Kształcenie:
Po uzyskaniu prawa jazdy C lub C+E naleŜy (aby móc
poruszać się po drogach publicznych) ukończyć
dodatkowe szkolenia. Kwalifikacja wstępna (oraz
kwalifikacja wstępna przyspieszona) dotyczy wszystkich
kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C,
wydanego po 10 września 2009 roku (włącznie). 18-letni
kandydat na kierowcę zawodowego musi ukończyć
szkolenie (trwające 280 godzin) i zdać egzamin
z kwalifikacji wstępnej. Natomiast osoba, która
ukończyła 21 lat musi uzyskać kwalifikację wstępną
przyśpieszoną. Szkolenie w tym przypadku trwa 140
godzin.

MoŜliwości i szanse zatrudnienia:
Kierowcy znajdują zatrudnienie w wielu działach
gospodarki. Zainteresowanie zawodem kierowcy wzrasta
ze względu na rozwój infrastruktury – budowę autostrad,
rozwój transportu, handlu itp. Najbardziej znaczącymi
pracodawcami są wszelkiego typu duŜe i małe firmy
przewozowe, zajmujące się spedycją i transportem
towarów na terenie kraju i poza nim.

Płace:
Zarobki
kierowców
samochodów
dostawczych
pracujących w lokalnym transporcie są zazwyczaj stałe
i wynoszą, w zaleŜności od regionu i firmy, od 1800 zł
do 3500 zł netto. Z kolei przedsiębiorstwa zatrudniające
kierowców
pracujących
w
transporcie
międzynarodowym naliczają pensje w zaleŜności od
ilości przejechanych kilometrów lub diety płaconej za
kaŜdy dzień pobytu poza granicami kraju. Zarobki wtedy
wahają się od 3000 zł do nawet 5500 zł netto za
minimum 3 tygodnie pracy za granicą.
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Kierowca samochodu cięŜarowego prowadzi pojazdy
samochodowe, z wyjątkiem autobusów, o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z przyczepami
i bez przyczep, przeznaczone do publicznego transportu
drogowego, przewoŜąc nimi róŜnego rodzaju ładunki
w komunikacji krajowej i zagranicznej; wykonuje
obsługę, konserwację i drobne naprawy samochodów
cięŜarowych powstałe podczas jazdy, zabezpiecza
przewoŜony ładunek przed uszkodzeniem, zniszczeniem
i zaginięciem, przestrzega przepisów ustawy "Prawo
o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908
z późn. zm.), uŜytkuje samochód cięŜarowy zgodnie
z jego przeznaczeniem.

Zadania zawodowe:

• przygotowywanie samochodu do jazdy - ładowanie
i nadzór
nad
prawidłowym
załadowaniem,
rozmieszczeniem
i
zamocowaniem
ładunku,
sprawdzanie zapięcia burt skrzyni ładunkowej,
połączenia przyczepy z pojazdem ciągnącym;

• sprawdzanie stanu technicznego samochodu przed
jazdą: prawidłowości działania kierunkowskazów,
sygnału dźwiękowego, oświetlenia zewnętrznego
i wewnętrznego samochodu i przyczepy, stanu
ogumienia, wyposaŜenia samochodu w trójkąt
ostrzegawczy i gaśnicę, sprawdzanie działania
hamulców samochodu i przyczepy oraz ciśnienia
powietrza w zbiorniku (tylko w samochodach
o pneumatycznym układzie hamulcowym), stanu oleju
w silniku i płynu w chłodnicy;

• dbanie

o bezpieczeństwo własne i innych
uŜytkowników drogi oraz przewoŜonego ładunku
przez rygorystyczne przestrzeganie "Prawa o ruchu
drogowym", ze szczególnym zwracaniem uwagi na
przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe,
warunki jazdy, stan techniczny pojazdu;

• prowadzenie

dokumentacji
jazdy,
dyspozytorowi zauwaŜonych usterek;

zgłaszanie

• wykonywanie

czynności kontrolno-obsługowych,
zgodnie z instrukcją obsługi uŜytkowanego pojazdu;

• wykonywanie prostych prac konserwacyjnych, mycie
i czyszczenie pojazdu;

• utrzymywanie pojazdu w takim stanie technicznym,
aby korzystanie z niego nie zakłócało spokoju
publicznego przez nadmierny hałas, nie powodowało
wydzielania szkodliwych substancji w stopniu
przekraczającym poziom określony w przepisach
szczegółowych, nie powodowało niszczenia drogi;

• utrzymywanie pojazdu w naleŜytej czystości;
• usuwanie
usterek
pojazdu
samochodowego
powstałych podczas jazdy;

• udzielanie pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków
drogowych;

• przestrzeganie stosowania odpowiednich przerw
podczas długotrwałej jazdy;

• zabezpieczanie
uruchamianiem i
nieupowaŜnione;

pojazdu
przed
kradzieŜą,
uŜytkowaniem przez osoby

• prowadzenie

samochodu cięŜarowego zgodnie
z uprawnieniami potwierdzonymi w prawie jazdy
(kategoria C lub C + E).

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Aby zostać zawodowym kierowcą samochodu
cięŜarowego naleŜy spełniać określone warunki i zdobyć
odpowiednie umiejętności. Pierwszy krok to zdobycie
prawa jazdy kategorii C (ogólnie: na pojazdy cięŜarowe)
lub C+E (na wyŜej wymienione z przyczepą). Aby
przystąpić do kursu na prawo jazdy tych kategorii (czyli
uprawniające do prowadzenia pojazdów cięŜarowych)
naleŜy posiadać juŜ prawo jazdy kategorii B.

Uprawnienia do prowadzenia cięŜarówki, czyli auta
o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony
moŜna uzyskać juŜ w wieku 18 lat, jednakŜe osoba
w tym wieku musi przejść dłuŜsze szkolenie.

Wymagania psychofizyczne:
Charakter pracy wymaga od kierowcy szybkiego
refleksu, spostrzegawczości, zdolności koncentracji, jak
i podzielności uwagi, czy umiejętności śledzenia kilku
bodźców jednocześnie. Bardzo przydatna w tym
zawodzie jest takŜe umiejętność pracy w warunkach
monotonnych oraz wytrzymałość na długotrwały
wysiłek, poniewaŜ kierowanie samochodem przez wiele
godzin jest pracą bardzo wyczerpującą. Praca w tym
zawodzie wymaga równieŜ wysokiej odporności
emocjonalnej, samokontroli. Cechą poŜądaną jest
wytrwałość
i
cierpliwość
oraz
umiejętność
podporządkowania się przepisom. Niezbędna jest
odpowiedzialność. Kierowca, bez względu na to, jaki
pojazd prowadzi, nie moŜe pozwolić sobie na brawurową
jazdę ani na ryzykowne manewry, poniewaŜ naraŜa
siebie i innych na utratę Ŝycia lub zdrowia czy straty
materialne (wartość przewoŜonego towaru jest niekiedy
bardzo duŜa).

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu kierowcy
samochodu cięŜarowego jest rozpoznanie lekarskie
o uzaleŜnieniu od alkoholu, narkotyków i innych
środków działających podobnie. Poza tym wykluczone są
równieŜ takie schorzenia jak: padaczka, cukrzyca, wady
wzroku nie poddające się korekcie przy pomocy szkieł
optycznych, daltonizm, wady słuchu, choroby
ograniczające sprawność ruchową kończyn, przewlekłe
choroby układu oddechowego (w tym astma), przewlekłe
choroby skóry rąk, choroby układu krąŜenia, wady serca,
choroby psychiczne.

