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PROCEDURA
P/20 - wydawania świadectwa maszynisty
w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Niniejszy dokument stanowi własność Kolei Śląskich Spółka z o.o., a jego rozpowszechnianie,
kopiowanie, nanoszenie zmian przez osoby nieupoważnione jest zabronione
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1. CEL PROCEDURY
Celem procedury jest określenie:
a. Trybu wydawania świadectwa maszynisty;
b. Trybu

wydawania

świadectwa

maszynisty

w

okresie

przejściowym,

tj.

do

29 października 2018 r. maszynistom pojazdów trakcyjnych, posiadającym „Prawo
kierowania pojazdem kolejowym”;
c. Trybu aktualizacji danych zawartych w świadectwie maszynisty,
d. Trybu zawieszania i cofania świadectwa maszynisty;
e. Trybu odwołania się od decyzji dotyczącej wydania świadectwa maszynisty, jego zawieszania
i cofania;

2. Przedmiot procedury
Przedmiotem procedury są wszelkie działania związane z wyłonieniem osób ubiegających się o
świadectwo maszynisty, osób posiadających świadectwo maszynisty, osób pośredniczących i
odpowiedzialnych za proces jego wydania.

Wymagania prawne:
1.
2.
3.

4.

5.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94
z późń. zm.)
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wspólnotowych wzorów
licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw
uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. L 13 z 19.01.2010r.).
Rozporządzenie 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 (Dz.U.
Nr 212, poz. 2152, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa
maszynisty (Dz.U. z 2014 poz. 212)
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3. Odpowiedzialność i uprawnienia
Stanowisko

Symbol

Zakres odpowiedzialności i uprawnień





Zarząd




Dział Spraw
Pracowniczych

NP







Dział Trakcji i Drużyn
Konduktorskich

TR



Dział Organizacyjno Prawny

NO




Pełnomocnik ds. SMS

NSMS

Dział Dochodzeniowo –
Kontrolny

ND






Dostawca

Maszynista





Zatwierdzenie planów szkoleń na świadectwo (uzupełniające) maszynisty
Wydanie nowego / rozszerzonego świadectwa (uzupełniającego) maszynisty oraz
odnotowanie danych w Rejestrze wydanych świadectw (uzupełniających) maszynisty
Wydanie decyzji o zwieszeniu lub cofnięciu świadectwa (uzupełniającego) maszynisty
Rozpatrzenie w ciągu 14 dni wniosku maszynisty i ew. podjęcie dodatkowych czynności (np.
skierowanie na badania lekarskie lub przeprowadzenie dodatkowego sprawdzenia wiedzy
lub umiejętności)
Wydanie decyzji informującej o przywróceniu świadectwa (uzupełniającego) maszynisty
Opracowanie kryteriów odnośnie szkoleń wymaganych do uzyskania świadectwa
maszynisty i wniosku w sprawie szkolenia
Wybór dostawcy zewnętrznego z listy UTK
Zlecenie przeprowadzenia szkolenia i egzaminu
Wydanie nowego / rozszerzonego świadectwa (uzupełniającego) maszynisty oraz
odnotowanie danych w Rejestrze wydanych świadectw (uzupełniających) maszynisty
Monitorowanie ważności świadectwa (uzupełniającego) maszynisty oraz jego aktualności
względem potrzeb w zakresie innych linii kolejowych i kategorii uprawnień
Opracowanie kryteriów odnośnie szkoleń wymaganych do uzyskania świadectwa
maszynisty i wniosku w sprawie szkolenia
Monitorowanie ważności świadectwa (uzupełniającego) maszynisty oraz jego aktualności
względem potrzeb w zakresie innych linii kolejowych i kategorii uprawnień
Wybór dostawcy zewnętrznego z listy UTK
Zlecenie przeprowadzenia szkolenia i egzaminu
Monitorowanie ważności świadectwa (uzupełniającego) maszynisty oraz jego aktualności
względem potrzeb w zakresie innych linii kolejowych i kategorii uprawnień
Monitorowanie ważności świadectwa (uzupełniającego) maszynisty oraz jego aktualności
względem potrzeb w zakresie innych linii kolejowych i kategorii uprawnień
Realizacja szkolenia
Egzamin maszynisty dla uzyskania lub rozszerzenia „Świadectwa (uzupełniającego)
maszynisty
Przekazanie Spółce dokumentacji dotyczącej szkolenia i egzaminu maszynisty na uzyskanie
lub rozszerzenie „Świadectwa (uzupełniającego) maszynisty
Realizacja pracy na stanowisku
Odwołanie się od decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu „Świadectwa (uzupełniającego)
maszynisty
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szkolenia i egzaminy na zdobycie świadectwa (uzupełniającego) maszynisty

B
Eksploatowane typy pojazdów kol.
Odcinki linii kolejowych, z których
korzysta Spółka

Instrukcje i regulacje wewnętrzne i
zew.
Zał. nr 1 i 2 do Rozp. MIiR z dnia 10
lutego 2014 r. w sprawie świadectwa
maszynisty (Dz. U. z 2014 poz. 212)

TR
Określenie potrzeb szkoleniowych dotyczących
uzyskania świadectwa maszynisty

NP/TR
Opracowanie kryteriów odnośnie szkoleń
wymaganych do uzyskania świadectwa maszynisty i
wniosku w sprawie szkolenia

Założenia budżetowe gwarantujące
niezbędne środki na szkolenia

Program szkolenia maszynisty
Wykaz kandydatów do szkolenia

NO/NP
Wybór dostawcy zewnętrznego z listy UTK
UTK - Lista podmiotów
uprawnionych do szkolenia
i egzaminowania

Program szkolenia maszynisty

Zarząd
Zatwierdzenie planów szkoleń na świadectwo
(uzupełniające) maszynisty

NO/NP
Zlecenie przeprowadzenia szkolenia i egzaminu

Lista uczestników szkolenia

Zlecenie szkoleń i egzaminów

Dostawca
Realizacja szkolenia
Zał. nr 1 i 2 do Rozp. MIiR z dnia 10
lutego 2014 r. w sprawie świadectwa
maszynisty (Dz. U. z 2014 poz. 212)

Dostawca
Egzamin maszynisty dla uzyskania lub rozszerzenia
„Świadectwa (uzupełniającego) maszynisty”
NIE

TAK

Czy wynik pozytywny
?

Dostawca
Przekazanie Spółce dokumentacji dot. Szkolenia i
egzaminu maszynisty na uzyskanie lub rozszerzenie
„świadectwa (uzupełniającego) maszynisty”

Instrukcje i regulacje wewnętrzne i
zewnętrzne

Zarząd/NP
Wydanie nowego / rozszerzonego „świadectwa
(uzupełniającego) maszynisty” oraz odnotowanie
danych w „rejestrze wydanych świadectw
(uzupełniających) maszynisty”

A

Dokumentacja dotycząca szkolenia i
egzaminu maszynisty na uzyskanie
lub rozszerzenie „świadectwa
(uzupełniającego) maszynisty”

Świadectwo (uzupełniające)
maszynisty

„Rejestr wydanych Świadectw
(uzupełniających) maszynisty
”
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A

Maszynista
Realizacja pracy na stanowisku

Zarząd/NP
Wydanie decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu
świadectwa (uzupełniającego) maszynisty

Maszynista
Odwołanie się od decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu
świadectwa (Uzupełniającego) maszynisty

Zarząd
Rozpatrzenie w ciągu 14 dni wniosku maszynisty i ew.
podjęcie dodatkowych czynności (np. skierowanie na
badania lekarskie lub przeprowadzenie dodatkowego
sprawdzenia wiedzy lub umiejętności)

Zarząd
Wydanie decyzji informującej o przywróceniu
świadectwa (uzupełniającego) maszynisty

NP/TR/NSMS+ND
Monitorowanie ważności świadectwa
(uzupełniającego) maszynisty oraz jego
aktualności względem potrzeb w zakresie innych
linii kolejowych i kategorii uprawnień

NIE
Czy potrzebna zmiana lub
aktualizacja świadectwa?

B
TAK

4.1. WYDANIE ŚWIADECTWA MASZYNISTY
1.

Koleje Śląskie Spółka z o.o. wydaje świadectwo maszynisty osobom zatrudnionym w Spółce na
stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych lub maszynistom świadczącym usługi na rzecz Spółki.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadectwa maszynisty jest:
a.

Posiadanie licencji maszynisty,
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Spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, określonych w odrębnych
przepisach,

c.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu przeprowadzonego w trybie i w sposób określony
w odrębnych przepisach.

2.

Świadectwo maszynisty uprawnia do prowadzenia pojazdów kolejowych, określonych w świadectwie
i jest

ważne

jedynie

na

określoną

w

nim

infrastrukturę

kolejową.

W Spółce Koleje Śląskie wydaje się świadectwo maszynisty kategorii „B” – podkategorii B1.
3.

Świadectwo maszynisty jest wydawane przez Spółkę w ciągu 14 dni od dostarczenia przez pracownika
kompletu wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań określonych w pkt 1.

4.

W celu zachowania ważności świadectwa maszynista podlega okresowym badaniom lekarskim,
potwierdzającym spełnianie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, szkoleniom
okresowym, a także okresowym sprawdzianom wiedzy i umiejętności, na podstawie przepisów
wykonawczych do Ustawy o transporcie kolejowym.

4.2. AKTUALIZACJA DANYCH
1. Pracownik posiadający świadectwo maszynisty zgłasza niezwłocznie w formie pisemnej do Działu
Spraw Pracowniczych fakt konieczności zmiany danych osobowych, skutkujących wydaniem nowego
świadectwa maszynisty.

4.3. ROZSZERZENIE ŚWIADECTWA MASZYNISTY
1.

Informację o uzyskaniu dodatkowych uprawnień przez maszynistę, uzyskanych na skutek pozytywnego
wyniku egzaminu rozszerzającego, zgłasza niezwłocznie egzaminator, przedstawiając pisemną
informację o wyniku egzaminu.

2.

W przypadku rozszerzenia uprawnień określonych w świadectwie maszynisty w zakresie dotyczącym
określonej części infrastruktury kolejowej lub typu pojazdu kolejowego, na podstawie pisemnej
informacji o wyniku egzaminu złożonej przez egzaminatora, Dział Spraw Pracowniczych wystawia
nowe świadectwo maszynisty bez zbędnej zwłoki.

4.4. WYDANIE ŚWIADECTWA MASZYNISTY NA PODSTAWIE ODPISU ŚWIADECTWA MASZYNISTY
LUB ŚWIADECTWA MASZYNISTY WYDANEGO PRZEZ INNEGO PRZEWOŹNIKA LUB
ZARZĄDCĘ INFRASTRUKTURY
1.

Zgodnie z zapisami Ustawy o transporcie kolejowym oraz Rozporządzenia w sprawie świadectwa
maszynisty, w przypadku ustania zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy, maszynista pojazdów
trakcyjnych jest zobowiązany zwrócić pracodawcy wydane świadectwo maszynisty. Maszynista
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otrzymuje odpis świadectwa maszynisty. Wzór odpisu stanowi załącznik do Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty,
świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o
wydanie licencji maszynisty zgodnie z Dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
2.

Odpis świadectwa maszynisty, posiadany przez maszynistę pojazdów trakcyjnych przyjmowanego do
pracy w Spółce Koleje Śląskie oraz pozytywny wynik sprawdzianu wiedzy i umiejętności pracownika
stanowi podstawę do wystawienia świadectwa maszynisty przez Spółkę.

4.5. WYDAWANIE ŚWIADECTWA MASZYNISTY W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM, TJ. DO DNIA 29
PAŹDZIERNIKA 2018 R.
1.

Zgodnie z postanowieniami §19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10
lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty, Spółka Koleje Śląskie wyda świadectwo maszynisty
pracownikom posiadającym ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych, wydane na
podstawie Rozporządzenia 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.

2.

W przypadku, o którym mowa w punkcie nr 1, nie ma konieczności odbycia szkolenia i złożenia
egzaminu, niezbędnego w przypadku kandydatów ubiegających się o uzyskanie świadectwa
maszynisty.

3.

Warunkiem uzyskania świadectwa maszynisty jest posiadanie licencji maszynisty oraz aktualne
orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych do
wykonywania pracy na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych.

4.

Dział Spraw Pracowniczych, w imieniu Pracodawcy, w oparciu o zapisy w „Rejestrze egzaminów
pracownika” dotyczące aktualnych egzaminów i

autoryzacji wystawia świadectwo maszynisty,

określając w nim rodzaje pojazdów kolejowych, do prowadzenia których maszynista jest uprawniony
oraz nazwę zarządcy infrastruktury, po której maszynista jest uprawniony do prowadzenia pojazdu
kolejowego.
5.

Maszynista po uzyskaniu licencji maszynisty od Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i wydaniu przez
Spółkę Koleje Śląskie świadectwa maszynisty, zwraca Pracodawcy Prawo kierowania pojazdem
kolejowym.
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4.6. ZAWIESZENIE ŚWIADECTWA MASZYNISTY
1.

Prezes Zarządu Spółki Koleje Śląskie zawiesza w całości lub w części ważność świadectwa maszynisty w
drodze decyzji w następujących przypadkach:
a.

Zawieszenie licencji maszynisty,

b.

Na wniosek Prezesa UTK,

c.

Brak aktualnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych,
fizycznych i psychicznych, niezbędnego dla zachowania ważności świadectwa,

d.

Negatywny wynik sprawdzianu wiedzy i umiejętności,

e.

Na skutek uchybień w pracy mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu
kolejowego,

f.

Uczestnictwo maszynisty w poważnym wypadku, wypadku lub incydencie – w razie
uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności do wykonywania czynności maszynisty lub na
żądanie komisji kolejowej, o której mowa w art. 28m ust.1 Ustawy o transporcie kolejowym,

g.

Przerwa w wykonywaniu czynności na stanowisku maszynisty trwająca co najmniej 6
miesięcy.

2.

Decyzja, o której mowa w pkt 1 ma rygor natychmiastowej wykonalności.

3.

Prezes Zarządu zawiesza ważność świadectwa maszynisty w części dotyczącej określonej infrastruktury
w przypadku negatywnego wyniku sprawdzianu wiedzy i umiejętności ze znajomości tej części
infrastruktury oraz w przypadku nieobecności przekraczającej okres 6 miesięcy na danej części
infrastruktury.

4.

Decyzję o uchyleniu zawieszenia świadectwa maszynisty wydaje Pracodawca po spełnieniu
następujących warunków:
a.

decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o przywróceniu licencji,

b.

przedstawienie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych,
fizycznych i psychicznych, niezbędnych do zachowania świadectwa maszynisty,

c.

pozytywny wynik poprawkowego sprawdzianu wiedzy i umiejętności.

4.7. COFANIE ŚWIADECTWA MASZYNISTY
1.

Zarząd Spółki Koleje Śląskie cofa świadectwo maszynisty w drodze decyzji na skutek:
a.

Cofnięcia licencji maszynisty,

b.

Wydania orzeczenia lekarskiego o utracie zdolności do wykonywania pracy na stanowisku
maszynisty,

c.

Negatywnego wyniku poprawkowego sprawdzianu wiedzy i umiejętności.
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4.8. WYGAŚNIĘCIE ŚWIADECTWA MASZYNISTY
1.

Świadectwo maszynisty wygasa z mocy prawa z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę lub
innego stosunku prawnego wiążącego maszynistę ze Spółką Koleje Śląskie.

2.

W przypadkach, o których mowa w pkt 1, maszynista otrzymuje odpis uzyskanego świadectwa
maszynisty, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku III do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z
dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw
uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie
licencji maszynisty zgodnie z Dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

4.9. TRYB ODWOŁANIA OD DECYZJI DOTYCZĄCEJ WYDANIA ŚWIADECTWA MASZYNISTY, JEGO
ZAWIESZANIA I COFANIA
1.

Odmowa wydania świadectwa, jego zawieszenie lub cofnięcie odbywa się na mocy decyzji wraz z
uzasadnieniem.

2.

W terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji, o której mowa w pkt 1, pracownik może złożyć
odwołanie do Prezesa Zarządu Spółki Koleje Śląskie.

3.

Prezes Zarządu rozpatruje odwołanie we wskazanej sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania
odwołania.

4.

Decyzja Prezesa Zarządu Spółki koleje Śląskie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia odwołania jest
ostateczna.

5. Dokumenty związane
Instrukcja K-10 §51,
Instrukcja K-10 załączniki nr 26, 27, 28,
Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem,
P/11 – Zarządzanie Personelem,
P/12 – Ocena dostawców,
Form. P/11-1–Wykaz stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu
kolejowego,
Form. P/11- 3 – Plan szkoleń.

6. Formularze
brak

