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SPIS TREŚCI

Wymagania ogólne

Proces obsługi pism (zgłoszeń i protokołów)

Zgłoszenie szkolenia na licencję maszynisty

Zgłoszenie egzaminu w celu uzyskania licencji maszynisty

Protokół z egzaminu w celu uzyskania licencji maszynisty

Zgłoszenie egzaminu w celu uzyskania świadectwa maszynisty

Protokół z egzaminu w celu uzyskania świadectwa maszynisty
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WYMAGANIA OGÓLNE
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RODZAJE MODUŁÓW

W systemie istnieją trzy moduły związane z INFORMOWANIEM O

SZKOLENIACH I EGZAMINACH NA LICENCJĘ I ŚWIADECTWO MASZYNISTY :

1. ZGŁOSZENIA DOT. SZKOLEŃ I EGZAMINÓW – służy do przygotowania
pisma oraz obsługi całego procesu w systemie,

2. REJESTR SZKOLEŃ I EGZAMINÓW – służy do przeglądania pism, które
zostały doręczone do UTK drogą oficjalną. Wpisy w rejestrze tworzone są po
obsłużeniu (zarejestrowaniu) zgłoszeń w systemie przez UTK.

3. LISTA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN – służy do przeglądania informacji o
zdanych egzaminach poszczególnych osób w celu uzyskania licencji lub
świadectwa maszynisty. Wpisy w rejestrze tworzone są po obsłużeniu
(zarejestrowaniu) zgłoszeń dot. szkoleń i egzaminów w systemie przez UTK.
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Moduły związane z INFORMOWANIEM O SZKOLENIACH I EGZAMINACH NA
LICENCJĘ I ŚWIADECTWO MASZYNISTY są dostępne po zalogowaniu do
systemu, dostępnego pod adresem:

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

dla użytkowników posiadających następującą rolę

Z E W - D P i P - W n i o s k o d a w c a R S i E

przypisaną przez administratora technicznego podmiotu. Jeżeli w podmiocie nie
ma administratora technicznego, to konieczne jest dokonanie zgłoszenia na adres
skrzynki elektronicznej (e-mail)

Helpdesk_keb@utk.gov.pl

DOSTĘP DO FUNKCJONALNOŚCI

https://keb.utk.gov.pl/
mailto:Helpdesk_keb@utk.gov.pl
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Wciskamy przycisk „Loguj” w 
prawym górnym rogu ekranu

Pojawia się nowe menu 
„Podaj nazwę użytkownika i 

hasło”

Podajemy nazwę użytkownika 
i hasło nadane przez 

administratora technicznego

Wybieramy przycisk „OK”

LOGOWANIE DO SYSTEMU
Przycisk do logowania umożliwiający dostęp do pozostałych 
modułów (funkcjonalności)
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PULPIT NAWIGACYJNY

Użytkownik wybiera w Menu Głównym 
opcję „Zgłoszenia dot. szkoleń i egzaminów”
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WIDOK LISTY WPISÓW
Oficjalna nazwa 
rejestru

„Lupka” umożliwia 
przejście do szczegółów 
wpisu w rejestrze

Użytkownik widzi 
zgłoszenia podmiotu, 
do którego został 
przypisany.
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WIDOK SZCZEGÓŁÓW WPISU

Do powrotu do widoku ogólnego 
rejestru służy „strzałka” w 
prawym górnym rogu. Można 
również wykorzystać do tego 
panel „menu” po lewej stronie.

Zakres pól prezentowanych na formularzu zależy od rodzaju 
zgłoszenia (czy dotyczy szkolenia, egzaminu, lub czy jest to 
protokół).
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EKSPORT 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



Str. 14
Warszawa
25.05.2020

RODZAJE PÓL NA FORMULARZU
Pole tekstowe

Najczęściej spotykane. Służy do 
wpisywania dowolnego tekstu. 

Lista rozwijalna

Służy do wyboru wartości spośród 
ograniczonej listy wariantów. 

Wyszukiwarka

Działa podobnie jak lista rozwijalna. Służy do 
wyboru wartości spośród ograniczonej listy 
wariantów.  Po wpisaniu teksty w polu 
następuje zawężenie dostępnych wariantów.
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RODZAJE PÓL NA FORMULARZU

Sekcja powtarzalna

Umożliwia dodanie kolejnego pola 
lub grupy pól. Po najechaniu na 
„strzałkę” otwiera się menu 
umożliwiające przesuwanie 
wpisów oraz ich usuwanie. 

Kalendarz

Służy do dodawania daty. 
Możliwe jest ręczne 
wprowadzenie tekstu przy 
zachowaniu formatu: 
RRRR-MM-DD.  

Pole liczbowe

Służy do wprowadzania 
cyfr.  

Pole wyboru (wielokrotnego) - Checkbox

Służy do dokonania wyboru, zazwyczaj 
zaznaczenia kilku wartości.  

Pole czas

Służy do dodawania czasu. 
Konieczność ręcznego wprowadzenia 
danych w formacie czasu: HH:MM:SS.

Pole  jednokrotnego wyboru - Radiobutton

Służy do dokonania jednokrotnego wyboru 
danej albo innej wartości.
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PROCES OBSŁUGI PISM 
(ZGŁOSZEŃ I PROTOKOŁÓW)
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OBSŁUGIWANE PROCESY

Moduł ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ I EGZAMINÓW umożliwia obsługę następujących
procesów:

• wygenerowanie zgłoszenia szkolenia na licencję maszynisty,
• wygenerowanie zgłoszenia liczby osób uczestniczących w szkoleniu na licencję maszynisty,
• wygenerowanie zgłoszenia egzaminu na licencję maszynisty,
• wygenerowanie protokołu z egzaminu w celu uzyskania licencji maszynisty,
• wygenerowanie zgłoszenia egzaminu na świadectwo maszynisty,
• wygenerowanie protokołu z egzaminu w celu uzyskania świadectwa maszynisty.

System umożliwia także przesłanie zeskanowanych protokołów z egzaminów. Pozostałe dokumenty 
powinny być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami – w formie papierowej lub 
elektronicznej (oryginały) przez osobę upoważniona przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek 
szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów albo osoby uprawnione do 
reprezentacji podmiotu.

Rejestracja przez UTK ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ I EGZAMINÓW skutkuje utworzeniem 
wpisu w REJESTRZE SZKOLEŃ I EGZAMINÓW oraz na LIŚCIE OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN.



Str. 18
Warszawa
25.05.2020

PRZEBIEG PROCESU

Przygotowanie 
pisma

Wprowadzamy dane 
do systemu –

Zgłoszenia dot. 
szkoleń i egzaminów

Generujemy pismo 
do wydruku i 

podpisu

Załączamy 
zeskanowane pismo 

do systemu

Doręczenie 
pisma

W formie papierowej 
lub elektronicznej (e-

PUAP)

Skany protokołów 
jedynie w systemie 

KEB.

Wpisy w 
rejestrze

Rejestr szkoleń i 
egzaminów

Lista osób, które 
zdały egzamin
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DODANIE NOWEGO ZGŁOSZENIA

Wybieramy z menu 
pole „Zgłoszenia dot. 
szkoleń i egzaminów”.

Wciskamy przycisk 
„Dodaj wpis” w prawym 

górnym rogu ekranu.

Pojawia się formularz z 
danymi do wypełnienia.

Przycisk „Dodaj wpis” przekierowuje do formularza 
umożliwiającego wprowadzenie informacji o szkoleniu 
lub egzaminie.
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FORMULARZ – ZAPISYWANIE DANYCH

Wypełniony formularz należy zapisać poprzez 
kliknięcie przycisku „Zatwierdź”. Zgłoszenie ma 
status „szkic”.

Wypełniamy formularz.

Klikamy przycisk 
„Zatwierdź” w prawym 

dolnym rogu ekranu.

Pojawia się wpis w rejestrze 
„Zgłoszenia dot. szkoleń i 

egzaminów” oraz zadanie w 
panelu „Moje zadania”.
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STATUS ZGŁOSZENIA

Informacja o statusach zgłoszenia
będzie znajdować się w rejestrze 
„Zgłoszenia dot. szkoleń i egzaminów”
oraz w  ich widokach szczegółowych.

Zgłoszenie może być 
szkicem albo zostać 
zarejestrowane przez 
pracownika UTK, gdy 
wpłynie drogą oficjalną.
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EKRAN MOJE ZADANIA

W panelu „Moje zadania”, do którego można przejść z poziomu bocznego menu, na 
liście widoczne są zadania do wykonania. Znajdziemy tu informacje o zgłoszeniach 
oraz osobach przekazujących. System informuje także o tym, że zgłoszenie 
powinno być dalej procedowane przez pracownika podmiotu.

W celu 
przejścia do 
szczegółów 
wniosku należy 
skorzystać z 
„lupki”.
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FORMULARZ – PRZEKAZYWANIE DANYCH DO UTK

Jeżeli chcemy przekazać 
wniosek do UTK to 
klikamy w przycisk 
„Przekazanie do UTK”.
Na tym etapie możemy 
jeszcze dokonać zmiany 
danych, ale po kliknięciu 
przycisku „Zatwierdź”
edycja danych jest 
blokowana.

Wciskamy przycisk 
„Przekazanie do UTK” w 

prawym górnym rogu 
ekranu.

Przechodzimy na sam 
dół (koniec) formularza.

Klikamy przycisk 
„zatwierdź” w prawym 

dolnym rogu. Pojawia się 
formularz z kolejną akcją
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FORMULARZ – PRZEKAZYWANIE DANYCH DO UTK

Po zatwierdzeniu 
wypełnionego formularza 
należy za pomocą 
przycisku „Wydruk i 
załączenie skanu” 
wygenerować pismo do 
wydruku, które następnie 
trzeba podpisać i załączyć 
jego skan do systemu. 
Oryginał (za wyjątkiem 
protokołu) należy 
dostarczyć do UTK.

Wciskamy przycisk „Wydruk i 
załączenie podpisanego skanu” 
w prawym górnym rogu ekranu.

Pojawia się nowy formularz.

Generujemy dokument w 
formacie PDF lub docx.

Podpisujemy dokument poza 
systemem.

Zaczytujemy załącznik –
zeskanowane podpisane pismo 

lub dokument elektroniczny.

Klikamy przycisk „Zatwierdź” w  
prawym dolnym rogu. Dane są 

przesyłane do UTK.
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ZGŁOSZENIE SZKOLENIA NA LICENCJĘ 
MASZYNISTY
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ZGŁOSZENIE SZKOLENIA NA LICENCJĘ MASZYNISTY

Pole tekstowe. 
Nazwa 

miejscowości, w 
której sporządzono 

pismo.

Pole tekstowe. 
Wypełniane 

automatyczne po 
zatwierdzeniu formularza. 

UNP – unikatowy numer 
pisma.

Lista rozwijalna. Do wyboru:  Zgłoszenie szkolenia 
na LM, Zgłoszenie liczby osób, Zgłoszenie egzaminu 

na LM, Protokół z egzaminu na LM, Zgłoszenie 
egzaminu na ŚM, Protokół z egzaminu na ŚM.

Umożliwia wybór rodzaju pisma. Dalszy układ pól na 
formularzu jest zależny od dokonanego wyboru.

Kalendarz 
umożliwiający wybór 

daty. Możliwość 
ręcznego 

wprowadzenia 
tekstu przy 

zachowaniu formatu: 
RRRR-MM-DD. 

Kalendarz.  Pole 
wypełniane 

automatycznie.
Data utworzenia wpisu 

w systemie. 

Pole tekstowe. Wypełniane automatycznie. Dane 
zaciągane z Rejestru Ośrodków Szkolenia i 

Egzaminowania (ROSiE). 
W przypadku niezgodności danych należy wystąpić 

niezwłocznie z wnioskiem o zmianę danych we wpisie 
do ROSIE. 

Wyszukiwarka. Wypełniana automatycznie na 
podstawie danych użytkownika przypisanego 

do podmiotu znajdującego się w Rejestrze 
Ośrodków Szkolenia i Egzaminowania (ROSiE). 
W przypadku nieaktualnej nazwy podmiotu należy 

wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o zmianę 
danych we wpisie do ROSIE. 

Pole tekstowe. Wypełniane 
automatycznie. Dane zaciągane z 

Rejestru Ośrodków Szkolenia i 
Egzaminowania (ROSiE). 

W przypadku niezgodności danych 
należy wystąpić niezwłocznie z 

wnioskiem o zmianę danych we wpisie 
do ROSIE. 

Pole tekstowe. 
Numer pisma 

wychodzącego 
nadawany prze 

ośrodek szkolenia i 
egzaminowania.
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ZGŁOSZENIE SZKOLENIA NA LICENCJĘ MASZYNISTY

Kalendarz 
umożliwiający wybór 

daty. Możliwość 
ręcznego 

wprowadzenia 
tekstu przy 

zachowaniu formatu: 
RRRR-MM-DD. 
Szkolenie może 

rozpocząć się 
najwcześniej po 14 

dniach od daty 
sporządzenia 

zgłoszenia. 

Pole liczbowe. 
Liczba uczestników szkolenia. 

Może zostać zmieniona  
kolejnym pismem nadanym 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
szkolenia.

Kalendarz umożliwiający wybór daty. 
Możliwość ręcznego wprowadzenia 

tekstu przy zachowaniu formatu: 
RRRR-MM-DD. 

Szkolenie nie może trwać krócej niż 
wymaga tego rozporządzenie w sprawie 
licencji maszynisty (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2373).

Sekcja powtarzalna 
umożliwiająca dodanie 
kilku miejsc szkolenia 

teoretycznego. 
Sale wykładowe, w 

których prowadzone są 
zajęcia teoretyczne. Wyszukiwarka. Możliwy wybór adresów miejsc szkolenia praktycznego: warsztatów utrzymaniowych, lokomotywowni, 

stacji techniczno-postojowych oraz innych punktów obsługi taboru kolejowego aktywnych na dany dzień w Rejestrze 
Ośrodków Szkolenia i Egzaminowania (ROSiE). 

W przypadku niemożliwości wyboru miejsca należy wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o zmianę danych we wpisie do ROSIE. 

Wyszukiwarka. Możliwy wybór adresów 
sal wykładowych aktywnych na dany 

dzień w Rejestrze Ośrodków Szkolenia i 
Egzaminowania (ROSiE). 

W przypadku niemożliwości wyboru miejsca 
należy wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o 

zmianę danych we wpisie do ROSIE. 



Str. 28
Warszawa
25.05.2020

ZGŁOSZENIE SZKOLENIA NA LICENCJĘ MASZYNISTY

Pole testowe. Podpowiadane 
automatycznie na podstawie 

danych użytkownika 
wypełniającego formularz w 

systemie. Możliwość wpisania 
dowolnego tekstu.

Obiekt OLE 
umożliwiający 

pobranie 
załącznika.

Pole tekstowe. 
Umożliwia 

przekazanie 
dodatkowych 

informacji.

Sekcja 
powtarzalna 

umożliwiająca 
dodanie kilku 
załączników.

Przycisk umożliwiający 
zapisanie danych 

znajdujących się na 
formularzu w postaci 

dokumentu w formacie 
PDF.

Przycisk umożliwiający 
sprawdzenie poprawności 

danych znajdujących się 
na formularz.

Przycisk umożliwiający 
zatwierdzenie 

wprowadzonych 
danych co skutkuje 

utworzeniem wpisu w 
rejestrze „Zgłoszenia 

dot. szkoleń i 
egzaminów”.
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ZGŁOSZENIE LICZBY OŚOB SZKOLONYCH

Wyszukiwarka. Umożliwia 
wybór zgłoszenia szkolenia, 

dla którego dokonujemy 
aktualizacji liczby osób.

Pole liczbowe. Podpowiadana wartość 
z poprzedniego zgłoszenia możliwa do 

zmiany.
Informacja o zmianie liczby 

w stosunku do 
poprzedniego zgłoszenia.

Wybieramy rodzaj pisma  
„Zgłoszenie liczby osób”.

W polu „UNP zgłoszenia” 
wyszukujemy zgłoszenie 

szkolenia na licencję .

W polu liczba 
uczestników szkolenia 
wpisujemy liczbę osób.

Klikamy przycisk 
„Zatwierdź” w  prawym 

dolnym rogu. 

Formularz „Zgłoszenia liczby osób” służy do uzupełniania lub 
aktualizacji wcześniejszego zgłoszenia szkolenia na licencję 
maszynisty. Większość danych jest zaczytywana z poprzedniego 
zgłoszenia i nie mogą one ulec zmianie.
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ZGŁOSZENIE EGZAMINU W CELU 
UZYSKANIA LICENCJI MASZYNISTY
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ZGŁOSZENIE EGZAMINU W CELU UZYSKANIA LICENCJI MASZYNISTY

Pole tekstowe. 
Nazwa 

miejscowości, w 
której sporządzono 

pismo.

Pole tekstowe. 
Wypełniane 

automatyczne po 
zatwierdzenie formularza. 

UNP – unikatowy numer 
pisma.

Lista rozwijalna. Do wyboru:  Zgłoszenie szkolenia 
na LM, Zgłoszenie liczby osób, Zgłoszenie egzaminu 

na LM, Protokół z egzaminu na LM, Zgłoszenie 
egzaminu na ŚM, Protokół z egzaminu na ŚM.

Umożliwia wybór rodzaju pisma. Dalszy układ pól na 
formularzu jest zależny od dokonanego wyboru.

Kalendarz 
umożliwiający wybór 

daty. Możliwość 
ręcznego 

wprowadzenia 
tekstu przy 

zachowaniu formatu: 
RRRR-MM-DD. 

Kalendarz.  Pole 
wypełniane 

automatycznie.
Data utworzenia wpisu 

w systemie. 

Pole tekstowe. Wypełniane automatycznie. 
Dane wczytane z Rejestru Ośrodków 
Szkolenia i Egzaminowania (ROSiE). 

W przypadku niezgodności danych należy 
wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o zmianę 

danych we wpisie do ROSIE. 

Lista rozwijalna. Wypełniana automatycznie na 
podstawie danych użytkownika przypisanego 

do podmiotu znajdującego się w Rejestrze 
Ośrodków Szkolenia i Egzaminowania (ROSiE). 
W przypadku nieaktualnej nazwy podmiotu należy 

wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o zmianę 
danych we wpisie do ROSIE. 

Pole tekstowe. Wypełniane 
automatycznie. Dane wczytane z 

Rejestru Ośrodków Szkolenia i 
Egzaminowania (ROSiE). 

W przypadku niezgodności danych 
należy wystąpić niezwłocznie z 

wnioskiem o zmianę danych we wpisie 
do ROSIE. 

Pole tekstowe. 
Numer pisma 

wychodzącego 
nadawany prze 

ośrodek szkolenia i 
egzaminowania.
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Kalendarz 
umożliwiający wybór 

daty. Możliwość 
ręcznego wprowadzenia 
tekstu przy zachowaniu 

formatu: RRRR-MM-
DD. Egzamin  może 

rozpocząć się 
najwcześniej po 14 dniach 

od daty sporządzenia 
zgłoszenia. 

Pole 
liczbowe. 

Liczba 
uczestników 

egzaminu.

Sekcja powtarzalna 
umożliwiająca dodanie 
kilku miejsc egzaminu. 

Sale wykładowe, w 
których prowadzone są 

egzaminy (test).

Wyszukiwarka. Możliwy wybór adresów 
sal egzaminacyjnych aktywnych na dany 
dzień w Rejestrze Ośrodków Szkolenia i 

Egzaminowania (ROSiE). 
W przypadku niemożliwości wyboru miejsca 
należy wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o 

zmianę danych we wpisie do ROSIE. 

Sekcja powtarzalna 
umożliwiająca dodanie 

kolejnego 
egzaminatora. 

W egzaminie musi 
uczestniczyć co najmniej 
trzech egzaminatorów.

Pole tekstowe. 
Nazwisko i imiona 

sekretarza.

Lista rozwijalna. 
Wybór funkcji: egzaminator, 

egzaminator prowadzący.

Lista rozwijalna. 
Umożliwia zaczytanie 

nazwiska i imion 
egzaminatorów 

wpisanych do wykazu 
egzaminatorów ośrodka 

szkolenia i 
egzaminowania, do 

którego jest przypisany 
użytkownik. 

W przypadku braku 
egzaminatora na liście 

należy wystąpić 
niezwłocznie z wnioskiem o 

dopisanie do wykazu 
egzaminatorów. 
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Pole testowe. Podpowiadane 
automatycznie na podstawie 

danych użytkownika 
wypełniającego formularz w 

systemie. Możliwość wpisania 
dowolnego imienia i nazwiska.

Obiekt OLE 
umożliwiający 

wczytanie 
załącznika.

Pole tekstowe. 
Umożliwia 

przekazanie 
dodatkowych 

informacji.

Sekcja 
powtarzalna 

umożliwiająca 
dodanie kilku 
załączników.

Przycisk umożliwiający 
zapisanie danych 

znajdujących się na 
formularzu w postaci 

dokumentu w formacie 
PDF.

Przycisk umożliwiający 
sprawdzenie poprawności 

danych znajdujących się 
na formularz.

Przycisk umożliwiający 
zatwierdzenie 

wprowadzonych 
danych co skutkuje 

utworzeniem wpisu w 
rejestrze „Zgłoszenia 

dot. szkoleń i 
egzaminów”.



Warszawa
25 maja 2020

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU W CELU 
UZYSKANIA LICENCJI MASZYNISTY
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Pole tekstowe. 
Nazwa miejscowości, 
w której sporządzono 

pismo.

Pole tekstowe. 
Wypełniane 

automatyczne po 
zatwierdzeniu formularza. 

UNP – unikatowy numer 
pisma.

Lista rozwijalna. Do wyboru:  Zgłoszenie szkolenia 
na LM, Zgłoszenie liczby osób, Zgłoszenie egzaminu 

na LM, Protokół z egzaminu na LM, Zgłoszenie 
egzaminu na ŚM, Protokół z egzaminu na ŚM.

Umożliwia wybór rodzaju pisma. Dalszy układ pól 
na formularzu jest zależny od dokonanego wyboru.

Kalendarz 
umożliwiający wybór 

daty. Możliwość 
ręcznego 

wprowadzenia 
tekstu przy 

zachowaniu formatu: 
RRRR-MM-DD. 

Kalendarz.  Pole 
wypełniane 

automatycznie.
Data utworzenia wpisu 

w systemie. 

Pole tekstowe. Wypełniane automatycznie. 
Dane wczytane z Rejestru Ośrodków 
Szkolenia i Egzaminowania (ROSiE). 

W przypadku niezgodności danych należy 
wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o zmianę 

danych we wpisie do ROSIE. 

Wyszukiwarka. Wypełniana automatycznie na 
podstawie danych użytkownika przypisanego 

do podmiotu znajdującego się w Rejestrze 
Ośrodków Szkolenia i Egzaminowania (ROSiE). 
W przypadku nieaktualnej nazwy podmiotu należy 

wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o zmianę 
danych we wpisie do ROSIE. 

Pole tekstowe. Wypełniane 
automatycznie. Dane wczytane z 

Rejestru Ośrodków Szkolenia i 
Egzaminowania (ROSiE). 

W przypadku niezgodności danych 
należy wystąpić niezwłocznie z 

wnioskiem o zmianę danych we wpisie 
do ROSIE. 

Pole tekstowe. 
Numer pisma 

wychodzącego 
nadawany prze 

ośrodek szkolenia i 
egzaminowania.

Wyszukiwarka. Umożliwia 
wybór zgłoszenia egzaminu, 

dla którego sporządzamy 
protokół.
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Kalendarz umożliwiający 
wybór daty. Możliwość 

ręcznego wprowadzenia 
tekstu przy zachowaniu 

formatu: RRRR-MM-DD. 
Egzamin  może rozpocząć 

się najwcześniej po 14 
dniach od daty 

sporządzenia zgłoszenia. 

Pole 
liczbowe. 

Liczba 
uczestników 

egzaminu.

Sekcja powtarzalna 
umożliwiająca dodanie 
kilku miejsc egzaminu. 

Sale wykładowe, w 
których prowadzone są 

egzaminy (test).

Wyszukiwarka. Możliwy wybór adresów 
sal egzaminacyjnych aktywnych na dany 
dzień w Rejestrze Ośrodków Szkolenia i 

Egzaminowania (ROSiE). 
W przypadku niemożliwości wyboru miejsca 
należy wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o 

zmianę danych we wpisie do ROSIE. 

Sekcja powtarzalna 
umożliwiająca dodanie 

kolejnej osoby 
poddanej egzaminowi. 

Konieczne wykazanie 
osób, które zdały. 

Pole tekstowe. 
Nazwisko z 
dokumentu 
tożsamości.

Lista 
rozwijalna.

Wynik 
egzaminu: 

zdany, 
niezdany. Pole tekstowe. 

Imiona z 
dokumentu 
tożsamości.

Pole liczbowe 
– ciąg 11 liczb. 

Kalendarz 
umożliwiający 

wybór daty. 
Możliwość ręcznego 

wprowadzenia 
tekstu przy 
zachowaniu 

formatu: RRRR-
MM-DD. 

Lista rozwijalna.
Numer podejścia do 

egzaminu: 1, 2, 3. 

Pole czasu. 
Konieczność 

ręcznego 
wprowadzenia 

danych w formacie 
czasu: HH:MM:SS.
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Pole testowe. Podpowiadane 
automatycznie na podstawie 

danych użytkownika 
wypełniającego formularz w 

systemie. Możliwość wpisania 
dowolnego tekstu.

Obiekt OLE 
umożliwiający 

wczytanie 
załącznika.

Pole tekstowe. 
Umożliwia 

przekazanie 
dodatkowych 

informacji.

Sekcja 
powtarzalna 

umożliwiająca 
dodanie kilku 
załączników.

Przycisk umożliwiający 
zapisanie danych 

znajdujących się na 
formularzu w postaci 

dokumentu w formacie 
PDF.

Przycisk umożliwiający 
sprawdzenie poprawności 

danych znajdujących się 
na formularzu.

Przycisk umożliwiający 
zatwierdzenie 

wprowadzonych 
danych co skutkuje 

utworzeniem wpisu w 
rejestrze „Zgłoszenia 

dot. szkoleń i 
egzaminów”.
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Pole tekstowe. 
Nazwa 

miejscowości, w 
której sporządzono 

pismo.

Pole tekstowe. 
Wypełniane 

automatyczne po 
zatwierdzenie formularza. 

UNP – unikatowy numer 
pisma.

Lista rozwijalna. Do wyboru:  Zgłoszenie szkolenia 
na LM, Zgłoszenie liczby osób, Zgłoszenie egzaminu 

na LM, Protokół z egzaminu na LM, Zgłoszenie 
egzaminu na ŚM, Protokół z egzaminu na ŚM.

Umożliwia wybór rodzaju pisma. Dalszy układ pól na 
formularzu jest zależny od dokonanego wyboru.

Kalendarz 
umożliwiający wybór 

daty. Możliwość 
ręcznego 

wprowadzenia 
tekstu przy 

zachowaniu formatu: 
RRRR-MM-DD. 

Kalendarz.  Pole 
wypełniane 

automatycznie.
Data utworzenia wpisu 

w systemie. 

Pole tekstowe. Wypełniane automatycznie. 
Dane wczytane z Rejestru Ośrodków 
Szkolenia i Egzaminowania (ROSiE). 

W przypadku niezgodności danych należy 
wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o zmianę 

danych we wpisie do ROSIE. 

Wyszukiwarka. Wypełniana automatycznie na 
podstawie danych użytkownika przypisanego 

do podmiotu znajdującego się w Rejestrze 
Ośrodków Szkolenia i Egzaminowania (ROSiE). 
W przypadku nieaktualnej nazwy podmiotu należy 

wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o zmianę 
danych we wpisie do ROSIE. 

Pole tekstowe. Wypełniane 
automatycznie. Dane zaciągane z 

Rejestru Ośrodków Szkolenia i 
Egzaminowania (ROSiE). 

W przypadku niezgodności danych 
należy wystąpić niezwłocznie z 

wnioskiem o zmianę danych we wpisie 
do ROSIE. 

Pole tekstowe. 
Numer pisma 

wychodzącego 
nadawany prze 

ośrodek szkolenia i 
egzaminowania.
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Kalendarz umożliwiający 
wybór daty. Możliwość 

ręcznego wprowadzenia 
tekstu przy zachowaniu 

formatu: RRRR-MM-DD. 
Egzamin  może rozpocząć 

się najwcześniej po 14 
dniach od daty 

sporządzenia zgłoszenia. 

Pole 
liczbowe. 

Liczba 
uczestników 

egzaminu.

Sekcja powtarzalna 
umożliwiająca 

dodanie kilku miejsc 
egzaminu. 

Sale wykładowe, w 
których prowadzone są 

egzaminy (test).

Wyszukiwarka. Możliwy wybór nazw zarządców 
infrastruktury aktywnych na dany dzień w Rejestrze 

Ośrodków Szkolenia i Egzaminowania (ROSiE). 
W przypadku niemożliwości wyboru nazwy należy 

wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o zmianę danych we 
wpisie do ROSIE. 

Sekcja powtarzalna 
umożliwiająca dodanie 
kilku miejsc egzaminu. 
Nazwy zarządców sieci 
kolejowej, na których 

przeprowadzono jazdy 
egzaminacyjne.

Kalendarz umożliwiający 
wybór daty. Możliwość 

ręcznego wprowadzenia 
tekstu przy zachowaniu 

formatu: RRRR-MM-DD. 
Egzamin  może zakończyć 

najwcześniej w dniu 
rozpoczęcia. 

Wyszuiwarka. Możliwy wybór adresów 
sal egzaminacyjnych aktywnych na dany 
dzień w Rejestrze Ośrodków Szkolenia i 

Egzaminowania (ROSiE). 
W przypadku niemożliwości wyboru miejsca 
należy wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o 

zmianę danych we wpisie do ROSIE. 
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Sekcja powtarzalna 
umożliwiająca dodanie 

kolejnego 
egzaminatora. 

W egzaminie musi 
uczestniczyć co najmniej 
trzech egzaminatorów.

Pole 
tekstowe. 
Nazwisko i 

imiona 
sekretarza.

Pole wielokrotnego wyboru 
(Checkbox). 

Wybór części  egzaminu: teoretycznej, 
praktycznej, w której uczestniczy 

egzaminator.

Lista rozwijalna. Umożliwia zaczytanie nazwiska i imion 
egzaminatorów wpisanych do wykazu egzaminatorów ośrodka 

szkolenia i egzaminowania, do którego jest przypisany 
użytkownik. 

W przypadku braku egzaminatora na liście należy wystąpić 
niezwłocznie z wnioskiem o dopisanie do wykazu egzaminatorów. 

Pola wielokrotnego wyboru. 
Wybór unikalnych funkcji: egzaminatora 

prowadzącego cały egzamin, egzaminatora 
prowadzącego część teoretyczną egzaminu oraz 
egzaminatora prowadzącego część praktyczną 

egzaminu. Daną funkcję może pełnić jedna osoba 
(tylko jeden prowadzący).
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Pole testowe. Podpowiadane 
automatycznie na podstawie 

danych użytkownika 
wypełniającego formularz w 

systemie. Możliwość wpisania 
dowolnego imienia i nazwiska.

Obiekt OLE 
umożliwiający 

dodanie 
załącznika.

Pole tekstowe. 
Umożliwia 

przekazanie 
dodatkowych 

informacji.

Sekcja 
powtarzalna 

umożliwiająca 
dodanie kilku 
załączników.

Przycisk umożliwiający 
zapisanie danych 

znajdujących się na 
formularzu w postaci 

dokumentu w formacie 
PDF.

Przycisk umożliwiający 
sprawdzenie poprawności 

danych znajdujących się 
na formularz.

Przycisk umożliwiający 
zatwierdzenie 

wprowadzonych 
danych co skutkuje 

utworzeniem wpisu w 
rejestrze „Zgłoszenia 

dot. szkoleń i 
egzaminów”.
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Pole tekstowe. 
Nazwa miejscowości, 
w której sporządzono 

pismo.

Pole tekstowe. 
Wypełniane 

automatyczne po 
zatwierdzeniu formularza. 

UNP – unikatowy numer 
pisma.

Lista rozwijalna. Do wyboru:  Zgłoszenie szkolenia 
na LM, Zgłoszenie liczby osób, Zgłoszenie egzaminu 

na LM, Protokół z egzaminu na LM, Zgłoszenie 
egzaminu na ŚM, Protokół z egzaminu na ŚM.

Umożliwia wybór rodzaju pisma. Dalszy układ pól 
na formularzu jest zależny od dokonanego wyboru.

Kalendarz 
umożliwiający wybór 

daty. Możliwość 
ręcznego 

wprowadzenia 
tekstu przy 

zachowaniu formatu: 
RRRR-MM-DD. 

Kalendarz.  Pole 
wypełniane 

automatycznie.
Data utworzenia wpisu 

w systemie. 

Pole tekstowe. Wypełniane automatycznie. 
Dane wczytane z Rejestru Ośrodków 
Szkolenia i Egzaminowania (ROSiE). 

W przypadku niezgodności danych należy 
wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o zmianę 

danych we wpisie do ROSIE. 

Wyszukiwarka. Wypełniana automatycznie na 
podstawie danych użytkownika przypisanego 

do podmiotu znajdującego się w Rejestrze 
Ośrodków Szkolenia i Egzaminowania (ROSiE). 
W przypadku nieaktualnej nazwy podmiotu należy 

wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o zmianę 
danych we wpisie do ROSIE. 

Pole tekstowe. Wypełniane 
automatycznie. Dane zaciągane z 

Rejestru Ośrodków Szkolenia i 
Egzaminowania (ROSiE). 

W przypadku niezgodności danych 
należy wystąpić niezwłocznie z 

wnioskiem o zmianę danych we wpisie 
do ROSIE. 

Pole tekstowe. 
Numer pisma 

wychodzącego 
nadawany prze 

ośrodek szkolenia i 
egzaminowania.

Wyszukiwarka. Umożliwia 
wybór zgłoszenia egzaminu, 

dla którego sporządzamy 
protokół.
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Kalendarz 
umożliwiający wybór 

daty. Możliwość 
ręcznego 

wprowadzenia 
tekstu przy 

zachowaniu formatu: 
RRRR-MM-DD. 
Data egzaminu 

zgodna z terminem 
zawartym w jego 

zgłoszeniu. 

Pole 
liczbowe. 

Liczba 
uczestników 

egzaminu.

Sekcja powtarzalna 
umożliwiająca dodanie 
kilku miejsc egzaminu. 

Sale wykładowe, w 
których prowadzone są 

egzaminy (test).

Wyszukiwarka. Możliwy wybór adresów 
sal egzaminacyjnych aktywnych na dany 
dzień w Rejestrze Ośrodków Szkolenia i 

Egzaminowania (ROSiE). 
W przypadku niemożliwości wyboru miejsca 
należy wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o 

zmianę danych we wpisie do ROSIE. 

Sekcja powtarzalna 
Nazwa zarządcy, na 

którego sieci odbywał 
się egzamin. 

Kalendarz umożliwiający wybór daty. 
Możliwość ręcznego wprowadzenia 

tekstu przy zachowaniu formatu: 
RRRR-MM-DD. 

Data zakończenia jazd (symulatora).

Pole czasu. 
Konieczność 

ręcznego 
wprowadzenia 

danych w formacie 
czasu: HH:MM:SS.

Kalendarz umożliwiający wybór daty. 
Możliwość ręcznego wprowadzenia tekstu 
przy zachowaniu formatu: RRRR-MM-DD. 

Data rozpoczęcia jazd (symulatora), po 
zakończeniu testu. Musi być zgodna z 

terminem zawartym w zgłoszeniu.
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Sekcja powtarzalna 

umożliwiająca 
dodanie kolejnej 
osoby poddanej 

egzaminowi. 
Konieczne wykazanie 

osób, które zdały. 

Pole tekstowe. 
Nazwisko z 
dokumentu 
tożsamości.

Pole tekstowe. 
Imiona z dokumentu 

tożsamości.

Pole wielokrotnego 
wyboru (checkbox).

Wyniki 
poszczególnych części 
egzaminu – zaznaczyć 

jeżeli zdane. 

Lista rozwijalna. Wybór odcinków z RINF.
linie kolejowe albo odcinki linii kolejowych 

obejmujące przejścia graniczne z państwami 
sąsiadującymi z Rzeczpospolitą Polską.

Wyszukiwarka 
umożliwiająca wybór 

nazwy zarządcy 
infrastruktury.

W przypadku braku 
zarządcy na liście należy 

ustalić czy pełni taką 
funkcję w systemie.

Pole wielokrotnego wyboru 
(checkbox) – pojawia się jeżeli 

zaznaczono, że część praktyczna 
egzaminu została zdana.

Podkategorie świadectwa maszynisty, 
które uzyskała osoba zdająca. 

Kalendarz umożliwiający 
wybór daty. Możliwość 

ręcznego wprowadzenia 
tekstu przy zachowaniu 

formatu: RRRR-MM-DD. 

Lista rozwijalna.
Numer podejścia do 

egzaminu: 1, 2, 3. 

Wyszukiwarka 
umożliwiająca wybór 

typu pojazdu z 
innych rejestrów 

państwowych oraz 
unijnych.

Pole tekstowe. 
Wykaz urządzeń kontrolujących czujność maszynisty i 
urządzeń kontroli prowadzenia pociągu, stosowanych 
na infrastrukturze kolejowej, po której maszynista jest 

uprawniony do prowadzenia pojazdu kolejowego.

Pole 
liczbowe –

ciąg 11 
liczb. 

Sekcja powtarzalna. 
Umożliwia dodanie 

kolejnych: typu pojazdu 
kolejowego, nazw 

zarządców 
infrastruktur oraz 

odcinków granicznych, 
na które maszynista 
zdobył kwalifikacje.
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Sekcja powtarzalna 
umożliwiająca dodanie 

kolejnego 
egzaminatora. 

W egzaminie musi 
uczestniczyć co najmniej 
trzech egzaminatorów.

Pole 
tekstowe. 
Nazwisko i 

imiona 
sekretarza.

Pole wielokrotnego wyboru 
(Checkbox). 

Wybór części  egzaminu: teoretycznej, 
praktycznej, w której uczestniczy 

egzaminator.

Lista rozwijalna. Umożliwia zaczytanie nazwiska i imion 
egzaminatorów wpisanych do wykazu egzaminatorów ośrodka 

szkolenia i egzaminowania, do którego jest przypisany 
użytkownik. 

W przypadku braku egzaminatora na liście należy wystąpić 
niezwłocznie z wnioskiem o dopisanie do wykazu egzaminatorów. 

Pola wielokrotnego wyboru. 
Wybór unikalnych funkcji: egzaminatora 

prowadzącego cały egzamin, egzaminatora 
prowadzącego część teoretyczną egzaminu oraz 
egzaminatora prowadzącego część praktyczną 

egzaminu. Daną funkcję może pełnić jedna osoba 
(tylko jeden prowadzący).
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Pole testowe. Podpowiadane 
automatycznie na podstawie 

danych użytkownika 
wypełniającego formularz w 

systemie. Możliwość wpisania 
dowolnego imienia i nazwiska.

Obiekt OLE 
umożliwiający 

wczytanie 
załącznika.

Pole tekstowe. 
Umożliwia 

przekazanie 
dodatkowych 

informacji.

Sekcja 
powtarzalna 

umożliwiająca 
dodanie kilku 
załączników.

Przycisk umożliwiający 
zapisanie danych 

znajdujących się na 
formularzu w postaci 

dokumentu w formacie 
PDF.

Przycisk umożliwiający 
sprawdzenie poprawności 

danych znajdujących się 
na formularz.

Przycisk umożliwiający 
zatwierdzenie 

wprowadzonych 
danych co skutkuje 

utworzeniem wpisu w 
rejestrze „Zgłoszenia 

dot. szkoleń i 
egzaminów”.
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