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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Operator maszyn drogowych 834202

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu












Maszynista do remontów nawierzchni.
Maszynista kotłów do wytwarzania asfaltu lanego.
Maszynista kotwiarki.
Maszynista pojazdów do inspekcji mostów.
Maszynista skrapiarek do nawierzchni bitumicznych.
Maszynista układarek mas bitumicznych.
Operator maszyn do rozściełania mas bitumicznych.
Operator rozciągacza mas bitumicznych.
Operator sprzętu drogowego.
Operator ubijaka mechanicznego.
Operator układarki mas bitumicznych.

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


8342 Earthmoving and related plant operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja F – Budownictwo.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
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 październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Edyta Kozieł – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Lucjan Kucharski – Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlano-Drogowych PRO-D, Wierzbno.
Elżbieta Suwała – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, Wrocław.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
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Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Mariola Jolanta Bisaga – Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Warszawa.
Beata Figarska-Wysocka – Zespół Szkół Budowlanych, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Jerzy Gorgoń – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego,
Radom.
Maciej Kubanek – Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, 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
Operator maszyn drogowych obsługuje maszyny do robót ziemnych lub drogowych, stosowane do
budowy i utrzymania12 dróg.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Operator maszyn drogowych wykonuje zadania związane z przygotowaniem maszyn drogowych do
pracy zgodnie z wytycznymi i wskazaniami wynikającymi z dokumentacji techniczno-ruchowej
maszyny DTR1, wykonywaniem prac związanych z ich codzienną obsługą dokumentowaną w książce
maszyny KM3, a także wykonywaniem prac wchodzących w zakres robót ziemnych i drogowych
w związku z budową nowych dróg, utrzymaniem w wymaganym stanie istniejących nawierzchni
drogowych oraz ich remontami i odnową.
Operator maszyn drogowych przed rozpoczęciem pracy na danym odcinku robót zapoznaje się z:
 przydzielonym zakresem robót,
 dokumentacją techniczną dotyczącą wykonywanego zadania,
 wytycznymi personelu kierowniczego odnośnie sposobu wykonania powierzonego zadania,
 rodzajem osprzętu roboczego niezbędnego do wykonania przydzielonych zadań.
Przydzielone prace wykonuje:
 możliwie w równym tempie, nie doprowadzając do przeciążenia obsługiwanej maszyny,
 ściśle według wytycznych technologicznych właściwych dla danego procesu,
 zgodnie z przeznaczeniem obsługiwanej maszyny,
 bezpiecznie z uwagi na niedopuszczenie do powstania kolizji podczas wykonywania zadań na
odcinkach dróg, na których występuje ruch pojazdów, jak również z uwagi na niestwarzanie
zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego,
 zgodnie z ustaleniami i akceptacją nadzoru danego odcinka prac.
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Sposoby wykonywania pracy
Operator maszyn drogowych w zależności od przydzielonego zadania wykonuje prace mechanicznie,
z zastosowaniem odpowiedniego osprzętu roboczego maszyny. Przydzielone do wykonania prace
związane z budową i utrzymaniem dróg związane są najczęściej:
 z usuwaniem i przemieszczaniem darni i ziemi urodzajnej na hałdy podczas przygotowywania
terenu budowy do dalszych robót,
 z wykonywaniem wykopów i nasypów drogowych,
 z profilowaniem skarp nasypów i wykopów budowli drogowych oraz obiektów mostowych,
 ze zgarnianiem i przemieszczaniem gruntu w pasie drogowym,
 z korytowaniem i profilowaniem koryta ziemnego pod nowe i remontowane nawierzchnie jezdni
i chodników,
 z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i chodników,
 z wykonywaniem oznakowania robót drogowych prowadzonych w pasie drogowym oraz
umieszczaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)11 zgodnie z projektem
organizacji ruchu,
 z wykonywaniem robót utrzymaniowych i remontowych na drogach,
 z nieskomplikowanymi naprawami obsługiwanej maszyny,
 z odbiorami maszyn po remoncie,
 z oceną jakości wykonanej pracy.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Operator maszyn drogowych pracuje w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, w zależności
od rodzaju realizowanych zadań zawodowych. Stanowiska pracy usytuowane są na terenie budowy
dróg, na wolnym powietrzu, na jezdniach i chodnikach dróg. Utrudnieniem w pracy operatora
maszyn drogowych jest jej częste wykonywanie bezpośrednio trakcie ruchu, jak również
wykonywanie robót ziemnych w trudnych warunkach terenowych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Operator maszyn drogowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 maszyny do robót ziemnych:
 koparki5,
 koparkoładowarki,
 koparkospycharki,
 spycharki10,
 równiarki8,
 zgarniarki14,
 ładowarki jednonaczyniowe;
 maszyny do robót drogowych:
 zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych,
 maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych,
 repawery6,
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 remixery7,
 frezarki2,
 skrapiarki9,
 przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym,
 zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych,
 maszyny do rozkładania mieszanek betonowych,
 walce drogowe13;
maszyny do stabilizacji gruntów:
 mieszarki do podbudów,
 walce statyczne i wibracyjne,
 rozsypywacze spoiw;
maszyny do robót utrzymaniowych:
 zamiatarki,
 ścinarki poboczy,
 odśnieżarki drogowe,
 pługi odśnieżne,
 rozsypywarki środków odśnieżających,
 malowarki do oznakowania poziomego itd.

Organizacja pracy
Operator maszyn drogowych w zależności od miejsca wykonywanej pracy, powierzonych zadań
i liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, może wykonywać pracę indywidualnie lub
w zespole, w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym, w zmiennych warunkach atmosferycznych
(letnich i zimowych). Pracę wykonuje prawie zawsze w pozycji siedzącej.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Operator maszyn drogowych podczas wykonywania prac ziemnych i drogowych może być narażony
na działanie niebezpiecznych czynników, które mogą powodować zagrożenia związane ze zdrowiem,
jak również wypadki. Należą do nich:
 zagrożenia mechaniczne związane z obsługą wymiennego osprzętu roboczego, wykonywaniem
napraw i konserwacji elementów maszyn itp.,
 hałas związany z pracą maszyny,
 hałas drogowy związany z ruchem pojazdów na drodze,
 niskie i wysokie temperatury w zależności od pory roku, w której wykonywane są zadania
zawodowe,
 zagrożenia wynikające z pracy w kabinie maszyny w pozycji siedzącej,
 zagrożenia chemiczne wynikające z używania środków do konserwacji elementów maszyn,
odtłuszczania i czyszczenia powierzchni elementów roboczych itp.,
 zagrożenia związane z wykonywaniem pracy w terenie, a w szczególności:
 w terenie uzbrojonym,
 na drodze o ograniczonym ruchu lub bezpośrednio pod ruchem pojazdów,
 w pobliżu budynków i budowli,
 w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
 w wykopach z zagrożeniem występowania nawisów,
 na pochyłościach lub stokach terenów podmokłych,
 zagrożenia wynikające z ograniczonej widoczności miejsca pracy,.
 zagrożenia wynikające z załadunku maszyny na środki transportowe,
 zagrożenia związane z transportem materiałów drogowych.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód operator maszyn drogowych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 widzenie o zmroku,
 rozróżnianie barw,
 szybki refleks,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk,
 zręczność palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 wyobraźnia przestrzenna,
 zdolności manualne,
 uzdolnienia techniczne,
 szybka adaptacja do zmiennych warunków w środowisku pracy,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do współdziałania,
 komunikatywność,
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 radzenie sobie ze stresem,
 rzetelność,
 dokładność,
 odporność emocjonalna,
 odporność na działanie pod presją czasu,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 elastyczność i otwartość na zmiany,
 operatywność i skuteczność,
 wychodzenie z własną inicjatywą,
 gotowość do ustawicznego uczenia się,
 gotowość do wprowadzania zmian.
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Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca operatora maszyn drogowych obciążona jest dużym wysiłkiem energetycznym ze względu na
prowadzenie robót w trudnych, zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Do wykonywania
zawodu wymagana jest wysoka ogólna wydolność fizyczna organizmu, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz zręczność.
Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie operator maszyn drogowych są m.in.:
 choroby układu oddechowego,
 zaburzenia równowagi,
 padaczka,
 alergie,
 wady słuchu, których nie można korygować aparatem słuchowym,
 wady wzroku niepodlegające korekcji,
 choroby układu krążenia.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie operator maszyn drogowych preferowane jest
wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa)
o profilu budowlano-drogowym i mechanicznym.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Warunkiem koniecznym wykonywania zawodu operator maszyn drogowych jest:
 posiadanie świadectwa ukończenia specjalistycznego kursu na uprawnienia operatorskie,
 uzyskanie uprawnień operatorskich po zdaniu egzaminu państwowego przeprowadzonego przez
komisję w ośrodku szkolenia zawodowego.
Kurs przygotowuje kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed
komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Kandydat, który uzyska pozytywny wynik egzaminu, otrzymuje świadectwo i „Książkę operatora maszyn
roboczych4” z odpowiednim wpisem dotyczącym rodzaju otrzymanych uprawnień. Uprawnienia są
bezterminowe.
Do podjęcia pracy w zawodzie niezbędne jest również posiadanie uprawnień do poruszania się maszyną
drogową po drogach publicznych (prawo jazdy kategorii T, B lub C). Prawo jazdy nie jest konieczne przy
pracach, które nie wymagają poruszania się po drogach publicznych.
Podjęcie pracy w zawodzie operator maszyn drogowych ułatwiają:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym operator
maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
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świadectwo potwierdzające kwalifikację BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót
ziemnych i drogowych.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu operatora maszyn drogowych są m.in.:
 suplementy Europass do świadectw i dyplomów (w języku polskim i angielskim), wydawane na
prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 uprawnienia do obsługi urządzeń stosowanych podczas układania, naprawy, rozbierania
i wykończania nawierzchni brukowych,
 uprawnienia do obsługi samojezdnej maszyny układającej kostki brukowe z dodatkowym
wyposażeniem,
 prawo jazdy co najmniej kat. B.
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 operator maszyn drogowych ma możliwość:
 rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, posiadając zdolności i umiejętności
organizacyjne oraz umiejętność pracy z ludźmi awansować na stanowisko brygadzisty
nadzorującego pracę małego zespołu pracowników,
 jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych
i drogowych i posiadając potwierdzoną kwalifikację BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do
robót ziemnych i drogowych uzyskać dyplom w zawodzie technik budowy dróg, a także
potwierdzić kwalifikację BD.25 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg
i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów,
 po zdaniu egzaminu maturalnego i ukończeniu uczelni wyższej np. na kierunku budownictwo
awansować na stanowisko kierownicze,
 rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie i/lub szkolenie w zawodach
pokrewnych,
 założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obsługi maszyn do robót ziemnych,
budowlanych lub drogowych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie operator maszyn drogowych nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych w systemie szkolnym.
Operator maszyn drogowych może potwierdzić swoje kompetencje, uzyskując obowiązkowe
uprawnienia operatorskie po ukończeniu specjalistycznego kursu i zdaniu egzaminu państwowego
przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia
Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Istnieje możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych w zawodzie pokrewnym (szkolnym)
operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych w zakresie kwalifikacji BD.01
Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, po zdaniu egzaminu
organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie operator maszyn drogowych może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik budowy dróg
Mistrz produkcji w budownictwie drogowym
S
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
S
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
Operator sprzętu ciężkiego
S
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Kod zawodu
311216
312301
723310
834201
834204
834209

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie operator maszyn drogowych wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną i planowanie robót drogowych.
Z2 Montowanie i demontowanie zespołów roboczych wymaganych specyfikacją prac.
Z3 Wykonywanie prac związanych z robotami ziemnymi.
Z4 Wykonywanie podbudów i podsypek pod nawierzchnie drogowe.
Z5 Układanie warstw ścieralnych i wiążących nawierzchni jezdni oraz chodników.
Z6 Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem i remontami dróg.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem
maszyn i ich obsługą
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem maszyn i ich
obsługą obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną i planowanie robót drogowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady wykonywania szkiców i rysunków
technicznych budowlanych i maszynowych;
Oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach
technicznych budowlanych i maszynowych;
Zasady obmierzania ilości planowanych
i wykonanych robót.






Odczytywać szkic i rysunek techniczny
budowlany i maszynowy;
Wykonywać szkice i rysunki techniczne
z użyciem oznaczeń graficznych;
Planować roboty przewidziane do wykonania na
danym odcinku robót;
Wykonywać obmiary robót drogowych;
Przeliczać kubaturę na tonaż poszczególnych
materiałów i gruntów budowlanych.

Z2 Montowanie i demontowanie zespołów roboczych wymaganych specyfikacją prac
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii pracy
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Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii pracy
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podczas montażu i demontażu zespołów
roboczych maszyn;
Zasady doboru i stosowania środków ochrony
indywidualnej i zbiorowej;
Rodzaje dokumentacji eksploatacyjnej maszyn
do robót ziemnych i drogowych;
Zasady posługiwania się dokumentacją
techniczną związaną z budową i obsługą maszyn
do robót ziemnych i drogowych;
Zasady prowadzenia dokumentacji
eksploatacyjnej maszyn drogowych.
Katalogi części zamiennych maszyn drogowych;
Zasady bieżącej konserwacji maszyn w celu
zapewnienia ich bezawaryjnej pracy.













podczas montażu i demontażu zespołów
roboczych maszyn;
Dobierać środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej;
Posługiwać się Dokumentacją Techniczno-Ruchową maszyn drogowych w celu
prowadzenia konserwacji maszyn do robót
ziemnych i drogowych;
Posługiwać się katalogiem części zamiennych
w zakresie: czytania rysunków zestawieniowych,
rysunków montażowych poszczególnych
zespołów maszyn; sporządzania wykazu
materiałów przeznaczonych do konserwacji
zespołów roboczych; przygotowania
zamówienia na zakup części ulegających zużyciu;
Obsługiwać bezpiecznie maszyny;
Odnajdywać miejsca ruchome maszyny
i dokonywać regularnego smarowania oraz
konserwacji zgodnie z potrzebami;
Konserwować maszyny do robót ziemnych
i drogowych w celu zapewnienia ich
bezawaryjnej pracy;
Ładować, transportować i przemieszczać
maszyny drogowe.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Realizowanie robót związanych z budową i utrzymaniem
dróg
Kompetencja zawodowa Kz2: Realizowanie robót związanych z budową i utrzymaniem dróg
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Wykonywanie prac związanych z robotami ziemnymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
obowiązujące podczas wykonywania robót
ziemnych;
Zasady organizacji stanowiska pracy przy
odspajaniu i transportowaniu gruntu;
Zasady przygotowania terenu pod roboty ziemne;
Zasady wykonywania wykopów i formowania
nasypów;
Sposoby kształtowania podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodników;
Zasady profilowania dróg gruntowych;
Budowę maszyn do robót ziemnych;
Techniki pracy maszynami do robót ziemnych.
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Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
obowiązujące podczas wykonywania robót
ziemnych;
Stosować zasady organizacji stanowiska pracy
przy odspajaniu i transportowaniu gruntu;
Usuwać i hałdować darń i ziemie urodzajną;
Wykonywać wykopy pod rowy przydrożne;
Wykonywać wykopy związane z profilowaniem
terenu;
Formować korpusy nasypów;
Formować skarpy nasypów i wykopów;
Przygotowywać zgodnie z dokumentacją
techniczną koryto ziemne pod różnego rodzaju
nawierzchnie;
Przesuwać grunt z bocznych ukopów w celu
wyprofilowania drogi gruntowej.
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Z4 Wykonywanie podbudów i podsypek pod nawierzchnie drogowe
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
obowiązujące podczas wykonywania podbudów
i podsypek;
Zasady organizacji stanowiska pracy podczas
wykonywania podbudów i podsypek;
Zasady wykonywania podbudów pod różnego
rodzaju nawierzchnie;
Zasady przygotowania i ułożenia podsypki pod
nawierzchnie z elementów
drobnowymiarowych;
Techniki pracy maszynami do robót drogowych;
Właściwości materiałów stosowanych
w drogownictwie.






Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii podczas
wykonywania podbudów i podsypek;
Stosować zasady organizacji stanowiska pracy
podczas wykonywania podbudów i podsypek;
Wykonywać podbudowy z różnych materiałów
z wykorzystaniem równiarki i walca drogowego
lub przy pomocy koparko-ładowarki;
Przygotowywać i rozkładać podsypkę pod
nawierzchnię z betonowej kostki brukowej,
kostki kamiennej itp.

Z5 Układanie warstw ścieralnych i wiążących nawierzchni jezdni i chodników
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
obowiązujące podczas wykonywania robót
nawierzchniowych;
Zasady organizacji stanowiska pracy podczas
wykonywania robót nawierzchniowych;
Zasady wykonywania warstw wiążących na
przygotowanej podbudowie;
Zasady wykonywania warstw ścieralnych
z różnych materiałów jezdni i chodników;
Techniki pracy maszynami do robót
nawierzchniowych.






Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
obowiązujące podczas wykonywania robót
nawierzchniowych;
Stosować zasady organizacji stanowiska podczas
wykonywania robót nawierzchniowych;
Układać warstwę ścieralną na wykonanej
podbudowie za pomocą rozściełacza;
Układać warstwę ścieralną na przygotowanej
warstwie wiążącej z użyciem rozściełacza;
Wykończać ułożoną nawierzchnię.

Z6 Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem i remontami dróg
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
obowiązujące podczas wykonywania robót
utrzymaniowych i remontowych na drogach;
Zasady organizacji stanowiska pracy podczas
wykonywania robót utrzymaniowych
i remontowych;
Zasady bezpiecznej pracy w warunkach pod
ruchem drogowym;
Rodzaje uszkodzeń nawierzchni drogowych;
Rodzaje remontów prowadzonych na drogach;
Budowę maszyn do robót utrzymaniowych;
Techniki pracy maszynami do robót
utrzymaniowych;
Zasady stosowane przy zimowym utrzymaniu
dróg;
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Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
obowiązujące podczas wykonywania robót
utrzymaniowych i remontowych na drogach;
Stosować zasady organizacji stanowiska pracy
podczas wykonywania robót utrzymaniowych
i remontowych;
Znakować i zabezpieczać miejsca wykonywania
robót drogowych z wyłączeniem i bez
wyłączenia drogi z ruchu;
Wykonywać remonty cząstkowe nawierzchni
jezdni;
Wykonywać konserwację i odmulanie rowów
przydrożnych;
Wykonywać ścinkę i uzupełnianie poboczy;
Wykonywać naprawę, odmulanie i konserwacje
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Mechanizm powstawania zjawisk śliskości
zimowej na nawierzchniach jezdni drogowych.







przepustów drogowych;
Wykonywać odnowienie oznakowania
poziomego i naprawę elementów BRD;
Przeprowadzać sprawnie akcję zimowego
utrzymania dróg poprzez odśnieżanie,
uszarstnianie i zwalczanie śliskości zimowej
nawierzchni dróg i chodników;
Przeprowadzać prace związane z utrzymaniem
czystości pasa drogowego;
Przeprowadzać prace związane z utrzymaniem
elementów kanalizacji deszczowej i elementów
odwodnienia.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie operator maszyn drogowych powinien mieć kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe w zakresie obsługi maszyn
drogowych.
Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone maszyny, urządzenia i sprzęt do robót drogowych.
Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy z innymi pracownikami na
przydzielonym odcinku robót drogowych.
Dostosowywania się do zmiennych warunków pracy podczas obsługi maszyn drogowych.
Oceniania wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy na danym odcinku robót
i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych zgodnie z postępem technologicznym
w drogownictwie.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką i przestrzegania jej zasad w komunikowaniu się ze
współpracownikami.

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
operator maszyn drogowych.
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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 operator maszyn drogowych

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 operator maszyn drogowych 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
Operator maszyn drogowych może podjąć pracę zarówno w małych prywatnych przedsiębiorstwach,
jak i podmiotach publicznych lub prywatnych działających na dużą skalę i związanych
z drogownictwem, budownictwem, a także w zakładach, gdzie prace wykonuje się z użyciem maszyn
do robót załadowczych, transportowych na niewielkie odległości.
Operator maszyn drogowych może pracować także m.in. w:
 przedsiębiorstwach zajmujących się utrzymaniem czystości w miastach,
 kopalniach odkrywkowych,
 składnicach złomu i metali kolorowych,
 przedsiębiorstwach zajmujących się utrzymaniem zieleni miejskiej.
Operator maszyn drogowych posiadający doświadczenie zawodowe może wykonywać swój zawód,
prowadząc własną działalność gospodarczą.
14
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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: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie operator maszyn drogowych.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu operator maszyn drogowych można uzyskać,
podejmując kształcenie:
 w branżowej szkole I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie pokrewnym
operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
 w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji BD.01 Eksploatacja maszyn
i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.
Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,

15

INFORMACJA O ZAWODZIE – Operator maszyn drogowych 834202


podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikację wyodrębnioną w tym zawodzie potwierdzają
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

(również w trybie eksternistycznym)

Szkolenie
W większości przypadków przedsiębiorstwa specjalizujące się w robotach drogowych same prowadzą
szkolenia kandydatów i pracowników w zawodzie operator maszyn drogowych.
Szkolenia prowadzone są oddzielnie dla każdej maszyny i urządzenia wymienionego w stosownych
rozporządzeniach.
Ośrodki szkoleniowe posiadające certyfikat do prowadzenia szkoleń organizują kursy dla operatora
poszczególnych maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Kurs kończy się egzaminem
i wydaniem książeczki operatora na daną maszynę. Dokument ten wydawany jest przez centralną
instytucję zajmującą się prowadzeniem rejestrów wydawanych uprawnień.
Przykładowa tematyka szkoleń na operatora maszyn drogowych obejmuje następujące zagadnienia:
 podstawy rysunku technicznego budowlanego i maszynowego,
 rodzaje, budowa i technologia pracy maszynami do robót ziemnych,
 użytkowanie eksploatacyjne maszyn do robót ziemnych,
 podstawy elektrotechniki,
 podstawowe wiadomości o drogach,
 rodzaje, budowa i technologia pracy maszynami do robót drogowych,
 przepisy BHP, ochrony ppoż. podczas użytkowania, obsługi i transportu maszyn do robót
ziemnych i drogowych.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami lub zaświadczeniami.
W Polsce obsługiwanie maszyn drogowych wymaga specjalnych uprawnień uzyskiwanych po
wcześniejszym szkoleniu, a następnie zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją
powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz
otrzymaniu świadectwa i wpisu do „Książki operatora maszyn roboczych”. Taki tryb uzyskiwania
uprawnień wynika z tego, że zawód operator maszyn drogowych należy do grupy zawodów
regulowanych.
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: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
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
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4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie operator maszyn drogowych jest
zróżnicowane i wynosi najczęściej od 2500 zł do 4500 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na jeden
etat.
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest m.in. od:
 szczegółowego zakresu zadań,
 rodzaju obsługiwanej maszyny,
 wielkości, profilu, kategorii przedsiębiorstwa,
 wykształcenia i stażu pracy,
 regionu zatrudnienia,
 koniunktury na rynku zawodowym.
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: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie operator maszyn drogowych możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją kończyn dolnych (05-R) – po identyfikacji indywidualnych barier, racjonalnym
przystosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków oraz stanowiska pracy, która nie
wyklucza samodzielnego przemieszczania się,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewniają ostrość widzenia.
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
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ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO: https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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: 31.10. 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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
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 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068).
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 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
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 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 Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 583).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 124).

Literatura branżowa:



Brzęcki M.: Operator ręcznych maszyn do robót drogowych. Wydawnictwo KaBe, Krosno 2010.
Jodłowski M.: Operator maszyn do robót drogowych. Wydawnictwo KaBe, Krosno 2009.
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Jodłowski M.: Operator maszyn do robót ziemnych. Wydawnictwo KaBe, Krosno 2007.
Koselnik G.: Poradnik operatora. Koparka jednonaczyniowa. Wydawnictwo Grafton Projekt,
Warszawa 2015.
Rolla S.: Technologia robót w budownictwie drogowym. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 1997.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10. 2018]:










Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Encyklopedia Zarządzania – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
https://mfiles.pl/pl/index.php/Specyfikacja_Istotnych_Warunk%C3%B3w_Zam%C3%B3wienia
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:
https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/d/dokumentytechniczne_8162/D%20-%2005.03.04.pdf
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Operator maszyn i urządzeń do
robót ziemnych i drogowych 834209
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/834209.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Roboty drogowe inwestycyjne - Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego:
http://www.drogowa.strefa.pl/ost/inwOST.htm#etykieta
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS:
http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardy-orzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazydanych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

1

Dokumentacja
techniczno-ruchowa
(DTR)

Dokumentacja zawierająca wszystkie informacje
niezbędne dla poprawnej technicznie, bezpiecznej,
wydajnej i ekonomicznej eksploatacji maszyny.

2

Frezarki

Maszyny do usuwania uszkodzonych nawierzchni
dróg.

21

Źródło
Jodłowski M.: Operator
maszyn do robót ziemnych.
Wydawnictwo KaBe, Krosno
2007
Jodłowski M.: Operator
maszyn do robót ziemnych.
Wydawnictwo KaBe, Krosno
2007

INFORMACJA O ZAWODZIE – Operator maszyn drogowych 834202
3

Książka maszyny (KM)

Książka maszyny – dokument zakładany przez
przedsiębiorstwo użytkujące maszynę lub właściciela
w dwóch egzemplarzach, z których jeden powinien
prowadzić operator maszyny, a drugi pozostawać
w aktach wydziału nadzorującego maszynę lub
aktach właściciela; zawiera zbiór formularzy do
bieżącego dokonywania wpisów przez operatora.

Jodłowski M.: Operator
maszyn do robót ziemnych.
Wydawnictwo KaBe, Krosno
2007

4

Książka operatora
maszyn roboczych

Dokument potwierdzający pozytywne zdanie
egzaminu państwowego uprawniającego do pracy
na stanowisku operatora.

5

Koparki

Maszyny służące do odspajania urobku od calizny
gruntu i usuwania go na środki transportowe lub na
odkład.

6

Repawer

7

Remixery

Maszyna przeznaczona do frezowania istniejącej
nawierzchni jezdni wraz z podbudową
i wprowadzająca do uzyskanego granulatu środek
wiążący taki jak: cement, emulsja lub asfalt
spieniony w celu zastosowania go jako stabilnej
podbudowy.
Maszyny do recyklingu na gorąco.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://www.legiswydawnictwo.pl/files/265314
657/file/BHP.Zalacznik_nr_2.p
df
[dostęp: 31.10.2018]
Jodłowski M.: Operator
maszyn do robót ziemnych.
Wydawnictwo KaBe, Krosno
2007
Jodłowski M.: Operator
maszyn do robót ziemnych.
Wydawnictwo KaBe, Krosno
2007

8

Równiarki

Maszyny przeznaczone do równania i profilowania
terenu.

9

Skrapiarki

Maszyny do równomiernego skrapiania bitumem
nawierzchni poddanych powierzchniowemu
utrwaleniu.

10

Spycharki

Maszyny przeznaczone do odspajania gruntu
i przesuwania urobku oraz urabiania gruntu
i wyrównywania terenu.

11

Urządzenia
bezpieczeństwa ruchu
drogowego (BRD)

Urządzenia służące optycznemu prowadzeniu ruchu
drogowego, stosowane też przy robotach
prowadzonych w pasie drogowym i zabezpieczające
remontowane odcinki jezdni, a także informujące
kierujących pojazdami o zmianach w ruchu.

12

Utrzymanie drogi

Wykonywanie robót konserwacyjnych,
porządkowych i innych zmierzających do
zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym
odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

13

Walce drogowe

Maszyny składające się z zespołu cylindrycznych
walców służące do zagęszczania powierzchni gruntu
lub warstw drogi.

14

Zgarniarki

Maszyny spełniające funkcję samozaładowczej
maszyny i samowyładowczego środka
transportowego.

22

Jodłowski M.: Operator
maszyn do robót ziemnych.
Wydawnictwo. KaBe, Krosno
2007
Jodłowski M.: Operator
maszyn do robót ziemnych.
Wydawnictwo KaBe, Krosno
2007
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maszyn do robót ziemnych.
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2007
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2007
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://edroga.pl/inzynieriaruchu/urzadzenia-brdwarunki-stosowania-i24023587
[dostęp: 31.10.2018]
https://www.gddkia.gov.pl/fr
ontend/web/userfiles/articles
/d/dokumentytechniczne_8162/D%20%2005.03.04.pdf
[dostęp: 31.10.2018]
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maszyn do robót ziemnych.
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www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

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

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

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