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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Przewoźnik osób 832204

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Kierowca przewozu osób.
Kierowca transportu osobowego.
Pracownik przedsiębiorstwa przewozowego.

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


8322 Car, taxi and van 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 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. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Karol Mietkowski – ekspert niezależny, Gdaosk.
Ewa Piotrowicz − PBS Sp. z o.o., Sopot.
Natalia Siuda-Piotrowska − PBS Sp. z o.o., Sopot.
Paweł Wittstock − PHU MAKS, Gdaosk.

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:



Tadeusz Budzisz − Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Ostrów Mazowiecka.
Bartosz Milczarczyk − PKS Gdynia S.A., Gdynia.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Anna Frankowska − Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Trzcianka.
Joanna Embros − Arriva Polska sp. z o.o., Toruo.

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. 0,05OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Przewoźnik osób wykonuje czynności związane z transportem drogowym ludzi przy wykorzystaniu
samochodu osobowego13. Celem jego pracy jest: kierowanie pojazdem, organizowanie przejazdu,
dbanie o bezpieczeostwo pasażerów podczas przewozu oraz prowadzenie dokumentacji
przewozowej.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Przewoźnik osób realizuje zadania w zakresie organizacji transportu ludzi samochodem osobowym,
prowadzenia samochodu oraz wypełniania dokumentacji przewozowej.
W ramach organizacji przejazdu przewoźnik zobowiązany jest do:
 zaplanowania najszybszej i najbezpieczniejszej trasy przejazdu,
 odbioru pasażerów z wyznaczonych miejsc,
 zabezpieczenia bagażu i upewnienia się, że wszyscy podróżni korzystają z pasów bezpieczeostwa,
 bezpiecznego wysadzenia pasażerów w miejscu docelowym,
 przyjmowania płatności gotówkowych i bezgotówkowych,
 dbania o porządek w pojeździe.
Prowadzenie pojazdu związane jest z następującymi aspektami:
 jazdą w zróżnicowanych warunkach pogodowych i o różnych porach dnia,
 uczestniczeniem w ruchu miejskim11 i tranzytowym12,
 kontrolowaniem stanu technicznego pojazdu.
Prowadzenie dokumentacji przewozowej wiąże się z:
 wypełnianiem raportów z poszczególnych przejazdów,
 zbieraniem faktur kosztowych, m.in. za paliwo,
 wystawianiem paragonów fiskalnych i faktur.
Jednym z najważniejszych obowiązków przewoźnika jest optymalne planowanie trasy przejazdu.
Wpływ na jej przebieg ma szereg czynników, takich jak:
 odległośd do punktu docelowego,
 liczba pasażerów i przystanków,
 zależnośd od innych środków transportu, np. przyjazd pociągu, start samolotu,
 pora dnia i warunki pogodowe.
Przewoźnik osób może realizowad przejazdy z klientami indywidualnymi5, takimi jak turyści
zmierzający na lotnisko, ale także z klientami biznesowymi4, m.in. przedstawicielami handlowymi
udającymi się na targi firm lub pracownikami danej firmy dojeżdżającymi do miejsca pracy.
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Sposoby wykonywania pracy
Główne narzędzie pracy przewoźnika to samochód osobowy. Najczęściej jest to pojazd mieszczący
od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą, czyli średni lub duży VAN19.
W większości przypadków z pojedynczego samochodu korzysta od jednego do trzech kierowców.
Każdy z nich jest odpowiedzialny za stan techniczny i wizualny pojazdu. Muszą oni w szczególności
pamiętad o:
 regularnym tankowaniu paliwa,
 kontrolowaniu stanu płynów eksploatacyjnych6 w pojeździe,
 kontrolowaniu elementów układu jezdnego16,
 dbaniu o czystośd tapicerki i cyklicznym myciu karoserii auta,
 dotrzymywaniu terminu okresowego badania technicznego pojazdu,
 dotrzymywania terminu obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Przewoźnik osób może wykonywad przejazdy:
 krótkie i liczne, w ramach danej aglomeracji miejskiej,
 długie, międzymiastowe, najczęściej trasami szybkiego ruchu,
 mieszane.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Przewoźnik osób wykonuje swoją pracę w samochodzie osobowym lub pojeździe samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Warunki jego
pracy zależą przede wszystkim od segmentu pojazdu, który ma do dyspozycji – im większe auto, tym
wyższy komfort wykonywania obowiązków. Ważny wpływ ma również forma i zakres realizowanych
przewozów. Kierowca może wykonywad wiele krótkich przejazdów w obrębie danego miasta lub
aglomeracji, albo pokonywad długie trasy krajowe i międzynarodowe – jest to zależne od charakteru
usług firmy, w której pracuje.
Zawód ten wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za życie i zdrowie pasażerów, a także innych
użytkowników drogi. Oprócz tego od przewoźnika wymaga się punktualności, odporności na stres
i umiejętności pracy pod presją czasu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
W pracy przewoźnika osób wykorzystuje się m.in.:
 samochód osobowy,
 kasę fiskalną,
 drogomierz1,
 urządzenia nawigujące (GPS)18,
 przenośne urządzenia telekomunikacyjne: telefony komórkowe, tablety,
 CB radio.
Organizacja pracy
Przewoźnik osób pracuje indywidualnie, zaś czas jego pracy ma charakter zróżnicowany: kierowca
zatrudniony na etat wykonuje swoje obowiązki w ramach ośmio- lub dwunastogodzinnych zmian,
5
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natomiast osoby samozatrudnione podlegają nienormowanemu czasowi pracy. Bez względu na
formę zatrudnienia, przewoźnik musi byd gotowy do pracy we wszystkie dni tygodnia i święta.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Praca przewoźnika osób wiąże się z następującymi zagrożeniami:
 możliwośd utraty życia lub zdrowia w wyniku wypadku drogowego,
 choroby układu kostno-stawowego z powodu długiego pozostawania w pozycji siedzącej,
 narażenie na drgania i wibracje,
 hałas,
 wdychanie spalin,
 stres spowodowany pracą pod presją czasu i warunkami drogowymi,
 stres związany z agresywnym pasażerem/grupą pasażerów,
 utrata koncentracji w przypadku długich przejazdów drogami szybkiego ruchu.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód przewoźnika osób 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,
 widzenie stereoskopowe,
 widzenie o zmroku,
 szybki refleks,
 ocena odległości;
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
 samodzielnośd,
 samokontrola,
 systematycznośd,
 wytrzymałośd na długotrwały wysiłek,
 odpornośd na stres,

6

INFORMACJA O ZAWODZIE – Przewoźnik osób 832204







gotowośd do współdziałania,
gotowośd nawiązywania kontaktu z ludźmi,
kontrolowanie własnych emocji,
wysoka kultura osobista,
szacunek dla godności człowieka,
gotowośd do pracy w warunkach monotonnych.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca w zawodzie przewoźnik osób pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio
ciężkich. W zawodzie przewoźnik osób bardzo duże znaczenie ma sprawnośd sensomotoryczna.
Przeciwwskazaniem do wykonywania tej pracy są poważne problemy ze wzrokiem, zaburzenia
o podłożu neurologicznym oraz ograniczona w stopniu znacznym sprawnośd ruchowa.
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
Obecnie (2018 r.) dla zawodu przewoźnik osób w obowiązujących przepisach nie określono
minimalnego poziomu wykształcenia. Jednak przez pracodawców preferowane jest wykształcenie
zawodowe na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) uzyskane
np. w zawodzie pokrewnym kierowca mechanik.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do wykonywania zawodu przewoźnik osób pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby legitymujące
się:
 dyplomem potwierdzającym pełne kwalifikacje w zawodzie kierowca mechanik, wydawanym
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 świadectwem potwierdzającym kwalifikację AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego,
wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym kierowca mechanik, uzyskanym po spełnieniu wymagao
formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 posiadaniem prawa jazdy kategorii B7,
 posiadaniem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym, po uprzednim
ukooczeniu kursu z tego zakresu i zdaniu egzaminu organizowanego przez Instytut Transportu
Samochodowego.
 świadectwem ukooczenia szkolenia bezpiecznej jazdy oraz kursu pierwszej pomocy,
 certyfikatem potwierdzającym znajomośd języka obcego,
 posiadaniem udokumentowanego doświadczenia zawodowego w przewozie osób.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Pracownik w zawodzie przewoźnik osób ma możliwośd:
 rozpoczęcia pracy na stanowisku pomocnika kierowcy, a następnie wraz z nabyciem
doświadczenia zawodowego awansowad na samodzielne stanowisko kierowcy, a potem
dyspozytora ruchu,
 rozszerzyd swoje kompetencje i uzyskad uprawnienia do kierowania pojazdami:
 osobowymi – taksówkami,
 uprzywilejowanymi,
 przewożącymi przedmioty wartościowe i pieniądze,
 ciężarowymi (kategorii C lub C+E) lub ciągnikiem rolniczym (kategoria T),
 założyd i prowadzid działalnośd gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych,
 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 firmie przewozowej,
 doskonalid swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz organizowanych
przez pracodawców m.in. z zakresu doskonalenia techniki jazdy czy naprawy pojazdów
samochodowych, aktualizując i rozszerzając w ten sposób swoje umiejętności,
 znajdowad zatrudnienie jako taksówkarz, kierowca autobusu, kierowca samochodu ciężarowego
lub instruktor nauki jazdy – po spełnieniu wymagao formalnych,
 zdobycia umiejętności logistycznych17 i pracy przy organizacji transportu.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.), aby potwierdzid kompetencje przydatne i konieczne w zawodzie przewoźnik osób
(np. prawo jazdy kategorii: B, B+E), wymagany jest udział w specjalistycznych szkoleniach
organizowanych przez ośrodki szkolenia kierowców oraz zdanie egzaminu (teoretycznego
i praktycznego) przed komisją egzaminacyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwośd potwierdzania kompetencji zawodowych
w zawodzie pokrewnym kierowca mechanik, w zakresie kwalifikacji: AU.04 Eksploatacja środków
transportu drogowego.
Przewoźnik osób ma możliwośd zdobycia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie
drogowym, po uprzednim ukooczeniu kursu z tego zakresu i zdaniu egzaminu organizowanego przez
Instytutu Transportu Samochodowego.
Ponadto osoby zatrudnione w tym zawodzie mogą potwierdzad swoje kompetencje biorąc udział
w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę lub korzystad z usług ośrodków szkolenia
kierowców.
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 przewoźnik osób może rozszerzad swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
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Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Dyspozytor radiotaxi
Dyspozytor transportu samochodowego
S
Kierowca mechanik
Kierowca samochodu dostawczego
Kierowca samochodu osobowego
Taksówkarz

Kod zawodu
432301
432302
832201
832202
832203
832205

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie przewoźnik osób wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Organizowanie i planowanie trasy przejazdu.
Z2 Kierowanie samochodem osobowym.
Z3 Kontrolowanie stanu technicznego pojazdu.
Z4 Zapewnianie czystości pojazdu.
Z5 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych przewozów.
Z6 Ewidencjonowanie przejazdów na kasie fiskalnej oraz wystawianie faktur na podstawie
paragonów.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie i wykonywanie przewozu osób
samochodem osobowym
Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie i wykonywanie przewozu osób samochodem
osobowym obejmuje zestaw zadao zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Organizowanie i planowanie trasy przejazdu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Krajowe i europejskie przepisy dotyczące
transportu drogowego osób;
15
Zasady taryfikacji i pobierania opłat za
przejazdy;
Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska w zakresie wykonywania usług
przewozu osób;
Elementarne reguły przeciwdziałania
negatywnym skutkom zdrowotnym pracy jako
przewoźnik osób;
Zasady odbioru i wysadzania pasażerów;
Szczegółowe warunki bezpiecznego przewozu
osób i bagażu;
Uwarunkowania infrastruktury drogowej
na obszarze działalności firmy przewozowej;
Wpływ warunków pogodowych na czas
i bezpieczeostwo podróży;
Zasady obsługi urządzeo nawigujących (GPS).
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Przestrzegad wymogów prawnych dotyczących
przewoźnika osób, a w szczególności
uwarunkowao technicznych samochodu;
Świadczyd usługę przewozu osób, łącznie
z naliczaniem i pobieraniem opłat, zgodnie
z wymogami prawa lokalnego i europejskiego;
Stosowad się do zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ochrony środowiska w zakresie
wykonywanych usług;
Przeciwdziaład skutkom długotrwałego
wykonywania pracy w pozycji siedzącej i innym
czynnikom wpływającym na zdrowie kierowcy
samochodu.
Planowad optymalną trasę przejazdu
z uwzględnieniem czynników zmiennych;
Dostosowywad trasę przejazdu do liczby
pasażerów i rodzaju przewożonego bagażu;
Szacowad czas pokonania wyznaczonej trasy;
Uwzględniad, w razie konieczności, odpowiednią
liczbę przystanków, w tym również na
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tankowanie paliwa;
Egzekwowad zasady bezpiecznego przewozu
osób, w szczególności zapięcie pasów
bezpieczeostwa u pasażerów oraz odpowiednio
zabezpieczony bagaż w podróży;
Wykorzystywad urządzenia nawigujące (GPS)
do wpierania procesu planowania trasy
przejazdu.

Z2 Kierowanie samochodem osobowym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Przepisy prawa o ruchu drogowym;
Podstawowe techniki bezpiecznej jazdy;
Zasady kultury panujące na drodze;
2
Zasady eco-drivingu ;
Uwarunkowania techniczne samochodu
osobowego.





Wykonywad usługę przewozu osób zgodnie
z przepisami prawa o ruchu drogowym, mając
na uwadze bezpieczeostwo pasażerów, jak
również innych użytkowników drogi;
Dostosowywad styl jazdy do warunków
panujących na drodze;
Przestrzegad elementarnych zasad savoir-vivre
w ruchu drogowym;
Prowadzid pojazd w sposób ekonomiczny
z punktu widzenia zużycia paliwa oraz
kluczowych podzespołów układu napędowego.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie czynności formalnych, kontrolnych
i konserwacyjnych
Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie czynności formalnych kontrolnych i konserwacyjnych
obejmuje zestaw zadao zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Kontrolowanie stanu technicznego pojazdu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Budowę oraz zasady eksploatacji samochodu
osobowego;
Usterki mogące wystąpid w pojeździe oraz ich
wpływ na bezpieczeostwo jazdy;
Zasady postępowania w razie stwierdzenia
14
braku sprawności technicznej pojazdu .





Oceniad poziom płynów eksploatacyjnych oraz
stan elementów jezdnych pojazdu;
Uzupełniad płyny eksploatacyjne, stosując
środki o odpowiednich właściwościach;
Dokonywad niezbędnych napraw, takich jak
wymiana żarówki lub koła;
Zabezpieczad i oznakowywad niesprawny
technicznie samochód.

Z4 Zapewnianie czystości pojazdu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady funkcjonowania myjni samochodowych;
Podstawowe reguły czyszczenia nadwozia
pojazdu;
Standardy utrzymywania czystości tapicerki
i wykładzin auta.
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Dokonywad kompleksowego mycia samochodu
na myjni automatycznej lub bezdotykowej;
Usuwad różne formy zabrudzeo i osadów przy
zachowaniu należytej dbałości o stan karoserii
i szyb;
Korzystad z ogólnodostępnych urządzeo

INFORMACJA O ZAWODZIE – Przewoźnik osób 832204
sprzątających oraz specjalnych środków do
czyszczenia wnętrza pojazdów.

Z5 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych przewozów
WIEDZA – zna i rozumie:





UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


10

Zasady działania programów trackingowych ;
Zasady działania drogomierza;
Wewnętrzny system ewidencjonowania
przejazdów;
Zasady rozliczania przejechanych kilometrów
3
(przebiegu pojazdu), tzw. kilometrówki .





Korzystad z programów trackingowych
na urządzeniach mobilnych;
Korzystad z drogomierza w celu wyliczania
pokonywanych odległości;
Dokumentowad wykonane przejazdy według
wewnętrznych wzorców;
Archiwizowad faktury za paliwo oraz inne
dokumenty kosztowe.

Z6 Ewidencjonowanie przejazdów na kasie fiskalnej oraz wystawianie faktur na podstawie
paragonów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Przepisy w zakresie ewidencjonowania
sprzedaży;
Zasady działania kasy fiskalnej.





Ewidencjonowad sprzedaż usług za pomocą kasy
fiskalnej;
Generowad fiskalne raporty dobowe
i miesięczne;
Kontrolowad stan papieru w kasie fiskalnej;
Sporządzad faktury na podstawie paragonów.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie przewoźnik osób powinien posiadad kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:






Ponoszenia odpowiedzialności za życie i zdrowie przewożonych pasażerów.
Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone pojazdy, narzędzia i urządzenia.
Samodzielnego wykonywania obowiązków w zakresie świadczenia usług przewozu osób.
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
przewoźnik osób.
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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 przewoźnik osób

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 przewoźnik osób., 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://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
Przewoźnik osób może podjąd pracę:
 w przedsiębiorstwach transportowych,
 w firmach z innych branż (np. hotelach, parkach rozrywki, muzeach, targach międzynarodowych),
które posiadają w swojej ofercie transport osób,
 w ramach własnej działalności gospodarczej (samodzielnie budując bazę klientów i podejmując
współpracę z wybranymi firmami).
Może pracowad jako:
 taksówkarz,
 kierowca samochodu osobowego,
 instruktor nauki jazdy (po odbyciu szkolenia, zdaniu egzaminu i uzyskaniu dodatkowych
uprawnieo),
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dyspozytor radiotaxi lub transportu samochodowego.

Rosnący ruch turystyczny, rozwój miast oraz dynamiczny rozwój gospodarczy skutkują wzmożonym
zapotrzebowaniem na transport osobowy. W związku z tym przewoźnik osób nie powinien mied
problemu ze znalezieniem zatrudnienia w swoim zawodzie i zawodach pokrewnych.
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:
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
przewoźnik osób 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,
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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.
Szkolenie
Przewoźnik osób może doskonalid swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w kursach i szkoleniach
organizowanych przez:
 Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (zdobywanie prawa jazdy różnych kategorii),
 ośrodki doskonalenia techniki jazdy,
 Instytut Transportu Samochodowego (certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie
drogowym),
 centra ratownictwa i szkoleo (kursy pierwszej pomocy),
 szkoły językowe,
a także indywidualnie przez przedsiębiorstwo (dla pracowników i kandydatów na pracowników).
Przykładowo szkolenia takie mogą dotyczyd:
 mechaniki i obsługi pojazdów,
 innych kategorii prawa jazdy (prawo jazdy kat. C8, prawo jazdy kat. D9),
 logistyki,
 komunikacji interpersonalnej.
Organizatorzy tych szkoleo poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
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 zatrudnionych w zawodzie przewoźnik osób jest
zróżnicowane i wynosi najczęściej od 2000 zł do 6000 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na jeden
etat.
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Wpływ na jego wysokośd mają m.in. następujące czynniki:
 wielkośd przedsiębiorstwa,
 dominujący rodzaj klienta: indywidualny lub biznesowy,
 charakter wykonywanych przewozów (np. turystyczne, okazjonalne, pracownicze, biznesowe),
 region Polski,
 bezszkodowa jazda,
 sezonowośd.
Dodatkowo na wynagrodzenie mają wpływ:
 premie ryczałtowe lub procentowe, uzależnione od liczby zrealizowanych kursów,
 pozapłacowe składniki wynagrodzenia (karnety sportowe, karty zniżkowe),
 praca wykonywana w wymiarze częściowym, pełnoetatowym lub ponadetatowym (przeważnie
dodatkowo od 100 do 240 godzin miesięcznie),
 forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa o współpracy w przypadku prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
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 przewoźnik osób 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 dysfunkcją narządu słuchu (03-L) – pod warunkiem, że niepełnosprawnośd ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 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.

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
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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).
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).

Literatura branżowa:



Madej B., Michniak J., Madej R., Kurcz J.: Przewozy drogowe osób i rzeczy. Podręcznik kierowcy
zawodowego. Wydawnictwo Akademia Transportu i Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.
Lubeoczuk G., Sikora K.: Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2013.
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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
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
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 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.
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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

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.
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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.
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.

Zawód

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.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

Drogomierz

Urządzenie elektroniczne służące do pomiaru
odległości przebytej przez pojazd.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016

2

Eco-driving

Zbiór technik i zasad ekonomicznej jazdy
samochodem osobowym, mających na celu jak
najmniejsze zużycie paliwa.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016

19

INFORMACJA O ZAWODZIE – Przewoźnik osób 832204

3

Kilometrówka

Ewidencja przebiegu pojazdu, wykorzystywana
w rozliczeniach podatkowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016

4

Klient biznesowy

Podmiot gospodarczy, przedsiębiorstwo korzystające
z usług danej firmy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016

5

Klient indywidualny

Konsument, osoba fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej korzystająca z usług danej
firmy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016

6

Płyny eksploatacyjne

Ciecze chłodzące, smarujące i poruszające
mechanizmy znajdujące się w pojeździe
samochodowym, np. olej silnikowy, płyn chłodniczy,
płyn do spryskiwaczy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016

7

Prawo jazdy
kategorii B

Uprawnienie do kierowania pojazdem
samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą,
z wyjątkiem autobusu lub motocykla.

Ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu
drogowym
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU19970
980602/U/D19970602Lj.pdf
*dostęp: 31.10.2018]

8

Prawo jazdy
kategorii C

Uprawnienie do kierowania pojazdem
samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu
drogowym
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU19970
980602/U/D19970602Lj.pdf
*dostęp: 31.10.2018]

9

Prawo jazdy
kategorii D

Uprawnienie do kierowania autobusem, ciągnikiem
rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu
drogowym
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU19970
980602/U/D19970602Lj.pdf
*dostęp: 31.10.2018]

10

Program trackingowy

Oprogramowanie umożliwiające śledzenie bieżącej
pozycji pojazdów flotowych oraz zdalne zarządzanie
nimi.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016

11

Ruch miejski

Ogół zachowao uczestników ruchu drogowego
o specyfice miejskiej, charakteryzujący się jazdą
w terenach zabudowanych, z mniejszymi
prędkościami, obecnością pieszych oraz dużą liczbą
skrzyżowao z sygnalizacją świetlną.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016
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12

Ruch tranzytowy

Ogół zachowao uczestników ruchu drogowego
o specyfice tranzytowej, charakteryzujący się
jednostajną jazdą trasami szybkiego ruchu,
w terenach niezabudowanych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016

13

Samochód osobowy

Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
oraz ich bagażu.

Ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu
drogowym
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU19970
980602/U/D19970602Lj.pdf
*dostęp: 31.10.2018]

14

Sprawnośd techniczna
pojazdu

Wymagana prawem zdolnośd pojazdu
do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,
charakteryzująca się poprawnym funkcjonowaniem
wszystkich mechanizmów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016

15

Taryfikacja

Naliczanie opłat według sprecyzowanych cen
taryfowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016

16

Układ jezdny

Ogół elementów konstrukcyjnych pojazdu, w tym
koła jezdne wraz z osiami, ich zawieszeniem oraz
mosty napędowe, odpowiedzialnych za prawidłowe
i bezpieczne przemieszczanie się samochodu
po drodze.

https://www.autocentrum.pl/
motoslownik/uklad-jezdny
*dostęp: 31.10.2018]

17

Umiejętności
logistyczne

Ogół kompetencji w zakresie planowania,
realizowania i kontrolowania przepływu dóbr
i informacji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016

18

Urządzenie
nawigujące (GPS)

Urządzenie elektroniczne do geolokalizacji
wykorzystujące system nawigacji satelitarnej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016

19

Van

Typ nadwozia samochodu; posiada od jednego
do czterech rzędów siedzeo.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Vademecum transportowca –
podręcznik kierowcy
zawodowego. OZPTD,
Warszawa 2016
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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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