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Szkolenia i egzaminy na zdobycie licencji maszynisty
Instrukcja CTPL 10

B

Wykaz kandydatów na maszynistów
Rozporządzenia MI z 30 grudnia
2014r. (Dz. U. poz. 46)

UTK - Lista podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania

ZK/DR/DT
Opracowanie wymagań odnośnie szkoleń

DR/ZK
Wybór dostawcy zewnętrznego z listy

DR/ZK
Zlecenie przeprowadzenia szkolenia i egzaminu

Rozp. MIiR z dnia 10.02.2014 r.
w spr. licencji maszynisty
(Dz. U. 2014 r poz. 211 z póź.
zm.)

Dostawca
Realizacja szkolenia
Dostawca
Egzamin na licencję maszynisty

Czy wynik pozytywny ?
Instrukcja CTPL 10
Wniosek o wydanie licencji
maszynisty wraz z wymaganymi
załącznikami (cz.3 wniosku)

Orzeczenie lekarskie

Zlecenie

NIE

TAK
Dostawca
Wydanie „Świadectwa zdania egzaminu maszynisty”

Świadectwo zdania egzaminu
maszynisty

RM
Wystąpienie do Prezesa UTK o wydanie / aktualizację „licencji maszynisty”

Potwierdzenie dokonania opłaty
Czy wniosek kompletny i
prawidłowy ?

NIE

TAK
Licencja maszynisty
Prezes UTK
Wydanie nowej / zaktualizowanej licencji maszynisty oraz odnotowanie jej w „Rejestrze wydanych licencji maszynisty”

Instrukcja CTPL 10

DR
Odnotowanie niezbędnych danych dotyczących
licencji w „Rejestrze świadectw uzupełniających
maszynisty”

2

„Rejestr wydanych licencji maszynisty”

„Rejestr wydanych świadectw
uzupełniających maszynisty”



Szkolenia i egzaminy na zdobycie świadectwa uzupełniającego maszynisty

Eksploatowane typy pojazdów kol.

2

Odcinki linii kolejowych, z których
korzysta Spółka

DR
Określenie potrzeb szkoleniowych odnośnie świadectwa uzupełniającego maszynisty

Instrukcja CTPL 10

Założenia budżetowe gwarantujące
niezbędne środki na szkolenia

Rozp. MIiR z dnia 10.02.2014 r. w
spr. świadectwa maszynisty (Dz. U.
2014 poz. 212 z póź. zm.)

UTK - Lista podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania

DR/ZK
Wybór dostawcy zewnętrznego z listy

DR/ZK
Zlecenie przeprowadzenia szkolenia i egzaminu

Zlecenie

Program szkolenia maszynisty

Dostawca
Realizacja szkolenia

Rozp. MIiR z dnia 10.02.2014 r. w
spr. świadectwa maszynisty (Dz. U.
2014 poz. 212 z póź. zm.)

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

Czy wynik pozytywny ?

Program szkolenia maszynisty

NIE

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

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

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

Instrukcja CTPL 10

Świadectwo (uzupełniające) maszynisty
„Rejestr wydanych Świadectw (uzupełniających) maszynisty
”

RM
Realizacja pracy na stanowisku

DR

Monitorowanie ważności świadectwa
uzupełniającego maszynisty oraz jego
aktualności dla określonych linii kolejowych
i kategorii uprawnień

NIE

Czy potrzebna zmiana ?

TAK

2



Procedura odwoławcza od decyzji zawieszającej lub cofającej ważność świadectwa (uzupełniającego) maszynisty

Orzeczenie lekarskie

Zawieszenie lub cofniecie ważności
świadectwa (uzupełniającego) maszynisty

Wniosek Prezesa UTK

Wniosek bezpośredniego
przełożonego

Decyzja pisemna

Z
Wydanie decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu świadectwa (uzupełniającego) maszynisty

Pisemny wniosek
maszynisty

NIE

*Zgodnie z wymogami określonymi w art. 22b
ust 16 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym tekst jedn. Dz. U. 2017
poz.2117
*po otrzymaniu wniosku Prezesa UTK obowiązany jest podjąć stosowne działania w terminie
4 tygodni od dnia otrzymania wniosku, przedłożyć Prezesowi UTK sprawozdanie z wykonanych czynności.

Rejestr wydanych
świadectw (uzupełniających) maszynisty

RM
Złożenie pisemnego wniosku o zmianę decyzji cofającej
lub zawieszającej świadectwo (uzupełniające)

Pisemny wniosek
maszynisty

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

Orzeczenie lekarskie
Dokumentacja z dodatkowego sprawdzenia
wiedzy lub umiejętności

Czy odwołanie maszynisty
było zasadne ?
TAK

Decyzja pisemna
Z
Wydanie decyzji informującej o przywróceniu
świadectwa (uzupełniającego) maszynisty

Świadectwo (uzupełniające) maszynisty
Rejestr wydanych świadectw (uzupełniających) maszynisty

Objaśnienia symboli:
Z – Prezes Zarządu
ZD – Dyrektor Operacyjny
ZK – Specjalista ds. kadr
DR – Kierownik Działu Ruchu
DT – z-ca Dyrektora ds. Technicznych
RM – Maszynista pojazdów trakcyjnych

Procedura wydawania świadectw maszynisty została opracowana na podstawie Systemu zarządzania
bezpieczeństwem przewoźnika kolejowego Captrain Polska Sp. z o.o. i stanowi wyciąg z procedury P/10
Zarządzania zasobami ludzkimi.
Podstawa prawna opracowania: art. 22b ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r . o transporcie kolejowym
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2117 z późn.zm.).

