
 

Koleje Śląskie Sp. z o.o. 
ul. Wita Stwosza 7 
40-040 Katowice 
tel.: +48 32 494 06 63 
fax: +48 32 494 06 62 
sekretariat@kolejeslaskie.com 
www.kolejeslaskie.com 

Zarząd: 
Marek Worach – Prezes Zarządu 
Anna Patalong – Wiceprezes Zarządu 
Artur Nastała – Wiceprezes Zarządu 
KRS: 0000357114 
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód  Wydział 
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego  

NIP: 9542699716    
REGON: 241592956 
Kapitał zakładowy:  
15 000 000 zł wpłacony w całości 
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA  
nr 62 1050 1214 1000 0023 4940 5825  

 

  
 

Załącznik Nr 6 
SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/52/2012 

 
                                                                                                                     Katowice, 30 listopada 2012r. 

                                 
 
                                                                                                          
     Dane dotyczące kwalifikacji i szkoleń pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przewozów 

kolejowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu 

stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie 

powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, jak również z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, 

prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra 

 

 

MASZYNISTA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH: 

Ilość zatrudnionych na dzień 31.10.2012 – 84 osoby. 

Kwalifikacje maszynistów pojazdów trakcyjnych, w tym: 

1. Maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych: 84 osoby. 

2. Maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych: 42 osoby. 

3. Kurs maszynisty spalinowego aktualnie prowadzony dla 12 maszynistów.  

 

Szkolenia dla maszynistów przeprowadzone do dnia 31.10.2012: 

1. Pouczenia okresowe – I półrocze: 10.01, 12.01, 13.01, 16.01, 14-17.02.2012 – liczba uczestników 

56, zgodnie ze stanem zatrudnienia. 

2. Egzaminy okresowe: 10.01, 12.01, 13.01, 16.01, 14-17.02.2012- liczba uczestników 56, zgodnie ze 

stanem zatrudnienia. 

3. Pouczenia nadzwyczajne zlecone przez UTK i PPKBWK w zakresie obowiązków pracowników 

prowadzących ruch kolejowy i pracowników prowadzących pojazdy kolejowe oraz kierowników 

pociągu: 09.03, 16.03, 23.03, 30.03.2012 

4. Szkolenia okresowe BHP: 09.03, 16.03, 23.03, 30.03.2012 

 

Szkolenia dla maszynistów, które odbędą się do dnia 31.12.2012: 

1. Pouczenia nadzwyczajne zlecone przez UTK ze szczególnym uwzględnieniem aspektu 

psychofizycznego – 12-16.11.2012. 

2. Pouczenia okresowe – II półrocze: 26-30.11.2012. 
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3. Szkolenia z obsługi i eksploatacji taboru: EN71 AKŚ, 35WE, 14WE, TRAXX, autobus szynowy 

SA109. 

4. Ponadto Koleje Śląskie Spółka z o.o. w każdym przetargu zastrzegają obowiązek szkolenia 

naszych pracowników z obsługi i eksploatacji tego taboru. W związku z powyższym uzupełnienie 

informacji na temat szkoleń z obsługi i eksploatacji nowego taboru będzie możliwe po 

rozstrzygnięciu przetargów.  

 

 

KIEROWNIK POCIĄGU: 

 Ilość zatrudnionych na dzień 31.10.2012 – 53 osoby. 

Kwalifikacje kierowników pociągu: 

Aktualne egzaminy kwalifikacyjne na stanowisko kierownika pociągu. 

 

Szkolenia dla kierowników pociągu przeprowadzone do dnia 31.10.2012: 

1. Pouczenia okresowe – I półrocze: 16-24.04.2012 – liczba uczestników 45, zgodnie ze stanem 

zatrudnienia. 

2. Szkolenia okresowe BHP: 09.03, 16.03, 23.03, 30.03.2012. 

3. Szkolenie z zakresu Prawa Przewozowego i zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego: 16-

24.04.2012 – liczba uczestników 45, zgodnie ze stanem zatrudnienia.  

4. Pouczenia nadzwyczajne zlecone przez UTK i PPKBWK w zakresie obowiązków pracowników 

prowadzących ruch kolejowy i pracowników prowadzących pojazdy kolejowe oraz kierowników 

pociągu: 09.03, 16.03, 23.03, 30.03.2012 

5. Pouczenia okresowe – II półrocze: 15-23.10.2012 – liczba uczestników 51 osób, 2 osoby będą 

uczestniczyły w pouczeniach okresowych w terminie dodatkowym 27.11.2012. 

 

REWIDENT TABORU: 

 Ilość zatrudnionych na dzień 31.10.2012 – 13 osób. 

Kwalifikacje rewidentów taboru: 

1. Aktualne egzaminy kwalifikacyjne na rewidenta taboru. 

2. Aktualne uprawnienia SEP. 

3. Kurs manewrowego aktualnie prowadzony dla 7 rewidentów taboru. Przewidywany termin 

zakończenia kursu wraz z egzaminem 07.12.2012. 

4. Kurs zwrotniczego dla 2 rewidentów taboru – egzamin przeprowadzony w dniach 07-08.11.2012. 

 

Szkolenia dla rewidentów taboru przeprowadzone do dnia 31.10.2012: 

1. Pouczenia okresowe rewidentów taboru – I półrocze: 12-15.03.2012, 21-24.05.2012 

2. Szkolenie okresowe BHP: 18-20.06.2012 

3. Kurs obsługi i konserwacji podnośników śrubowych i zapadni: 06-10.07.2012 
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4. Kurs obsługi i konserwacji suwnic sterowanych z kabiny:06-18.08.2012. 

 

Szkolenia dla rewidentów taboru, które odbędą się do dnia 31.12.2012: 

1. Pouczenia okresowe rewidentów taboru: 10-14.12.2012. 

 

Prognoza zatrudnienia oraz przewidywane szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników  

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przewozów kolejowych na dzień uruchomienia nowego 

rozkładu jazdy, tj.  09.12.2012 

 

PROGNOZA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW: 

1. Maszynista – 52 osoby.  

• Uprawnienia maszynisty elektrycznych pojazdów trakcyjnych – 52 osoby, 

• Uprawnienia maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych – 12 osób.  

2. Kierownik pociągu – 48 osób. 

3. Rewident taboru – 18 osób. 

 

Szkolenia prognozowane dla nowo zatrudnionych pracowników: 

1. Maszynista: 

• szkolenia wstępne BHP – ogólne i stanowiskowe, 

•  szkolenia wstępne z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, 

•  szkolenia z obsługi i eksploatacji taboru, który jest w posiadaniu Spółki Koleje Śląskie, 

• pouczenia nadzwyczajne dla maszynistów zatrudnionych w listopadzie 2012r., 

• pouczenia okresowe dla maszynistów. 

2. Kierownik pociągu: 

• szkolenia wstępne BHP, 

•  szkolenia wstępne z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, 

• Kurs na kierownika pociągu dla 12 konduktorów od 05.11.2012 r., którzy spełniają 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w 

sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z 

prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów 

pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra. 

3. Rewident taboru:  

• szkolenia wstępne BHP – ogólne i stanowiskowe, 

•  szkolenia wstępne z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, 

• kurs manewrowego dla 12 rewidentów taboru. 
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