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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1.

Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)

Kierowca autobusu 833101

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

Kierowca autobusu miejskiego.
Kierowca autobusu podmiejskiego.
Kierowca autobusu PKS.
Kierowca autobusu szkolnego.
Kierowca autobusu turystycznego.
Kierowca autokaru.
Kierowca gimbusa.
Kierowca MPK/MZK.
Kierowca busa.
Szofer.

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

8331 Bus and tram 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:
•
•
•

Roman Kępiński – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie,
Grodków.
Aleksandra Suska – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Gdynia.
Włodzimierz Walkusz – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

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.
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Recenzenci:
•
•

Radosław Niemczewski – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, Kalisz.
Mariusz Szymańczak – Zespół Szkół Samochodowych, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:
•
•

Marcin Wołek – Katedra Rynku Transportowego, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański,
Sopot.
Marcin Żabicki – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa.

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
Kierowca9 autobusu1 prowadzi pojazdy samochodowe15 przeznaczone do przewozu więcej niż
dziewięciu osób łącznie z kierowcą (bez przyczep i z przyczepami). Kieruje autobusem zgodnie
z przepisami prawa o ruchu drogowym17 i ustawą o czasie pracy kierowców23. Przewozi i obsługuje
pasażerów oraz ich bagaż na wyznaczonych trasach w regularnej komunikacji krajowej (miejskiej,
podmiejskiej, dalekobieżnej22) i zagranicznej oraz w przewozach okazjonalnych. Dba
o bezpieczeństwo własne, pasażerów i ich bagażu oraz o komfort jazdy pasażerów. Reprezentuje
operatora i organizatora transportu poprzez wysoką kulturę osobistą oraz schludny ubiór zgodny
z wymogami firmy. Użytkuje autobus zgodnie z jego przeznaczeniem, dba o czystość i estetykę
autobusu.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Kierowca autobusu odpowiada za bezpieczny przewóz osób i ich bagażu na wyznaczonych trasach.
Przestrzega przepisów ruchu drogowego oraz zobowiązany jest korzystać z dróg publicznych
w sposób prawidłowy i bezpieczny w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych. Podczas
wykonywania zadań zawodowych kontaktuje się z pasażerami, pracodawcą oraz innymi osobami (np.
policja, straż graniczna, pomoc drogowa). Udziela pasażerom informacji o podróży, rozwiązuje
konflikty pomiędzy pasażerami. Do jego obowiązków należy dbałość o stan techniczny autobusu.
Wykonuje obsługę codzienną14 oraz drobne naprawy (nie wymagające ingerencji stacji obsługi
autobusów), w przypadku ich zaistnienia podczas jazdy. Na trasach dalekobieżnych kierowca
autobusu (kierujący10) przestrzega przepisów obowiązujących na terytorium danego państwa oraz
współpracuje z kierowcą zmiennikiem, który często pełni również funkcję pilota, a także z
przewodnikiem wycieczek.
Sposoby wykonywania pracy
Pracownik w zawodzie kierowca autobusu wykonuje działania polegające na:
− organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z przepisami prawa pracy i BHP,
− sprawdzaniu stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem (w szczególności dotyczy to tras
dalekobieżnych),
− przygotowywaniu autobusu do jazdy między innymi poprzez wykonywanie obsługi codziennej,
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dbaniu o bezpieczeństwo własne, pasażerów i innych uczestników drogi,
sprzedawaniu biletów pasażerom,
obsługiwaniu pasażerów zgodnie z instrukcją operatora/przewoźnika7,
kierowaniu autobusem zgodnie z przepisami ruchu drogowego i posiadanymi uprawnieniami,
przestrzeganiu czasu prowadzenia pojazdu, przerw oraz odpoczynku,
dostosowywaniu się do poleceń dyspozytora ruchu6 i organizatora transportu oraz innych
organów kontrolnych,
prowadzeniu dokumentacji przewozu5 oraz dokumentacji autobusu4,
tankowaniu pojazdu, o ile nie wymaga dodatkowych uprawnień,
usuwaniu bądź zgłaszaniu właściwym służbom operatora/przewoźnika usterek powstałych
podczas jazdy,
zabezpieczaniu pojazdu przed kradzieżą, uruchomieniem lub użyciem przez osoby niepowołane.

WAŻNE:
Kierowca autobusu wykonuje pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, dlatego powinien
na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę z tego zakresu, także na podstawie innych dokumentów regulujących
przewóz osób, takich jak np. regulamin przewozów.
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
Praca kierowcy wykonywana jest przede wszystkim za kierownicą autobusu. W dalekobieżnych
przewozach krajowych i międzynarodowych do obowiązków kierowcy należy również załadowanie
i rozładowanie bagaży podróżnych.
Kierowca autobusu może pracować w przedsiębiorstwach:
− transportu miejskiego i regionalnego,
− komunikacji dalekobieżnej – krajowej i międzynarodowej,
− obsługujących wycieczki realizowane w przewozach okazjonalnych.
Kierowca autobusu może:
− pracować na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwach oferujących usługi przewozu osób
w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
− pracować na umowę-zlecenie,
− świadczyć usługi przewozowe w ramach własnej działalności gospodarczej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Podstawowym narzędziem pracy kierowca autobusu jest kierowany przez niego pojazd. Korzysta on
również z dodatkowych narzędzi, np.:
− monitoringu12,
− urządzenia do poboru opłat za przejazd drogami (w Polsce np. viaTOLL24),
− kasy fiskalnej8,
− kasetki na gotówkę,
− radiotelefonu18, CB-radio2 oraz innych systemowych środków łączności,
− tachografu21,
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nawigacji GPS13,
systemu informacji pasażerskiej,
systemów audio i wideo z rozrywką dla pasażerów,
urządzeń do obsługi osób o ograniczonych możliwościach ruchowych,
podstawowych narzędzi warsztatowych,
sterownika systemu kasownika,
komputera pokładowego oraz innych pokładowych systemów elektronicznych,
baru pokładowego.

Organizacja pracy
Charakter pracy kierowcy autobusu zależy od specyfiki firmy. Kierowca autobusu pracuje zazwyczaj
indywidualnie, na trasach dalekobieżnych w autobusie może znajdować się drugi kierowca, który jest
zmiennikiem. Czas pracy dla wszystkich kierowców autobusów nie może być dłuższy niż zapisany
w ustawie o czasie pracy kierowców. Kierowca autobusu pracuje w tzw. równoważnym czasie pracy,
również w niedziele i święta. Zmianowy system pracy może oznaczać pracę na zmianie rannej,
popołudniowej lub nocnej. Występuje również tzw. przerywany czas pracy oznaczający wykonywanie
zadań w szczytach przewozowych rano i po południu, wliczając czas przerwy międzyszczytowej.
Obecnie (2018 r.) czas pracy kierowców regulują następujące ogólne zasady:
− czas prowadzenia pojazdu dla wszystkich kierowców autobusów nie może być dłuższy niż
9 godzin (dwa razy w tygodniu może trwać do 10 godzin),
− po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowca powinien zrobić ciągłą
przerwę (odpoczynek), trwającą co najmniej 45 minut. Przerwę można podzielić na dwie części,
pierwsza musi mieć co najmniej 15 minut, a druga co najmniej 30 minut,
− tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin,
− łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć
90 godzin,
− w każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku,
a w tygodniu do co najmniej 35 godzin.
Czas pracy kierowców autobusów wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza
50 km, uregulowany jest według specyficznych zasad:
− dzienny czas prowadzenia pojazdów nie może przekroczyć 10 godzin,
− tygodniowy łączny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 60 godzin (w ciągu dwóch
kolejnych tygodni obowiązuje ogólny limit 90 godzin),
− czas trwania przerw uzależniony jest od dziennego łącznego czasu prowadzenia pojazdu.
W przypadku, gdy łączny czas prowadzenia pojazdu wynosi co najmniej 6 i nie więcej niż
8 godzin, przerwa powinna trwać co najmniej 30 minut. W przypadku, gdy łączny dzienny czas
prowadzenia pojazdu jest dłuższy niż 8 godzin, łączny czas przerwy powinien wynieść 45 minut.
Przerwa musi być udzielona przed upływem 6 godzin dziennego łącznego czasu prowadzenia
pojazdu oraz co najmniej jedna przerwa powinna trwać 15 minut.
Szczegółowe regulacje znajdują się w ustawie o czasie pracy kierowców.
Na stanowisku kierowcy autobusu obowiązuje schludny ubiór lub strój firmowy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Wykonywanie obowiązków zawodowych kierowcy autobusu odbywa się w ciągłym ruchu
w autobusie w różnych warunkach jazdy, co stwarza zagrożenia wypadkami lub kolizjami
komunikacyjnymi. Podczas pracy kierowcy autobusu mogą występować uciążliwe warunki pracy:
− hałas ruchu drogowego o dużym nasileniu,
− praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
− długotrwała praca w jednej niewygodnej pozycji podczas jazdy,
6
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drgania mechaniczne spowodowane ruchem pojazdu,
zapylenie,
zadymienie.

Może to powodować:
− choroby układu oddechowego,
− choroby narządu słuchu,
− choroby układu kostno-stawowego (w szczególności schorzenia odcinka lędźwiowego
kręgosłupa),
− stres,
− schorzenia układu naczyniowego i nerwowego (w tym problemy neurologiczne),
− dalekowzroczność.
Zawód kierowcy autobusu zaliczany jest do zawodów o szkodliwych warunkach pracy.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód kierowca autobusu ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
− sprawność narządu wzroku i słuchu,
− sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
− sprawność układu oddechowego,
− wytrzymałość na długotrwałą stałą pozycję ciała;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
− dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
− zręczność rąk i palców,
− ostrość widzenia,
− widzenie o zmroku,
− spostrzegawczość,
− rozróżnianie barw,
− rozróżnianie kształtów,
− widzenie stereoskopowe (umożliwiające ocenę odległości),
− czucie dotykowe;
w kategorii sprawności i zdolności
− koncentracja,
− podzielność uwagi,
− wyczucie czasu,
− szybki refleks,
− zdolność pracy indywidualnej,
− dobra orientacja w terenie,
− dobra organizacja pracy własnej;
w kategorii cech osobowościowych
− odporność emocjonalna,
− samokontrola,
− cierpliwość,
− odporność na stres,
− łatwość nawiązywania kontaktów,
− predyspozycje do rozwiązywania konfliktów,
− wysoka samodyscyplina,
− opanowanie.
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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 autobusu 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 autobusu może wykonywać osoba posiadająca wykształcenie na
poziomie podstawowym.
Pracodawcy preferują osoby z wykształceniem zawodowym (branżowa szkoła I/II stopnia lub
technikum) na kierunkach związanych z budową i naprawą pojazdów.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Praca kierowcy autobusu wymaga specjalnych uprawnień i dokumentów:
• prawa jazdy, które uprawnia do prowadzenia autobusów (prawo jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E16),
• Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej20, wydawanego na podstawie ukończonego kursu na
przewóz osób:
− kierowcom posiadającym prawo jazdy kategorii D, D+E, D1 lub D1+E, wydane od 10 września
2008 r. 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
przewożenia pasażerów,
− kierowcom posiadającym prawo jazdy kategorii D, D+E, D1 lub D1+E, wydane przed
10 września 2008 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,
• zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu aktualnych przepisów i techniki
jazdy, w celu przedłużenia Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej o kolejnych 5 lat.
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Pracodawcy preferują kierowców z komunikatywną znajomością języka obcego, w szczególności
w transporcie międzynarodowym.
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
Podstawową możliwością awansu zawodowego dla kierowcy autobusu jest rozszerzanie swoich
kompetencji zawodowych o nowe zakresy czynności. Jednym z nich jest funkcja tzw. patrona, który
wdraża nowo zatrudnionych kierowców do pracy.
Kierowca autobusu może podnieść swoje kompetencje, np. poprzez udział w szkoleniach:
− z doskonalenia techniki jazdy,
− z zakresu systemu tachografu cyfrowego, organizowanych m.in. przez Wojewódzkie Ośrodki
Ruchu Drogowego,
oraz poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych.
W zawodzie kierowca autobusu trudno mówić o awansie pionowym. Niemal zawsze awans taki, np.
na stanowisko dyspozytora ruchu, specjalistę ds. przewozów19 lub kierownika działu ruchu, wiąże się
z zaprzestaniem lub znacznym ograniczeniem wykonywania zawodu kierowcy.
Kierowca autobusu może również świadczyć usługi przewozowe na własny rachunek, w oparciu
o działalność gospodarczą.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie kierowca autobusu nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w edukacji formalnej.
Aby potwierdzić kompetencje kierowcy autobusu (prawo jazdy kategorii D), wymagany jest udział
w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez ośrodki szkolenia kierowców oraz zdanie
egzaminu (teoretycznego i praktycznego) przed państwową komisją egzaminacyjną w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego.
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 autobusu może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
Instruktor nauki jazdy
Kierowca mechanik
Przewoźnik osób
Kierowca trolejbusu
Kierujący tramwajem (motorniczy)
Kierowca ciągnika siodłowego
Kierowca samochodu ciężarowego
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Kod zawodu
235903
516502
832201
832204
833102
833103
833202
833203
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie kierowca autobusu wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Organizowanie stanowiska pracy kierowcy autobusu.
Z2 Sprawdzanie stanu technicznego autobusu.
Z3 Prowadzenie dokumentacji przewozu oraz dokumentacji technicznej pojazdu.
Z4 Kierowanie autobusem zgodnie z techniką jazdy i przepisami ruchu drogowego.
Z5 Wykonywanie przewozu w sposób zapewniający bezpieczeństwo pasażerom i ich bagażowi.
Z6 Obsługiwanie pasażerów zgodnie z instrukcją operatora/organizatora przewozów.
Z7 Postępowanie w przypadku wystąpienia usterek autobusu podczas jazdy.

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

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•

•

•

•

Przepisy i regulaminy wewnętrzne
operatora/organizatora przewozów;
Obowiązki i uprawnienia kierowcy autobusu
w zakresie bezpiecznego przewozu osób;
Zasady organizacji stanowiska pracy
z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, BHP
i ochrony przeciwpożarowej;
Przeznaczenie poszczególnych elementów
obowiązkowego i dodatkowego wyposażenia
autobusu;
Postępowanie obowiązkowe w przypadku
25
nieukończenia zadania przewozowego ;
Zasady planowania czasu wykonania
powierzonego zadania przewozowego.

•

•
•
•
•
•
•
•

Przestrzegać zasad określonych w przepisach
i regulaminach operatora/organizatora
przewozów;
Organizować stanowisko pracy
z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, BHP
i ochrony przeciwpożarowej;
Kontrolować poprawność działania urządzeń
wyposażenia autobusu;
Sprawdzać stan wyposażenia obowiązkowego
i dodatkowego autobusu;
Obsługiwać wyposażenie obowiązkowe
i dodatkowe autobusu;
Zachowywać należyty ład i porządek na
stanowisku pracy;
Sprzątać autobus po zakończonym zadaniu
przewozowym;
Postępować zgodnie z procedurą w przypadku
nieukończenia zadania przewozowego;
Planować czas pracy potrzebny do wykonania
powierzonego zadania.

Z2 Sprawdzanie stanu technicznego autobusu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•
•

•

Zasady przygotowania autobusu do jazdy;
Wpływ czynności przygotowawczych pojazdu na
bezpieczeństwo jazdy;
Parametry techniczne pojazdu;

•
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Sprawdzać i uzupełniać płyny eksploatacyjne;
Sprawdzać oświetlenie zewnętrzne
i wewnętrzne autobusu oraz elementy
sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej;
Oceniać stan ogumienia na kołach autobusu;
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•
•

•

•

Elementy mające wpływ na pole widzenia
kierowcy (np. szyby, lusterka, wycieraczki);
Czynności obsługowe autobusu po zakończeniu
jazdy (uzupełnianie paliwa, sprawdzanie
ogumienia, sprawdzanie czystości wewnątrz
autobusu);
Ważność przeglądów technicznych urządzeń,
takich jak: legalizacja tachografu, legalizacja
gaśnic, ważność wyposażenia apteczki.

•
•
•
•
•

•

Sprawdzać stan techniczny drzwi oraz wyjść
awaryjnych z autobusu;
Sprawdzać działanie urządzeń wentylacyjno-grzewczych autobusu;
Sprawdzać stan miejsc dla podróżnych oraz stan
przewożonego bagażu;
Ustawiać fotel kierowcy zgodnie z zasadami
ergonomii;
Sprawdzać elementy mające wpływ na dobre
pole widzenia (np. szyby, lusterka, wycieraczki);
Wykonywać czynności obsługowe po
zakończeniu jazdy (uzupełnianie paliwa,
sprawdzanie ogumienia, sprawdzanie czystości
wewnątrz autobusu);
Sprawdzać ważność przeglądów technicznych
urządzeń, takich jak: legalizacja tachografu,
legalizacja gaśnic, ważność wyposażenia
apteczki.

Z3 Prowadzenie dokumentacji przewozu oraz dokumentacji technicznej pojazdu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•
•
•

•

•

Dokumentację autobusu;
Dokumentację przewozu;
Ewidencję usterek autobusu;
Dokumentację techniczną naprawy i obsługi
autobusu;
Dokumentację dotyczącą sprzedaży biletów.

•
•
•
•
•
•

Pobierać i sprawdzać kompletność
dokumentacji, dotyczącej autobusu i przewozu;
Sprawdzać ważność dokumentów autobusu;
Prowadzić ewidencję usterek, zauważonych
w autobusie;
Interpretować zapisy w dokumentacji,
dotyczącej naprawy i obsługi autobusu;
Prowadzić dokumentację sprzedaży biletów;
Rozliczać sprzedaż oraz sporządzać raporty ze
sprzedaży biletów;
Zabezpieczać przed zniszczeniem dokumenty,
na których został zarejestrowany czas pracy
kierowcy.

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

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•
•

•
•

•
•
•

Przepisy ruchu drogowego;
Warunki bezpieczeństwa i kultury w ruchu
drogowym;
Technikę jazdy w różnych warunkach drogowych
i atmosferycznych;
Trasy przejazdu;
Przepisy o czasie pracy kierowców;

•
•
•
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Przestrzegać przepisów ruchu drogowego;
Przestrzegać bezpieczeństwa i kultury w ruchu
drogowym;
Kierować autobusem w ruchu miejskim;
Kierować autobusem w ruchu pozamiejskim i na
trasach dalekobieżnych;
Kierować autobusem w nocy i w warunkach
ograniczonej widoczności;
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•
•

Urządzenia do rejestrowania prędkości jazdy
autobusu oraz czasu pracy kierowców.

•
•
•
•
•
•

•

Kierować autobusem w różnych warunkach
drogowych i pogodowych;
Prowadzić pojazd w sposób niezagrażający
zdrowiu i życiu;
Przestrzegać czasu przyjazdu i odjazdu
z poszczególnych przystanków;
Zatrzymywać autobus na wyznaczonych
przystankach lub miejscach postojowych;
Wykorzystywać optymalnie dobowy
i tygodniowy czas pracy, zgodnie z przepisami
o czasie pracy kierowców;
Stosować przerwy w pracy zgodnie z przepisami;
Przygotowywać i obsługiwać urządzenia
samoczynnie rejestrujące prędkość jazdy i czas
pracy kierowcy;
Prowadzić autobus wyznaczoną trasą.

Z5 Wykonywanie przewozu w sposób zapewniający bezpieczeństwo pasażerom i ich bagażowi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Zasady bezpiecznego wsiadania i wysiadania
pasażerów autobusu;
Zasady obsługi pasażerów o specjalnych
potrzebach;
Wpływ techniki jazdy (w szczególności technik
hamowania) na bezpieczeństwo pasażerów;
Systemy zabezpieczenia autobusu przed
niepowołanym użyciem;
Zasady rozmieszczenia i zabezpieczenia bagażu
podróżnych;
Procedury postępowania podczas wypadku
drogowego lub kolizji;
Zasady bezpiecznej ewakuacji pasażerów
z pojazdu;
Zasady postępowania w razie pożaru.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsługiwać drzwi autobusu w celu bezpiecznego
wsiadania i wysiadania pasażerów autobusu;
Obsługiwać platformy dla niepełnosprawnych;
Ograniczać gwałtowne zmiany kierunku jazdy;
Stosować łagodne hamowanie i przyspieszanie
autobusem;
Hamować w trybie roboczym w sposób
komfortowy i hamować w trybie awaryjnym
w sposób bezpieczny;
Zabezpieczać drzwi autobusu przed otwarciem
przez osoby niepowołane;
Zabezpieczać autobus przed niepowołanym
użyciem przez osoby postronne;
Podejmować działania w przypadku
uczestnictwa w kolizji drogowej;
Zabezpieczać autobus dostępnymi środkami
technicznymi (np. alarm);
Zabezpieczać miejsce wypadku;
Rozmieszczać i zabezpieczać bagaż podróżnych;
Udzielać pomocy poszkodowanym w wypadku;
Dokonywać bezpiecznej ewakuacji pasażerów
w razie zagrożenia;
Rozpoczynać akcję gaśniczą w razie zagrożenia
pożarowego.

Z6 Obsługiwanie pasażerów zgodnie z instrukcją operatora/organizatora przewozów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•

•

Wyposażenie autobusu poprawiające komfort
podróżowania pasażerów;
Zasady ogrzewania i chłodzenia przestrzeni
pasażerskiej;

•
•
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Obsługiwać wyposażenie autobusu poprawiające
komfort podróżowania pasażerów;
Zapewniać optymalne warunki termiczne
w pojeździe;
Obsługiwać osoby niepełnosprawne;
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•
•
•
•
•
•

•

Zasady przewożenia osób niepełnosprawnych
w autobusach;
Zasady dystrybucji biletów;
Ulgi ustawowe w autobusowych przewozach
pasażerskich;
Taryfy w przewozach pasażerskich operatora;
Zasady przechowywania gotówki ze sprzedaży
biletów;
Siatkę połączeń i system taryfowy.

•
•
•
•
•

Zabezpieczać mienie pozostawione przez
podróżnych;
Sprzedawać pasażerom bilety;
Obsługiwać kasę fiskalną;
Rozróżniać dokumenty uprawniające do
korzystania z ulg w opłatach za przejazdy;
Zabezpieczać gotówkę;
Udzielać pasażerom informacji przewozowych.

Z7 Postępowanie w przypadku wystąpienia usterek autobusu podczas jazdy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Budowę podstawowych podzespołów
mechanicznych autobusu;
Budowę i zasadę działania układów i instalacji
autobusu;
Procedury postępowania w przypadku
zaistnienia usterek autobusu;
Procedury usuwania usterek autobusu;
Procedury raportowania usterek autobusu.

•
•
•

Oznaczać autobus w przypadku jego awarii;
Usuwać drobne usterki mechaniczne autobusu;
Usuwać drobne usterki elektryczne autobusu;
Stosować procedury w przypadku, gdy nie ma
możliwości usunięcia usterki podczas
wykonywania usługi przewozowej;
Interpretować wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych;
Usuwać usterki w sposób niezagrażający zdrowiu
i życiu kierowcy, jak i pasażerów autobusu;
Raportować usterki i niesprawności autobusu
powstałe podczas jazdy.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie kierowca autobusu 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 powierzony pojazd,
bezpieczeństwo i zdrowie pasażerów.
Dokonywania samooceny i weryfikacji działania w zakresie realizowania zadań zawodowych
kierowcy.
Dostosowywania swojego zachowania do zmian w środowisku pracy.
Wykonywania pracy samodzielnie, jak i we współpracy ze zmiennikiem.
Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy
i podwyższania umiejętności z zakresu kierowania autobusem.
Dokonywania oceny i korygowania własnych postaw i zachowań.
Dokonywania racjonalnej oceny zagrożeń dla zdrowia i życia oraz podejmowania działań
zapobiegających tym zagrożeniom podczas wykonywania przewozu pasażerów.
Panowania nad własnymi emocjami w kontaktach z pasażerami i innymi uczestnikami ruchu.
Prowadzenia racjonalnego trybu życia, w szczególności unikania używek mających wpływ na stan
psychofizyczny podczas prowadzenia pojazdu.
Wykazywania się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z pasażerami autobusu.
Rozwiązywania konfliktów, w szczególności między pasażerami autobusu.
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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 autobusu.

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 autobusu

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 autobusu 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 autobusu może znaleźć zatrudnienie:
− w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej i regionalnej,
− w przedsiębiorstwach komunikacji dalekobieżnej – krajowej i międzynarodowej,
− w przedsiębiorstwach realizujących przewozy okazjonalne,
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−

we własnej firmie świadczącej usługi transportowe w zakresie przewozu osób (wymagany jest
certyfikat kompetencji zawodowych3 przewoźnika drogowego w transporcie osób).

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 kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kierowców
autobusów.
Szkolenie
Szkolenie na prawo jazdy odpowiedniej do zawodu kategorii i kurs na przewóz osób (kwalifikacja
wstępna) prowadzą wyspecjalizowanej ośrodki szkolenia kierowców.
Dodatkowe szkolenia – w zależności od potrzeb – z zakresu techniki jazdy prowadzą Ośrodki
Doskonalenia Techniki Jazdy.
Po zatrudnieniu kierowcy autobusu pracodawca przeprowadza szkolenie pracownika w zakresie
obsługi dodatkowych urządzeń.
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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
Wynagrodzenie miesięczne brutto (2018 r.) osób pracujących w zawodzie kierowca autobusu jest
zróżnicowane i wynosi od 2500 zł do 5500 zł. Kierowcy autobusów miejskich zarabiają od 2500 zł do
4000 zł, a kierowcy autobusów na trasach dalekobieżnych od 3000 zł do 5500 zł.
W zależności od pracodawcy do wynagrodzenia zasadniczego doliczane mogą być:
− premie przewidziane w regulaminie operatora/przewoźnika (np. z tytułu prowadzenia autobusu
przegubowego, oszczędności paliwa, dodatkowe wynagrodzenie – głównie w przedsiębiorstwach
komunalnych),
− dodatek za pracę w godzinach nocnych,
− nadgodziny,
− dodatek za pracę w niedziele i święta,
− prowizja od sprzedanych biletów,
− dodatki/diety związane z delegowaniem w podróż służbową,
− dodatek stażowy.
Dodatkowe wynagrodzenie otrzymują również tzw. patroni (kierowcy z długoletnim doświadczeniem
zawodowym), którzy wdrażają nowo zatrudnionych kierowców do pracy.
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
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4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
Zawód kierowca autobusu mogą wykonywać osoby z następującymi rodzajami niepełnosprawności –
pod warunkiem odpowiedniego dostosowania środowiska pracy (pod względem technicznym
i organizacyjnym) do rodzaju niepełnosprawności:
• z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza kierowania autobusem;
• z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem zapewnienia odpowiednich pomocy
technicznych – aparatów słuchowych, które skorygują tę niepełnosprawność w stopniu
umożliwiającym kierowanie pojazdem oraz komunikację werbalną;
• z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, pod warunkiem:
− widzenia obuocznego,
− widzenia o prawidłowym lub nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia,
− prawidłowego rozróżniania barw oraz osób.
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.
Aktualnie (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 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 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2136, z późn. zm.).

17

INFORMACJA O ZAWODZIE – Kierowca autobusu 833101
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.).
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 Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. poz. 280, z późn. zm.).
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 Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1348).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia
2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. poz. 91).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U.
Nr 157, poz. 1318).
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.).

Literatura branżowa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biuletyn Komunikacji Miejskiej. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa.
Bogusławski J. (red.): Vademecum profesjonalnego kierowcy zawodowego. Wydawnictwo
CREDO, Katowice 2015.
Ciborski P.: Czas pracy kierowców. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2012.
Czasopismo branżowe „Polski Traker Bus”. Firma Wydawniczo-Handlowo-Usługowa BBZ,
Niepołomice.
Kowalski R.: Czas pracy kierowców. INFOR BIZNES, Warszawa 2017.
Madeja B. (red.): Certyfikat kompetencji zawodowych – podręcznik dla przewoźnika. ATP Sp.
z o.o., Warszawa 2008.
Madeja B. (red.): Podręcznik kierowcy zawodowego. ATP Sp. z o.o., Warszawa 2007.
Miesięcznik „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM" Sp. z o.o., Radom.
Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W.: Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy.
Kompendium wiedzy praktycznej tom I, II, III. Systherm Serwis, Poznań 2010.
Tygodnik motoryzacyjny „Motor”, Bauer, Warszawa.
Wyszomirski O. (red.): Transport miejski: ekonomika i organizacja. Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk
2008.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:
•

Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
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•
•
•
•
•

•

Ile zarabia kierowca autobusu: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-kierowcaautobusu
Podstawowa dokumentacja transportowa w pracy przewoźnika i kierowcy:
http://poradniktransportowy.pl/11/dokumentacja-transportowa-w-pracy-przewoznika-ikierowcy
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Sprawność psychiczna kierowcy:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P12600148
111342798606193&html_tresc_root_id=300001869&html_tresc_id=300001871&html_klucz=13
56&html_klucz_spis
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
Awans zawodowy

Definicja pojęcia
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 umożliwiające 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

Kompetencje
społeczne
Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)
Potwierdzanie
kompetencji

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.
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.
Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu
zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej
i zatrudnienia. 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.
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.
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.
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 Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
Kwalifikacji (ZSK)
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 Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
Kwalifikacji (ZRK)
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Autobus

Pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU199709
80602/U/D19970602Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

2

CB-radio

Urządzenie służące do komunikacji głosowej na
ogólnodostępnej częstotliwości radiowej. CB-radio
obecnie najczęściej wykorzystywane jest przez
kierowców.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

3

Certyfikat kompetencji
zawodowej

Umożliwia zatrudnienie w charakterze kierownika
transportu (zarządzającego transportem) w firmach
transportowych lub prowadzących usługi
transportowe oraz daje możliwość prowadzenia
samodzielnej działalności świadczenia usług
transportowych lub spedycyjnych.

http://www.not.opole.pl/szko
lenia/certyfikat-kompetencjiprzewonika-drogowego
[dostęp: 10.07.2018]
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4

Dokumentacja
autobusu

Dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu do
jazdy. Zaliczamy tu:
− dowód rejestracyjny,
− ubezpieczenie OC,
− upoważnienie do korzystania z pojazdu,
− w niektórych przypadkach będzie to także
certyfikat EURO jako załącznik do zezwolenia
międzynarodowego,
− w przewozach międzynarodowych wypis z licencji
lub wcześniejsze zgłoszenie przejazdu przez dany
kraj.

http://poradniktransportowy.
pl/11/dokumentacjatransportowa-w-pracyprzewoznika-i-kierowcy/
[dostęp: 10.07.2018]

5

Dokumentacja
przewozu

Dokumenty potwierdzające uprawnienia
przewoźnika do wykonywania działalności
transportowej oraz zezwolenia na wykonywanie
określonych przewozów. Zaliczamy tu:
− wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego lub wypis z licencji
wspólnotowej,
− licencję na wykonywanie przewozu drogowego
osób,
− rozkład jazdy.

http://poradniktransportowy.
pl/11/dokumentacjatransportowa-w-pracyprzewoznika-i-kierowcy/
[dostęp: 10.07.2018]

6

Dyspozytor ruchu

Osoba planująca ruch pojazdów i monitorująca go.
Każdy rodzaj transportu ma własnych dyspozytorów,
którzy pracują w różnych warunkach i mają różny
zakres obowiązków, przy czym koordynacja ruchu
jest zawsze ich głównym zadaniem.

http://gazetapraca.pl/gazetap
raca/1,74896,18600755,dysp
ozytor.html
[dostęp 03.05.2018]

7

Instrukcja operatora/
przewoźnika

Spisany zbiór zasad określających procedury
postępowania w określonych sytuacjach zaistniałych
podczas przewozu osób.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

8

Kasa fiskalna

Elektroniczne urządzenie rejestrujące dane ze
sprzedaży towarów lub usług i okresowo zapisujące
te dane w pamięci.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/ka
sa%20fiskalna.html
[dostęp: 10.07.2018]

9

Kierowca

Osoba uprawniona do kierowania pojazdem
silnikowym lub motorowerem.

Ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. prawo o ruchu
drogowym (t.j Dz. U. z 2017 r.
poz. 1260, z późn. zm.)

10

Kierujący

Osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem
pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę
pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta
pojedynczo lub w stadzie.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU199709
80602/U/D19970602Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

11

Kwalifikacja wstępna

Szkolenie, które kończy się egzaminem dla
kandydatów na kierowców, którzy posiadają lub
zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii, D, D+E
i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

12

Monitoring

System przekazywania informacji polegający na
planowym (ciągłym, prowadzonym w ściśle
określony sposób za pomocą wytycznych
funkcjonalnych i procedur) obserwowaniu (często
również rejestracji) za pomocą środków
technicznych zdarzeń, które zachodzą w określonym
miejscu, mający na celu zapobieganie
przestępstwom, wykroczeniom, wypadkom oraz
przypisanie winy, odpowiedzialności za popełnione
czyny.

http://demo.policja.pl/downl
oad/363/127777/37monitoring-1.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

13

Nawigacja GPS

System określania położenia lub wyznaczania trasy.
Satelitarny odbiornik sygnałów GPS informuje
użytkownika o jego dokładnej aktualnej pozycji na
Ziemi.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
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14

Obsługa codzienna

Czynności wykonywane codziennie w dniu pracy
pojazdu w celu zapewnienia jego sprawności
technicznej. Polega na skontrolowaniu sprawności
pojazdu oraz stanu technicznego poszczególnych
jego zespołów i podzespołów ze szczególnym
uwzględnieniem urządzeń mających wpływ na
bezpieczeństwo jazdy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

15

Pojazd samochodowy

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

http://isap.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU199709
80602/U/D19970602Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

16

Prawo jazdy kategoria
D, D+E, D1, D1+E

Uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem
rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym oraz
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii
AM. Wymagane jest posiadanie prawa jazdy
kategorii B. Wykonywanie zawodu jest również
możliwe w przypadku posiadania prawa jazdy
kategorii:
− D+E uprawniającego do kierowania zespołem
pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy,
− D1 uprawniającego do kierowania autobusem
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie
więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą,
− D1+E uprawniającego do kierowania zespołem
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu
ciągnącego określonego w kategorii D1
i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej masy własnej
pojazdu ciągnącego.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU199709
80602/U/D19970602Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

17

Przepisy prawa o ruchu
drogowym

Przepisy, które określają zasady ruchu na drogach
publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach
ruchu, mówią o zasadach i warunkach dopuszczenia
pojazdów do tego ruchu. Przepisy określają również
wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu
niż kierujący pojazdami.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.n
sf/download.xsp/WDU199709
80602/U/D19970602Lj.pdf
[dostęp: 10.07.2018]

18

Radiotelefon

Urządzenie złożone z telefonu i małej radiostacji
nadawczo-odbiorczej, zapewniające bezprzewodową
łączność telefoniczną.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/radi
otelefon.html
[dostęp: 10.07.2018]

19

Specjalista ds.
przewozów

Osoba zajmująca się organizowaniem przewozu osób
i towarów w kraju i za granicą.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

20

Świadectwo
Kwalifikacji
Zawodowej

Dokument wydawany po szkoleniu okresowym lub
kursie kwalifikacyjnym. Potwierdza uzyskanie
uprawnień do wykonywania przewozu drogowego
rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców,
którzy posiadają prawo jazdy kategorii C, C+E oraz
C1, C1+E lub D, D+E oraz D1, D1+E i zamierzają lub
wykonują przewóz drogowy.

http://abcszkolenia.com/swiadectwakwalifikacji-zawodowej/
[dostęp: 10.07.2018]

21

Tachograf

Przyrząd rejestrujący parametry jazdy instalowany
w ciężarówkach i autobusach.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/ta
chograf.html
[dostęp: 10.07.2018]

22

Trasa dalekobieżna

Szlak drogowy o dużej długości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

23

Ustawa o czasie pracy
kierowców

Ustawa określająca długość czasu pracy
i odpoczynku kierowców, definiuje również
dokładnie co jest odpoczynkiem, a co pracą.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
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24

ViaTOLL

System elektroniczny poboru opłat za przejazd
drogami krajowymi. Opłata pobierana jest na
wybranych odcinkach dróg i zasila Krajowy Fundusz
Drogowy. Opłacie podlegają pojazdy samochodowe
lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusy niezależnie
od dopuszczalnej masy całkowitej.

https://www.viatoll.pl/pl/poja
zdy-ciezarowe/systemviatoll/podstawy-prawne
[dostęp: 10.07.2018]

25

Zadanie przewozowe

Zestaw kursów na regularnych liniach
komunikacyjnych przeznaczony do obsługi jednym
autobusem. Mogą występować zadania szczytowe
dla jednego kierowcy, całodzienne (zazwyczaj dla
dwóch lub więcej kierowców) lub zadania
wieloliniowe (kolejne kursy autobus z danym
kierowcą wykonuje na różnych liniach).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

24

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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