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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Kierowca samochodu ciężarowego 833203

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kierowca beczkowozu.
Kierowca betoniarki.
Kierowca chłodni.
Kierowca ciężarówki.
Kierowca pługopiaskarki15.
Kierowca pogotowia technicznego.
Kierowca-konserwator sprzętu ratowniczego OSP.
Kierowca pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych.
Kierowca polewaczki.
Kierowca samochodu specjalnego.
Kierowca śmieciarki.
Kierowca transportu ciężarowego.
Kierowca wozu ciężarowego.
Kierowca wozu strażackiego.
Kierowca wywrotki.
Kierowca zamiatarki.
Szofer.

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

8332 Heavy truck and lorry drivers.

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 badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
• analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
• badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 r.,
• zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:
•
•
•

Janusz Górny – Zespół Szkół Technicznych, Mikołów.
Jan Pałka – Zespół Szkół Samochodowych, Gliwice.
Włodzimierz Walkusz – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
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Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:
•
•

Wojciech Gostomski – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

Recenzenci:
•
•

Tadeusz Budzisz – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Stare Lubiejewo.
Roman Kępiński – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie,
Grodków.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
•
•

Radosław Niemczewski – Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie, Pleszew.
Mariusz Szymańczak – Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu, Radom.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Kierowca samochodu ciężarowego19 prowadzi pojazdy w ruchu krajowym oraz międzynarodowym.
Wykonuje czynności związane z przygotowaniem pojazdu do przewozu, prowadzeniem prac
załadunkowych i rozładunkowych, należytym wykonaniem przewozu na wyznaczonych trasach.
Do zadań kierowcy samochodu ciężarowego należy także ochrona powierzonego ładunku przed
uszkodzeniem, zniszczeniem lub zaginięciem oraz prowadzenie dokumentacji przewozowej i jej
rozliczenie po zakończeniu operacji transportowej.
Kierowanie samochodem ciężarowym odbywa się zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego
i posiadanymi uprawnieniami (prawo jazdy kategorii C lub C+E17, C1 lub C1+E18).

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Kierowca samochodu ciężarowego prowadzi pojazdy samochodowe16, z wyjątkiem autobusów,
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z przyczepami i bez przyczep,
przeznaczone do publicznego transportu drogowego. Pojazdami tymi przewozi różnego rodzaju
ładunki w komunikacji krajowej i międzynarodowej. Nadzoruje załadunek i rozładunek oraz
zabezpiecza przewożony ładunek przed uszkodzeniem, zniszczeniem i zaginięciem.
Do obowiązków kierowcy należy także przygotowanie pojazdu do transportu oraz obsługa codzienna,
konserwacja i drobne naprawy usterek pojazdu powstałych podczas jazdy.
Kierowca zobowiązany jest pobrać i skompletować konieczną dokumentację dotyczącą: kierowcy2,
pojazdu4 i ładunku3.
Sposoby wykonywania pracy
Kierowca samochodu ciężarowego odpowiada za bezpieczny przewóz towarów oraz podejmuje
decyzje wpływające na bezpieczeństwo własne i przewożonego towaru.
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Kierowca ciężarówki, mieszczącej się w kategorii lekkich samochodów ciężarowych12, używa jej do
transportu w ruchu krajowym, najczęściej w najbliższej okolicy pracodawcy.
Transport międzynarodowy wiąże się z dodatkowymi obowiązkami (np. załatwianie formalności
celnych) oraz monotonią pracy (np. postoje na granicach czy związane z załadunkiem/rozładunkiem).
W przypadku kierowców ciężarówek, zwłaszcza na trasach międzynarodowych, kontakt z ludźmi
ograniczony jest do zawodowych relacji ze spedytorami, magazynierami, służbami celnymi oraz
innymi kierowcami. Ponadto kierowca jest zmuszony do częstego przebywania poza domem przez
dłuższy czas.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2., 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Kierowca samochodu ciężarowego wykonuje pracę w warunkach szczególnych, miejscem pracy
kierowcy jest przede wszystkim kabina samochodu, a w związku z zakresem obowiązków związanych
z udziałem w załadunku i rozładunku towarów również magazyny.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Podstawowym narzędziem pracy kierowcy samochodu ciężarowego jest kierowany przez niego
pojazd. Wielkość samochodu i typ obsługiwanych tras oraz rodzaj przewożonego ładunku w dużym
stopniu decyduje o szczegółach dotyczących pracy kierowcy. Wyposażenie ciężarówki związane jest z:
• wykonywaniem zawodu i zapewnieniem bezpieczeństwa transportu:
− urządzenia samozaładowcze typu HDS7, motopompy14, dźwigniki hakowe5,
− tachograf22,
− urządzenie GPS23,
− telefon komórkowy lub sprzęt krótkofalowy,
• zapewnieniem działania pojazdu i jego bezpieczeństwa:
− podnośnik (lewarek lub inny sprzęt) służący do podnoszenia i wymiany kół,
− zestaw narzędzi do różnego rodzaju napraw,
− gaśnica,
− zestaw pierwszej pomocy,
− blokada skrzyni biegów.
Organizacja pracy
O charakterze pracy kierowcy samochodu ciężarowego przesądza typ pojazdu i rodzaj obsługiwanej
trasy. Do obowiązków kierowcy należy organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami
BHP i ergonomii. Przy wykonywaniu powierzonych zadań transportowych posługuje się dokumentami
przewozowymi oraz utrzymuje bezpośredni kontakt z przełożonymi, współpracownikami i klientami.
Realizacja przewozu drogowego może nastąpić z wykorzystaniem jednego kierowcy bądź załogi –
najczęściej dwuosobowej. Do zalet korzystania z tego rozwiązania należy przede wszystkim dużo
szybsza realizacja przewozu na dalekich trasach, a przez to również lepsze wykorzystanie pojazdu.
Kierowca planuje czas pracy potrzebny do wykonania powierzonego zadania przewozowego,
racjonalnie wykorzystuje dobowy czas pracy, zgodnie z przepisami o czasie pracy kierowców. Obecnie
(2018 r.) w Unii Europejskiej podstawowe zasady związane z czasem pracy kierowców pozwalają na
prowadzenie pojazdu ciężarowego:
5
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−
−

dziennie przez 9 godzin (dwa razy w tygodniu istnieje możliwość wydłużenia do 10 godzin), przy
czym czas jazdy bez przerwy nie może przekroczyć 4,5 godziny,
tygodniowo łącznie przez 56 godzin, przy czym w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni
maksymalnie 90 godzin.

Szczegółowe informacje znajdują się w ustawie o czasie pracy kierowców.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W swojej pracy kierowca narażony jest na:
− nadmierny hałas niskoczęstotliwościowy spowodowany pracą silnika,
− długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej i wibracje,
− długotrwałe przebywanie w środowisku zanieczyszczonym spalinami,
− konieczność pracy w dzień i w nocy,
− stałą kontrolę telefoniczną lub radiową przełożonych.
Kierowcy najczęściej cierpią na następujące choroby zawodowe:
− choroby układu krążenia, przede wszystkim niedokrwienie serca oraz nadciśnienie tętnicze,
− schorzenia narządów ruchu i układu kostnego,
− schorzenia narządu słuchu,
− choroby narządu wzroku.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód kierowca samochodu ciężarowego ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
− wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
− sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
− sprawność narządu wzroku,
− sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
− ostrość wzroku,
− widzenie stereoskopowe umożliwiające ocenę odległości,
− rozróżnianie barw,
− spostrzegawczość,
− dobry słuch,
− dobre widzenie o zmierzchu;
w kategorii sprawności i zdolności
− wytrwałość,
− refleks,
− koncentracja,
− podzielność uwagi;
w kategorii cech osobowościowych
− odporność emocjonalna,
− samokontrola,
− łatwość nawiązywania kontaktów,
− odpowiedzialność,
− motywacja do osiągania celów.
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Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie kierowca samochodu ciężarowego wymagana jest ogólna sprawność fizyczna i dobry
wzrok. Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie są:
− zaburzenia znacznego stopnia narządu wzroku, słuchu, układu nerwowego, oddechowego,
− daltonizm,
− zaburzenia równowagi,
− znaczne ograniczenia sprawności ruchowej kończyn, zwłaszcza rąk.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Pracę w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego może wykonywać osoba posiadająca
wykształcenie podstawowe (ukończona 8-letnia szkoła podstawowa albo gimnazjum). Preferowane
jest ukończenie kształcenia w zawodzie pokrewnym kierowca mechanik (832201).
Dla kierowcy pracującego w transporcie międzynarodowym preferowana jest znajomość języka
obcego w stopniu umożliwiającym komunikację.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Kierowanie samochodem ciężarowym wymaga specjalnych uprawnień. Jest to:
•
•
•

prawo jazdy, które uprawnia do prowadzenia pojazdów o masie powyżej 3,5 tony (kategoria
C lub C1 dla pojazdów do 7,5 tony);
opcjonalnie prawo jazdy, które uprawnia do prowadzenia pojazdów z przyczepą (kategoria C+E
lub C1+E);
Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej21 wydawane:
− kierowcom posiadającym prawo jazdy kategorii C, wydane po 10 września 2009 r. (włącznie),
na podstawie zdanego egzaminu uprawniającego do zawodowego przewożenia towarów,
poprzedzonego kursem (kwalifikacja wstępna11) z zakresu techniki prowadzenia pojazdu,
przepisów transportowych, zasad bezpieczeństwa i organizacji logistyki, zasad ładowania
pojazdu,
− kierowcom posiadającym prawo jazdy kategorii C, wydane przed 10 września 2009 r., na
podstawie ukończonego szkolenia okresowego z zakresu aktualnych przepisów i techniki
jazdy.

Do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej konieczne jest przedłożenie we właściwym organie
wydającym prawo jazdy:
• orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowcy. Obecnie (2018 r.) zarówno badania lekarskie, jak i badania
psychologiczne, powinny być przeprowadzane:
− co 5 lat – do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat,
− co 30 miesięcy – po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia.
Pierwsze badania są wykonywane przed wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, a kolejne
w terminach ukończenia szkolenia okresowego;
7
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•

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu aktualnych przepisów i techniki
jazdy w celu przedłużenia Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej o kolejnych 5 lat.

Kierowca, który zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla
których posiada Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, powinien uzupełnić swoje uprawnienia
o odpowiednią kwalifikację uzupełniającą (np. kierowca samochodu ciężarowego – posiadający
prawo jazdy na prowadzenie autobusów i chcący wykonywać nimi przewozy drogowe – powinien
uzyskać kwalifikację uzupełniającą w zakresie przewozu osób).
Dodatkowym atutem w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego jest wykształcenie związane
z budową i naprawą pojazdów samochodowych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Kierowca samochodu ciężarowego może rozszerzać swoje kompetencje w zakresie:
− rozbudowania uprawnień kierowcy o kolejne kategorie prawa jazdy (np.: kategoria D –
uprawnienia do kierowania autobusem, kategoria D+E – uprawnienia do kierowania autobusem
z przyczepą);
− zdobywania uprawnień do realizacji nowych typów przewozów (np. ADR1);
− zdobywania uprawnień do obsługi urządzeń dodatkowych (np. HDS).
Kierowca ciężarówki może również świadczyć usługi przewozowe na własny rachunek w oparciu
o działalność gospodarczą, co obecnie (2018 r.) staje się coraz popularniejszą formą podejmowania
współpracy, zwłaszcza przez większe firmy przewozowe.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) kierowca samochodu ciężarowego może potwierdzić kompetencje zawodowe
poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez ośrodki szkolenia kierowców.
Pozwalają one na uzyskanie kompetencji:
− ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych, jak paliwa, gazy oraz wartości pieniężne;
zaświadczenie to jest honorowane we wszystkich krajach Europy,
− HDS – dokonywanie załadunku i rozładunku oraz przewozu towarów samochodem
skrzyniowym20 bez konieczności korzystania z usług dodatkowych urządzeń dźwigowych,
− kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – karetką pogotowia, wozem strażackim, pojazdem
straży miejskiej, straży granicznej, służb celnych, pojazdami wojskowymi itp.
W przypadku podjęcia pracy w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego na własny rachunek
wymagane jest potwierdzenie kompetencji zawodowych w transporcie drogowym w zakresie
wykonywania działalności transportowej. Egzaminy odbywają się w wybranych miastach w Polsce
(m. in. w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu), a przeprowadzają je komisje egzaminacyjne
działające przy Instytucie Transportu Samochodowego (ITS). Z egzaminu pisemnego przewidziane są
zwolnienia w przypadku posiadania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych
studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, których program
obejmuje wszystkie poniższe obszary:
− znajomość prawa cywilnego,
− znajomość prawa handlowego, prawa pracy i zagadnień socjalnych,
− znajomość prawa celnego i dewizowego, prawa międzynarodowego dotyczącego transportu osób
i rzeczy,
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−
−
−

znajomość zagadnień podatkowych (PIT, CIT, VAT, akcyza, podatki lokalne, podatek od środków
transportu, podatek od nieruchomości),
umiejętność organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
wiedzę na temat dostępu do zawodu przewoźnika, bezpieczeństwa ruchu i standardów
technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu osób i rzeczy.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Kierowca autocysterny
Kierowca ciągnika siodłowego
S
Kierowca mechanik

Kod zawodu
833201
833202
832201

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Organizowanie stanowiska pracy.
Z2 Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu.
Z3 Prowadzenie dokumentacji przewozowej.
Z4 Kierowanie pojazdem zgodnie z techniką jazdy i przepisami ruchu drogowego.
Z5 Wykonywanie przewozu w sposób zapewniający bezpieczeństwo towarów.
Z6 Zabezpieczanie samochodu przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane.
Z7 Usuwanie drobnych usterek samochodu powstałych podczas jazdy.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie pojazdu do jazdy i prowadzenie
dokumentacji przewozowej
Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie pojazdu do jazdy i prowadzenie dokumentacji
przewozowej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Organizowanie stanowiska pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•
•

•

•

Zasady organizacji stanowiska pracy kierowcy;
Przepisy ruchu drogowego;
Przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony
środowiska naturalnego i przepisy ruchu
drogowego na zajmowanym stanowisku;
Przepisy prawa pracy;

•
•
•
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Organizować stanowisko pracy zgodnie
z zasadami ergonomii;
Kontrolować stan techniczny wyposażenia
samochodu;
Stosować przepisy BHP;
Stosować przepisy prawa pracy zgodnie
z obowiązkami pracowniczymi;
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•
•
•
•
•

•
•

Podstawy ergonomii pracy kierowcy;
Instrukcje obsługi podręcznego sprzętu
przeciwpożarowego;
Zasady oznakowywania pojazdów;
Zawartość dokumentacji przewozu;
Dokumentację pojazdu samochodowego
wymaganą podczas prowadzenia pojazdu.

•
•

•
•

Stosować przepisy ruchu drogowego;
Planować czas pracy potrzebny na wykonanie
powierzonego zadania przewozowego;
Stosować podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze
zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska;
Oznakowywać pojazd samochodowy
(umieszczać tablice o odpowiednich barwach,
wymiarach i symbolach informacyjnych oraz
mocować je w odpowiednich miejscach na
pojeździe zgodnie z przepisami ADR);
Pobierać i sprawdzać dokumentację przewozu;
Pobierać i sprawdzać dokumentację pojazdu
samochodowego: dowód rejestracyjny pojazdu,
26
zezwolenie transportowe , ważne
ubezpieczenie OC, zielona karta ubezpieczenia,
10
ważna karta paliwowa , instrukcja wypadkowa
8
ADR .

Z2 Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•

•
•

Instrukcję obsługi samochodu ciężarowego;
Instrukcje dotyczące użytkowania sprzętu
stanowiącego wyposażenie pojazdu takiego jak
tachograf, urządzenie GPS;
Obowiązki i uprawnienia kierowcy samochodu
ciężarowego w zakresie sprawdzenia stanu
technicznego pojazdu;
Obowiązki i uprawnienia kierowcy samochodu
ciężarowego w zakresie sprawdzenia stanu
technicznego pojazdu po zakończeniu jazdy;
Instrukcję wewnętrzną dotyczącą czynności
obsługowych po zakończeniu jazdy.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Obsługiwać typowy sprzęt wyposażenia
stanowiska pracy;
Oceniać stan ogumienia na kołach pojazdu
samochodowego;
Sprawdzać i uzupełniać płyny eksploatacyjne
(w tym płyn w spryskiwaczach);
Sprawdzać oświetlenie oraz elementy
sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej;
Sprawdzać stan i ustawienie lusterek;
Sprawdzać działanie hamulca roboczego
i awaryjnego (postojowego);
Sprawdzać działanie hamulca długotrwałego
stosowania;
Sprawdzać stan techniczny drzwi oraz wyjść
awaryjnych (np. szyb);
Sprawdzać wyposażenie dodatkowe (gaśnice,
apteczka, trójkąt itp.);
Przygotowywać i obsługiwać tachograf;
Składać przełożonemu sprawozdanie
o ewentualnych wypadkach, kolizjach
zaistniałych w czasie trwania jazdy;
Rozliczać paliwo w zbiorniku wraz ze stanem
licznika;
Sprzątać wnętrze kabiny i skrzyni ładunkowej;
Dokonywać czynności zdawczo-odbiorczych,
przekazując dokumenty pojazdu wraz
z kluczykami przełożonemu (w przypadku
niestwierdzenia usterek technicznych pojazdu);
Uzgadniać z przełożonym sposób naprawy
pojazdu (w przypadku stwierdzenia usterek
technicznych i uszkodzeń pojazdu).

INFORMACJA O ZAWODZIE – Kierowca samochodu ciężarowego 833203
Z3 Prowadzenie dokumentacji przewozowej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•
•

•

Dokumentację dotyczącą kierowcy
wykonującego transport;
Dokumentację pojazdu samochodowego;
Dokumentację wyznaczonej trasy przejazdu;
Dokumentację czasu jazdy samochodu;
Dokumenty odnoszące się do przewożonego
ładunku;
Obowiązki i uprawnienia kierowcy samochodu
ciężarowego w zakresie kompletowania
dokumentacji niezbędnej do odprawy celnej
przewożonego towaru;
Procedury odpraw celnych.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Prowadzić dokumentację pojazdu
samochodowego;
Prowadzić dokumentację przejazdów zgodnie
z wyznaczoną trasą przejazdu;
Prowadzić dokumentację czasu jazdy
samochodu;
Prowadzić dokumentację odnoszącą się do
przewożonego ładunku zgodną z wykonywanym
zadaniem przewozowym;
Zgłaszać pojazd wraz z załadunkiem do odpraw
celnych;
Stosować się do zaleceń służb celnych;
Uczestniczyć osobiście przy odprawie celnej
24
i czynnościach nałożenia zamknięcia celnego
oraz zabezpieczać plomby przed możliwością ich
ewentualnego zerwania;
Przestrzegać zasad obowiązujących
9
w posługiwaniu się karnetem TIR w urzędzie
celnym;
Wykonywać odpowiednie zapisy w liście
13
przewozowym CMR ;
Składać stosowne oświadczenie na temat
powstałych rozbieżności w dokumentacji.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Przewożenie i obsługiwanie ładunków
Kompetencja zawodowa Kz2: Przewożenie i obsługiwanie ładunków obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z4 Kierowanie pojazdem zgodnie z techniką jazdy i przepisami ruchu drogowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•

Przepisy ruchu drogowego obowiązujące
w danym kraju;
Techniki kierowania pojazdem w różnych
warunkach;
Mapy, atlasy i plany miast;
Procedurę postępowania podczas wypadku
drogowego;
Zasady udzielania pomocy przedmedycznej.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Przestrzegać przepisów i zasad ruchu
drogowego;
Kierować samochodem ciężarowym
z zachowaniem płynności jazdy;
Kierować samochodem ciężarowym w ruchu
miejskim;
Kierować samochodem ciężarowym w różnych
warunkach terenowych i atmosferycznych;
Kierować samochodem ciężarowym w nocy;
Dostosowywać technikę jazdy do warunków
geograficznych (jazda w górach);
Dostosowywać jazdę do zasad panujących za
granicą;
Parkować samochód ciężarowy;
Korzystać z map, atlasów, planów miast;
Prowadzić pojazd samochodowy wyznaczoną
trasą;
Zabezpieczać miejsce wypadku;
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•
•

Postępować zgodnie z przepisami podczas
wypadku drogowego;
Udzielać pomocy przedmedycznej.

Z5 Wykonywanie przewozu w sposób zapewniający bezpieczeństwo towarów
EDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Przepisy dotyczące przewozu towarów;
Zasady przewozu ładunku w samochodzie lub
zestawie samochód–przyczepa;
Zasady załadunku i mocowania towaru;
Zasady rozmieszczania i zabezpieczania ładunku;
27
Instrukcje zawarte w zleceniu przewozowym ;
Instrukcje zawarte w liście przewozowym;
Zasady rozładunku towaru;
Zasady odbioru ilościowego i jakościowego
dostarczonych towarów;
Zasady zgłaszania nieścisłości wynikłych podczas
rozładunku.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Przewozić różne rodzaje ładunku, uwzględniając
jego właściwości i stan;
Zabezpieczać ładunek zgodnie z przepisami
dotyczącymi przewożenia towarów;
Sprawdzać jakościowo i ilościowo ładunek ze
specyfikacją;
Nadzorować rozmieszczenie i mocowanie
różnych rodzajów ładunku zgodnie
z obowiązującymi przepisami w taki sposób, aby
nie zostały przekroczone dozwolone naciski osi;
25
Sprawdzać zapięcia burt skrzyni ładunkowej ;
Sprawdzać połączenia przyczepy z pojazdem
ciągnącym;
Przestrzegać przepisów dotyczących przewozu
ładunków;
Przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych
w zleceniu przewozowym i w liście
przewozowym, a w szczególności tras przejazdu,
przejść granicznych, terminu dostawy oraz
odprawy u właściwych spedytorów;
Uczestniczyć lub wykonywać czynności
rozładunkowe;
Weryfikować zgodność ilości wyładowanego
towaru z liczbą jednostek przed załadunkiem;
Powiadamiać pracodawcę, gdy odbiorca
stwierdzi braki, uszkodzenia, zepsucie częściowe
lub całkowite towaru;
Wypełniać protokół szkód w zakresie
przewożonego towaru.

Z6 Zabezpieczanie samochodu przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

Systemy zabezpieczające pojazd samochodowy
przed samowolnym użyciem;
Przepisy dotyczące korzystania z miejsc
postojowych;
Przepisy i regulaminy wewnętrzne przewoźnika
dotyczące korzystania z miejsc postojowych.

•
•
•
•
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Zabezpieczać za pomocą hamulca postojowego
pojazd samochodowy przed samoczynnym
ruszeniem z miejsca;
Zabezpieczać drzwi pojazdu samochodowego
przed otwarciem przez osoby niepowołane;
Zamykać pojazd i uruchamiać wszystkie
zainstalowane zabezpieczenia mechaniczne
i elektroniczne;
Zabezpieczać dokumenty i kluczyki od pojazdu
samochodowego;
Stosować przepisy i regulaminy wewnętrzne
przewoźnika dotyczące korzystania z miejsc
postojowych.
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Z7 Usuwanie drobnych usterek samochodu powstałych podczas jazdy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

Procedurę diagnozowania różnych usterek
z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych;
Procedurę usuwania drobnych usterek
mechanicznych i elektrycznych samochodu
ciężarowego;
Przepisy BHP i ppoż. podczas naprawy drobnych
usterek samochodu ciężarowego.

•
•
•

Interpretować wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych;
Usuwać drobne usterki instalacji elektrycznej;
Usuwać drobne usterki mechaniczne;
Zgłaszać dyspozytorowi zauważone usterki
w samochodzie ciężarowym.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego powinien mieć kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzone pojazdy
i urządzenia na stanowisku pracy.
Współpracy i współdziałania z przełożonymi i klientami.
Wykonywania pracy samodzielnie, jak i we współpracy ze zmiennikiem.
Dokonywania oceny i korygowania własnych postaw i zachowań.
Dbania o powierzone mienie.
Dostosowywania działania do zmieniających się okoliczności drogowych: awaria samochodu,
zdarzenie drogowe, korki.
Przestrzegania punktualności w realizacji zadań transportowych.
Kierowania się tolerancją i poszanowaniem innych, a szczególnie uczestników ruchu drogowego.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
kierowca samochodu ciężarowego.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu kierowca samochodu ciężarowego

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

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie kierowca samochodu ciężarowego nawiązują do
opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
−
−

Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Kierowca samochodu ciężarowego może znaleźć pracę w:
− przedsiębiorstwach transportowych krajowych i zagranicznych,
− przedsiębiorstwach handlowo-dystrybucyjnych,
− przedsiębiorstwach robót drogowych,
− firmach budowlanych,
− firmach komunalnych,
− jednostkach straży pożarnej,
− firmach świadczących usługi pomocy drogowej.
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Kierowca samochodu ciężarowego może być zatrudniony na stanowisku dyspozytora floty pojazdów6
ciężarowych, możliwe też jest założenie własnej firmy i świadczenie usług transportowych.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kierowców samochodów ciężarowych w pełnym zakresie.
W ramach edukacji zawodowej (szkoły branżowe I stopnia) istnieje możliwość kształcenia kierowców
mechaników. Sprzyja to to przygotowaniu uczniów do testu kwalifikacyjnego w zakresie uzyskania
kwalifikacji wstępnej, co jest jednym z niezbędnych elementów uprawniających do zawodowego
przewozu towarów.
Podobne możliwości daje ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla osób dorosłych)
w zakresie kwalifikacji K1. Eksploatacja środków transportu drogowego, wyodrębnionej w zawodzie
kierowca mechanik (832201) oraz jej potwierdzenie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
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Szkolenie
Szkolenie (w zakresie uzyskania odpowiedniej kategorii prawa jazdy, kwalifikacji wstępnej oraz
szkoleń okresowych) kierowców samochodów ciężarowych odbywa się w formach kursowych
prowadzonych przez:
− ośrodki szkolenia kierowców,
− jednostki wojskowe – w zakresie szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej,
− jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych – w zakresie szkolenia osób na potrzeby tych służb (np. Państwowej Straży
Pożarnej, Służby Granicznej czy Służby Ochrony Państwa).
Dodatkowe szkolenia, które pozwolą na podniesienie kwalifikacji kierowcy samochodu ciężarowego,
prowadzą:
•
•

•

ośrodki, które posiadają zgodę Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie szkoleń dotyczących
obsługi dźwigu samochodowego (HDS),
ośrodki posiadające akredytację w zakresie przeprowadzania szkoleń dotyczących przewozów
towarów niebezpiecznych (ADR), kurs:
− podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
− specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
− specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego materiałów i przedmiotów wybuchowych,
− specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego materiałów promieniotwórczych,
ośrodki doskonalenia techniki jazdy w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.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 miesięczne brutto kierowcy samochodu ciężarowego waha się od
3900 zł (zarobki kurierów/dostawców) do 8600 zł (kierowcy w ruchu międzynarodowym). Zarobki
zależą m.in. od rodzaju wykonywanego transportu, doświadczenia pracownika oraz wielkości
i lokalizacji firmy.
Wynagrodzenie kierowców o najwyższych kwalifikacjach, tzn. posiadających uprawnienia niezbędne
do prowadzenia samochodu ciężarowego z przyczepą oraz uprawnieniami ADR w transporcie
międzynarodowym, może być wyższe niż kwota 8600 zł brutto, a zatrudnione osoby uzyskują także
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comiesięczne premie (32% pracowników) oraz inne dodatki do wynagrodzenia, takie jak: służbowy
telefon używany także do celów prywatnych, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie szkoleń/kursów
oraz świadczenia socjalne.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
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
Zawód kierowca samochodu ciężarowego mogą wykonywać osoby z następującymi rodzajami
niepełnosprawności – pod warunkiem odpowiedniego dostosowania środowiska pracy (pod
względem technicznym i organizacyjnym) do rodzaju niepełnosprawności:
− z dysfunkcją narządu słuchu (03-L) – pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych;
− innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i in. – pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego lub że jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
169, 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 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 891,
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 i 1149).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155,
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 2017 r. poz. 1260,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1057, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983).
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 35
poz. 189, z późn. zm.).
Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół
podpisania, sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238,
z późn. zm.).
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu
drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. U. UE L 102 z 11.4.2006, s. 1).
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 Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich kierowców
i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 250,
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących
pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. poz. 937).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa
lub warunków dopuszczenia do ruchu (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1711).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lipca 2013 r.
w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. poz. 1064).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca
2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz
wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776, z późn.
zm.).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania
inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1330).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców
wykonujących przewóz drogowy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 151).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie
kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń
oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 839,
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
2022, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).
Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą
Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe
przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia
jednolitego tekstu tej umowy (Dz. U. Nr 94, poz. 1087, z późn. zm.).
Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 1984 r. w sprawie przystąpienia Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się
artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych
przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 254).

Literatura branżowa:
•
•
•
•
•

Bogusławski J. (red.): Vademecum profesjonalnego kierowcy zawodowego. Wydawnictwo
CREDO, Katowice 2015.
Kowalski R.: Czas pracy kierowców. INFOR BIZNES, Warszawa 2017.
Neider J.: Transport międzynarodowy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
Pusty T.: Przewóz towarów niebezpiecznych. Poradnik kierowcy z uzupełnieniem. Wydawnictwa
Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W.: Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy.
Kompendium wiedzy praktycznej. SYSTHERM Danuta Gazińska S.J., Poznań 2010.
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Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Główny Inspektorat Transportu Drogowego:
http://www.gitd.gov.pl/dla-kierowcow/porady/podstawowe-definicje
Kwartalnik naukowy „Transport samochodowy”: http://www.its.waw.pl/transportsamochodowy
Leksykon transportowy. Transport drogowy:
https://www.timocom.pl/lexicon/Transport-drogowy/1701111130514075
Magazyn – Transport i Spedycja: http://magazyn-tis.pl/
Portal branżowy „Prawo drogowe”: https://www.prawodrogowe.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

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 uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

7.2.

Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

ADR

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

https://pl.wikipedia.org/wiki
/ADR_(transport)
[ dostęp: 10.07.2018]

2

Dokumenty dotyczące
kierowcy

Potwierdzenie uprawnienia kierowcy do
kierowania pojazdem oraz do wykonywania
zawodu kierowcy, są to także dokumenty
ewidencjonujące czas pracy kierowcy.

http://poradniktransportowy.
pl/11/dokumentacjatransportowa-w-pracyprzewoznika-ikierowcy/#Dokumenty%20dot
ycz%C4%85ce%20kierowcy%20
osobi%C5%9Bcie
[ dostęp: 10.07.2018]
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3

Dokumenty dotyczące
ładunku

Dokumenty odnoszące się do przewożonego
ładunku. Decydujące znaczenie ma tu: list
przewozowy, świadectwo pochodzenia towaru
(wydane w kraju pochodzenia).

http://poradniktransportowy.
pl/11/dokumentacjatransportowa-w-pracyprzewoznika-ikierowcy/#Dokumenty%20dot
ycz%C4%85ce%20%C5%82adu
nku
[ dostęp: 10.07.2018]

4

Dokumenty dotyczące
pojazdu

Dokumenty związane z pojazdem: dowód
rejestracyjny, ubezpieczenie OC, upoważnienie do
korzystania z pojazdu, świadectwo dopuszczenia
pojazdu (zgodność z wymaganiami umowy ADR)
w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych.

http://poradniktransportowy.p
l/11/dokumentacjatransportowa-w-pracyprzewoznika-i-kierowcy
/#Dokumenty%20zwi%C4%85z
ane%20z%20pojazdem
[ dostęp: 10.07.2018]

5

Dźwignik hakowy

Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym – urządzenie
służące do przemieszczania ładunków, zwykle na
niewielką wysokość, przy wykorzystaniu napędu
zazwyczaj hydraulicznego, zamontowane na
pojeździe (nazwa potoczna: hakowiec, hak,
bramowiec, brama).
Dźwigniki o ruchu nieprostoliniowym – wszystkie
podlegają dozorowi technicznemu.

https://udt.gov.pl/index.php?
option=com_content&view=ar
ticle&id=577:dzwignik-o-ruchunieprostoliniowym-nazwadefinicja-ipodleganie&catid=160:bok2&Itemid=555
[dostęp: 10.07.2018]

6

Flota pojazdów

Zespół wszelkich środków samochodowych
w ramach jednego przedsiębiorstwa, które mogą
służyć różnym celom, np. tabor autobusowy, tabor
maszyn drogowych.

https://www.governica.com
/Flota_samochodowa
[dostęp: 10.07.2018]

7

HDS

Samochód ciężarowy z zamontowanym na nim
żurawiem (zwanym żurawiem przeładunkowym)
umożliwiającym samodzielny załadunek
i rozładunek tego pojazdu.

https://pl.wikipedia.org/wiki
/Hydrauliczny_d%C5%BAwig_s
amochodowy
[dostęp: 10.07.2018]

8

Instrukcja wypadkowa
ADR

Instrukcja zawierająca opis właściwości
fizykochemicznych materiałów oraz sposób
postępowania w razie wypadku.

http://poradnikprzewoznika.pl
/2015/instrukcja-kierowcyprzewozacego-towar-adr
[dostęp: 10.07.2018]

9

Karnet TIR

Międzynarodowy celny dokument tranzytowy
wystawiany przez towarzystwo udzielające
gwarancji, zatwierdzony przez władze celne, na
podstawie którego przewozi się towary –
w większości wypadków zaplombowane przez
władze celne – w pojazdach drogowych
i kontenerach.

https://www.logistyka.net.pl
/slownik-logistyczny
/szczegoly/446,karnet_tir
[dostęp: 10.07.2018]

10

Karta paliwowa

Narzędzie bezgotówkowego rozliczania zakupu
paliwa, produktów i usług na stacjach
benzynowych.

https://moto.money.pl/wiado
mosci/publikacje/artykul/plasti
k;z;potencjalem;;porownujemy;karty;paliwowe,
206,0,453838.html
[dostęp: 10.07.2018]

11

Kwalifikacja wstępna

Szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę
w transporcie drogowym, które uprawnia do
kierowania pojazdami (kat. C lub C1 zdobyte po
10.09.2009 r.; kat. D lub D1 zdobyte po
10.09.2008 r.). Jest ono często nazywany np.
kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub
rzeczy.

https://liniaszkolenia.pl/bazawiedzy/szkolenia-kierowcowzawodowych/co-to-jestkwalifikacja-wstepna
[dostęp: 10.07.2018]

12

Lekki samochód
ciężarowy

Samochód o dopuszczalnej masie całkowitej
od 3,5 do 7,5 tony.

https://pl.wikipedia.org/wiki
/Samoch%C3%B3d_ci%C4%99
%C5%BCarowy
[dostęp: 10.07.2018]
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13

List przewozowy CMR

Podstawowy dokument, na podstawie którego
odbywa się przewóz ładunku (dokument
potwierdzający zawarcie umowy o przewóz).

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Mi%C4%99dzynarodowy_List_
Przewozowy_CMR
[dostęp: 10.07.2018]

14

Motopompa

Pompa wirowa tworząca z napędzającym ją
silnikiem spalinowym zespół dostosowany do
przenoszenia bądź do umieszczania na stałe na
przyczepie pożarniczej lub samochodzie
pożarniczym.

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Motopompa
[dostęp: 10.07.2018]

15

Pługopiaskarka

Samochód specjalny zbudowany na podwoziu
samochodu ciężarowego lub innym i wyposażony
w urządzenia przeznaczone do zimowego
utrzymania dróg i ulic (likwidacja gołoledzi,
zalegającego lodu, zbitego lub kopnego śniegu).

https://pl.wikipedia.org/wiki
/P%C5%82ugopiaskarka
[dostęp: 10.07.2018]

16

Pojazd samochodowy

Pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia
jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h.
Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

https://pl.wikipedia.org/wiki
/Pojazd_samochodowy
[dostęp: 10.07.2018]

17

Prawo jazdy kat. C i C+E

Dokument uprawniający do kierowania:
•
kategoria C: pojazdem samochodowym
o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem
wolnobieżnym;
•
zespołem pojazdów złożonym z powyższego
pojazdu oraz z przyczepy lekkiej;
•
kategoria C+E: pojazdem samochodowym
o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą;
•
zespołem pojazdów złożonym z ciągnika
rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub
pojazdu wolnobieżnego z przyczepą
(przyczepami) (tylko na terytorium RP).

https://pl.wikipedia.org/wiki
/Prawo_jazdy_w_Polsce
[dostęp: 10.07.2018]

18

Prawo jazdy kat. C1
i C1+E

Dokument uprawniający do kierowania:
•
kategoria C1:pojazdem samochodowym
o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t,
z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem
rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
•
zespołem pojazdów złożonym z powyższego
pojazdu oraz z przyczepy lekkiej;
•
kategoria C1+E: zespołem pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 12 t, składającym się
z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii
C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej masy własnej
pojazdu ciągnącego.

https://pl.wikipedia.org/wiki
/Prawo_jazdy_w_Polsce
[dostęp: 10.07.2018]

19

Samochód ciężarowy

Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
do przewozu ładunków; określenie to obejmuje
również samochód ciężarowo-osobowy
przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu
ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie
z kierowcą.

http://kodeksdrogowy.org/przepisy-ogolne
[dostęp: 10.07.2018]

20

Samochód skrzyniowy

Samochód ciężarowy składający się z kabiny
kierowcy i oddzielnej przestrzeni ładunkowej
zwanej skrzynią ładunkową, która składa się
z podłogi, otwieranych burt oraz klapy z tyłu.

https://pl.wikipedia.org/wiki
/Nadwozie_skrzyniowe
[dostęp: 10.07.2018]

21

Świadectwo Kwalifikacji
Zawodowej

Dokument niezbędny przy wykonywaniu
zawodowego przewozu rzeczy lub osób w ramach
kategorii prawa jazdy C, C+E lub D, D+E.

https://star.edu.pl/swiadectwa
-kwalifikacji-zawodowej
[dostęp: 10.07.2018]
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22

Tachograf

Urządzanie rejestrujące w funkcji czasu:
przejechaną przez pojazd drogę, jego chwilową
prędkość oraz aktywność kierowcy, czyli okresy
jego jazdy, innej pracy, dyżuru (oczekiwania)
i odpoczynku.

https://pl.wikipedia.org/wiki
/Tachograf
[dostęp: 10.07.2018]

23

Urządzenie GPS

Przenośne urządzenie, które odbiera sygnały
z satelitów systemu GPS i na ich podstawie oblicza
swoją aktualną pozycję.

https://wiki.opencaching.pl/in
dex.php/Odbiornik_GPS
[dostęp: 10.07.2018]

24

Zamknięcie celne

Plomba, pieczęć lub inny znak urzędowy nakładany
przez organ celny lub inne upoważnione do tego
jednostki organizacyjne na towary, pomieszczenia,
składy celne, magazyny celne, środki przewozowe
lub ich części.

https://pl.glosbe.com/pl/pl/za
mkni%C4%99cie%20celne
[dostęp: 10.07.2018]
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Zapięcia burt skrzyni
ładunkowej

Elementy samochodu skrzyniowego służące do
zabezpieczenia burt skrzyni ładunkowej przed
przypadkowym otwarciem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

26

Zezwolenie
transportowe

Zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych
przewozów drogowych.

http://www.gitd.gov.pl/dlaprzedsiebiorcow/zezwolenia/p
rzewoz-rzeczy/rodzajezezwolen#sthash.czAiYCeE
.dpuf
[dostęp: 10.07.2018]
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Zlecenie przewozowe

Umowa o świadczeniu usług, w której
zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
określonej pracy w zakresie transportu (zwane
także zleceniem transportowym).

https://www.timocom.pl/lexic
on/Leksykontransportowy/Zlecenia%20tran
sportowe/1105061637099651
[dostęp: 10.07.2018]
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www.psz.praca.gov.pl

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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