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REJESTR OŚRODKÓW 
SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA

Instrukcja dla użytkownika systemu 
Kolejowe e-bezpieczeństwo
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PRZEZNACZENIE REJESTRU

REJESTR OŚRODKÓW SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA

służy do prowadzenia przez Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania 
maszynistów i kandydatów na maszynistów.
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REJESTR OŚRODKÓW SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA

jest ogólnodostępny i nie wymaga logowania do systemu. 
Adres rejestru to:

https://keb.utk.gov.pl/

DOSTĘP DO REJESTRU

https://keb.utk.gov.pl/
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PULPIT NAWIGACYJNY
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Choć na ekranie dostępny jest przycisk 
loguj to nie będziemy z niego korzystać!

Wyboru rejestru 
dokonujemy 
z menu bocznego
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LISTA WPISÓW
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Oficjalna nazwa rejestru

„Lupka” 
umożliwia 
przejście do 
szczegółów 
wpisu w 
rejestrze

Wybieramy z menu pole 
„Rejestr Ośrodków 

Szkolenia i Egzaminowania”

Wyświetla się lista wpisów

Po naciśnięciu ikonki 
„lupki” przechodzimy do 

szczegółów wpisu
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SZCZEGÓŁY WPISU

W celu powrotu do widoku 
ogólnego (listy wpisów) należy 
skorzystać, ze „strzałki” w 
prawym górnym rogu lub przejść 
do niego z wykorzystaniem 
panelu „menu”.

Zakres pól prezentowanych na formularzu, jest zależny od 
rodzaju lokalizacji (siedziba, miejsce szkolenia i egzaminowania, 
obszar sieci kolejowej), której szczegóły przeglądamy.
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EKSPORTOWANIE DANYCH

Klikamy prawym przyciskiem 
myszy na dowolnym polu w 

rejestrze

W pierwszym otwartym 
menu wybieramy „Eksportuj 

do” 

W kolejnym otwartym menu 
wybieramy format pliku w 
jakim eksportowane dane 

mają zostać zapisane np. XLS
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SORTOWANIE DANYCH

Klikamy na nazwę kolumny

Po prawej stronie pojawia się 
strzałka informująca o sortowaniu 

„rosnącym” albo „malejącym”

Za pomocą strzałki decydujemy o 
sposobie sortowania

Przycisk sortowania pojawia się 
dopiero po kliknięciu na 
tytuł kolumny
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FILTROWANIE DANYCH

Klikamy na „lejek” znajdujący się 
po prawej strony od tytułu 

kolumny

Pojawia się okno do filtrowania 
danych

Zaznaczamy pola („kwadraciki”), 
do których chcemy zawęzić zakres 

prezentowanych danych

Klikamy „OK” w celu zatwierdzenia 
wyboru lub „Anuluj” jeżeli nie 

chcemy wykonywać filtrowania 

Możemy zmienić rozmiary 
menu prezentującego 
dane do filtrowania

„Lejek” służy do filtrowania
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WYSZUKIWANIE DANYCH

Klikamy na pole 
wyszukiwania danych w 

danej kolumnie 

Wpisujemy fragment 
tekstu, który chcemy 

wyszukać

W rejestrze prezentowane 
są wybrane dane, zgodnie 
ze wskazanymi kryteriami

Pole służące do 
wyszukiwania

„Lejek” służący 
do czyszczenia 
filtrów oraz 
wyszukania
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Dziękuję za uwagę!
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