Kurs na licencję maszynisty
Informacje ogólne:
Dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pojazdu kolejowego są: licencja
maszynisty oraz świadectwo maszynisty.


Licencja maszynisty – jest to dokument potwierdzający, że maszynista spełnia minimalne
wymagania pod względem warunków zdrowotnych, wykształcenia oraz ogólnych
umiejętności zawodowych. Licencja określa tożsamość maszynisty, wskazuje organ
wydający dokument oraz okres ważności dokumentu.
UWAGA: Sama licencja nie uprawnia jej posiadacza do prowadzenia pojazdów kolejowych!
 Świadectwo maszynisty – jest to dokument określający rodzaj infrastruktury, w obrębie
której posiadacz jest uprawniony prowadzić pojazdy kolejowe oraz rodzaj taboru, do
prowadzenia którego posiadacz jest uprawniony.
Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się
o licencję maszynisty albo zachowanie jej ważności, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U.
2019, poz. 2373). Prezes UTK prowadzi listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania
badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań
zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa
maszynisty, a także zachowania ich ważności.
https://keb.utk.gov.pl/eKancelariaD/Raporty/StoredProcedureRaportPage.aspx?id=301.
Informacje o kursie:
Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:
 nie była karana za przestępstwo umyślne,
 ukończyła 18 lat,
 ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odrębnymi przepisami,
 odbyła szkolenie i zdała egzamin na licencję maszynisty.
Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:
1) specyfiki i środowiska pracy maszynisty, w tym jego rolę i odpowiedzialność w ruchu

kolejowym, wymagania zawodowe i predyspozycje niezbędne do wykonywania pracy
na tym stanowisku;
2) technologii transportu kolejowego, w tym przepisy bezpieczeństwa i eksploatacji;
3) infrastruktury kolejowej;
4) radiołączności pociągowej;

5) pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych dotyczących lokomotyw,

zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru
kolejowego;
6) zagrożeń występujących w ruchu kolejowym;
7) podstawowych zasad fizyki.
Zakres wiedzy oraz umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny dla uzyskania
licencji maszynisty określa § 14 rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Program oraz
czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty
określony został na podstawie załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty.
Szkolenie i egzaminowanie osób ubiegających się o licencję maszynisty prowadzi podmiot
wpisany do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na
maszynistów, prowadzonego przez Prezesa UTK. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
wpisana jest pod numerem w rejestrze UTK: PL/55/2021
Kurs realizowany jest w wymiarze 325 godzin (w tym 66 godzin zegarowych zajęć praktycznych
i 3 godziny zajęć praktycznych prowadzonych na symulatorze pojazdów kolejowych). Zajęcia
prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę, zatwierdzoną przez UTK.
Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2022 r.
Opłata za kurs wynosi 4000 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). Absolwentowi, który
ukończył studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy, a także kandydatowi, który złoży dokumenty
rekrutacyjne w terminie do 30 grudnia 2021 r. przysługuje zniżka w wysokości 200 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 4 miesięczne raty. O przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń.
Termin rozpoczęcia kursu na licencję maszynisty planowany jest na dzień 19 lutego 2022 r.,
a jego zakończenie w czerwcu (warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej
15 osób).
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie składa następujące dokumenty:
 podanie o przyjęcie na kurs oraz oświadczenie o niekaralności i oświadczenie RODO,
 kserokopię świadectwa ukończenia szkoły (liceum ogólnokształcące, technikum,
zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe),
 dowód osobisty do wglądu
 orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek znajdujący się na liście podmiotów
uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i orzekania, w celu sprawdzenia
spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do
uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ważności
świadectwa maszynisty.
Badania są wykonywane i opłacane indywidualnie przez kursantów (dopuszcza się udział uczestnika
w kursie bez wskazanych badań. Jednakże informujemy, że badanie to jest niezbędne do uzyskania
Licencji maszynisty. Brak wskazanego badania nie zwalnia z wniesienia opłaty za kurs).
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