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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Rewizor pociągów 511206

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Kontroler.
Pracownik kontroli doraźnej.
Pracownik kontroli zewnętrznej.

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


5112 Transport conductors.

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,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Robert Będziński – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Edward Reder – PKP PLK S.A., Gdynia.
Marek Szczypior – PKP Intercity S.A., Gdynia.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Sebastian Bieszke – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Wojciech Gostomski – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
Edyta Kozieł – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Aleksandra Mocarna – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Gdynia.
Magdalena Piotrowska – Ekspert niezależny, Gdynia.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Tadeusz Bąkała – Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie, Lublin.
Zdzisław Szkudlarek – Technikum Kolejowe w Zespole Szkół nr 4, Szczecin.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 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
Rewizor pociągów dokonuje kontroli jakości i prawidłowości obsługi podróżnych w pociągach i na
stacjach w kasach biletowych, jak również kontroli samych podróżnych oraz kontroli czystości i stanu
technicznego wagonów.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Rewizor pociągów wykonuje pracę w zakresie kontroli doraźnej personelu pokładowego pociągu oraz
kontroli zgodności i prawidłowości dokumentacji techniczno-ruchowej taboru kolejowego. Podstawową
czynnością kontrolną wykonywaną przez rewizora pociągów jest ustalenie stanu faktycznego,
określenie jego zgodności z obowiązującymi regulacjami i przepisami oraz przedstawienie rekomendacji
pokontrolnych mających na celu poprawę realizacji zadań w zakresie odprawy podróżnych7.
Sposoby wykonywania pracy
Rewizor pociągów wykonuje działania polegające m.in. na:
 kontrolowaniu dokumentów przejazdowych² osób, rzeczy i zwierząt,
 kontrolowaniu dokumentów uprawniających do korzystania z ulg handlowych i ustawowych,
 sprawdzaniu prawidłowości wyposażenia pracowników drużyn konduktorskich,
 sprawdzaniu czystości i prawidłowości wyposażenia taboru kolejowego9 przystosowanego do
przewozu osób, rzeczy i zwierząt,
 kontrolowaniu dyscypliny pracy drużyny konduktorskiej i personelu kas biletowych.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Rewizor pociągów wykonuje pracę w pociągu (w wagonie w części pasażerskiej, pomieszczeniach
posiadających oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne lub wentylacyjne) oraz na
powietrzu poruszając się w obrębie infrastruktury kolejowej (peronów, hal dworcowych, stacji
kolejowych oraz bocznic). Praca wykonywana jest głównie na stojąco, ale przy wypełnianiu
dokumentacji również w pozycji siedzącej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.
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Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Rewizor pociągów w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 klucz konduktorski6,
 znakownik biletowy,
 druki ścisłego zarachowania (wezwania do zapłaty10, druki biletów),
 urządzenia mobilne służące do odprawy podróżnych (zestaw – terminal mobilny, pin-pad).
Organizacja pracy
Praca w zawodzie rewizor pociągów organizowana jest przez biuro kontroli wewnętrznej, które
podlega kierownikowi pociągu. Rewizor pociągów zazwyczaj zatrudniony jest na podstawie umowy o
pracę, którą wykonuje w równoważnym systemie pracy8 w trybie codziennym, również w niedzielę i
święta.
Współpracuje bezpośrednio lub pośrednio z kierownikiem pociągu, konduktorem, maszynistą,
kasjerem biletowym, rewidentem taboru, dyżurnym ruchu oraz obsługą zaplecza gastronomicznego
pociągu, z którymi komunikuje się przeważnie ustnie.
Praca w zawodzie rewizor pociągów wymaga częstych wyjazdów służbowych, w większości
przypadków należy do rutynowych, ale zdarzają się sytuacje, w których pracownik musi rozwiązać
problem.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Rewizor pociągów w trakcie wykonywania pracy narażony jest m.in. na:
 bezpośredni kontakt z poruszającymi się pojazdami kolejowymi (potrącenie, najechanie,
przejechanie) wynikający z okazjonalnej pracy na czynnych torach,
 upadek, poślizgnięcie czy potknięcie podczas wchodzenia i wychodzenia z wagonu, poruszania się
na torowisku itp.,
 dynamiczne przeciążenie układu kostno-stawowego w trakcie przemieszczania się czy transportu
dokumentów, przesyłek konduktorskich,
 przygniecenie, zakleszczenie lub uderzenie kończyn elementami taboru kolejowego,
 skaleczenie ostrymi krawędziami, wystającymi elementami taboru kolejowego,
 zmienne natężenie światła, olśnienia wynikające z pracy w nocy,
 stres oraz obciążenia psychiczne – z uwagi na z odpowiedzialność za pasażerów, pracowników
znajdujących się na pokładzie pociągu oraz taboru,
 wypadki kolejowe11 – zderzenie pociągu z innym pojazdem trakcyjnym lub innymi środkami
transportu.
Do występujących w zawodzie chorób możemy zaliczyć:
 żylaki,
 zmiany reumatyczne,
 przeciążenie mięśni i stawów.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód rewizor pociągów ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu węchu,
 sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
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 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu równowagi,
 wysoka ogólna wydolność fizyczna;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 powonienie,
 rozróżnianie barw,
 widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 widzenie o zmroku,
 zmysł równowagi,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 uzdolnienia techniczne,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie
realizującym przewozy kolejowe,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 zdolność utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami,
 predyspozycje do postępowania z ludźmi;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
 gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 komunikatywność,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 rzetelność,
 dokładność,
 dbałość o jakość pracy,
 wytrwałość i cierpliwość,
 wysoka kultura osobista.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne, 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do podjęcia pracy w zawodzie rewizor pociągów wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia,
sprawność fizyczna, prawidłowy wzrok i słuch, sprawność zmysłu narządów równowagi. Pod
względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich.
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Praca w zawodzie rewizor pociągów jest pracą średnio ciężką, w której występują obciążenia
umysłowe wynikające z konieczności rozwiązywania problemów kontrolowanych drużyn
konduktorskich oraz pasażerów.
Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu rewizor pociągów są:
 niedostateczna ostrość wzroku,
 upośledzenie widzenia,
 niedosłuch,
 zaburzenia równowagi,
 zaburzenia mowy,
 niesprawność narządu ruchu w zakresie kończyn górnych, dolnych i kręgosłupa.
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 (2019 r.) do wykonywania pracy w zawodzie rewizor pociągów wymagane jest
wykształcenie co najmniej średnie w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik transportu
kolejowego.
Natomiast preferowane jest wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia na kierunkach związanych
z transportem lądowym, handlem, prawem lub ekonomią.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do wykonywania pracy w zawodzie rewizor pociągów, niezbędne jest odbycie kursu
przygotowawczego zakończonego egzaminem przeprowadzanym przez pracodawcę, który obejmuje:
 znajomość i umiejętność posługiwania się wewnętrznymi wydawnictwami służbowymi
(wewnętrzne rozkłady jazdy, Dodatki 1 i 2¹ do wewnętrznego rozkładu jazdy, informatory, taryfy,
regulaminy i instrukcje),
 inne wydawnictwa do użytku wewnętrznego ściśle związane z odprawą podróżnych,
prowadzeniem ruchu pociągów (w tym postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
i sytuacjach szczególnych).
Pracownik może być mianowany na stanowisko rewizora pociągów, o ile odpowiada warunkom
określonym w odrębnych przepisach, tj. schemacie stanowisk pracowników przedsiębiorstwa
kolejowego.
Podjęcie pracy w zawodzie rewizor pociągów ułatwiają:
 posiadanie dyplomu potwierdzającego pełne kwalifikacje zawodowe w zawodzie pokrewnym
(szkolnym) technik transportu kolejowego, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu organizowanego przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego kwalifikacje cząstkowe AU.46 Organizacja
i prowadzenie ruchu pociągów, AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych,
 posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia I i/lub II stopnia) z zakresu transportu
lądowego, handlu, prawa lub ekonomii.

7

INFORMACJA O ZAWODZIE – Rewizor pociągów 511206
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu rewizora pociągów są suplementy Europass (w języku
polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe).
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
Pracownik w zawodzie rewizor pociągów ma możliwość rozwoju zawodowego dzięki nabywaniu
dodatkowych kwalifikacji w zawodach pokrewnych podczas kursów i szkoleń organizowanych przez
pracodawcę. W przypadku posiadania wykształcenia średniego ma możliwość podjęcia studiów na
kierunkach związanych z transportem lądowym, handlem, prawem lub ekonomią.
W zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego rewizor pociągów może
awansować na:
 instruktora handlowego,
 naczelnika sekcji handlowej,
 dyrektora handlowego.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) w zawodzie rewizor pociągów nie ma możliwości potwierdzenia kompetencji
zawodowych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnych
w pokrewnym zawodzie szkolnym (technik transportu kolejowego) oraz kwalifikacji cząstkowych
AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów, AU.47 Planowanie i realizacja przewozów
kolejowych.
Zazwyczaj pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia pracowników w zawodzie rewizor
pociągów w celu wyposażenia ich w kompetencje wymagane na stanowisku pracy lub kierują ich na
kurs lub szkolenia organizowane przez wyspecjalizowane instytucje.
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 rewizor pociągów może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik transportu kolejowego
Kierownik pociągu
Konduktor
Konduktor kolei linowej
Kontroler biletów
Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych

Kod zawodu
311928
511201
511202
511203
511204
511205

8

INFORMACJA O ZAWODZIE – Rewizor pociągów 511206

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie rewizor pociągów wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Kontrolowanie dokumentów przejazdowych oraz korygowanie nieprawidłowości handlowych.
Z2 Eliminowanie nieprawidłowości ujawnionych na pokładzie pociągu.
Z3 Zapewnienie zgodności dokumentów przejazdowych z obowiązującą taryfą.
Z4 Zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi podróżnego.
Z5 Nadzorowanie pracy drużyn konduktorskich.
Z6 Sprawdzanie stanu sanitarnego i technicznego taboru kolejowego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Kontrolowanie i obsługiwanie podróżnych
Kompetencja zawodowa Kz1: Kontrolowanie i obsługiwanie podróżnych obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Kontrolowanie dokumentów przejazdowych oraz korygowanie nieprawidłowości
handlowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady ujawnienia podróżnych, którzy nie
zawarli umowy przewozu;
Taryfę przewozu osób, rzeczy i zwierząt;
Rodzaje dokumentów przejazdowych i druków
4
sprzedażnych ;
Sposoby weryfikacji oryginalności dokumentów
przejazdowych i druków sprzedażnych;
Wzorce druków poświadczających do
korzystania z ulg handlowych i ustawowych;
Procedury zatrzymania i przekazania organom
porządkowym przerobionego lub sfałszowanego
dokumentu.








Ujawniać podróżnych bez ważnego biletu na
przejazd i wystawiać wezwanie do zapłaty;
Stosować postanowienia taryfy przewozu osób,
rzeczy i zwierząt;
Stosować prawidłowe dokumenty przejazdowe
i druki sprzedażne;
Rozpoznawać podrobione, przerobione
dokumenty przejazdowe i druki sprzedażne;
Rozpoznać sfałszowany lub przerobiony
dokument poświadczający uprawnienie do
korzystania z ulgi;
Stosować procedury zatrzymania i przekazania
organom porządkowym przerobionego lub
sfałszowanego dokumentu.

Z2 Eliminowanie nieprawidłowości ujawnionych na pokładzie pociągu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Przepisy i rozporządzenia w zakresie przewozu
osób, rzeczy i zwierząt;
Procedury i sposób postępowania w sytuacjach
5
nadzwyczajnych (wypadki, incydenty kolejowe
określone instrukcjami zarządcy
12
infrastruktury );
Zasady prawidłowego postępowania w różnych
sytuacjach z podróżnymi na pokładzie pociągu
(np. udzielanie pomocy medycznej, usuwanie
podróżnego z pociągu itp.).
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Stosować obowiązujące przepisy
i rozporządzenia w zakresie przewozu osób,
rzeczy i zwierząt;
Stosować w razie wystąpienia sytuacji
nadzwyczajnej procedury i postępowania
dotyczące sytuacji nadzwyczajnych;
Postępować prawidłowo w różnych sytuacjach
z podróżnymi na pokładzie pociągu.
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Z3 Zapewnienie zgodności dokumentów przejazdowych z obowiązującą taryfą
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Procedury dotyczące odprawy podróżnego bez
ważnego biletu na przejazd/przewóz;
Zasady dokonywania dopłat częściowych
3
i różnicowych za zakupiony bilet w sytuacjach
nadzwyczajnych (zmiana kategorii pociągu,
zmiana trasy podróży, przejazd za stację
przeznaczenia – dalszą niż wskazana na bilecie,
zmiana klasy itp.);
Zasady prawidłowego wystawiania dokumentów
przejazdowych.




Wystawiać bilet na przejazd/przewóz bądź druk
wezwania do zapłaty;
Dokonywać dopłat częściowych i różnicowych za
zakupiony bilet w sytuacjach nadzwyczajnych;
Weryfikować nieprawidłowo wystawione
dokumenty przejazdowe i egzekwować
należność od podróżnego bądź poinformować
podróżnego o możliwości złożenia reklamacji.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Kontrolowanie i eliminowanie nieprawidłowości
w działalności obsługi pociągu
Kompetencja zawodowa Kz2: Kontrolowanie i eliminowanie nieprawidłowości w działalności
obsługi pociągu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi podróżnego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Standardy obsługi klienta obowiązujące
u przewoźnika kolejowego;
Zasady i metody dyscyplinowania obsługi
pociągu do stosowania standardów
przewoźnika;
Reguły indywidualnego i wyrozumiałego
podejścia do podróżnego w celu zapewnienia
odpowiedniej jakości obsługi oraz prawidłowego
wizerunku firmy.




Stosować standardy obsługi klienta
obowiązujące u przewoźnika kolejowego;
Dyscyplinować pracowników obsługi pociągu do
stosowania standardów firmy;
Podchodzić do podróżnego w sposób
indywidualny i wyrozumiały w celu zapewnienia
odpowiedniej jakości obsługi oraz prawidłowego
wizerunku firmy.

Z5 Nadzorowanie pracy drużyn konduktorskich
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady sporządzania raportów i notatek
służbowych z przeprowadzonych kontroli;
Sposoby obsługiwania wewnętrznych
programów informatycznych (rozliczanie
wpływów, czasu pracy itp.) przewoźnika
kolejowego;
Procedury przeprowadzania postępowań
wyjaśniających wobec drużyn konduktorskich.
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Raportować i sporządzać notatki służbowe
z przeprowadzonych kontroli;
Obsługiwać wewnętrzne programy
informatyczne przewoźnika;
Stosować procedury przeprowadzania
postępowań wyjaśniających wobec drużyn
konduktorskich.
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Z6 Sprawdzanie stanu sanitarnego i technicznego taboru kolejowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Standardy sanitarnego wyposażenia wagonu;
Konstrukcję techniczną wagonu;
Działanie podzespołów wagonów pasażerskich.




Sprawdzać pod względem kompletności
i prawidłowości wyposażenia wagonu w środki
sanitarne;
Rozpoznawać usterki techniczne w wagonie;
Eliminować ujawnione drobne usterki
w podzespołach wagonów.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie rewizor pociągów powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:










Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie
pasażerów i załogi pociągu) oraz za powierzone narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy
(np. kasa mobilna, znakownik).
Dokonywania oceny zagrożenia zdrowia oraz życia pasażerów i załogi pociągu, podejmowania
działań adekwatnych do stopnia zagrożenia, wynikającego z pracy podczas działań kontrolnych
rewizora pociągów.
Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy rewizora
pociągów.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami
przedsiębiorstwa zajmującego się przewozami kolejowymi.
Podejmowania szybkich decyzji w ramach realizowanych przez siebie działań związanych
z odprawą podróżnych.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i interesem pracodawcy.
Zachowywania wysokiej kultury osobistej i komunikatywności podczas kontroli biletów.
Podnoszenia kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań
technologiczno-organizacyjnych, właściwych dla rewizora pociągów.
Oceniania swoich działań związanych z wykonywaniem prowadzonych kontroli.

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
rewizor pociągów.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu rewizor pociągów

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 rewizor pociągów 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
Podjęcie pracy w zawodzie rewizor pociągów możliwe jest w zakładach świadczących kolejowe
przewozy pasażerskie.
Obecnie (2019 r.) zapotrzebowanie na rewizor pociągów wykonujących zawód jest zrównoważone
i kształtuje się na stałym poziomie.
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.
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Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
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 (2019 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia
kandydatów do pracy w zawodzie rewizor pociągów. Nie prowadzi się również nauki tego zawodu
w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu rewizor pociągów można uzyskać, podejmując
naukę w systemie szkolnym w technikum w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik transportu
kolejowego w zakresie kwalifikacji AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów, AU.47
Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) w zakresie ww. kwalifikacji mogą organizować:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Potwierdzenie ww. kwalifikacji prowadzą (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
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Natomiast preferowane wykształcenie dla zawodu rewizor pociągów można zdobyć w szkołach
wyższych I i II stopnia o kierunkach związanych z transportem lądowym, handlem, prawem lub
ekonomią.
WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter,
wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.

Szkolenie
Szkolenia dla zawodu rewizor pociągów mogą być organizowane przez:
 pracodawców na własne potrzeby (dla kandydatów do pracy i pracowników),
 wyspecjalizowane instytucje komercyjne, organizacje branżowe,
 instytucje oferujące szkolenia (kursy) w celu potwierdzenia kompetencji wymaganych do
wykonywania określonych prac (tzw. uprawnienia zawodowe).
Przykładowe tematy kursów szkoleniowych mogą dotyczyć:
 odprawy podróżnych w pociągach pasażerskich,
 weryfikacji oryginalności druków emitowanych przez instytucje państwowe (dokumenty,
banknoty itp.),
 profesjonalnej obsługi klienta,
 udzielania pierwszej pomocy.
Organizatorzy tych szkoleń potwierdzają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
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: 31.03.2019]:
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
Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie rewizor pociągów waha się najczęściej od
4000 zł do 6000 zł w miesięcznie brutto w przeliczeniu na pełen etat.
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Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód rewizor pociągów uzależniony jest m.in. od:
 szczegółowego zakresu zadań,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 liczby przedsiębiorstw działających na danym terenie,
 innych dodatków wchodzących w skład wynagrodzenia (deputat węglowy, dodatek za staż pracy,
prowizje i delegacje itp.).
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: 31.03.2019]:
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 rewizor pociągów możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych.
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.

15

INFORMACJA O ZAWODZIE – Rewizor pociągów 511206
Obecnie (2019 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: 31.03.2019 r.

















Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn.
zm.).
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 2018 r. poz.
2153, 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 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983,
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
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).
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania
bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 328).
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentów, które
powinny znajdować się w pojeździe kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 9, poz. 63).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków
technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 226, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 360, z późn. zm.).
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Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Literatura branżowa:










Bałuch H. (red.): Leksykon terminów kolejowych. Kolejowa Oficyna Wydawnicza. Warszawa 2011.
Basiewicz T., Jacyna M., Rudziński L.: Linie kolejowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2015.
Dąbrowa-Bajon M.: Podstawy sterowania ruchem kolejowym. Funkcje, wymagania, zarys
techniki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
Drewnowski A., Siedlecki P., Zalewski P.: Technologia transportu kolejowego. WKiŁ, Warszawa
2013.
Gajda B.: Technika ruchu kolejowego część 1. Wydanie 3. WKiŁ, Warszawa 1985.
Gajda B.: Technika ruchu kolejowego część 2. Wydanie 3. WKiŁ, Warszawa 1985.
Jarocki J.: Podstawy ruchu kolejowego. Wyd. Ligament Active, Biała Podlaska 2017.
Towpik K.: Infrastruktura transportu szynowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2017.
Żurkowski A., Pawlik M.: Ruch i przewozy kolejowe. Sterowanie ruchem. Kolejowa Oficyna
Wydawnicza, Warszawa, 2010.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:












Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe: https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2
Informator o egzaminie w kwalifikacji AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311928.pdf
Informator o egzaminie w kwalifikacji AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311928.pdf
Informator o egzaminie w zawodzie Technik transportu kolejowego:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311928.pdf
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
Strona internetowa wydawnictwa zajmującego się tematyką kolejową: https://www.rynekkolejowy.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

17

INFORMACJA O ZAWODZIE – Rewizor pociągów 511206

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa
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Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (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.

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.
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Zawód

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.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Dodatki 1 i 2

Dodatki do wewnętrznego rozkładu jazdy zawierające
warunki techniczno-ruchowe linii, wykaz ostrzeżeń
stałych i prędkości drogowe.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
instrukcji wewnętrznych
przewoźników kolejowych.

2

Dokumenty
przejazdowe

Bilet wraz z dokumentami poświadczającymi
uprawienia do korzystania z ulg, podczas podróży
pociągiem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
instrukcji wewnętrznych
przewoźników kolejowych.

3

Dopłata częściowa,
różnicowa

Dopłata stanowiąca różnicę między należnością
zapłaconą za bilet a właściwą ceną usługi za przejazd.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
instrukcji wewnętrznych
przewoźników kolejowych.

4

Druki sprzedażne

Wszelkiego rodzaju druki i wydawnictwa możliwe do
nabycia drogą sprzedaży u przewoźnika. Są to np.
bilety, vouchery, legitymacje poświadczające
uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów,
taryfy i cenniki w formie przeznaczonej do sprzedaży
dla podróżnego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
instrukcji wewnętrznych
przewoźników kolejowych.

5

Incydent kolejowy

Każde zdarzenie inne niż wypadek kolejowy związane
z ruchem kolejowym i mające wpływ na jego
bezpieczeństwo.

Rozporządzenie Ministra
Transportu z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie poważnych
wypadków, wypadków
i incydentów na liniach
kolejowych. (Uznany za
uchylony)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20070
890593/O/D20070593.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

6

Klucz konduktorski

Klucz typu „kwadrat” służący do obsługi urządzeń
wagonowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
instrukcji wewnętrznych
przewoźników kolejowych.

7

Odprawa podróżnego

Procedura zawarcia umowy pomiędzy
przewoźnikiem a podróżnym, w ramach której
przewoźnik zobowiązuje się, w zakresie swojej
działalności, do przewozu osób, rzeczy i zwierząt.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
instrukcji wewnętrznych
przewoźników kolejowych.
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8

Równoważny system
pracy

Wydłużanie czasu pracy w danym dniu lub
tygodniu, na rzecz skrócenia czasu pracy w innym
dniu lub tygodniu albo udzieleniu dni wolnych od
pracy. System równoważy czas pracy tak, aby
w okresie rozliczeniowym jego dopuszczalny
wymiar nie był przekroczony.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://poradnikprzedsiebiorcy
.pl/-rownowazny-systemczasu-pracy-charakterystykasystemu
[dostęp: 31.03.2019]

9

Tabor kolejowy

Pojazdy kolejowe przystosowane do kursowania
w składzie pociągu przeznaczone do przewozu osób,
rzeczy i zwierząt. Są to wszystkie wagony, zespoły
trakcyjne oraz inne pojazdy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
instrukcji wewnętrznych
przewoźników kolejowych.

10

Wezwanie do zapłaty

Imienny dokument, wystawiany podróżnemu
w związku z żądaniem przez przewoźnika zapłaty
wskazanej w nim opłaty.

Ustawa z dnia 15 listopada
1984 r. Prawo Przewozowe
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20170
001983/U/D20171983Lj.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

11

Wypadek kolejowy

Niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg zdarzeń
z udziałem pojazdu kolejowego powodujące
negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego,
mienia lub środowiska.

Rozporządzenie Ministra
Transportu z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie poważnych
wypadków, wypadków
i incydentów na liniach
kolejowych. (Uznany za
uchylony)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20070
890593/O/D20070593.pdf
[dostęp: 31.03.2019]

12

Zarządca infrastruktury

Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie
infrastrukturą kolejową.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
instrukcji wewnętrznych
przewoźników kolejowych.
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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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