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kwalifikacje główne zadania i czynności zawodowe

symbol cyfrowy zawodu  311927

TDR.01. Eksploatacja środków 
transportu drogowego
TDR.02. Organizacja przewozu 
środkami transportu drogowego

Kształcenie w zawodzie technik transportu 
drogowego odbywa się:
• w pięcioletnim technikum;
• w dwuletniej branżowej szkole II 

stopnia dla absolwentów trzyletniej 
branżowej szkoły pierwszego stopnia;*;

• na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych.

* Kształcenie w szkole prowadzone 
wyłącznie w formie dziennej lub 
stacjonarnej
TDR.01. Kształcenie na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
lub na kursach umiejętności 
zawodowych prowadzonych wyłącznie 
w formie dziennej lub stacjonarnej
TDR.02. Kształcenie na 
kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych lub na kursach 
umiejętności zawodowych wyłącznie 
dla osób posiadających uprawnienie 
do kierowania pojazdami w zakresie 
prawa jazdy kategorii C

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu 
drogowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań 
zawodowych:
w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu 
drogowego:
1) przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie 

niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji 
wstępnej;

2) oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego;
3) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu 

drogowego;
4) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.
i
w zakresie kwalifikacji TDR.02. Organizacja przewozu środkami 
transportu drogowego:
1) planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego 

osób oraz ładunków;
2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób 

i ładunków;
3) przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie 

niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E.

Technik transportu drogowego
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predyspozycje do wykonywania zawodu

• ostrość słuchu i wzroku;

• koordynacja wzrokowo-ruchowa;

• rozróżnianie barw;

• spostrzegawczość;

• widzenie o zmroku;

• uzdolnienia techniczne;

• wytrwałość;

• refleks;

• sprawność manualna;

• koncentracja;

• podzielność uwagi;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek;

• samokontrola;

• samodzielność;

• zdolność do pracy w warunkach monotonnych;

• cierpliwość;

• dokładność;

• gotowość do ciągłej nauki; 

• gotowość do pracy w szybkim tempie; 

• wysoka samodyscyplina.

warunki pracy

możliwości pracy w zawodzie

Będziesz pracować:

• przeważnie indywidualnie (jako kierowca) lub zespołowo 
– nadzorując pracę małego zespołu kierowców;

• w stałych godzinach pracy, w systemie zmianowym, w dni 
powszednie i święta (dotyczy to np. pracy organizatora 
transportu lub kierowcy autobusu w transporcie 
miejskim) lub w zmiennym systemie czasowym 
z zachowaniem przepisów Ustawy o transporcie 
drogowym (np. jako kierowca w krajowym lub 
międzynarodowym transporcie samochodowym);

• w warunkach monotonnych (pokonywanie długich tras);

• w zmiennych warunkach pogodowych;

• w pomieszczeniach zamkniętych (biurowych lub w kabinie 
pojazdu samochodowego, czy też w warsztacie naprawy 
pojazdów samochodowych);

• długotrwale w pozycji siedzącej (siedząc za biurkiem 
lub prowadząc pojazd samochodowy) lub wymuszonej 
(podczas naprawy pojazdu);

• narażony na hałas i wibracje spowodowane pracą silnika 
pojazdu, zatrucie spalinami;

• narażony na kontakt z substancjami chemicznymi: 
olejami, smarami, płynem chłodzącym, płynem 
hamulcowym stosowanymi w pojeździe samochodowym;

• użytkując i obsługując urządzenia biurowe (komputer 
z oprogramowaniem, telefon, ksero), pojazdy 
samochodowe różnych marek oraz sprzęt techniczny do 
ich obsługi i naprawy.

Możesz pracować między innymi:

• w publicznych lub prywatnych firmach transportowych, świadczących usługi w transporcie krajowym i zagranicznym 
związanym z przewozem osób lub towarów;

• we własnej firmie.
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ścieżki kształcenia w zawodzie  
technik transportu drogowego

ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

pięcioletnie technikum 
kształcące w zawodzie technik 

transportu drogowego  
oraz zdanie egzaminów zawodowych  

z zakresu kwalifikacji  
TDR.01. Eksploatacja środków 

transportu drogowego  
oraz  

TDR.02. Organizacja przewozu 
środkami transportu drogowego

ośmioletnia szkoła  
podstawowa

trzyletnia branżowa  
szkoła pierwszego  

stopnia  
kwalifikacja TDR.01. Eksploatacja 
środków transportu drogowego  

oraz zdanie egzaminu zawodowego  
z zakresu tej kwalifikacji

dwuletnia branżowa  
szkoła drugiego stopnia 
kwalifikacja TDR.02. Organizacja 

przewozu środkami transportu 
drogowego  

oraz zdanie egzaminu zawodowego  
z zakresu tej kwalifikacji

trzyletnia branżowa  
szkoła pierwszego  

stopnia  
kwalifikacja TDR.01. Eksploatacja 
środków transportu drogowego  

oraz zdanie egzaminu zawodowego  
z zakresu tej kwalifikacji

Szkoła ponadpodstawowa dająca 
wykształcenie  

średnie lub średnie  
branżowe

kwalifikacyjny 
kurs zawodowy
w zakresie kwalifikacji  

TDR.02. Organizacja przewozu 
środkami transportu drogowego  

oraz zdanie egzaminu zawodowego  
z zakresu tej kwalifikacji

plus
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ścieżki kształcenia w zawodzie  
technik transportu drogowego

ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

kwalifikacyjny 
kurs zawodowy
w zakresie kwalifikacji  

TDR.01. Eksploatacja środków 
transportu drogowego 

oraz zdanie egzaminu zawodowego 
z zakresu tej kwalifikacji 

(kształcenie na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych lub na 

kursach umiejętności zawodowych 
prowadzonych wyłącznie w formie 

dziennej lub stacjonarnej)

kwalifikacyjny 
kurs zawodowy
w zakresie kwalifikacji  

TDR.02. Organizacja przewozu 
środkami transportu drogowego  

oraz zdanie egzaminu zawodowego 
z zakresu tej kwalifikacji 

(kształcenie na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych lub na kursach 
umiejętności zawodowych wyłącznie 
dla osób posiadających uprawnienie  
do kierowania pojazdami w zakresie 

prawa jazdy kategorii C) 

oraz

Szkoła ponadpodstawowa dająca 
wykształcenie  

średnie lub średnie  
branżowe

plus


