przejazd na wyznaczonej trasie bez
potrzeby korzystania z innych pomocy (na
przykład planu miasta);
Zatrzymywad pojazd w wyznaczonej strefie
przystankowej zgodnie z przepisami
i zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeostwa;
Włączad samodzielnie odpowiedni rozkład jazdy
w elektronicznym sterowniku, jeśli pojazd jest
w niego wyposażony;
Przewozid pasażerów nie powodując zagrożenia
ich życia czy zdrowia;
Udzielad wszelkich informacji podróżnym zgodnie
ze swoją wiedzą i znajomością danego
zagadnienia.

Z4 Utrzymywanie łączności ze służbami nadzoru ruchu oraz służbami reagowania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•

•

Okoliczności zwracania się do służb nadzoru
ruchu;
Koniecznośd zgłaszania wszelkich utrudnieo
powstałych nie tylko na trasie, ale również
obok torowiska (mających wpływ na innych
uczestników ruchu);
Zasady współpracy ze służbami i reagowania
w razie zaistnienia potencjalnie groźnych
zdarzeo.

•
•

Korzystad z wszelkich urządzeo łączności ze
służbami nadzoru ruchu;
Opisywad powstałe zagrożenia i definiowad
sposoby otrzymania konkretnej pomocy;
Reagowad na wszelkie utrudnienia występujące
na własnej trasie, jak i w pobliżu torowiska,
zgodnie z zachowaniem wszelkich wymogów
bezpieczeostwa.

Z5 Prowadzenie sprzedaży biletów oraz udzielanie informacji podróżnym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•

Taryfę biletową obowiązującą na danej trasie;
Obiekty użyteczności publicznej występujące
w pobliżu trasy;
Zasady prowadzenia sprzedaży biletów
w czasie postoju.

•
•

Pomagad pasażerom w zakresie odpowiedniego
doboru biletu do celu podróży;
Udzielad informacji, w jaki sposób dotrzed do celu
podróży;
Sprzedawad bilety z zachowaniem zasad
określonych w przepisach (na postoju, podczas
wymiany pasażerów na przystanku).

Z6 Prowadzenie tramwaju oraz użytkowanie infrastruktury torowo-sieciowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•

Zasady korzystania z urządzeo znajdujących się
w tramwaju zgodnie z przeznaczeniem;
Zasady przejeżdżania przez izolatory sekcyjne,
zwrotnice i krzyżownice torowe;
Zasady korzystania z urządzeo zewnętrznych
związanych z prowadzeniem tramwaju;
Zasady przełączania wagonu w tryb jazdy

•
•
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Prowadzid pojazd, przejeżdżad przez zwrotnice,
izolatory sekcyjne, krzyżownice torowe;
Przestawiad ręcznie zwrotnicę, a w razie
konieczności dokonywad jej zaklinowania;
Dokonywad przełączeo wagonu w tryb jazdy
awaryjnej w zależności od usterki, która wystąpiła
w pojeździe, w celu zminimalizowania
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•
•

awaryjnej;
Sposoby diagnozowania usterek w pojeździe;
Sposoby oceniania stanu urządzeo
torowo-sieciowych.

•

pogłębiania się uszkodzenia;
Zgłaszad służbom nadzoru ruchu
nieprawidłowości w infrastrukturze
torowo-sieciowej.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie kierujący tramwajem (motorniczy) powinien posiadad kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:






Ponoszenia odpowiedzialności za życie i zdrowie pasażerów tramwaju.
Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone pojazdy, narzędzia i urządzenia.
Wykazywania samodzielności podczas wykonywania obowiązków przewozowych.
Stosowania się do przepisów prawa i zasad etyki zawodowej.
Wykazywania samodyscypliny, odpowiedzialności i zaangażowania wynikających z pracy z ludźmi
i uczestnictwa w ruchu drogowym.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mied zdolnośd właściwego wykonywania zadao zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważnośd kompetencji kluczowych dla
zawodu kierujący tramwajem (motorniczy).

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

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu kierujący tramwajem (motorniczy)

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie kierujący tramwajem (motorniczy), nawiązują
do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadao zawodowych i wymagao kompetencyjnych może stanowid materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Kierujący tramwajem (motorniczy) może znaleźd zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się
odpłatnym przewozem osób, zlokalizowanych w miastach z rozwiniętym transportem szynowym.
Przedsiębiorstwa te najczęściej są spółkami z udziałem władz miasta, w którym świadczą usługi
przewozowe.
W Polsce sieci tramwajowe znajdują się w kilkunastu miastach.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskad, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
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https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (w 2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce do pracy w zawodzie
kierujący tramwajem (motorniczy) można się przygotowad poprzez:
 ukooczenie branżowej szkoły I stopnia w zawodzie pokrewnym kierowca mechanik i uzyskanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w tym zawodzie, po zdaniu egzaminu organizowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 ukooczenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji AU.04
Eksploatacja środków transportu drogowego, wyodrębnionej w zawodzie pokrewnym kierowca
mechanik, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) mogą prowadzid:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalnośd edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalnośd oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego potwierdzają (również w trybie
eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne również w trybie eksternistycznym.
Podjęcie pracy w zawodzie kierujący tramwajem (motorniczy) uwarunkowane jest zdobyciem
pozwolenia do kierowania tramwajem. Paostwowy egzamin przeprowadzany jest przez Wojewódzkie
Ośrodki Ruchu Drogowego w miastach posiadających sieci tramwajowe.
Szkolenie
Kierujący tramwajem (motorniczy) może doskonalid swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział
w kursach i szkoleniach organizowanych przez:
 podmioty prowadzące kursy w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem (wchodzą na ogół
w skład przedsiębiorstw komunikacyjnych miast posiadających sieci tramwajowe),
 ośrodki szkolenia motorniczych,
 przedsiębiorstwa wykonujące odpłatny przewóz osób (w ramach przyzakładowej szkoły nauki
jazdy),
 Urzędy Pracy w ramach szkoleo dla osób poszukujących pracy.
Przykładowo szkolenia mogą dotyczyd:
 Prawa o ruchu drogowym,
 budowy, obsługi i eksploatacji tramwaju,
 postępowania w czasie awarii tramwaju, sieci energetycznej, torowiska,
 udzielania pierwszej pomocy,
 techniki jazdy w trudnych warunkach,
 komunikacji interpersonalnej.
Organizatorzy tych szkoleo poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
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WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskad, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę w zawodzie kierujący tramwajem
(motorniczy) wynosi w granicach od 3000 zł do 4500 zł brutto miesięcznie.
Wynagrodzenie jest zależne od miejsca wykonywania pracy (miasta) oraz przysługujących dodatków
stażowych i uznaniowych.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracid aktualnośd.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzad, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 31.10.2018+:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie kierujący tramwajem (motorniczy) możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób
z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O) − w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi
lub soczewkami kontaktowymi.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może byd podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilnośd wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

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













Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009
r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika
drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE L 300 z 14.11.2009, s. 51).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990).
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych
tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 65, poz. 344).

Literatura branżowa:













Kraśkiewicz C., Oleksiewicz W.: Tramwaj dwusystemowy - moda, czy trend rozwojowy
aglomeracyjnego transportu szynowego? „Logistyka” nr 4, 2015.
Kraśkiewicz C., Oleksiewicz W.: Tramwaje dwusystemowe w wybranych miastach niemieckich.
„Technika Transportu Szynowego” nr 12, 2016.
Koc W., Specht C., Chrostowski P.: Projektowanie i eksploatacja dróg szynowych z
wykorzystaniem mobilnych pomiarów satelitarnych. Wydawnictwo Politechniki Gdaoskiej,
Gdaosk 2018.
Krupa A.: Podstawy transportu. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017.
Kraśkiewicz C., Oleksiewicz W.: Tramwaj dwusystemowy w Karlsruhe. „Logistyka” nr 4, 2015.
Lubeoczuk G., Sikora K.: Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2013.
Madej B., Michniak J., Madej R., Kurcz J.: Przewozy drogowe osób i rzeczy. Podręcznik kierowcy
zawodowego. Wydawnictwo Akademia Transportu i Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.
Makuch J., Korycki T.: Przystanki tramwajowe z wąskimi peronami. „Przegląd Komunikacyjny” nr
10, 2015.
Molecki B.: Nowoczesne tramwaje w komunikacji miejskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2014.
Stiasny M., Danyluk Z.; Atlas sieci tramwajowych Polski 2017. Eurosprinter, Rybnik 2017.
Szmaglioski J.: Tramwaje niskopodłogowe w Polsce. „Infrastruktura Transportu” nr 6, 2014.
Vademecum transportowca – podręcznik kierowcy zawodowego. Ogólnopolski Związek
Pracodawców Transportu Drogowego, Warszawa 2016.

Zasoby internetowe *dostęp: 31.10.2018]:













Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Główny Inspektorat Transportu Drogowego: http://gitd.gov.pl
Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe: https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2
Kandydaci na motorniczego: http://www.infor.pl/prawo/gmina/komunikacja/287480,Jak-zostacmotorniczym.html
Ministerstwo Cyfryzacji – scenariusze uzyskania pozwolenia na kierowanie tramwajem
https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/uzyskaj-pozwolenie-na-kierowanie-tramwajem
Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego: www.ozptd.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Transport szynowy: http://www.transportszynowy.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa
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Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i koocu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kooczący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
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Zawód

Jest to zbiór zadao zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.hsmedical.pl/wie
dza/aed-co-oznacza-tenskr%C3%B3t
*dostęp: 31.10.2018+
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014

1

Brygada

Jest to numer kolejnego tramwaju poruszającego się
po danej linii tramwajowej. Na danej linii może
poruszad się od jednej do kilkunastu brygad.

2

Centrala Ruchu/Nadzór
Ruchu

Dział przedsiębiorstwa zajmujący się
monitorowaniem (kontrolą) w zakresie utrzymania
prawidłowego utrzymania ruchu oraz reagowania na
wszelkie nieprawidłowości występujące w ruchu.

3

Dyspozytor

Pracownik zajmujący się organizacją pracy
motorniczych. Jest odpowiedzialny za przygotowanie
odpowiednich dokumentów, sprawdzanie trzeźwości
prowadzących oraz grafików pracy.

4

Defibrylator AED

Urządzenie medyczne, służące do przeprowadzania
zabiegu defibrylacji serca.

5

Instrukcja zakładowa

Zbiór zasad i przepisów wewnętrznych ustalonych
przez konkretne przedsiębiorstwo zajmujące się
przewozem pasażerów tramwajami.
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6

Intelligent Transport
System
(ITS)

Inteligentne Systemy Transportowe – system
informatyczny umożliwiający między innymi
koordynację systemów sygnalizacji świetlnej i
nadawanie określonego priorytetu ruchowego
użytkownikom (na przykład tak zwaną „zieloną falę”
dla tramwajów).

7

Karta drogowa

Dokument, w którym prowadzący zapisuje realizację
wykonywanych kursów oraz wszelkie utrudnienia
występujące na trasie, które zakłócają planową
realizację rozkładu jazdy

8

Komputer pokładowy

Komputer lub połączony zestaw urządzeo
komputerowych sterujący urządzeniami
pokładowymi (SIP, klimatyzacja, jazda i hamowanie,
rozkład jazdy itp.) oraz pełniący funkcje
diagnostyczne wymienionych systemów.

9

Linia

Linia tramwajowa jest to wyznaczona przez zarządcę
infrastruktury tramwajowej droga tramwajowa
przystosowana do prowadzenia ruchu tramwajów
posiadająca trasę i numer.

10

Pasażer

Osoba podróżująca środkiem transportu, lecz nie
będąca jego kierowcą (z wyłączeniem pracowników
obsługi danego pojazdu w czasie wykonywania
czynności służbowych)

11

Pług lemieszowy

Tramwaj wyposażony w pług zgarniający śnieg na
boki toru przy użyciu nieruchomego lemiesza.

12

Pług wirnikowy

Tramwaj wyposażony w pług z zamontowanym
obrotowym elementem zgarniającym śnieg
i wyrzucającym go poza tor.

13

Rozkład jazdy

Wykaz odjazdów pojazdu danej linii z konkretnego
przystanku.
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016
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14

System Informacji
Pasażerskiej
(SIP)

System informatyczny składający się z wyświetlaczy
obrazu oraz systemów zapowiedzi głosowych
zainstalowanych w pojazdach tramwajowych oraz na
przystankach (oraz w formie aplikacji mobilnych
instalowanych w urządzeniach klientów)
umożliwiających przekazywanie informacji
dotyczącej systemu transportu zbiorowego.

15

Sterownik
(autokomputer)

Urządzenie służące do wyświetlania rozkładu jazdy w
wersji elektronicznej oraz do programowania
i przeglądania parametrów linii (wyświetlanie
kierunku i nr linii na tablicach elektronicznych,
pokazywanie opóźnieo i przyśpieszeo)

16

Szlifierka torowa

Mobilne urządzenia stanowiące częśd tramwaju
technicznego umożliwiające szlifowanie główek szyn
w czasie poruszania się zestawu.

17

Tramwaj

Pojazd szynowy przystosowany do przewożenia
pasażerów lub towarów po specjalnie wyznaczonych
drogach tramwajowych (torach).

18

Tramwaj
wysokopodłogowy

Tramwaj którego podłoga znajduje się w całości
ponad zestawami kołowymi. Wejście do takiego
tramwaju wymaga pokonania wysokości około 1 m
w pionie.

19

Tramwaj
niskopodłogowy

Tramwaj którego podłoga w całości lub w części
zlokalizowanej przy przynajmniej jednych drzwiach
znajduje się na wysokości umożliwiającej
bezpośrednie wejście z wysokości platformy
przystankowej.

20

Tramwaj techniczny

Tramwaj służący do wykonywania czynności
technicznych związanych z konserwacją i naprawą
infrastruktury sieciowo-torowej

21

Urząd Dozoru
Technicznego
(UDT)

Instytucja paostwowa powołana w celu
sprawowania dozoru technicznego, zapewniająca
bezpieczną eksploatację urządzeo.

22

Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.udt.gov.pl
*dostęp 31.10.2018]
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22

Wypadek drogowy

Nagłe zdarzenie mające miejsce w ruchu drogowym,
w którym bierze udział co najmniej jeden uczestnik
ruchu drogowego i zostaje on ranny lub ponosi
śmierd na miejscu.

23

Zwrotnica

Grupa elementów składowych, w skład której
wchodzą m. in. elementy ruchome (iglice)
i nieruchome (opornice). Rozjazd służy do
przekierowywania pojazdów szynowych na
określony tor.

24

Zajezdnia

Miejsce, w którym na co dzieo po zakooczeniu
realizacji przewozów stacjonuje tabor tramwajowy
lub autobusowy. Jest to obiekt, w którym
naprawiane są również pojazdy.

25

Hydrauliczny Dźwig
Samochodowy
(Żuraw HDS)

Rodzaj mobilnego żurawia montowany na pojazdach
ciężarowych lub kolejowych i tramwajowych,
umożliwiający samodzielny rozładunek
przewożonych towarów.

23

Ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu
drogowym
http://prawo.sejm.gov.pl/isap
.nsf/download.xsp/WDU1997
0980602/U/D19970602Lj.pdf
*dostęp: 31.10.2018+
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
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miejskiej. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2014
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
Molecki B.: Nowoczesne
tramwaje w komunikacji
miejskiej. Oficyna Wydawnicza
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Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.udt.gov.pl
*dostęp 31.10.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

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

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

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