Kształcenie:
W oparciu o krajowe standardy kompetencji
zawodowych kierowca autocysterny nie ma wymogu
posiadania wyspecjalizowanego wykształcenia.
Natomiast podstawowym wymogiem jest posiadanie
zasadniczego wykształcenia. Ponadto kierowca
autocysterny powinien posiadać uprawnienia do
wykonywania zawodu kierowcy, które może
uzyskać poprzez ukończenie szkoleń zakończonych
egzaminami państwowymi. Wymagane jest prawo
jazdy kategorii C, C+E, które można uzyskać:
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Kierowca autocysternydokonuje załadunku
produktów do autocysterny, ich przewozu
i rozładunku.

Zadania zawodowe:
Sprawdzanie stanu technicznego autocysterny;
Planowanie przewozu autocysterną na
podstawie dokumentacji przewozowej;
 Prowadzenie załadunku autocysterny;
 Przygotowanie autocysterny do przewozu wraz
z jego oznakowaniem;
 Przewożenie
powierzonych
materiałów
autocysterną zgodnie z przepisami ruchu
drogowego;
 Prowadzenie
dokumentacji
przewozowej
z wykorzystaniem aparatury kontrolnopomiarowej;
 Prowadzenie rozładunku autocysterny;
 Organizacja pracy zgodnie z przepisami BHP,
ochrony
ppoż.
Ochrony
środowiska
i ergonomii.



Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Kierowca autocysterny powinien posiadać
uprawnienia
do
wykonywania
zawodu
kierowcy, które można uzyskać poprzez
ukończenie szkoleń zakończonych egzaminami
państwowymi. Nie jest określone minimalne
wykształcenie do pracy w tym zawodzie.
Pożądany poziom wykształcenia to zasadnicze
zawodowe. Wymagane jest prawo jazdy
kategorii C, C+E. w przypadku pojazdów
powyżej 3,5t dopuszczalnej masy całkowitej
wymagane
są
dodatkowe
kwalifikacje
potwierdzone
odrębnym
egzaminem.
W przypadku kierowców, którzy uzyskali prawo
jazdy kategorii C do 2009 roku wymagane jest
ukończenie kursu, bez konieczności zdawania
dodatkowego egzaminu. Kierowca autocysterny

musi
posiadać
orzeczenie
lekarskie
i psychologiczne o braku przeciwwskazań do
wykonywania
zawodu.
Musi
posiadać
uprawnienia do obsługi transportowych urządzeń
ciśnieniowych (UNO). W przypadku przewozu
towarów
niebezpiecznych
musi
posiadać
podstawowe uprawnienia do przewozu materiałów
niebezpiecznych (ADR) za pomocą autocysterny.
W przypadku przewozu artykułów spożywczych
musi posiadać książeczkę zdrowia do celów
sanitarno-epidemiologicznych. W przypadku
transportu
międzynarodowego
powinien
legitymować się znajomością języka obcego na
poziomie podstawowym.
Wymagania psychofizyczne :
To idealny kierunek dla osób, które
charakteryzuje:
• dobry stan zdrowia;
• wysoka sprawność fizyczna;
• podzielność uwagi i zdolność koncentracji;
• spostrzegawczość;
• odporność psychiczna na stres, opanowanie;
• dobra pamięć;
• odpowiedzialność;
• systematyczność i dokładność.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
wszelkie
wady
wzroku
niepodlegające
skorygowaniu;
 choroby uszu, niedosłuch;
 zaburzenia równowagi;
 zawroty głowy, omdlenia;
 choroby układów: nerwowego, krążenia (wady
serca, nadciśnienie tętnicze), oddechowego,
alergie, kostno-stawowego, mięśniowego, ruch,
(zaburzenia sprawności kończyn, zwłaszcza rąk,


płaskostopie);
 cukrzyca, reumatyzm, zaburzenia psychiki;
 uzależnienia;
 dysfunkcje kończyn górnych i dolnych.
Możliwości i szanse zatrudnienia:
Miejscem pracy kierowcy autocysterny jest
samochód ciężarowy i jego otoczenie tj. Strefy
załadunku i rozładunku np. w mleczarniach,
fabrykach przetwórstwa, zakładach chemicznych,
wytwórniach gazów. Kierowca autocysterny
wykorzystuje pompy, kompresory, armaturę lub
zawory, dlatego niezbędna jest znajomość ich
obsługi zgodnie z zasadami i przepisami BHP,
ergonomii, przepisami ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska oraz systemu HACCP.
Kierowca autocysterny pracuje poza miejscem
zamieszkania, a jego czas pracy jest regulowany.
Organizuje pracę uwzględniając godziny pracy
magazynów oraz wymagania klienta. Praca
wymaga samodzielności i samodyscypliny, gdyż
czynności które wykonuje kierowca autocysterny,
poza miejscami załadunku i rozładunku, nie są
bezpośrednio nadzorowane.
Płace:
Miesięczne wynagrodzenie całkowite na tym
stanowisku wynosi 2 838 PLN brutto. Co drugi
kierowca
samochodu
ciężarowego,
autocysterny/tir otrzymuje pensję od 2 043 PLN
do 3 859 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych
kierowców
samochodu
ciężarowego,
autocysterny/tir zarabia poniżej 2 043 PLN brutto.
Na zarobki powyżej 3 859 PLN brutto może liczyć
grupa 25% najlepiej opłacanych kierowców
samochodu ciężarowego, autocysterny/tir .
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