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Rozwój transportu kolejowego pociąga za sobą
zwiększenie zapotrzebowania na wykwalifikowany
personel obsługi urządzeń infrastruktury kolejowej –
techników transportu kolejowego do czego przyczyniły się
środki pozyskane z Unii Europejskiej. Technik transportu
kolejowego może pracować na stanowiskach związanych z
organizacją
ruchu
kolejowego,
bezpiecznym
prowadzeniem pociągów na stacjach i przyległych
szlakach oraz planowaniem i realizacją przewozów
kolejowych. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć
zatrudnieniem u licznych przewoźników kolejowych.
Zadania zawodowe:
 organizowanie oraz prowadzenie ruchu pociągów na
szlakach i posterunkach ruchu;
 obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i
łączności;
 nadzorowanie i koordynowanie pracy przewoźników
na terenie stacji kolejowej;
 planowanie
i
organizowanie
pasażerskich
i towarowych przewozów kolejowych oraz
zarządzanie taborem kolejowym;
 przygotowanie do odprawy i przewozu przesyłek,
ładunków oraz osób;
 zestawianie, rozrządzanie i obsługa pociągów

Kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego
jest realizowane w 4-letnim technikum. Natomiast od roku
szkolnego 2019/2020 klasyfikacja zawodów szkolnictwa
zawodowego
przewiduje
możliwość
kształcenia
w powyższym zawodzie w 5 - letnim technikum.
Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziana jest także
możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych w zakresie dwóch ww. kwalifikacji

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są wszelkie
schorzenia ograniczające sprawność fizyczną oraz wady
wzroku, słuchu i postawy, a także zaburzenia o charakterze
psychicznym.

przejazd i nawierzchnie kolejowe w granicach
przejazdu
 zwrotniczy - obsługuje i utrzymuje zwrotnice
i wykolejnice, nastawianie ręczne lub automatyczne
 nastawniczy - obsługuje urządzenia sterowania
ruchem kolejowym, sprawdza stan i działanie
zwrotnic,
wykolejnic
i sygnałów,
prowadzi
dokumentację ruchową
 dyżurny ruchu - prowadzi ruch pociągów na stacji
i przyległych
szlakach,
zarządza,
nadzoruje
i wykonuje inne czynności związane z ruchem
pociągów i pracą manewrową stacji, prowadzi
dokumentację ruchową.
Praca na powyższych stanowiskach odbywa
się w systemie zmianowym, w narażeniu na warunki
atmosferyczne. Jest to praca stresująca i wymagająca
dużej odporności psychicznej, bowiem pracownik
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu
pociągów i życie pasażerów.
Podczas
rekrutacji
pracodawcy
wymagają,
aby zatrudniani pracownicy znali obsługę komputera
wraz z pakietem MS Office, byli dokładni
oraz posiadali umiejętność analitycznego myślenia.
Niezbędna jest odporność na stres. Muszą odznaczać
się dużą samodzielnością i odpowiedzialnością.

Możliwości i szanse zatrudnienia:

Płace:

Absolwenci w zawodzie technik transportu kolejowego,
którzy potwierdzili wszystkie kwalifikacje zawodowe
mogą
podjąć
pracę
w przedsiębiorstwach
zarządzających
infrastrukturą
kolejową
oraz
u przewoźników w ruchu pasażerskim i towarowym.
Mogą pracować na następujących stanowiskach:
dróżnik przejazdowy, zwrotniczy, nastawniczy,
dyżurny ruchu.
 dróżnik przejazdowy - obsługuje urządzenia
zabezpieczające
przejazd,
osłaniają
pociągi
zatrzymywane na szlaku, konserwują i utrzymują

Wynagrodzenie
technika
transportu
kolejowego
uzależnione jest od miejsca zatrudnienia, od posiadanego
stażu
pracy
oraz
kwalifikacji
zawodowych.
Wg.
ogólnopolskiego
badania
wynagrodzeń
przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak
roku 2017r. średnia pensja nastawniczego wynosiła 3078 PLN brutto, dyżurnego ruchu – 3983 PLN brutto,
natomiast dyspozytora – 4025 PLN brutto.
https://wynagrodzenia.pl/moja-placa-dostęp12.04.2018

Wymagania psychofizyczne:
Pracując w zawodzie technika transportu kolejowego
niezbędny jest bardzo dobrym stan zdrowia –kategoria I.
Trzeba posiadać odporność psychiczną i fizyczną, być
osobą zrównoważoną emocjonalnie oraz mieć dobrą
zdolność koncentracji. Należy charakteryzować się
odpowiedzialnością, rozwagą, obowiązkowością, oraz
opanowaniem i cierpliwością.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Warunkiem podjęcia pracy w zawodzie technika transportu
kolejowego jest zdobycie wykształcenia średniego o tym
kierunku. Jest to zawód dwukwalifikacyjny, z kwalifikacją:
AU.46. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
(dawniej A 44)
AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
(dawniej A.45)
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
organizowane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
–OKE http://www.oke.lodz.pl/.

