
Projekt zmian ustawy o transporcie 
kolejowym

Egzaminowanie i Monitorowanie Maszynistów

Piotr Combik

Urząd Transportu 
Kolejowego



2

• W ciągu najbliższych 10 lat z zawodu odejdzie ponad 41% obecnie 
czynnych zawodowo maszynistów (tzw. luka pokoleniowa).

• Maszyniści jako jedyna grupa zawodowa spośród osób 
odpowiedzialnych za prowadzenie pojazdów nie są objęci egzaminem 
państwowym. 

• Nie istnieje jednolity standard prowadzenia egzaminów do zawodu 
maszynisty.

• Podczas egzaminów nie jest weryfikowana umiejętność zarządzania 
sytuacjami nadzwyczajnymi.

• Nie istnieje centralny rejestr gromadzący informacje o 
uprawnieniach maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

• Brak informatycznego narzędzia do monitorowania czasu pracy 
maszynistów.

STAN OBECNY
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CEL WPROWADZANYCH ZMIAN

Monitorowanie kompetencji i czasu pracy maszynistów

Wprowadzenie egzaminów państwowych na licencję maszynisty

Wprowadzenie egzaminów państwowych kandydatów na maszynistów
w zakresie uzyskania świadectwa maszynisty



4

ROZDZIELENIE SZKOLENIA OD EGZAMINOWANIA

Egzaminatorzy zatrudnieni w UTK

EGZAMINOWANIE

• egzaminy kandydatów na maszynistów 
w celu uzyskania licencji maszynisty

• egzaminy kandydatów na maszynistów 
w celu uzyskania świadectwa maszynisty

SZKOLENIE I DOSKONALENIE

• szkolenia na licencję maszynisty 

• szkolenia na świadectwo 
maszynisty

• sprawdziany wiedzy i umiejętności,

• szkolenia okresowe, na 
symulatorze pojazdu kolejowego
i inne szkolenia maszynistów 
zlecone przez pracodawców

• szkolenia maszynistów z innych 
państw członkowskich Unii 
Europejskiej

Ośrodki szkolenia maszynistów
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EGZAMIN NA ŚWIADECTWO

Test komputerowy

Jazda na symulatorze

Jazda praktyczna na pojeździe
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Centralny Rejestr 

Maszynistów i Prowadzących Pojazdy 
Kolejowe

MONITOROWANIE KOMPETENCJI MASZYNISTÓW

MODUŁ 
KWALIFIKACJI 

MASZYNISTÓW

MODUŁ 
MONITOROWANIA 

CZASU PRACY 
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Zasilanie od podmiotów kolejowych – ośrodków szkolenia, 
medycyny kolejowej, pracodawców

• uczestnictwo w szkoleniach i pouczeniach

• przebieg zatrudnienia w podmiotach rynku kolejowego, 

• uprawnienia w zakresie infrastruktury i typu pojazdów

• certyfikatów egzaminatorów i instruktorów;

• dane o wydanych orzeczeniach lekarskich

• dane o zawieszonych i cofniętych uprawnieniach

MODUŁ KWALIFIKACJI MASZYNISTÓW
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Dane będą dostarczane on-line 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

• godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy;

• miejscowości rozpoczęcia i zakończenia pracy;

• miejsce zatrudnienia;

• rodzaj zatrudnienia;

• rodzaj stanowiska pracy

AUTOMATYCZNA WERYFIKACJA I SANKCJA ZA NARUSZENIE

MODUŁ MONITOROWANIA CZASU PRACY
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Zmiana nastąpi 1 stycznia 2023 roku

Egzaminatorzy zachowują swoje uprawnienia

Szkolenia będące w trakcie w dniu wejścia w życie ustawy 
będą realizowane na dotychczasowych zasadach

HARMONOGRAM I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE



Dziękuję za uwagę!

Warszawa
27 lutego 2020

www.utk.gov.pl
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