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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Elektromonter sieci trakcyjnej 741305

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Elektromonter trakcji elektrycznej.
Monter kolejowych sieci trakcyjnych.
Monter sieci i stacji trakcyjnej.

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


7413 Electrical line installers and repairers.

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 PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Ludwik Osmólski – Metro Warszawskie Sp. z o.o., Warszawa.
Waldemar Nowakowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego,
Radom.
Wojciech Oparcik – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Marcin Chrzan – Zespół Szkół Elektronicznych, Radom.
Jacek Głuch – PKP PLK Zakład Linii Kolejowych, Skarżysko-Kamienna.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Tomasz Madej – Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Radom.
Tomasz Magnowski – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Radomski.
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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
Elektromonter sieci trakcyjnej wykonuje roboty budowlane i utrzymaniowe sieci trakcyjnej9 oraz
urządzeń z nią związanych.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Praca elektromontera sieci trakcyjnej obejmuje działania o charakterze elektryczno-budowlano-montażowym. Elektromonter sieci trakcyjnej odpowiada za montaż, naprawę i konserwację sieci
trakcyjnej oraz urządzeń z nią związanych. Prace wykonywane przez elektromontera sieci trakcyjnej
muszą charakteryzować się dużą starannością z zachowaniem obowiązujących norm, zasad
i przepisów BHP. Jednocześnie praca elektromontera wymaga nadzoru i kontroli oraz musi być
odnotowywana w dokumentacji budowlanej i utrzymania sieci trakcyjnej.
Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia odbywają się na pisemne polecenie przez
osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne10 do eksploatacji urządzeń elektrycznych
powyżej 1 kV.
Sposoby wykonywania pracy
Do podstawowych prac wykonywanych przez elektromontera sieci trakcyjnej związanych z budową
sieci trakcyjnej należy:
 montaż fundamentów,
 montaż konstrukcji wsporczych,
 montaż osprzętu,
 montaż podwieszeń sieci jezdnej6,
 montaż aparatury elektromechanicznej,
 montaż uszynień12,
 wywieszenie sieci jezdnej7,
 montaż sieci powrotnej8,
 regulacja sieci jezdnej.
Do podstawowych prac wykonywanych przez elektromontera sieci trakcyjnej, związanych
z utrzymaniem sieci trakcyjnej, należą:
 oględziny sieci trakcyjnej,
 czynności łączeniowe,
 wymiana uszkodzonych elementów,
 naprawy planowe i awaryjne,
 regulacje i pomiary sieci trakcyjnej.
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Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca elektromontera sieci trakcyjnej ze względu na swoją specyfikę charakteryzuje się dużą
uciążliwością. Wykonywana jest:
 na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 często na wysokości i przy sieciach trakcyjnych stanowiących część linii kolejowych,
tramwajowych, trolejbusowych lub metra będących pod napięciem,
 na stanowiskach pracy, w pobliżu których prowadzony jest ruch pojazdów szynowych i kołowych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Zarówno przy budowie, jak również w czasie eksploatacji elektromonter sieci trakcyjnej
wykorzystuje różnorodne narzędzia, m.in.:
 zestaw narzędzi dla elektromonterów,
 klucze izolowane i klucze dynamometryczne1,
 środki ochrony przeciwporażeniowej3 (rękawice dielektryczne, buty dielektryczne, kask
ochronny),
 wskaźnik napięcia,
 uziemiacz11 przenośny,
 miernik małych rezystancji,
 tester rezystancji izolowanych połączeń szyn kolejowych,
 zestaw do zaprasowywania zacisków,
 praska do wieszaków trakcyjnych,
 wiertarka do szyn kolejowych,
 podnośniki,
 podesty ruchome.
Ponadto elektromonter sieci trakcyjnej używa różnorodnych narzędzi ręcznych. Dodatkowo ze
względu na konieczność wykonywania prac na wysokościach elektromonter sieci trakcyjnej korzysta
ze sprzętu ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości.
WAŻNE:
Ze względu na zagrożenie porażenia prądem elektrycznym elektromonter sieci trakcyjnej posługuje
się sprzętem elektroizolacyjnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy i instrukcji wewnętrznych.

Organizacja pracy
Elektromonter sieci trakcyjnej pracuje w zespole, w systemie pracy zmianowej. Ze względu na
konieczność usuwania awarii sieci musi być dostępny poza określonymi godzinami pracy, w tym
również w godzinach nocnych.
Świadczenie pracy często odbywa się w delegacji, poza bliskim obszarem siedziby firmy.
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Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Do najważniejszych zagrożeń osób pracujących w zawodzie elektromonter sieci trakcyjnej należy
zaliczyć:
 porażenie prądem elektrycznym,
 urazy ciała (złamania, zwichnięcia kończyn, stłuczenia i urazy głowy) następujące w wyniku
upadku z wysokości, a także podczas pracy na torach kolejowych,
 potrącenia przez pojazd kolejowy.
Ze względu na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych osoby pracujące w zawodzie
elektromonter sieci trakcyjnej narażone są na częste przeziębienia oraz choroby reumatyczne.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód elektromonter sieci trakcyjnej ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 wysoka ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zmysł równowagi,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk,
 brak lęku przed wysokością;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia techniczne,
 podzielność uwagi,
 wyobraźnia przestrzenna,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność współdziałania w zespole;
w kategorii cech osobowościowych
 rzetelność i dokładność,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 zdolność podporządkowania się,
 samokontrola,
 wytrwałość,
 cierpliwość,
 dokładność.
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Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Elektromonter sieci trakcyjnej ze względu na charakter pracy powinien mieć dobrą kondycję fizyczną
i stan zdrowia pozwalający realizować pracę w zmiennym środowisku atmosferycznym.
Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie elektromonter sieci trakcyjnej m.in. są:
 choroby ograniczające sprawność ruchową,
 wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 zaburzenia równowagi,
 lęk wysokości,
 padaczka,
 choroby układu oddechowego oraz 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
Do podjęcia pracy w zawodzie elektromonter sieci trakcyjnej preferowane jest wykształcenie na
poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) lub wykształcenie średnie
techniczne o profilu elektrycznym lub elektromechanicznym.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Praca w zawodzie elektromonter sieci trakcyjnej wymaga potwierdzenia przed komisją
kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwalifikacji do pracy na
stanowisku eksploatacji „E” w zakresie obsługi, montażu i konserwacji elektrycznej sieci trakcyjnej
oraz dodatkowo urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
Ze względu na charakter pracy dodatkowym atutem przy zatrudnieniu elektromontera sieci
trakcyjnej jest posiadanie:





dyplomu/świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie pokrewnym
(szkolnym) technik elektroenergetyk transportu szynowego,
prawa jazdy kategorii B i/lub C,
uprawnienia do obsługi specjalistycznego sprzętu budowlanego,
uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.
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2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Pracownik w zawodzie elektromonter sieci trakcyjnej ma możliwość:
 rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika (stażysty), a następnie wraz z nabyciem
doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze
kierowania ludźmi – awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu
pracowników,
 kierować pracami przy sieci trakcyjnej po zdobyciu tytułu technika elektroenergetyka transportu
szynowego lub technika elektryka,
 doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach dotyczących trakcji
elektrycznej,
 rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych,
 podjąć kształcenie na studiach wyższych I stopnia (po uzyskaniu świadectwa maturalnego) np. na
kierunku elektrotechnika w specjalności trakcja elektryczna.
 zajmować samodzielne stanowiska kierownicze, po uzyskaniu np. tytułu inżyniera w specjalności
trakcja elektryczna.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie elektromonter sieci trakcyjnej istnieje możliwość potwierdzania
kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.
Elektromonter sieci trakcyjnej ma możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych w zawodzie
pokrewnym (szkolnym) technik elektroenergetyk transportu szynowego, w zakresie kwalifikacji:
 EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej.
Elektromonter sieci trakcyjnej może także:
 potwierdzić zdobyte w trakcie pracy kompetencje zawodowe poprzez rozszerzenie zakresu
posiadanych kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych. Zakres kompetencji jest weryfikowany na wniosek zainteresowanego
i potwierdzany zdaniem egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki,
 rozszerzyć kompetencje zawodowe w zakresie sprawowania funkcji dozoru nad wykonywanymi
pracami eksploatacyjnymi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 uzyskać uprawnienia kierowcy drezyny i wózka motorowego,
 uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego (żurawie, podesty ruchome,
dźwigniki).
WAŻNE:
Elektromonter sieci trakcyjnej co pięć lat musi przystępować do egzaminu przed komisją powołaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki i potwierdzać swoje kompetencje.
Świadectwem kwalifikacyjnym często potocznie nazywa się uprawnienia SEP (skrót od Stowarzyszenie
Elektryków Polskich).
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 elektromonter sieci trakcyjnej może rozszerzać swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych
S
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
Elektromonter linii kablowych
Elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć
Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć
Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

Kod zawodu
215102
311302
311304
741301
741302
741303
741304

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie elektromonter sieci trakcyjnej wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Montowanie fundamentów i konstrukcji wsporczych trakcji elektrycznej.
Z2 Montowanie osprzętu sieciowego trakcji elektrycznej, uziemień13, uszynień.
Z3 Wywieszanie sieci jezdnej14 i montowanie sieci powrotnej.
Z4 Demontowanie elementów sieci trakcyjnej.
Z5 Regulowanie sieci trakcyjnej.
Z6 Wykonywanie pomiarów odbiorczych sieci trakcyjnej.
Z7 Wykonywanie przeglądu sieci trakcyjnej.
Z8 Naprawianie urządzeń sieci trakcyjnej.
Z9 Wykonywanie czynności przełączeniowych sieci trakcyjnej.
Z10 Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych sieci trakcyjnej.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie robót budowlanych w zakresie sieci
trakcyjnych
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie robót budowlanych w zakresie sieci trakcyjnych
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Montowanie fundamentów i konstrukcji wsporczych trakcji elektrycznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Standardy techniczne, przepisy i regulacje
wewnętrzne dotyczące montowania
fundamentów i konstrukcji wsporczych trakcji
elektrycznej;
Symbole i oznaczenia stosowane
w dokumentacji technicznej związanej
z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie
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Czytać i analizować dokumentację techniczną
wykonywania robót budowlanych sieci
trakcyjnej w zakresie montowania fundamentów
i konstrukcji wsporczych;
Ustawiać fundamenty lub pale fundamentowe
we właściwy sposób określony w dokumentacji
projektowej;
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montowania fundamentów i konstrukcji
wsporczych trakcji elektrycznej;
Technologię kompletowania i montażu
fundamentów oraz konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej;
Maszyny, urządzenia oraz narzędzia stosowane
podczas montowania fundamentów i konstrukcji
wsporczych trakcji elektrycznej;
Zasady prowadzenia dokumentacji prac
związanych z montowaniem fundamentów
i konstrukcji wsporczych trakcji elektrycznej.




Obsługiwać maszyny, urządzenia i narzędzia
stosowane przy wykonywaniu robót związanych
z montowaniem fundamentów i konstrukcji
wsporczych sieci trakcyjnej;
Montować konstrukcje wsporcze;
Dokumentować wykonaną pracę montowania
fundamentów i konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej.

Z2 Montowanie osprzętu sieciowego trakcji elektrycznej, uziemień, uszynień
WIEDZA – zna i rozumie:











UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


Standardy techniczne, przepisy i regulacje
wewnętrzne dotyczące montażu osprzętu sieci
trakcyjnej;
Symbole i oznaczenia stosowane
w dokumentacji technicznej związanej
z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie
montażu osprzętu sieci trakcyjnej;
Zasady wykonywania uziemień i uszynień;
Elementy konstrukcyjne i osprzęt sieci
trakcyjnej;
Oznaczenia stosowane na elementach sieci
trakcyjnej;
Obsługę maszyn, urządzeń oraz narzędzi
stosowanych podczas montażu elementów
osprzętu sieci trakcyjnej;
Zasady prowadzenia dokumentacji prac
związanych z wywieszaniem i montażem
elementów osprzętu sieci trakcyjnej.











Czytać i analizować dokumentację techniczną
wykonywania robót budowlanych sieci
trakcyjnej w zakresie montowania osprzętu
sieciowego trakcji elektrycznej;
Kompletować, składować i zabezpieczać przed
uszkodzeniem materiały wykorzystywane przy
montowaniu osprzętu sieci trakcyjnej;
Obsługiwać maszyny, urządzenia i narzędzia
stosowane przy wykonywaniu robót związanych
z montowaniem osprzętu sieciowego trakcji
elektrycznej;
Montować osprzęt sieci trakcyjnej;
Montować uszynienia;
Montować łączniki szynowe sieci powrotnej;
Montować wymagane przepisami oznakowania
elementów sieci trakcyjnej;
Dokumentować wykonaną pracę montowania
osprzętu sieciowego trakcji elektrycznej.

Z3 Wywieszanie sieci jezdnej i montowanie sieci powrotnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Standardy techniczne, przepisy i regulacje
wewnętrzne dotyczące wywieszania sieci jezdnej
i montowania sieci powrotnej;
Symbole i oznaczenia stosowane
w dokumentacji technicznej związanej
z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie
wywieszania sieci jezdnej i montowania
powrotnej;
Technologie wywieszania sieci jezdnej;
Sekcjonowanie sieci jezdnej;
Zasady i metody montowania sieci powrotnej;
Maszyny, urządzenia oraz narzędzia stosowane
podczas wywieszania sieci jezdnej i montowania
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Czytać i analizować dokumentację techniczną
wykonywania robót budowlanych sieci
trakcyjnej w zakresie wywieszania sieci jezdnej
i montowania sieci powrotnej;
Kompletować, składować i zabezpieczać przed
uszkodzeniem materiały wykorzystywane przy
wywieszaniu sieci jezdnej i montowaniu sieci
powrotnej;
Obsługiwać maszyny, urządzenia i narzędzia
stosowane przy wykonywaniu robót związanych
z wywieszaniem sieci jezdnej i montowaniem
sieci powrotnej;
Montować podwieszenia sieci jezdnej;
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sieci powrotnej;
Zasady prowadzenia dokumentacji prac
związanych z wywieszaniem sieci jezdnej
i montowaniem sieci powrotnej.

Montować urządzenia naprężające;
Wywieszać sieć jezdną;
Dokumentować wykonaną pracę wywieszania
sieci jezdnej i montowania sieci powrotnej.

Z4 Demontowanie elementów sieci trakcyjnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Standardy techniczne, przepisy i regulacje
wewnętrzne dotyczące demontażu sieci
trakcyjnej;
Symbole i oznaczenia stosowane
w dokumentacji technicznej związanej
z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie
demontażu sieci trakcyjnej;
Zasady i metody demontażu sieci trakcyjnej;
Maszyny, urządzenia oraz narzędzia stosowane
podczas demontażu sieci trakcyjnej;
Środki ochrony przeciwporażeniowej trakcyjnej;
Zasady i metody uwalniania spod napięcia
i udzielania pierwszej pomocy medycznej
w nagłych wypadkach, w razie porażenia prądem
elektrycznym i przy obrażeniach ciała podczas
wykonywania robót budowlanych przy sieci
trakcyjnej;
Zasady gospodarowania powstającymi podczas
demontażu odpadami (elementami sieci
trakcyjnej, urządzeniami).















Czytać i analizować dokumentację techniczną
wykonywania robót budowlanych sieci
trakcyjnej i demontowania elementów sieci
trakcyjnej;
Demontować konstrukcje wsporcze;
Demontować podwieszenia sieci jezdnej;
Demontować urządzenia naprężające;
Demontować sieć jezdną;
Demontować osprzęt sieci trakcyjnej (wyłączniki,
odłączniki, izolatory, ochronniki przepięciowe,
odgromniki itp.);
2
Demontować kotwienie sieci trakcyjnej;
Demontować uszynienia;
Demontować łączniki szynowe sieci powrotnej;
Uwalniać spod napięcia i udzielać pierwszej
pomocy medycznej w nagłych wypadkach,
w razie porażenia prądem elektrycznym i przy
obrażeniach ciała, podczas wykonywania robót
budowlanych przy sieci trakcyjnej;
Klasyfikować odpady;
Rozpoznawać materiały nadające się do
recyklingu.

Z5 Regulowanie sieci trakcyjnej
WIEDZA – zna i rozumie:








UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


Standardy techniczne, przepisy i regulacje
wewnętrzne dotyczące regulowania sieci
trakcyjnej;
Symbole i oznaczenia stosowane
w dokumentacji technicznej związanej
z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie
regulowania sieci trakcyjnej;
Metody kotwienia sieci i regulacji naciągów;
Maszyny, urządzenia oraz narzędzia stosowane
podczas regulowania sieci trakcyjnej;
Zasady prowadzenia dokumentacji prac
związanych z regulowaniem sieci trakcyjnej.
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Czytać i analizować dokumentację techniczną
wykonywania robót budowlanych sieci
trakcyjnej w zakresie regulowania sieci
trakcyjnej;
Obsługiwać maszyny, urządzenia i narzędzia
stosowane przy wykonywaniu robót związanych
z regulowaniem sieci trakcyjnej;
Wykonywać kotwienie sieci trakcyjnej;
4
Regulować wysokość i odsuw sieci jezdnej ;
Regulować naciągi sieci z użyciem urządzeń
naprężających;
Dokumentować wykonaną pracę regulowania
sieci trakcyjnej.
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Z6 Wykonywanie pomiarów odbiorczych sieci trakcyjnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Normy dotyczące pomiarów podstawowych
wielkości elektrycznych i mechanicznych
dotyczące montażu sieci trakcyjnej;
Zasady i metody pomiarowe stosowane podczas
montażu sieci trakcyjnej;
Urządzenia pomiarowe sieci trakcyjnej
stosowane w trakcie budowy;
Zasady prowadzenia dokumentacji pomiarowej
w trakcie budowy.





Rozróżniać funkcjonalność poszczególnych
elementów sieci trakcyjnej w trakcie
wykonywania pomiarów odbiorczych;
Wykonywać pomiary wielkości elektrycznych
i mechanicznych podczas odbioru sieci
trakcyjnej;
Prowadzić dokumentację pomiarową związaną
z odbiorem sieci trakcyjnej.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Utrzymywanie sieci trakcyjnej
Kompetencja zawodowa Kz2: Utrzymywanie sieci trakcyjnej obejmuje zestaw zadań zawodowych
Z7, Z8, Z9, Z10, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z7 Wykonywanie przeglądu sieci trakcyjnej
WIEDZA – zna i rozumie:





UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


Parametry techniczne sieci trakcyjnych;
Instrukcje utrzymaniowe sieci trakcyjnych;
Zasada działania elementów sieci trakcyjnej
i urządzeń z nią związanych;
Zasady prowadzenia dokumentacji
utrzymaniowej.






Wykonywać oględziny i przeglądy okresowe
sieci trakcyjnej;
Rozróżniać funkcjonalność poszczególnych
elementów sieci trakcyjnej w trakcie
wykonywania jej przeglądu;
Oceniać wadliwość elementów sieci trakcyjnej;
Prowadzić dokumentację utrzymania sieci
trakcyjnej.

Z8 Naprawianie urządzeń sieci trakcyjnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Rodzaje uszkodzeń sieci trakcyjnej;
Metody lokalizacji miejsc uszkodzenia sieci
trakcyjnej;
Sposoby usuwania uszkodzeń sieci trakcyjnej;
Zasady i metody uwalniania spod napięcia
i udzielania pierwszej pomocy medycznej
w nagłych wypadkach, w razie porażenia prądem
elektrycznym i przy obrażeniach ciała, podczas
naprawiania sieci trakcyjnej.








12

Posługiwać się narzędziami systemu ochrony
przeciwporażeniowej i ochrony stanowiska pracy
w czasie naprawy urządzeń sieci trakcyjnej;
Rozróżniać funkcjonalność poszczególnych
elementów sieci trakcyjnej w trakcie ich
naprawiania;
Lokalizować miejsca uszkodzenia sieci trakcyjnej;
Usuwać uszkodzenia sieci trakcyjnej;
Obsługiwać urządzenia stosowane przy naprawie
sieci trakcyjnej;
Uwalniać spod napięcia i udzielać pierwszej
pomocy medycznej w nagłych wypadkach,
w razie porażenia prądem elektrycznym i przy
obrażeniach ciała podczas naprawiania urządzeń
sieci trakcyjnej.
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Z9 Wykonywanie czynności przełączeniowych sieci trakcyjnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Instrukcje wykonywania czynności łączeniowych;
Systemy i środki ochrony przeciwporażeniowej
i ziemnozwarciowej;
Postępowanie w razie nagłych zdarzeń w ruchu
kolejowym.






Posługiwać się narzędziami systemu ochrony
przeciwporażeniowej i ochrony stanowiska pracy
w czasie wykonywania czynności
przełączeniowych;
Rozróżniać funkcjonalność poszczególnych
elementów sieci trakcyjnej w trakcie
wykonywania czynności przełączeniowych;
Wykonywać czynności łączeniowe w sposób
zgodny z instrukcją;
Organizować pomoc w razie wystąpienia nagłych
zdarzeń, w tym awarii, kolizji, wypadków.

Z10 Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych sieci trakcyjnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Normy dotyczące pomiarów wielkości
elektrycznych i mechanicznych dotyczące
przeglądu i naprawy sieci trakcyjnej;
Zasady i metody pomiarowe stosowane
podczas eksploatacji sieci trakcyjnej;
Urządzenia pomiarowe sieci trakcyjnej
stosowane podczas eksploatacji;
Zasady prowadzenia dokumentacji pomiarowej.






Rozróżnić funkcjonalność poszczególnych
elementów sieci trakcyjnej w trakcie
wykonywania pomiarów eksploatacyjnych;
Obsługiwać urządzenia stosowane przy
pomiarach sieci trakcyjnej;
Wykonywać pomiary wielkości elektrycznych
i mechanicznych podczas przeglądu i naprawy
sieci trakcyjnej;
Prowadzić dokumentację pomiarową związaną
z utrzymaniem sieci trakcyjnej.

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






Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań podczas wykonywania robót budowlanych przy
sieci trakcyjnej i jej utrzymaniu.
Dostosowania zachowania do okoliczności powstałych podczas robót budowlanych przy sieci
trakcyjnej i jej utrzymaniu.
Wykonywania pracy częściowo samodzielnie podczas robót budowlanych przy sieci trakcyjnej i jej
utrzymaniu.
Oceniania swojego działania wykonywanego podczas prac przy sieci trakcyjnej we współpracy
z zespołem oraz przyjmowania odpowiedzialności za jego skutki.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

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
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one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
elektromonter sieci trakcyjnej.
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 elektromonter sieci trakcyjnej

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 elektromonter sieci trakcyjnej 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
Elektromonter sieci trakcyjnej może znaleźć pracę w:
 przedsiębiorstwach budujących i modernizujących linie kolejowe, tramwajowe i metra,
 przedsiębiorstwach świadczących usługi utrzymania sieci trakcyjnej dla branży przewozowej
i transportowej,
 przedsiębiorstwach realizujących przewozy transportowe i przewozy osób w brygadach
utrzymania sieci i podstacji trakcyjnych5,
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firmach wykonujących przeglądy i pomiary okresowe sieci trakcyjnej.

Zatrudnienie w zawodzie elektromonter sieci trakcyjnej oferują:
 generalni wykonawcy infrastruktury transportu szynowego,
 przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych,
 firmy prywatne sektora transportu szynowego.
Miejscem zatrudnienia dla elektromontera
zelektryfikowanych dróg kolejowych.

sieci

trakcyjnej

są

tereny

występowania

WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10. 07. 2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) nie kształci się kandydatów do pracy w zawodzie elektromonter sieci trakcyjnej.
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Kompetencje przydatne do wykonywania tego zawodu można uzyskać podejmując naukę (dla
młodzieży) w pokrewnym zawodzie szkolnym technik elektroenergetyk transportu szynowego.
Osoby dorosłe mogą uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla tego zawodu,
w ramach kwalifikacji: EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej, który
mogą prowadzić:
 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.
Szkolenie
Szkolenie dla kandydatów do pracy i pracowników w zawodzie elektromonter sieci trakcyjnej są
organizowane na własne potrzeby przez pracodawców, specjalizujących się w montażu, konserwacji
i utrzymaniu sieci trakcyjnej. Mogą to być również szkolenia organizowane np. przez
wyspecjalizowane instytucje branżowe, szkoły, ośrodki doskonalenia zawodowego.
Przykładowa tematyka szkoleń:
 elektryczna sieć trakcyjna,
 prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych,
 eksploatacja urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej,
 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne,
 elektromonter instalacji elektrycznych,
 prace pod napięciem na liniach napowietrznych na napięciu do 1 kV – linie napowietrzne gołe
i izolowane, linie kablowe i urządzenia rozdzielcze.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10. 07. 2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

16

INFORMACJA O ZAWODZIE – Elektromonter sieci trakcyjnej 741305

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenie (2018 r.) miesięczne osób pracujących na stanowiskach właściwych dla
elektromontera sieci trakcyjnej jest zróżnicowane i wynosi od 2100 zł do 5300 zł brutto
w przeliczeniu na jeden etat.
Poziom wynagrodzeń:
 w przypadku stanowisk o niższym poziomie wymagań (np. stażysta) nie przekracza często 2100 zł
brutto,
 na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji oraz znacznego doświadczenia (np.
brygadzista) kształtuje się w przedziale 3000-4000 zł brutto,
 na stanowiskach osób nadzorujących pracę (np. mistrz), szczególnie w dużych miastach, wynosi
4000-5300 zł brutto.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód elektromonter sieci trakcyjnej uzależniony jest od:
 wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
 zakresu wykonywanych zadań,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 regionu Polski oraz wielkości aglomeracji.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie elektromonter sieci trakcyjnych możliwe jest, w ograniczonym zakresie, zatrudnianie
osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie jest identyfikacja
indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz
stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest
możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 z niewielką dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana
odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość
widzenia.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.
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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.
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
 Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
 Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
 Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.














Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych
specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii (Dz. U. L 356
z 12.12.2014, s. 179).
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).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 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 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492).
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.).

Literatura branżowa:


Świderek S.: Poradnik elektromontera sieci trakcyjnej PKP. PWN, Warszawa, 1993.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:












Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik
elektroenergetyk transportu szynowego:
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311302.pdf
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: https://www.plk-sa.pl
Portal branżowy „Transport Szynowy”: http://www.transportszynowy.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Urząd Regulacji Energetyki: https://ure.gov.pl
Urząd Transportu Kolejowego "Akademia Wiedzy Kolejowej": http://www.akademia.utk.gov.pl
Urząd Transportu Kolejowego: http://www.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).
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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.
Lp.

Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Nazwa pojęcia

Definicja

1

Klucz
dynamometryczny

Klucz z urządzeniem sprężynowym
umożliwiającym regulację siły dokręcania.

2

Kotwienie sieci

Sposób przytwierdzenia przewodów trakcyjnej
sieci jezdnej do konstrukcji wsporczych.
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Źródło
https://sjp.pwn.pl/sjp/kluczdynamometryczny;2471541.html
[dostęp 10.07.2018]
https://encyklopedia.pwn.pl/szuk
aj/kotwienie sieci.html
[dostęp: 10.07.2018]
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3

Ochrona
przeciwporażeniowa

Zespół środków technicznych zapobiegających
porażeniom prądem elektrycznym ludzi i zwierząt
w normalnych i uszkodzeniowych warunkach
pracy urządzeń elektrycznych.
Konstrukcyjne odsunięcie przewodu jezdnego i
liny nośnej (skrajnego przewodu sieci z dwoma
przewodami jezdnymi) – od osi toru w punkcie
podwieszenia sieci jezdnej.

4

Odsuw sieci jezdnej

5

Podstacja trakcyjna

6
7

Podwieszenie sieci
jezdnej
Sieć jezdna

8

Sieć powrotna

9

Sieć trakcyjna

Sieć elektryczna do zasilania pojazdów w energię
elektryczną za pomocą odbieraków prądu.

10

Świadectwo
kwalifikacyjne

Dokument stwierdzający spełnienie przez daną
osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych
do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub
eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi,
konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym,
montażu dla określonych rodzajów urządzeń
i instalacji elektroenergetycznych.

11

Uziemiacz

Zestaw przeznaczony do uziemiania
napowietrznych urządzeń trakcyjnych przez
połączenie wysięgu pomocniczego przewodu
trakcyjnego z szyną jezdną.

12

Uszynienie

Połączenie elektryczne konstrukcji wsporczych
wraz z zamontowanymi na nich elementami
konstrukcyjnymi z siecią powrotną.

13

Uziemienie

14

Wywieszenie sieci
jezdnej

Elektryczne połączenie z ziemią realizowane
poprzez urządzenia uziemiające.
Montaż sieci jezdnej.

Stacja elektroenergetyczna przetwarzająca prąd
elektryczny doprowadzany z elektrowni na prąd
odpowiedni do zasilania sieci trakcyjnej.
Część sieci trakcyjnej służąca jako konstrukcja
wsporcza do przewodów jezdnych.
Zespół przewodów zawieszonych na słupach,
doprowadzający energię elektryczną do pojazdów
poruszanych tą energią.
Szyny i kable łączące sieć z podstacją, w
trolejbusach – przewód.
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http://www2.pwszns.edu.pl/it/media/File/sep/Ochr
ona pporażeniowa nn.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
Instrukcja utrzymania sieci
trakcyjnej Iet-2
https://www.plksa.pl/files/public/user_upload/pd
f/Akty_prawne_i_przepisy/Instru
kcje/Wydruk/Instrukcja_utrzyma
nia_sieci_trakcyjnej_Iet-2...pdf
[dostęp: 10.07.2018]
https://encyklopedia.pwn.pl/szuk
aj/podstacja trakcyjna.html
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja sformułowana przez
zespół ekspercki.
https://sjp.pwn.pl/szukaj/sieć
jezdna.html
[dostęp: 10.07.2018]
https://encyklopedia.pwn.pl/hasl
o/trakcyjna-siec;3988608.html
[dostęp: 10.07.2018]
https://encyklopedia.pwn.pl/hasl
o/trakcyjna-siec;3988608.html
[dostęp: 10.07.2018]
https://www.plksa.pl/files/public/user_upload/pd
f/Akty_prawne_i_przepisy/Instru
kcje/Wydruk/Instrukcja_organiza
cji_bezpiecznej_pracy_przy_urza
dzeniach_elektroenergetycznych
_niskiego_napiecia_oraz_w_ich_
poblizu_Iet-7.pdf
[dostęp: 10.07.2018]
http://aktywizacja.com.pl/conten
t/uziemiacz-specjalny-kolejowyu1-sk-u1-ska-u1-skb-u1-skc-u1skd-u1-ske
[dostęp: 10.07.2018]
https://www.plksa.pl/files/public/user_upload/pd
f/Akty_prawne_i_przepisy/Instru
kcje/Wydruk/Instrukcja_utrzyma
nia_sieci_trakcyjnej_
Iet-2...pdf
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

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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