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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Dyspozytor ruchu kolejowego 831212

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu


Dyspozytor.

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


8312 Railway brake, signal and switch operators.

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 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:




Hanna Federowicz – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Biuro Strategii, Warszawa.
Marek Szyszka – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, Warszawa.
Tomasz Tarnowski – DORADCA Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Włodzimierz Walkusz – DORADCA Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Adrian Busse – DB Cargo Polska S.A., Zabrze.
Jarosław Łukawski – PKP Cargo S.A. Północny Zakład Spółki, Gdynia.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Janusz Lehmann – Związek Zawodowy Dyspozytorów, Gdańsk.
Elżbieta Próchenko – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, Siedlce.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
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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
Dyspozytor ruchu kolejowego odpowiada za planowy i bezpieczny ruch pociągów pasażerskich
i towarowych. W przypadku wystąpienia utrudnień eksploatacyjnych24 organizuje ruch pociągów tak,
aby zminimalizować ich opóźnienia, zachowując właściwy poziom bezpieczeństwa pasażerów
i przewożonych towarów.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Dyspozytor ruchu kolejowego nadzoruje i koordynuje realizację przydzielonych tras dla pociągów
pasażerskich i towarowych po liniach kolejowych w obrębie wyznaczonego regulaminem
dyspozytury14 obszaru. W swojej pracy zajmuje się prowadzeniem ruchu pociągów na wyznaczonym
obszarze linii kolejowych w oparciu o rozkład jazdy. W przypadku zakłóceń ruchu pociągów ściśle
współpracuje z dyżurnymi ruchu3 w celu minimalizacji opóźnień. Odpowiada za przestrzeganie zasad
postępowania obowiązujących w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak np.: wypadek na przejeździe
kolejowym, wykolejenie pociągu, rozerwanie pociągu, defekt pociągu, potrącenie człowieka. Zajmuje
się prowadzeniem dokumentacji i obsługą systemów wspomagających prowadzenie ruchu
kolejowego.
Dyspozytor ruchu kolejowego podczas pełnienia dyżuru ściśle współpracuje z dyspozytorami na
sąsiednich obszarach oraz z innymi służbami na podległym mu obszarze linii kolejowych.
Współpracuje ze służbami mundurowymi oraz innymi podmiotami nadzorującymi sytuacje kryzysowe
i sytuacje związane z bezpieczeństwem interesów obywateli i interesów państwa (np. służby celne,
służby graniczne, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, służby zajmujące się ochroną środowiska).
Sposoby wykonywania pracy
W swojej pracy dyspozytor ruchu kolejowego wykonuje działania polegające m.in. na:
 koordynowaniu pracy dyżurnych ruchu w zakresie planowej realizacji rozkładu jazdy,
 współpracy z dyspozytorami zakładowymi i dyspozytorami różnych przewoźników13 w zakresie
minimalizacji wpływu zakłóceń na ruch pociągów,
 podejmowaniu decyzji o pierwszeństwie przejazdu pociągów na podstawie informacji
otrzymywanych od dyżurnych ruchu i danych przesyłanych za pomocą wykresu graficznego,
wygenerowanego w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej SEPE19,
 wykazywaniu przyczyn opóźnień pociągów w SEPE,
 nadzorowaniu i czuwaniu nad bezpiecznym przewozem przesyłek nadzwyczajnych (towary
niebezpieczne dużego ryzyka TWR21, towary niebezpieczne TN20).
Dyspozytor ruchu kolejowego odpowiada za ochronę, przechowywanie i przetwarzanie danych
prawnie chronionych, w zakresie przydzielonych czynności służbowych. Zapewnia ochronę przed ich
ujawnieniem, udostępnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Dyspozytor ruchu kolejowego pracuje w odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach biurowych
nazywanych dyspozyturą2, które nie są dostępne są dla osób postronnych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Dyspozytor ruchu kolejowego w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 łączność selektorową6 z rejestratorem rozmów,
 łączność dyspozytorską5 (łączność ogólna i komórkowa oraz komunikatory programowe4),
 awaryjne zasilanie energetyczne,
 zestawy sprzętu komputerowego z zainstalowanym systemem SEPE oraz z pozostałym
niezbędnym oprogramowaniem,
 pulpit dyspozytorski do rysowania wykresów rzeczywistego biegu pociągu, wykorzystywany
w przypadku awarii systemów,
 wykresy rzeczywistego biegu pociągów w wersji papierowej,
 podgląd terenu kolejowego o szczególnym znaczeniu z systemu monitoringu wizyjnego
(np.: przejazdy kolejowo-drogowe, przejścia podziemne, perony, dworce i inne budynki
kolejowe).
Organizacja pracy
Dyspozytor ruchu kolejowego pracuje według harmonogramów dyżurów. Osoba pracująca w tym
zawodzie może pracować do 12 godzin na dobę. Praca odbywa się w dni powszednie i święta
w systemie zmianowym, w ruchu ciągłym.
Dyspozytor ruchu kolejowego zobowiązany jest do pełnienia swoich czynności do czasu ich przejęcia
przez zmiennika. Współpracuje z przewoźnikami, z dyspozytorami zakładów linii kolejowych oraz
z dyspozytorami sąsiednich obszarów.
Dyspozytor ruchu kolejowego wykonuje swoje obowiązki ściśle według procedur i wytycznych
wynikających z regulaminu wewnętrznego stanowiska pracy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Dyspozytor ruchu kolejowego może być narażony na czynniki wynikające z:
 pracy przy monitorze komputerowym, której możliwe konsekwencje to:
• przewlekłe choroby narządu wzroku,
• choroby neurologiczne, np. epilepsja,
• chroniczne bóle głowy;
 wykonywania pracy w nocy, mogącego skutkować:
• bezsennością,
• zmęczeniem,
• wrzodami żołądka;
 odbierania i przekazywania licznych informacji, z możliwymi konsekwencjami takimi, jak:
• obciążenia nerwowo-psychiczne (obciążenie umysłu, przeciążenie lub niedociążenie
percepcyjne, obciążenie emocjonalne, stres),
• przewlekłe choroby układu nerwowego,
• zespół stresu przewlekłego.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód dyspozytor ruchu kolejowego ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zmysł równowagi,
 szybki refleks,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 przewidywanie przyszłych zdarzeń na podstawie obecnej sytuacji ruchowej,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 zdolność do łatwego przyswajania obsługi urządzeń,
 zdolność rozwiązywania problemów,
 zdolność do egzekwowania wydawanych poleceń,
 łatwość wypowiadania się w mowie,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 zdolność nawiązania kontaktu z ludźmi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 zdolność skutecznego przekonywania;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 wysoka samodyscyplina,
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 gotowość do współdziałania,
 rzetelność i dokładność,
 otwartość w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi,
 odpowiedzialność,
 odporność emocjonalna i zrównoważenie,
 radzenie sobie ze stresem.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
Pracę dyspozytora ruchu kolejowego zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego.
W tym zawodzie duże znaczenie ma sprawność narządu wzroku i słuchu. Ze względu na szybkie
tempo pracy dyspozytor powinien być odporny na stres.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu dyspozytor ruchu kolejowego są:
 choroby powodujące utratę przytomności (cukrzyca, epilepsja),
 zaburzenia psychiczne (schizofrenia, depresja, zaburzenia nerwicowe),
 upośledzenie umysłowe,
 niesprawność narządu wzroku niedająca się skorygować okularami,
 niesprawność narządu słuchu niedająca się skorygować aparatem słuchowym.
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
Do podjęcia pracy w zawodzie dyspozytor ruchu kolejowego preferowane jest wykształcenie średnie
i co najmniej siedmioletni staż pracy na kolei, w tym trzyletni staż na stanowisku dyżurnego ruchu.
W tym zawodzie mogą pracować również osoby z wykształceniem wyższym i co najmniej trzyletnim
stażem pracy na kolei, w tym dwuletnim stażem na stanowisku dyżurnego ruchu.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie dyspozytor ruchu kolejowego preferowane są kwalifikacje:
 na poziomie średnim: dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu
kolejowego,
 na poziomie wyższym: dyplom inżyniera w specjalności systemów kierowania i sterowania
ruchem kolejowym oraz techniki sterowania ruchem kolejowym.
Ponadto, preferowana jest znajomość w stopniu co najmniej podstawowym:
 języków obcych, w szczególności języka angielskiego, a na stacjach granicznych języka sąsiadującego
z Polską państwa,
 obsługi komputera w zakresie programów biurowych i pocztowych.
WAŻNE:
Każda osoba pracująca na tym stanowisku poddawana jest cyklicznie badaniom lekarskim oraz szkoleniom
dedykowanym dyspozytorom.
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
Dyspozytor ruchu kolejowego może awansować na:
 stanowisko starszego dyspozytora ruchu kolejowego po czterech latach pracy,
 stanowisko dyspozytora zmianowego – koordynatora po ośmiu latach pracy jako dyspozytor, w tym
pięciu latach w specjalności dyspozytor ds. planowania lub dyspozytor ds. kryzysowych,
 stanowiska kierownicze związane z zarządzaniem i organizacją przewozów kolejowych.
7
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stanowisko dyspozytora zmianowego – koordynatora po ośmiu latach pracy jako dyspozytor, w tym
pięciu latach w specjalności dyspozytor ds. planowania lub dyspozytor ds. kryzysowych,
stanowiska kierownicze związane z zarządzaniem i organizacją przewozów kolejowych.

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie dyspozytor ruchu kolejowego nie ma możliwości potwierdzenia
kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.
W ramach zawodu pokrewnego (szkolnego) technik transportu kolejowego można potwierdzić
(w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) kwalifikacje:
 AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów,
 AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.
Zazwyczaj pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia pracowników wymagane na
stanowisko dyspozytora. Kompetencje potwierdzane są egzaminami wewnętrznymi.
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 dyspozytor ruchu kolejowego może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Technik transportu kolejowego
Konstruktor rozkładów jazdy
Dyspozytor ruchu metra

S

Kod zawodu
311928
432305
831202

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie dyspozytor ruchu kolejowego wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Nadzorowanie ruchu wszystkich pociągów zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy w obszarze
swojego działania.
Z2 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi, regulaminami.
Z3 Planowanie jazd pociągów9, w tym z innymi zarządcami kolei25.
Z4 Regulowanie ruchu pociągów oraz ustalanie kolejności wyprawiania pociągów, w przypadkach
wystąpienia utrudnień eksploatacyjnych.
Z5 Koordynowanie pracy osób związanych z przewozami pasażerskimi i towarowymi, w warunkach
wystąpienia utrudnień eksploatacyjnych.
Z6 Organizowanie ruchu pociągów w sytuacjach kryzysowych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Monitorowanie i koordynowanie
zapewniających właściwy poziom realizacji rozkładu jazdy pociągów

działań

Kompetencja zawodowa Kz1: Monitorowanie i koordynowanie działań zapewniających właściwy
poziom realizacji rozkładu jazdy pociągów obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do
realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z1 Nadzorowanie ruchu wszystkich pociągów zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy
w obszarze swojego działania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady obsługi SEPE;
Warunki udostępniania infrastruktury
16
przewoźnikom, w tym regulamin sieci ;
18
Aktualnie obowiązujący sieciowy rozkład jazdy
17
i dodatki do rocznego rozkładu jazdy ;
Zasady obiegu informacji i komunikacji
z dyżurnymi ruchu na liniach kolejowych
w zarządzanym obszarze;
Przepisy, instrukcje i wytyczne w zakresie
zagadnień związanych bezpośrednio
z powierzonymi obowiązkami;
Instrukcje dla dyspozytora zarządcy
infrastruktury kolejowej.









Rejestrować w SEPE każdy przejazd pociągu lub
10
pojazdu kolejowego ;
Powiadamiać dyżurnych ruchu o pociągach
zaplanowanych do uruchomienia oraz
o pociągach specjalnych i warunkach ich
przejazdu;
11
Nadzorować ruch pojazdów trakcyjnych ,
1
drezyn motorowych i pojazdów
specjalistycznych;
Pozyskiwać i rejestrować na bieżąco informacje
od dyżurnych ruchu o uruchomieniu i przebiegu
pociągów;
Kontrolować przestrzeganie procedur
postępowania w określonej sytuacji.

Z2 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi, regulaminami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zasady prowadzenia dokumentacji techniczno-ruchowej;
Zasady dokumentowania sytuacji przewozowej
w SEPE;
Instrukcje i zarządzenia w zakresie zadań
8
powierzonych pionowi dyspozytorskiemu ;
Wyciągi z regulaminów wewnętrznych
dyspozytur zakładów linii kolejowych z własnego
obszaru działania;
Plany zapewnienia bezpieczeństwa przewozu
towarów wysokiego ryzyka (TWR);
15
Regulamin RID oraz regulacje dotyczące
przewozu towarów niebezpiecznych;
Harmonogramy zamknięć torowych
na zarządzanym obszarze;
Zasady prowadzenia kontroli realizacji zamknięć
torowych.







Prowadzić na bieżąco dokumentację, wpisując
istotne uwagi mające wpływ na proces realizacji
rozkładu jazdy, np. wszelkie odchylenia od
rozkładu jazdy;
Prowadzić na bieżąco dziennik telefoniczny;
Nadzorować i korygować bądź wprowadzać
informacje do systemu SEPE, związane
ze wszystkimi odstępstwami od planów ruchu
kolejowego oraz pociągach o najwyższym
priorytecie przejazdu;
Nadzorować bezpieczny przewóz przesyłek
TWR;
Prowadzić kontrolę realizacji zamknięć torowych
na zarządzanym obszarze, z opisem odstępstw
od harmonogramu zamknięć torowych.

Z3 Planowanie jazd pociągów, w tym z innymi zarządcami kolei
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Instrukcje i wytyczne dotyczące zasad
planowania dyspozytorskiego;
Zasady obsługi SEPE w zakresie planowania jazd
pociągów;
Zasady postępowania opisane w instrukcjach
o przewozie przesyłek nadzwyczajnych
oraz o postępowaniu przy przewozie koleją
towarów niebezpiecznych;
Mapę sieci kolejowej zarządzanego obszaru







9

Przyjmować od przewoźnika zgłoszenie realizacji
przydzielonych tras przejazdu pociągów;
Wprowadzać dane identyfikacyjne pociągu
do systemu SEPE;
Planować przejazdy pociągów z dyspozytorami
sąsiadujących obszarów i zarządami innych kolei
w godzinach określonych regulaminem;
Rejestrować plan jazd pociągowych w SEPE;
Postępować zgodnie z zasadami określonymi
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oraz parametry i rodzaj urządzeń sterowania
23
ruchem kolejowym (srk) , zasilania
elektrotrakcyjnego każdej zarządzanej linii
kolejowej;
Informacje o taborze kolejowym.





w instrukcjach, w przypadku włączenia do
składu pociągu wagonów z towarami wysokiego
12
ryzyka, przesyłek nadzwyczajnych (PN)
wymagających szczególnego nadzoru;
Uzgadniać z dyspozytorami sąsiednich obszarów
i z przewoźnikami organizację ruchu pociągów
tak, aby w przypadku wystąpienia utrudnień,
minimalizować odchylenia od rozkładu jazdy;
Decydować o zmianach w organizacji ruchu.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie ruchu pociągów w przypadku
wystąpienia utrudnień eksploatacyjnych
Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie ruchu pociągów w przypadku wystąpienia utrudnień
eksploatacyjnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane
są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Regulowanie ruchu pociągów oraz ustalanie kolejności wyprawiania pociągów, w przypadkach
wystąpienia utrudnień eksploatacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady obiegu informacji o bieżącej sytuacji
ruchowo-przewozowej;
Instrukcje o prowadzeniu ruchu pociągów;
Zasady zawarte w instrukcji o postępowaniu
w sprawach poważnych wypadków, wypadków
i incydentów oraz trudności eksploatacyjnych
na liniach kolejowych;
Regulaminy pracy zespołów szybkiego usuwania
usterek i awarii;
Zasady dokumentowania zdarzeń na liniach
kolejowych.







Informować dyżurnych ruchu zainteresowanych
stacji o opóźnieniach pociągów pasażerskich
i planowanych pociągach towarowych;
Przyjmować zgłoszenia o wypadkach
i wydarzeniach kolejowych;
Oceniać kategorię zdarzenia i stosować
odpowiednią procedurę postępowania;
Podejmować działania mające na celu
minimalizację wpływu zdarzenia na ruch
pociągów, zgodnie z instrukcjami;
Opisywać w systemie SEPE rodzaj zdarzenia,
przyczyny powstania i podjęte działania.

Z5 Koordynowanie pracy osób związanych z przewozami pasażerskimi i towarowymi
w warunkach wystąpienia utrudnień eksploatacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Regulamin wewnętrzny dyspozytury w zakresie
obowiązków i procedur postępowania;
Instrukcję o postępowaniu w sprawach
poważnych wypadków, wypadków i incydentów
w transporcie kolejowym;
Wyciągi z regulaminów wewnętrznych
dyspozytur zakładów linii kolejowych z własnego
obszaru działania;
Zasady zgłaszania użytkowników do systemu
powiadamiania o wypadkach i wydarzeniach na
kolei – „komunikatora SMS” oraz ich usuwania;
Instrukcję o zapewnieniu sprawności kolei
w zimie;
Zasady komunikacji z dyspozytorami sąsiednich
obszarów i przewoźników.
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Przekazywać na bieżąco pozyskane od
dyżurnych ruchu informacje o wypadkach,
incydentach, wydarzeniach, usterkach
elementów infrastruktury kolejowej,
kradzieżach i dewastacji, do dyspozytora
koordynatora;
Powiadamiać odpowiednie zespoły szybkiego
usuwania usterek i awarii oraz koordynować
prace związane z ich usuwaniem;
Powiadamiać dyspozytorów liniowych
sąsiednich obszarów o utrudnieniach
w prowadzeniu ruchu pociągów;
Współpracować z dyspozytorami przewoźników
w zakresie podejmowania decyzji o zmianach
w ruchu pociągów, ich obsługi oraz
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ewentualnym uruchomieniu komunikacji
zastępczej;
22
Ustalać z uczestnikami procesu przewozowego
zasady prowadzenia ruchu pociągów,
do momentu przywrócenia porządku zgodnego
z rozkładem jazdy;
Powiadamiać dyżurnych ruchu o zmianach
w kolejności przyjmowania i wyprawiania
pociągów;
Realizować zadania procesu przewozowego
w zimowych warunkach pogodowych.

Z6 Organizowanie ruchu pociągów w sytuacjach kryzysowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady organizacji kolejowego systemu
zarządzania kryzysowego w czasie wystąpienia
zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych na liniach
kolejowych, budynkach i budowlach
przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy,
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;
Zasady monitorowania bieżącej pracy
eksploatacyjno-przewozowej i postępowania
w czasie wystąpienia zagrożeń, sytuacji
kryzysowych, innych wydarzeń na liniach
kolejowych oraz w budynkach i budowlach
przeznaczonych do obsługi osób i rzeczy,
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;
Instrukcję o kolejowym ratownictwie
technicznym;
Procedury reagowania kryzysowego (scenariusze
działań) zawierające: działania na wypadek
zaistnienia katastrof naturalnych, ataków
terrorystycznych lub sabotażowych, strajków
i protestów połączonych z blokadą torów
i obiektów kolejowych.













Przekazywać do dyspozytury wyższego szczebla
oraz kierownictwa dyspozytury informację
o wystąpieniu sytuacji kryzysowej lub
nadzwyczajnej;
Zapewniać obieg informacji o bieżącym stanie
procesu eksploatacyjno-przewozowego na
zarządzanym obszarze;
Wprowadzać doraźne zmiany w organizacji
ruchu pociągów w zagrożonym rejonie;
Wprowadzać ograniczenia przewozowe
lub wstrzymywać ruch pociągów, ze
szczególnym uwzględnieniem przewozu osób i
przesyłek TWR, PN i materiałów szczególnie
7
niebezpiecznych (MSN) , w zagrożonym rejonie;
Opracowywać i wdrażać alternatywne sposoby
prowadzenia ruchu pociągów;
Wydawać dyspozycje o zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, a w razie potrzeby wezwać służby
ratunkowe;
Powiadamiać wskazane w procedurach organy
administracji rządowej i samorządowej oraz
wskazane instytucje;
Przekazywać informacje i meldunki na zasadach
określonych w procedurach.

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






Ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane działania związane z nadzorem i koordynacją
przydzielonych tras dla pociągów pasażerskich i towarowych.
Przestrzegania dyscypliny wynikającej z przepisów, regulaminów i poleceń przełożonych.
Wykonywania zadań ze szczególną sumiennością, wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności
i doświadczenie.
Wykazywania otwartości na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy.
Podejmowania trafnych decyzji, na podstawie analizy sytuacji oraz własnej wiedzy i doświadczenia.
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Wykorzystywania narzędzi, wiedzy i pomysłów, w procesie rozwiązywania problemów.
Przekazywania niezbędnych informacji tak, aby inni mogli wykonywać swoje zadania w sposób
jasny, logiczny, we właściwym czasie.
Skupiania wysiłku na sprawach najważniejszych, a jednocześnie dużej podzielności uwagi,
ze względu na konieczność częstego wykonywania kilku czynności równocześnie.
Radzenia sobie ze stresem, zachowania spokoju w emocjonalnie trudnych sytuacjach.
Stosowania zasad kultury osobistej i zasad etyki zawodowej.

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
dyspozytor ruchu kolejowego.
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 dyspozytor ruchu kolejowego

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 dyspozytor ruchu kolejowego 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
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Dyspozytor ruchu kolejowego może podjąć pracę:
 u zarządców infrastruktury kolejowej (ogólnodostępnej albo prywatnej),
 w przedsiębiorstwach uprawnionych, na podstawie uzyskanych licencji, do wykonywania
przewozów kolejowych pasażerskich i towarowych, w tym również po infrastrukturze kolei
wąskotorowej.
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 prowadzi się kształcenia
kandydatów do pracy w zawodzie dyspozytor ruchu kolejowego.
W ramach zawodu pokrewnego (szkolnego) technik transportu kolejowego można potwierdzić
kwalifikacje:
 AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów,
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AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) w tym zawodzie mogą być organizowane przez:
 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.
Kompetencje właściwe dla ww. kwalifikacji potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu (również w trybie eksternistycznym).
Wykształcenie preferowane dla zawodu dyspozytor ruchu kolejowego oferują również szkoły wyższe,
kształcące na kierunkach technicznych, w specjalnościach np.: systemy kierowania i sterowania
ruchem kolejowym oraz techniki sterowania ruchem kolejowym.
Szkolenie
Pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia wstępne dla osób nowozatrudnionych oraz
szkolenia dla pracowników w zawodzie dyspozytor ruchu kolejowego.
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.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie dyspozytor ruchu kolejowego waha
się od 3000 zł do 7000 zł brutto miesięcznie, w przeliczeniu na jeden etat. Zarobki w zawodzie
uzależnione są od stażu pracy, wykształcenia oraz indywidualnych negocjacji z pracodawcą.
Poziom wynagrodzeń:
 w przypadku stanowisk o niższym poziomie wymagań (np. dyspozytor zakładowy, liniowy)
nie przekracza często 4000 zł brutto,
 na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji oraz znacznego doświadczenia
(np. dyspozytor planista, ds. pasażerskich, ds. kryzysowych) kształtuje się w przedziale od 4000 zł
do 7000 zł brutto.
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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 dyspozytor ruchu kolejowego możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza bardziej precyzyjnych
czynności i pracy przy komputerze,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest możliwa do skorygowania szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i in., pod warunkiem, że schorzenie to nie powoduje
konieczności nagłego lub częstego opuszczania stanowiska pracy oraz nie wyklucza możliwości
pracy zmianowej.
WAŻNE
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

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

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 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 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn.
zm.).
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 Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 755).
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 Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie
pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem
i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów
kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 46).
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).
Zarządzenie Nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu
Zarządzania Kryzysowego (Dz. U. Ministra Infrastruktury poz. 23).
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Stankiewicz R.: Atlas linii kolejowych Polski 2010. Wydawnictwo Eurosprinter, Rybnik 2010.
Towpik K.: Infrastruktura transportu kolejowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2009.
Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T.: Infrastruktura magazynowa i transportowa.
Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:











Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Forum internetowe zajmujące się tematyką kolejową: https://www.forumkolejowe.pl/foruminfrastruktura-i-ruch-kolejowy_66
Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe: https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Strona Internetowa PKP PLK S.A.: https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/aktyprawne-i-przepisy/instrukcje-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-wydruku
Strona internetowa wydawnictwa rynek-kolejowy, artykuł: https://www.rynekkolejowy.pl/wiadomosci/kulisy-pracy-dyspozytorow-ruchu-pkp-intercity-82903.html
Strona internetowa wydawnictwa zajmującego się tematyką kolejową: https://kurierkolejowy.eu
Strona internetowa Urzędu Transportu Kolejowego: https://utk.gov.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

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

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

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

Czynności
zawodowe

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

Edukacja formalna

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

Edukacja
pozaformalna

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

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

Tytuł zawodowy

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

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

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

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Drezyna motorowa

Pomocniczy pojazd kolejowy z napędem spalinowym,
służący do przewozu pracowników i materiałów
w celu utrzymywania nawierzchni linii kolejowej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/d
rezyna.html
[dostęp: 31.10.2018]

2

Dyspozytura

Ośrodek wydający dyspozycje podległym sobie
placówkom lub osobom.

https://sjp.pwn.pl/sjp/dyspoz
ytura;2555803.html
[dostęp: 31.10.2018]
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3

Dyżurny ruchu

Wykwalifikowany pracownik kolei, którego głównym
zadaniem jest prowadzenie ruchu pociągów na danej
stacji albo w jej określonym rejonie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 30 grudnia
2014 r. w sprawie
pracowników zatrudnionych
na stanowiskach
bezpośrednio związanych z
prowadzeniem
i bezpieczeństwem ruchu
kolejowego oraz z
prowadzeniem określonych
rodzajów pojazdów
kolejowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 46)

4

Komunikator
programowy

Program komputerowy pozwalający na przesyłanie
natychmiastowych komunikatów pomiędzy
komputerami.

https://pl.glosbe.com/pl/pl/k
omunikator
[dostęp: 31.10.2018]

5

Łączność dyspozytorska

Łączność wykorzystywana przez dyspozytora
do uzyskiwania niezbędnych informacji od dyżurnych
ruchu, w celu koordynacji i kontroli przewozów
kolejowych na podległym obszarze.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie Towpik K.:
Infrastruktura transportu
kolejowego. OW PW,
Warszawa 2009

6

Łączność selektorowa

System pozwalający na telefoniczne porozumiewanie
się dyspozytora z dyżurnymi ruchu, za pomocą funkcji
indywidualnego wywołania każdego dyżurnego ruchu
z osobna, wywołania grupowego kilku dyżurnych ruchu
lub jednoczesnego wywołania zbiorowego wszystkich
użytkowników sieci przypisanych do dyspozytora.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie Towpik K.:
Infrastruktura transportu
kolejowego. OW PW,
Warszawa 2009

7

Materiały szczególnie
niebezpieczne (MSN)

Materiały szczególnie niebezpieczne, są to materiały
charakteryzujące się wyjątkowo szkodliwymi
właściwościami niebezpiecznymi dla życia i zdrowia
człowieka oraz środowiska naturalnego. Materiały te
wyodrębniono spośród towarów wymienionych
w regulaminie RID dla specjalnego postępowania
przy przewozie na sieci PKP.

http://kolej.krb.com.pl/wytyc
zne/rozdz1.html
[dostęp: 31.10.2018]

8

Pion dyspozytorski

Oznacza dyspozytorów zatrudnionych w jednej
jednostce organizacyjnej, np. PLK, regulujących
i koordynujących całokształt pracy związanej z ruchem
kolejowym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Przepisy
wewnętrzne PKP PLK S.A.
Instrukcja dla dyspozytora
zarządcy infrastruktury
kolejowej Ir-13 (R-23)

9

Planowanie jazd
pociągów

Uzgadnianie z przewoźnikami kursowania, odwołania
lub zmiany trasy dla pociągu oraz ustalenie czy
w składzie pociągu znajdują się przesyłki objęte
specjalnym nadzorem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Przepisy
wewnętrzne PKP PLK S.A.
Instrukcja o rozkładzie jazdy
pociągów Ir-11

10

Pojazd kolejowy

Pojazd dostosowany do poruszania się na własnych
kołach po torach kolejowych; pojazdy kolejowe dzielą
się na tabor kolejowy i pojazdy pomocnicze.

Przepisy wewnętrzne PKP PLK
S.A. Instrukcja o prowadzeniu
ruchu pociągów Ir-1

11

Pojazd trakcyjny

Pojazd szynowy z własnym układem napędowym.

https://pl.glosbe.com/pl/pl/p
ojazd%20trakcyjny
[dostęp: 31.10.2018]
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12

Przesyłki nadzwyczajne
(PN)

Przesyłki nadzwyczajne, rzeczy i pojazdy, których
transport może powodować trudności w przewozie
koleją i wymaga zachowania szczególnych warunków
techniczno-ruchowych, ze względu na:
 kształt, rozmiary lub masę,
 sposób załadowania, rozmieszczenia
i zabezpieczenia na wagonie,
 użyte środki przewozowe,
 drogę przewozu.

Przepisy wewnętrzne PKP PLK
S.A. Instrukcja o przewozie
przesyłek nadzwyczajnych Ir10 (R-57)

13

Przewoźnik

Przedsiębiorca, który na podstawie licencji wykonuje
przewozy kolejowe lub świadczy usługę trakcyjną.

Przepisy wewnętrzne PKP PLK
S.A. Instrukcja dla
dyspozytora zarządcy
infrastruktury kolejowej Ir 13

14

Regulamin dyspozytury

Zbiór przepisów określających zadania i obowiązki
dyspozytorów, w zakresie nadzoru i koordynacji pracy
osób realizujących proces eksploatacyjno-przewozowy

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Przepisy
wewnętrzne PKP PLK S.A.
Instrukcja dla dyspozytora
zarządcy infrastruktury
kolejowej Ir - 13

15

Regulamin RID

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami
towarów niebezpiecznych (Regulamin RID),
stanowiącego załącznik C do Konwencji
o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF),
której Polska jest sygnatariuszem.

https://www.gov.pl/infrastru
ktura/przewoz-towarowniebezpiecznych
[dostęp: 31.10.2018]

16

Regulamin sieci

Opisane warunki korzystania z infrastruktury kolejowej
i regulamin przydzielania oraz korzystania
z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych
przewoźników kolejowych, w ramach rozkładu jazdy.

https://www.plk-sa.pl/dlaklientow-ikontrahentow/warunkiudostepniania-infrastrukturyi-regulaminy/zasadyudostepniania-infrastrukturykolejowej
[dostęp: 31.10.2018]

17

Roczny rozkład jazdy

Plan, według którego mają odbywać się przejazdy
pociągów na danej sieci kolejowej lub na jej części,
obowiązujący pomiędzy dwoma kolejnymi zmianami
rozkładu jazdy pociągów następującymi o północy
w drugą sobotę grudnia.

Przepisy wewnętrzne PKP PLK
S.A. Instrukcja o rozkładzie
jazdy pociągów Ir - 11

18

Sieciowy rozkład jazdy

Zbiór informacji o wszystkich pociągach kursujących po
sieci kolejowej PKP. Obecnie aplikacja „Sieciowy
rozkład jazdy pociągów” przygotowana przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://www.transportszynow
y.pl/kolprowwypr.php
[dostęp: 31.10.2018]

19

System Ewidencji Pracy
Eksploatacyjnej (SEPE)

System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej jest systemem,
który gromadzi dane dotyczące obciążenia odcinków
linii kolejowych, w podziale na kategorie pociągów
uruchamianych na sieci PKP PLK S.A.

https://www.eltegps.pl/prod
ukty/kolej/modul-integracji-zsystemem-sepe.html
[dostęp: 31.10.2018]

20

Towary niebezpieczne
(TN)

Towary niebezpieczne - materiały lub przedmioty,
których przewóz transportem kolejowym jest
zabroniony, albo dopuszczony na ściśle określonych
warunkach, zawartych w przepisach szczególnych,
tj. w RID.

https://www.gov.pl/infrastru
ktura/przewoz-towarowniebezpiecznych
[dostęp: 31.10.2018]
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21

Towary niebezpieczne
dużego ryzyka (TWR)

Towary niebezpieczne wysokiego ryzyka określone
w Regulaminie RID w dziale 1.10.

https://www.gov.pl/infrastru
ktura/przewoz-towarowniebezpiecznych
[dostęp: 31.10.2018]

22

Uczestnik procesu
przewozowego

Przedsiębiorstwa zaangażowane bezpośrednio lub
pośrednio w zapewnienie ciągłości realizacji pracy
eksploatacyjno-przewozowej.

Przepisy wewnętrzne PKP PLK
S.A. Instrukcja dla
dyspozytora zarządcy
infrastruktury kolejowej Ir-13

23

Urządzenie sterowania
ruchem kolejowym
(srk)

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym, służą do
zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu
kolejowego przy założeniu, że tabor oraz pozostałe
obiekty i urządzenia związane z ruchem kolejowym,
spełniają również odpowiednie wymagania w zakresie
bezpieczeństwa ruchu.

Przepisy wewnętrzne PKP PLK
S.A. Wytyczne techniczne
budowy urządzeń sterowania
ruchem kolejowym Ie-4
(WTB-E10)

24

Utrudnienia
eksploatacyjne

Odstępstwa od rozkładowego prowadzenia ruchu
kolejowego, występujące z różnych przyczyn
(wypadki, awarie urządzeń infrastruktury, awarie
taboru, złe warunki atmosferyczne, klęski
żywiołowe)

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie: Przepisy
wewnętrzne PKP PLK S.A.
Zasady monitorowania
bieżącej pracy
eksploatacyjno-przewozowej
i postępowania w czasie
wystąpienia zagrożeń,
sytuacji kryzysowych (…),
Warszawa 2017

25

Zarządca kolei

Podmiot gospodarczy wykonujący działalność
polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na
zasadach określonych w ustawie; funkcje zarządcy
infrastruktury kolejowej lub jej części mogą
wykonywać różne podmioty.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 20 października 2015 r.
w prawie warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiadać skrzyżowania
linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz.U. poz.
1744, z późn. zm.).
http://prawo.sejm.gov.pl/isa
p.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU
20150001744
[dostęp 31.10.2018].
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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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