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Program praktyki realizowany w ramach przeprowadzanych zajęć edukacyjnych  
w ramach Kursu Kwalifikacyjnego  
Nr programu: 311927 
Czas: (4 tygodnie). 

 
TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego.  

 
Środki dydaktyczne 

Wyposażenie warsztatu/stacji obsługi  w narzędzia, sprzęt i urządzenia, programy komputerowe, 
przepisy prawne, instrukcje dotyczące obsługi środków transportu drogowego. 
 

Uwagi o realizacji 
Program praktyki zawodowej można traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych 
dopuszcza się realizację tych zagadnień na jakie pozwalają warunki zakładu. W czasie praktyki kursant 
powinien prowadzić dzienniczek praktyki.  
Na początku realizacji praktyki zawodowej kursanci powinni być zapoznani z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej. Powinni być uświadomieni o 
skutkach nieprzestrzegania przepisów. Podczas odbywania praktyki kursanci powinni doskonalić 
umiejętności praktyczne, które są niezbędne w zawodzie technik transportu drogowego. Kursanci 
powinni obserwować czynności zawodowe pracowników warsztatu/stacji obsługi, potem wykonywać 

Planuje rozmieszczenie ładunków w środkach 

transportu drogowego; 

obliczyć podstawowe parametry związane z rozmieszczeniem ładunków takie jak: 

objętość użytkowa, ładowność, środek ciężkości, masa ładunku, obciążenie osi; 

rozpoznać przeciążenie pojazdu; 

określić wpływ przeciążenia osi na stabilność pojazdu i środek ciężkości; 

rozróżnić rodzaje opakowań; 

dobrać sposób rozmieszczenia ładunków w środkach transportu drogowego; 

Stosuje programy komputerowe wspomagające 

organizację przewozu ładunków; 

zastosować program do określonego zadania przy realizacji przewozu różnego 

rodzaju ładunków; 

Wykonuje czynności, niewymagające 

dodatkowych uprawnień, związane 

z załadunkiem i wyładunkiem ładunków, w tym 

ładunków niebezpiecznych 

i ponadnormatywnych i żywych zwierząt; 

zastosować zasady postępowania z opakowaniami i paletami; 

dobrać optymalne opakowania towarów; 

odczytać oznakowanie pojazdów oraz etykiety opakowań; 

określić strefy bezpieczeństwa wokół pojazdu podczas jazdy, załadunku i 

rozładunku; 

dobrać techniki mocowania oraz zabezpieczania ładunku i żywych zwierząt; 

ocenić stopień zużycia urządzeń mocujących;  

dobrać urządzenia przeładunkowe do załadunku i rozładunku; 

Obsługuje automatyczne systemy identyfikacji 

ładunków; 
obsłużyć automatyczne systemy identyfikacji ładunków; 

Organizuje i nadzoruje obsługę pasażerów 

w środkach transportu drogowego; 
przygotować dokumenty spedycyjno-transportowe i dokumenty celne;  

zastosować system monitorowania i rejestrowania środków transportu; 

Sporządza dokumentację związaną z obsługą 

podróżnych. 
sporządzić dokumentację związaną z obsługą podróżnych. 

Praktyki zawodowe 
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zadania zawodowe pod kierunkiem instruktora a następnie samodzielnie realizować powierzone im 
zadania . 

 
 
Sposoby sprawdzania i oceniania 

Nad przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwają oddelegowani ze szkoły nauczyciele oraz 
opiekun praktyk. Dokonują oni oceny umiejętności opanowanych przez kursantów podczas praktyki 
zawodowej na podstawie obserwacji i sposobu wykonywania zadań, czynności, poleceń oraz sposobu 
prowadzenia dzienniczka praktyk. Zgodnie z WSO w zawodzie oraz z systemem oceniania 
pracowników w zakładzie pracy. 
 
Przy ocenianiu kursanta należy brać pod uwagę także takie kryteria jak:  

• samodzielność wykonania pracy, 
•  zdyscyplinowanie i punktualność, 
• organizację stanowiska pracy, 
• organizację oraz sposób wykonania pracy, 
• zaangażowanie w realizację zadań, 
•  jakość i sprawność wykonania pracy, 
•  przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
• przeciwpożarowej oraz ochrony  

 
 


