
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 12 grudnia 2022 r.

Poz. 2574 2574

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie licencji maszynisty2)

Na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 1–6, 11 i pkt 12 lit. a i b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 oraz z 2022 r. poz. 727 i 1846) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowe warunki i tryb wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, przywracania i cofania licencji maszy-
nisty, aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty oraz wydawania jej wtórników;

2)  wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty albo 
o zachowanie jej ważności;

3)  zakres badań lekarskich i psychologicznych oraz sposób oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających 
się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności oraz tryb orzekania o tej zdolności;

4)  wzory dokumentów potwierdzających zdolność  fizyczną  i psychiczną osób ubiegających się o  licencję maszynisty 
albo o zachowanie jej ważności;

5)  zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem niezbędny do uzyskania licencji maszynisty;

6)  program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty;

7)  warunki, sposób prowadzenia rejestru licencji maszynistów, zwanego dalej „rejestrem”, zakres danych w nim ujętych 
oraz okres  ich przechowywania, wzór rejestru, a  także  tryb przekazywania danych ujętych w rejestrze podmiotom, 
o których mowa w art. 22a ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej „ustawą”;

8)  wzór:

a)  wniosku o wydanie licencji maszynisty, przedłużenie ważności, wydanie wtórnika, przywrócenie tego dokumen-
tu i aktualizację danych w nim zawartych,

b)  dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w celu uzyskania licencji maszynisty.

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2)  Niniejsze  rozporządzenie  w  zakresie  swojej  regulacji wdraża  postanowienia  dyrektywy  2007/59/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady  z  dnia  23  października  2007  r.  w  sprawie  przyznawania  uprawnień maszynistom  prowadzącym  lokomotywy  i  pociągi  
w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty  (Dz. Urz. UE L 315  z 03.12.2007,  str. 51, Dz. Urz. UE L 184  z 25.06.2014,  str. 11,  
Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 22 oraz Dz. Urz. UE L 97 z 08.04.2019, str. 1).
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Rozdział 2

Licencja maszynisty

§ 2. 1. Kandydat na maszynistę ubiegający się o wydanie  licencji maszynisty składa do Prezesa Urzędu Transportu  
Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, wniosek o wydanie licencji maszynisty.

2. Licencję maszynisty wydaje się w jednym egzemplarzu, po przeprowadzeniu weryfikacji danych zawartych w krajo-
wym rejestrze maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, o którym mowa w art. 25x ust. 1 ustawy.

§ 3. 1. Posiadacz licencji maszynisty składa do Prezesa UTK wniosek o przedłużenie ważności licencji maszynisty, nie 
później niż w terminie 30 dni przed upływem terminu jej ważności.

2. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.

§ 4. Posiadacz zawieszonej licencji maszynisty składa do Prezesa UTK wniosek o przywrócenie licencji maszynisty, do 
którego dołącza orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy.

§ 5. W przypadkach, o których mowa w art. 22 ust. 6 i 7 ustawy, zawieszenie albo cofnięcie licencji maszynisty nastę-
puje na podstawie danych, o których mowa w art. 25x ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy.

§ 6. W celu aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty posiadacz licencji maszynisty składa do Prezesa UTK 
wniosek o aktualizację licencji maszynisty.

§ 7. Posiadacz licencji maszynisty składa do Prezesa UTK wniosek o wydanie wtórnika licencji maszynisty, do którego 
dołącza dotychczasową licencję maszynisty, w przypadku zniszczenia licencji maszynisty w stopniu powodującym jej nie-
czytelność, albo oświadczenie o jej utracie.

§ 8. Do postępowań dotyczących przedłużenia ważności  licencji maszynisty, wydania wtórnika, przywrócenia  tego  
dokumentu i aktualizacji danych w nim zawartych stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2.

§ 9. Wzór wniosku o wydanie licencji maszynisty, przedłużenie ważności, wydanie wtórnika, przywrócenie tego doku-
mentu i aktualizację danych w nim zawartych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, zakres badań lekarskich i psychologicznych oraz sposób oceny 
zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności  

oraz tryb orzekania o tej zdolności

§ 10. Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty 
albo o zachowanie jej ważności, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Przed rozpoczęciem badania lekarskiego lekarz zatrudniony w podmiocie wpisanym na listę podmiotów upraw-
nionych do przeprowadzania badań lekarskich  i psychologicznych oraz orzekania, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3 
ustawy, zwany dalej „lekarzem uprawnionym”, sprawdza tożsamość osoby zgłaszającej się na to badanie.

2. Lekarz uprawniony przeprowadza badanie  lekarskie samodzielnie, uwzględniając wyniki badań specjalistycznych 
i pomocniczych oraz ocenę psychologicznej przydatności zawodowej dokonaną przez psychologa.

3. Lekarz uprawniony odmawia wykonania badania lekarskiego i uzgadnia z osobą zgłaszającą się na badanie lekarskie 
nowy termin, jeżeli osoba ta zgłosiła się na badanie lekarskie bezpośrednio po ukończeniu pracy lub jej stan nie pozwala na 
prawidłową ocenę spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio przy przeprowadzaniu oceny psychologicznej przydatności zawodowej 
dokonywanej przez psychologa.

§ 12. 1. Dla osób ubiegających się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności przeprowadza się:

1)  ogólne badanie lekarskie ze szczególnym uwzględnieniem oceny:

a)  stanu układu krążenia i układu oddechowego,

b) stanu psychicznego,

c)  sprawności narządu ruchu;
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2)  badanie:

a)  narządu wzroku przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki,

b)  narządu słuchu i równowagi oraz aparatu głosowego, z uwzględnieniem audiogramu, przez lekarza posiadające-
go specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii,

c)  układu nerwowego przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie neurologii,

d)  psychologicznej przydatności zawodowej przez psychologa, z uwzględnieniem:
– czynników ryzyka zawodowego,
–  szczególnych wymogów sprawności psychicznych w transporcie kolejowym,
–  metodyki badań psychologicznych,

e)  krwi, w tym:
–  morfologii z rozmazem,
– glikemii na czczo,
–  aminotransferazy,
– gamma-glutamylotranspeptydazy,

f)  ogólne moczu,

g)  elektrokardiograficzne w spoczynku,

h) radiologiczne klatki piersiowej,

i)  w kierunku substancji psychotropowych i nadużywania alkoholu;

3)  inne badanie diagnostyczne i specjalistyczne, jeżeli są niezbędne do oceny zdolności fizycznej i psychicznej badanego.

2. Wyniki badań laboratoryjnych, z wyjątkiem badania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e tiret drugie, uznaje się za 
miarodajne, jeżeli od dnia ich wykonania minęło nie więcej niż 6 miesięcy, a w przypadku badania, o którym mowa w ust. 1 
pkt 2 lit. h, nie więcej niż 48 miesięcy, o ile nie zachodzą okoliczności uzasadniające ich ponowne wykonanie.

§ 13. 1. Lekarz uprawniony sporządza orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycz-
nych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty albo zachowania jej ważności albo stwierdzające brak 
ich spełnienia, w dwóch egzemplarzach, które przekazuje osobie badanej.

2. Wzór orzeczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, nie-
zbędnych do uzyskania licencji maszynisty albo zachowania jej ważności albo stwierdzającego brak ich spełnienia określa 
załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 14.  1. W  przypadku  spełnienia wymagań  zdrowotnych,  fizycznych  i  psychicznych  lekarz  uprawniony wyznacza 
w orzeczeniu lekarskim termin kolejnego badania lekarskiego.

2. Jeżeli termin kolejnego badania lekarskiego został wyznaczony na dzień przypadający przed upływem okresu, o któ-
rym mowa w art. 22 ust. 2d pkt 1 lub 2 ustawy, lekarz uprawniony wpisuje do dokumentacji medycznej uzasadnienie wy-
znaczenia takiego terminu.

§ 15. 1. Osoba badana, która nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia lekarskiego, może wystąpić w terminie 7 dni 
od dnia jego wydania, za pośrednictwem lekarza uprawnionego, który wydał to orzeczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie 
ponownego badania  lekarskiego  w podmiocie wpisanym na  listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań  
lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3 ustawy, w którym przeprowadzono  
to badanie.

2. Ponowne badanie lekarskie przeprowadza się nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1.

3. Do przeprowadzenia ponownego badania lekarskiego stosuje się przepisy § 11 ust. 1–3 i § 12–14.

4. Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.
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Rozdział 4

Szkolenie kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty

§ 16. 1. Zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem niezbędny do uzyskania licencji maszynisty obejmuje zagad-
nienia dotyczące:

1)  specyfiki i środowiska pracy maszynisty, w tym jego roli i odpowiedzialności w ruchu kolejowym oraz wymagań za-
wodowych i predyspozycji niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku;

2)  technologii transportu kolejowego, w tym przepisów bezpieczeństwa i eksploatacji kolei;

3)  infrastruktury kolejowej;

4)  radiołączności pociągowej;

5)  wiedzy o pociągach, ich składach oraz wymagań technicznych dotyczących lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wago-
nów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taboru kolejowego;

6)  zagrożeń występujących w ruchu kolejowym;

7)  podstawowych zasad fizyki;

8) sygnalizacji kolejowej.

2. Szkolenie kandydatów na maszynistów ubiegających się o  licencję maszynisty obejmuje wiedzę ogólną z zakresu 
zagadnień, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zasad, które stosuje się niezależnie od określonego rodzaju i typu 
taboru kolejowego lub infrastruktury kolejowej.

3. Program oraz czas  trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o  licencję maszynisty określa 
załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. W wyniku ukończonego szkolenia kandydat na maszynistę ubiegający się o licencję maszynisty:

1)  w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:

a)  zna akty prawne i regulacje dotyczące bezpieczeństwa kolei w zakresie związanym z wykonywaniem pracy na 
stanowisku maszynisty, określające:
–  zasady przyznawania uprawnień maszynistom,
– warunki wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych,
–  zasady ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy,

b)  posiada wiedzę o wymaganiach stawianych maszynistom, w tym o wymaganiach niezbędnych do wykonywania 
obowiązków maszynisty, dotyczących:
–  prowadzenia pociągu,
– zmiennego rytmu dobowego pracy,
–  konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej i innego wyposażenia ochronnego,
–  posługiwania się dokumentacją związaną z pracą maszynisty, w tym bieżącego jej aktualizowania,

c)  posiada wiedzę, które zachowania  są zgodne  z zakresem odpowiedzialności maszynisty za kluczowe kwestie 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego, i zna czynniki wpływające negatywnie na jego pracę, dotyczące:
–  przyjmowania określonych leków,
–  spożywania alkoholu,
–  zażywania narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych,
– chorób,
– stresu,
–  zmęczenia,

d)  umie wskazać dokumenty niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku maszynisty:
– akty prawne,
–  służbowe rozkłady jazdy,
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e)  umie określić zasady odpowiedzialności oraz zadania pracowników wykonujących czynności związane z bezpie-
czeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego,

f)  posiada wiedzę o znaczeniu dokładności wykonywania zadań i metod wykonywania pracy,

g)  posiada wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:
– zachowania na obszarze kolejowym,
–  postępowania przy wsiadaniu do pojazdu kolejowego i wysiadaniu z pojazdu kolejowego,
–  ergonomii, bezpieczeństwa personelu kolejowego i używanych środków ochrony indywidualnej,

h) zna sposoby radzenia sobie ze stresem i w sytuacjach ekstremalnych,

i)  umie stosować zasady ochrony środowiska w pracy maszynisty, w tym techniki jazdy minimalizujące negatywny 
wpływ na środowisko;

2)  w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:

a)  zna akty prawne, procedury i regulacje z zakresu bezpieczeństwa i eksploatacji kolei,

b)  umie określić zasady odpowiedzialności oraz zadania pracowników wykonujących czynności związane z bezpie-
czeństwem i eksploatacją kolei;

3)  w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zna:

a)  budowę toru kolejowego i stacji kolejowych, w tym stacji rozrządowych,

b) budowle kolejowe,

c) techniki prowadzenia ruchu kolejowego,

d)  stosowane systemy zabezpieczenia ruchu i łączności,

e)  urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,

f)  budowę sieci trakcyjnej;

4)  w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4:

a)  zna zasady działania i znaczenie radiołączności pociągowej,

b)  umie wskazać pracowników, z którymi maszynista kontaktuje się w trakcie jazdy za pomocą urządzeń radiołącz-
ności pociągowej, w tym dyżurnego ruchu i członków drużyny pociągowej,

c)  umie identyfikować sytuacje, które wymagają nawiązania łączności za pomocą urządzeń radiołączności pociągowej,

d)  zna metody nawiązywania łączności oraz połączeń alarmowych w systemie radiołączności analogowej i cyfrowej;

5)  w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5:

a) zna rodzaje trakcji,

b)  umie opisać główne elementy, systemy, układy i podzespoły pojazdu kolejowego,

c) zna sposoby oznakowania pojazdów kolejowych,

d)  zna dokumenty, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym,

e)  zna zasadę działania poszczególnych rodzajów urządzeń hamulcowych i zna sposoby obliczania masy hamującej,

f)  umie określić maksymalną prędkość pociągu,

g)  umie wskazać maksymalne obciążenie i siły działające na sprzęg,

h)  zna działanie i funkcje systemów sterowania pociągiem;

6)  w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6:

a)  zna zasady bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

b)  zna zagrożenia związane z ruchem kolejowym oraz różne środki stosowane do ich ograniczania,

c)  umie  rozpoznawać  zdarzenia mające  znaczenie  dla  bezpieczeństwa  ruchu  kolejowego  i  zna  sposoby  reakcji 
w przypadku ich wystąpienia,

d)  zna procedury mające zastosowanie do zdarzeń z udziałem osób;
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7)  w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7:

a)  umie określić  rozkład sił działających na koła pojazdu kolejowego oraz czynniki wpływające na skuteczność 
przyspieszenia i hamowania,

b)  zna pojęcia i zasady z zakresu elektrotechniki oraz zna metody pracy i warunki zachowania bezpieczeństwa przy 
urządzeniach elektroenergetycznych zainstalowanych w pojazdach kolejowych;

8)  w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, zna:

a)  sygnały nadawane przez semafory, sygnalizatory powtarzające, tarcze ostrzegawcze semaforowe, tarcze ostrze-
gawcze przejazdowe, tarcze manewrowe i tarcze rozrządowe,

b) zasady umieszczenia sygnalizatorów,

c)  sygnały zamknięcia toru,

d)  sygnały zatrzymania i zmniejszenia prędkości podawane przenośnymi tarczami,

e)  sygnały ogólnego stosowania podawane przez uprawnione osoby,

f)  sygnały podawane dźwiękowym urządzeniem ostrzegającym pojazdu kolejowego,

g)  sygnały podawane przy wyprawianiu i przepuszczaniu pociągów,

h)  sygnały na pociągach i pojazdach kolejowych,

i)  sygnały alarmowe,

j)  wskaźniki, w  tym wskaźniki stosowane do prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/
ETCS,

k)  sygnały i wskaźniki stosowane wyłącznie na wyznaczonych liniach kolejowych i stacjach,

l)  sygnały na  semaforach  świetlnych,  tarczach ostrzegawczych  i  sygnalizatorach powtarzających,  stosowane do 
odwołania.

5. Wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w celu uzyskania licencji maszynisty określa załącznik nr 5 
do rozporządzenia.

Rozdział 5

Rejestr licencji maszynistów

§ 17. 1. Prezes UTK prowadzi rejestr w postaci elektronicznej.

2. W rejestrze gromadzi się dane dotyczące:

1)  bieżącego statusu licencji maszynisty i dotychczasowych zmian tego statusu;

2) posiadacza licencji maszynisty;

3)  spełniania przez posiadacza licencji maszynisty podstawowych wymagań niezbędnych do wydania tego dokumentu 
oraz zachowania jego ważności.

3. Rejestr jest prowadzony na warunkach zapewniających zabezpieczenie ujętych w nim danych przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem, dostępem osób niepowołanych lub kradzieżą.

4. Dane ujęte w rejestrze przechowuje się przez okres 10 lat od dnia upływu ważności ostatniej licencji maszynisty wpi-
sanej do tego rejestru.

§ 18. 1. Prezes UTK udostępnia dane zgromadzone w rejestrze podmiotom, o których mowa w art. 22a ust. 1a ustawy, 
na podstawie wniosku złożonego w postaci papierowej albo elektronicznej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1)  oznaczenie podmiotu składającego wniosek;

2)  imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wyznaczonej do kontaktu;
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3)  zakres wnioskowanych danych ujętych w rejestrze wraz z określeniem:

a)  postaci, w jakiej mają być one udostępnione,

b)  częstotliwości ich przekazywania – jednorazowo albo cyklicznie.

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnia się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych 
od dnia złożenia wniosku.

4. W uzasadnionych przypadkach  termin, o którym mowa w ust. 3, może ulec przedłużeniu po uprzednim ustaleniu 
z podmiotem składającym wniosek.

5. Dane udostępnia się w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z informacją zawartą we wniosku, o której 
mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a.

6. Dane w postaci elektronicznej przekazuje się na informatycznym nośniku danych lub z wykorzystaniem systemów 
teleinformatycznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

§ 19. Wzór rejestru określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 20. 1. Do spraw związanych z wykonywaniem badań  lekarskich osób ubiegających się o  licencję maszynisty albo 
o zachowanie jej ważności, badań psychologicznych oraz ponownych badań, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Orzeczenia lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o licencję maszynisty albo o zachowa-
nie jej ważności wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do końca okresu, na 
który zostały wydane.

§ 21. 1. Do dnia 31 stycznia 2023 r. dopuszcza się stosowanie wzoru wniosku o wydanie licencji maszynisty, przedłu-
żenie ważności, wydanie wtórnika, przywrócenie tego dokumentu i aktualizację danych zawartych w tym dokumencie okreś- 
lonego w przepisach dotychczasowych.

2. Do dnia 30 czerwca 2023 r. dopuszcza się stosowanie wzoru orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicz-
nej osób ubiegających się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności określonego w przepisach dotychczaso-
wych.

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.3)

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie 
licencji maszynisty (Dz. U. z 2019 r. poz. 2373), które traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy 
z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1556).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2574)

                                                                                                              
Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY, PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI, WYDANIE 
WTÓRNIKA, PRZYWRÓCENIE TEGO DOKUMENTU I AKTUALIZACJĘ DANYCH W NIM ZAWARTYCH

 

 
 
 

Załączniki  
do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  24 
listopada 2022 r.   
(Dz. U. poz. ….) 

                                                                                                               

Załącznik nr 1 
 

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY, PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI, 
WYDANIE WTÓRNIKA, PRZYWRÓCENIE TEGO DOKUMENTU I AKTUALIZACJĘ DANYCH 

W NIM ZAWARTYCH 
 

Część 1 
 

 
                              WNIOSEK 

  1. ORGAN DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA – INFORMACJE KONTAKTOWE 

1.1. Organ do spraw bezpieczeństwa, 
który rozpatruje wniosek 

PREZES URZĘDU TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO 

              

1.2. Pełny adres pocztowy (ulica, kod 
pocztowy, miejscowość, państwo) 

 

 

  2. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE LICENCJI MASZYNISTY I WNIOSKODAWCY 

2.1. Niniejszy wniosek dotyczy licencji maszynisty: 

 

2.2. wydawanej po raz 
pierwszy 

  2.3. aktualizowanej    

 

2.4. przedłużanej    2.5. dla której ma być wydany 
wtórnik 

   

 

 

2.6.       przywracanej         

 

 

2.7. Europejski numer 
identyfikacyjny (EIN) licencji 
maszynisty 

 

 

PL 
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2.8. Data pierwszego wydania  

 

2.9. Dane dotyczące wniosku 2.10. Złożony przez wnioskodawcę    

 

  2.11. Złożony przez podmiot działający 
w imieniu wnioskodawcy  

  

 

2.12. Nazwa podmiotu działającego  
w imieniu wnioskodawcy 

 

 

 

2.13. Status podmiotu działającego  
w imieniu wnioskodawcy  

 

2.14. Adres pocztowy / telefon / 
e-mail (o ile posiada) 

 

 

 

 

 

2.15. Dane dotyczące wnioskodawcy 

 

2.16. Nazwisko (nazwiska)  

 

2.17. Imię (imiona)  

 

2.18. Płeć Mężczyzna   Kobieta   

   

2.19. Data urodzenia     -   -   

 

2.20. Miejsce urodzenia   
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 Obywatelstwo  

 

 Język ojczysty  

 

2.21. Numer referencyjny nadany 
pracownikowi przez 
pracodawcę (jeżeli posiada) 

 

 

2.22. Adres pocztowy, na który ma 
zostać wysłana licencja 
maszynisty 

 

 

2.23. Stały adres zamieszkania posiadacza  

2.24. Zdjęcie 

  

Ulica, numer  

  

Kod pocztowy  

 

Miejscowość, 
państwo 

 

 

Telefon  

(jeżeli posiada) 

 

  

E-mail  

(jeżeli posiada) 

 

 

2.25. Numer PESEL, a w przypadku 
osoby nieposiadającej numeru 
PESEL – seria, numer i nazwa 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość oraz nazwa państwa, 
które wydało ten dokument 
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2.26. Oświadczenia wnioskodawcy OŚWIADCZAM, ŻE INFORMACJE ZAWARTE WE WNIOSKU 
SĄ KOMPLETNE I ZGODNE Z PRAWDĄ.  

  OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM WYKSZTAŁCENIE, O KTÓRYM 
MOWA W ART. 22 UST. 2 PKT 3 USTAWY Z DNIA 28 MARCA 
2003 R. O TRANSPORCIE KOLEJOWYM  (DZ. U. Z 2021 R. 
POZ. 1984, Z PÓŹN. ZM.). 

  OŚWIADCZAM, ŻE NIE BYŁEM SKAZANY / BYŁAM SKAZANA* 
PRAWOMOCNYM  WYROKIEM ZA POPEŁNIENIE 
PRZESTĘPSTWA UMYŚLNEGO I JESTEM ŚWIADOMY / 
ŚWIADOMA* ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 
FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCEJ Z ART. 233 
§ 6 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. – KODEKS 
KARNY.  

 

2.27. Data  

  

MIEJSCE ZAREZERWOWANE 
NA PIECZĘĆ PREZESA 

URZĘDU TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO LUB NA 

WSZELKIE INFORMACJE 
POTRZEBNE DO 
ARCHIWIZACJI 

 

2.28. Podpis wnioskodawcy 

 

  

 

2.29. Wewnętrzny numer referencyjny (nieobowiązkowo) 

  

 

2.30. Data otrzymania wniosku 
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Część 2 

 
Wytyczne dotyczące wypełnienia wniosku  

 
 WNIOSEK 

1. Organ do spraw bezpieczeństwa 

1.1. Nazwa organu – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. 

1.2. Informacje adresowe dotyczące organu – Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 

  

2. Szczegółowe dane dotyczące licencji maszynisty 

2.1. Należy zakreślić jedną z pięciu rubryk przeznaczonych na określenie powodu złożenia 
wniosku. 

2.2. Należy zakreślić tę rubrykę, jeżeli wniosek dotyczy wydania pierwszej licencji maszynisty.  

2.3. Należy zakreślić tę rubrykę, jeżeli wniosek dotyczy aktualizacji danych zawartych w licencji 
maszynisty, podając powód aktualizacji danych w polu tekstowym. 

2.4. Należy zakreślić tę rubrykę, jeżeli wniosek dotyczy przedłużenia licencji maszynisty, oraz 
dołączyć aktualne zdjęcie. 

2.5. Należy zakreślić tę rubrykę, jeżeli wniosek dotyczy wydania wtórnika licencji maszynisty, 
podając powód w polu tekstowym (np. zagubienie, kradzież lub zniszczenie licencji 
maszynisty). 

2.6. Należy zakreślić tę rubrykę, jeżeli wniosek dotyczy przywrócenia licencji maszynisty, oraz 
dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych 
i psychicznych, niezbędnych do uzyskania albo zachowania jej ważności. 

2.7. Nie wypełniać tej rubryki, jeżeli wniosek dotyczy pierwszej licencji maszynisty. 

Wpisać numer EIN w przypadku wniosku o aktualizację danych zawartych w licencji 
maszynisty, jej przedłużenie, jej przywrócenie lub wydanie wtórnika licencji maszynisty. 

2.8. Wypełnić tę rubrykę w przypadku wniosku o aktualizację danych zawartych w licencji 
maszynisty, jej przedłużenie, jej przywrócenie lub wydanie wtórnika licencji maszynisty. 

2.9. Należy wskazać, czy wniosek został złożony przez wnioskodawcę, czy przez podmiot 
działający w jego imieniu. 

2.10. Zakreślić tę rubrykę, jeżeli wniosek jest składany przez wnioskodawcę. 

2.11. Zakreślić tę rubrykę, jeżeli wniosek jest składany przez podmiot działający w imieniu 
wnioskodawcy. 

2.12. Wypełnić tę część wniosku (2.11 do 2.14) w przypadku, jeżeli wniosek jest przekazywany 
przez podmiot działający w imieniu wnioskodawcy, i podać nazwę tego podmiotu.  

2.13. Określić status podmiotu działającego w imieniu wnioskodawcy (pracodawca / podmiot, na 
którego rzecz wnioskodawca świadczy usługi / ośrodek szkolenia i egzaminowania / inny).  

2.14. Wypełnić w tym miejscu adres pocztowy podmiotu działającego w imieniu wnioskodawcy  
w następującym porządku:  
ulica / numer, 
kod pocztowy / miejscowość, 
państwo. 
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2.15. W następnej części wypełnić dane osobowe wnioskodawcy (od 2.16 do 2.25). Rubryki 2.21  
i 2.22 są nieobowiązkowe. 

2.16. Wpisać nazwisko lub nazwiska wnioskodawcy dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały 
wpisane w dowodzie osobistym lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. 

2.17. Wpisać imię lub imiona wnioskodawcy dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały wpisane  
w dowodzie osobistym lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. 

2.18. Zakreślić odpowiednią rubrykę dotyczącą płci wnioskodawcy.  

2.19. Wpisać datę urodzenia wnioskodawcy. 

2.20. Wpisać miejsce urodzenia wnioskodawcy, jak następuje: 
oznaczenie państwa członkowskiego (dwuliterowe) – miejscowość. 
Wpisać: 

państwo urodzenia wnioskodawcy, 

język ojczysty wnioskodawcy. 

2.21. Wpisać numer referencyjny nadany wnioskodawcy przez przewoźnika kolejowego albo 
zarządcę infrastruktury kolejowej, który zatrudnia wnioskodawcę albo na którego rzecz 
wnioskodawca świadczy usługi, o ile taki posiada (informacja nieobowiązkowa na mocy 
dyrektywy 2007/59/WE). 

2.22. Podać adres pocztowy, na który ma zostać wysłana licencja maszynisty (adres podany przez 
wnioskodawcę albo podmiot działający w jego imieniu), jeżeli adres różni się od podanego  
w rubrykach 2.14 i 2.23, w następującej kolejności: 
ulica / numer, 
kod pocztowy / miejscowość, 
państwo. 

2.23. Stały adres zamieszkania posiadacza licencji maszynisty, w następującej kolejności: 
ulica / numer, 
kod pocztowy, 
miejscowość / państwo, 
numer telefonu, 
adres e-mail. 

2.24. Dołączyć aktualne zdjęcie wnioskodawcy kolorowe albo czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm, 
które spełnia następujące wymagania: 
1) obejmuje całą twarz, jest zrobione na wprost, pokazuje osobę z otwartymi oczami; 
2) pokazuje całą głowę, od wierzchołka głowy do górnej części barków; 
3) jest wykonane na białym lub jasnym tle; 
4) pokazuje naturalny wyraz twarzy (zamknięte usta); 
5) pokazuje twarz nieprzesłoniętą okularami przeciwsłonecznymi albo okularami z przy- 

ciemnionymi szkłami; na szkłach nie mogą pojawiać się refleksy świetlne; 
6) pokazuje osobę bez nakrycia głowy; 
7) ma normalny kontrast i normalne oświetlenie; 
8) jest zapisane w formacie pliku jpg, jego rozdzielczość jest nie mniejsza niż 600 x 800 

pikseli (szerokość x wysokość) i proporcje pikseli mieszczą się w przedziale od 100–122 
do 100–135 w przypadku zdjęcia w postaci elektronicznej. 

2.25. Wpisać numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer  
i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 
dokument. 

2.26. Oświadczenia wnioskodawcy. 
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2.27. Wpisać datę podpisania wniosku. 

2.28. W tym miejscu należy umieścić podpis wnioskodawcy zawierający się w obrębie ramki. 

2.29. Urząd Transportu Kolejowego dodaje w tym miejscu wewnętrzny numer referencyjny (np. 
numer poczty przychodzącej). 

2.30. Urząd Transportu Kolejowego wpisuje datę otrzymania wniosku. 

 

 

* Wybrać właściwe.  
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Załącznik nr 2 

WYMAGANIA ZDROWOTNE, FIZYCZNE I PSYCHICZNE, JAKIE POWINNY 

SPEŁNIAĆ OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O LICENCJĘ MASZYNISTY 

ALBO O ZACHOWANIE JEJ WAŻNOŚCI  

 
1. Wymagania ogólne 

        Osoba ubiegająca się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności nie może 

cierpieć na żadne dolegliwości lub nie może przyjmować leków lub innych substancji, które 

mogą powodować: 

1) nagłą utratę świadomości; 

2) osłabienie uwagi lub zmniejszenie zdolności koncentracji; 

3) nagłą utratę sprawności; 

4) utratę równowagi lub koordynacji, zachowania patologiczne; 

5) znaczące ograniczenie możliwości poruszania się. 

2. Wymagania dotyczące narządu wzroku 

2.1. Konieczne jest spełnienie następujących wymagań dotyczących narządu wzroku: 

1) ostrość wzroku z korekcją lub bez wynosi 1,0, nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego; 

2) dopuszczalna maksymalna korekcja za pomocą soczewek kontaktowych lub szkieł 

wynosi przy nadwzroczności +5, a przy krótkowzroczności –8; 

3) widzenie na odległości bliskie i pośrednie jest wystarczające z korekcją lub bez korekcji; 

4) w przypadku używania soczewek kontaktowych albo szkieł należy okresowo sprawdzać 

wzrok przez specjalistę okulistyki; 

5) widzenie barw jest prawidłowe, stwierdzone na podstawie badania takiego jak test 

Ishihary lub innego uznanego badania; 

6) rozpoznawanie sygnałów barwnych jest prawidłowe, stwierdzone na podstawie testu 

opierającego się na rozpoznawaniu pojedynczych barw, a nie na różnicach względnych; 

7) pole widzenia jest prawidłowe; 

8) widzenie obuoczne jest zachowane; 

9) poczucie kontrastu jest prawidłowe; 

10) brak postępujących chorób oczu upośledzających widzenie; 

Załącznik nr 2
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SIĘ O LICENCJĘ MASZYNISTY ALBO O ZACHOWANIE JEJ WAŻNOŚCI 
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11) kontrolowanie wzroku co roku lub w odstępach ustalonych przez lekarza medycyny pracy 

w przypadku posiadania implantów soczewek lub przeprowadzonych zabiegów 

keratotomii i keratektomii; 

12) odporność na olśnienie jest prawidłowa. 

2.2. Kolorowe soczewki kontaktowe i soczewki fotochromatyczne nie są dozwolone. 

2.3. Szkła z filtrem UV są dozwolone. 

3. Wymagania dotyczące słuchu, mowy i układu przedsionkowego 

Konieczne jest spełnienie następujących wymagań: 

1) słuch jest wystarczający do prowadzenia rozmowy telefonicznej i do usłyszenia sygnałów 

ostrzegawczych i komunikatów radiowych; 

2) osoba badana słyszy szept każdym uchem oddzielnie z odległości 2 m; 

3) niedosłuch ucha gorzej słyszącego jest na poziomie nie wyższym niż 40 dB przy 

częstotliwościach 500 i 1000 Hz; 

4) niedosłuch ucha gorzej słyszącego jest na poziomie nie wyższym niż 45 dB przy 

częstotliwości 2000 Hz; 

5) brak zaburzeń równowagi i układu przedsionkowego; 

6) brak przewlekłych zaburzeń mowy przy uwzględnieniu konieczności przekazywania 

wiadomości w sposób głośny i wyraźny. 

4. Wymagania dotyczące narządu ruchu 

Narząd ruchu w zakresie kończyn górnych, kończyn dolnych i kręgosłupa jest wystar- 

czająco sprawny. 

5. Wymagania dotyczące psychologicznej przydatności zawodowej: 

1) zdolności poznawcze – pamięć, uwaga i koncentracja, percepcja i rozumowanie, 

2) sprawność psychomotoryczna – czas reakcji i koordynacja rąk, 

3) komunikowanie się i osobowość 

– umożliwiają bezpieczne wykonywanie obowiązków maszynisty. 
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11) kontrolowanie wzroku co roku lub w odstępach ustalonych przez lekarza medycyny pracy 

w przypadku posiadania implantów soczewek lub przeprowadzonych zabiegów 

keratotomii i keratektomii; 

12) odporność na olśnienie jest prawidłowa. 

2.2. Kolorowe soczewki kontaktowe i soczewki fotochromatyczne nie są dozwolone. 

2.3. Szkła z filtrem UV są dozwolone. 

3. Wymagania dotyczące słuchu, mowy i układu przedsionkowego 

Konieczne jest spełnienie następujących wymagań: 

1) słuch jest wystarczający do prowadzenia rozmowy telefonicznej i do usłyszenia sygnałów 

ostrzegawczych i komunikatów radiowych; 

2) osoba badana słyszy szept każdym uchem oddzielnie z odległości 2 m; 

3) niedosłuch ucha gorzej słyszącego jest na poziomie nie wyższym niż 40 dB przy 

częstotliwościach 500 i 1000 Hz; 

4) niedosłuch ucha gorzej słyszącego jest na poziomie nie wyższym niż 45 dB przy 

częstotliwości 2000 Hz; 

5) brak zaburzeń równowagi i układu przedsionkowego; 

6) brak przewlekłych zaburzeń mowy przy uwzględnieniu konieczności przekazywania 

wiadomości w sposób głośny i wyraźny. 

4. Wymagania dotyczące narządu ruchu 

Narząd ruchu w zakresie kończyn górnych, kończyn dolnych i kręgosłupa jest wystar- 

czająco sprawny. 

5. Wymagania dotyczące psychologicznej przydatności zawodowej: 

1) zdolności poznawcze – pamięć, uwaga i koncentracja, percepcja i rozumowanie, 

2) sprawność psychomotoryczna – czas reakcji i koordynacja rąk, 

3) komunikowanie się i osobowość 

– umożliwiają bezpieczne wykonywanie obowiązków maszynisty. 
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 Załącznik nr 3 

WZÓR ORZECZENIA LEKARSKIEGO POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE 

WYMAGAŃ ZDROWOTNYCH, FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH, NIEZBĘDNYCH 

DO UZYSKANIA LICENCJI MASZYNISTY ALBO ZACHOWANIA JEJ WAŻNOŚCI 

ALBO STWIERDZAJĄCEGO BRAK ICH SPEŁNIENIA  

(pieczęć podmiotu uprawnionego) 

ORZECZENIE LEKARSKIE NR … 
(      wydane po ponownym badaniu*) 

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego orzeka się, co następuje: 
 
Pan/Pani**………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
 
Urodzony/urodzona** dnia ……………………………….…………………………………………….. 

(dzień, miesiąc, rok) 
 

numer PESEL,  a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – seria, numer i nazwa  

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwa państwa, które wydało ten dokument: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….., 

 

spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.* 
 
nie spełnia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym.* 

 
Ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia: 
 
 bez ograniczeń.* 
 
 b.1 – obowiązkowe korzystanie z okularów lub soczewek kontaktowych.* 
  
Termin kolejnego badania lekarskiego………………………………………………………………… 

(dzień, miesiąc, rok) 
 
…………………………, dnia ………….. 

(miejsce i data  
wystawienia orzeczenia) 

 
…………………………………………………… 

  (pieczęć i podpis lekarza uprawnionego) 
  

_______________ 
* Należy zaznaczyć odpowiednie pole. 
** Wybrać właściwe. 

Załącznik nr 3

WZÓR ORZECZENIA LEKARSKIEGO POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ZDROWOTNYCH, 
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ALBO ZACHOWANIA JEJ WAŻNOŚCI ALBO STWIERDZAJĄCEGO BRAK ICH SPEŁNIENIA 
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Pouczenie 
 
Osoba badana, która nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia lekarskiego, może wystąpić w terminie 7 dni 
od dnia jego wydania, za pośrednictwem lekarza uprawnionego, który wydał to orzeczenie, z wnioskiem  
o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego w podmiocie wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do 
przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w którym przeprowadzono to badanie. 
Ponowne badanie lekarskie przeprowadza się nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku. 
Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne. 
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Załącznik nr 4 

PROGRAM ORAZ CZAS TRWANIA SZKOLENIA KANDYDATÓW NA 

MASZYNISTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ MASZYNISTY 

Lp. Tematy szkoleń 
Liczba godzin szkolenia*) 

wykłady zajęcia 
praktyczne razem 

1 Specyfika i środowisko pracy maszynisty 4 – 4 

2 
Technologia transportu kolejowego. Podstawowe wiadomości 
o eksploatacji pojazdów kolejowych (rodzaje pojazdów i ich 
przeznaczenie eksploatacyjne) 

12 – 12 

3 

Infrastruktura kolejowa – wybrane zagadnienia z zakresu: 

1)  budowy nawierzchni kolejowej oraz układów stacyjnych, 

2)  stosowanych systemów zabezpieczenia ruchu i łączności, 

3)  budowy sieci trakcyjnej, 

4)  budowli kolejowych. 

12 4 16 

4 Technika prowadzenia ruchu kolejowego 60 – 60 

5 Sygnalizacja kolejowa 40 – 40 

6 Hamulce kolejowe – typy, budowa, zasada działania, obsługa  
i próby działania 20 16 36 

7 Wybrane zagadnienia z zakresu fizyki i elektrotechniki 8 4 12 

8 Zagadnienia z zakresu pracy pracowników rewizji technicznej 
pociągów 8 8 16 

9 Budowa pojazdów kolejowych 28 8 36 

10 
Urządzenia automatyki bezpieczeństwa pociągu oraz 
urządzenia czujności, prędkościomierze i radiołączność  
w pojazdach kolejowych 

8 8 16 

11 

Zagrożenia występujące w ruchu kolejowym. Zasady 
postępowania w razie poważnego wypadku, wypadku, 
incydentu kolejowego i wydarzeń z ludźmi oraz sytuacji 
ekstremalnych mogących zaistnieć w czasie pracy maszynisty 

8 2 10 

12 Zagadnienia z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych 
oraz przewozów wojskowych 12 – 12 

Załącznik nr 4
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13 Bezpieczeństwo i higiena pracy, udzielanie pierwszej pomocy 10 2 12 

14 Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych oraz terenów 
kolejowych (w tym pożary w tunelach) 2 2 4 

15 Zasady prowadzenia i wypełniania podstawowych 
dokumentów związanych z pracą maszynisty 8 4 12 

SUMA: 240 58 298 

 
*) Godzina wykładów jest równa 45 minutom, a godzina zajęć praktycznych jest równa 60 minutom. 
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Załącznik nr 6 
WZÓR REJESTRU LICENCJI MASZYNISTÓW 

Nr Informacja podlegająca przedstawieniu 

treść format 

Część 1. Informacje dotyczące statusu licencji maszynisty 

1. Numer licencji maszynisty 

1.1. 

 

Numer licencji maszynisty umożliwiający dostęp do danych   

w rejestrze licencji maszynistów 

EIN (12 cyfr) 

 

2. Bieżący status licencji maszynisty 

2.1. Potwierdzenie bieżącego statusu licencji maszynisty: tekst 
  – ważna,  

  – zawieszona (postępowanie w toku),  

  – cofnięta  

2.2. Powód zawieszenia lub cofnięcia licencji maszynisty tekst 

Część 2. Informacje dotyczące posiadacza licencji maszynisty 

3. Nazwisko lub nazwiska posiadacza licencji maszynisty 

3.1. Nazwisko lub nazwiska znajdujące się w dowodzie osobistym lub 

innym dokumencie stwierdzającym tożsamość posiadacza licencji 

maszynisty 

tekst 

4. Imię lub imiona posiadacza licencji maszynisty 

4.1. Imię lub imiona posiadacza licencji maszynisty znajdujące się 

w dowodzie osobistym lub innym dokumencie stwierdzającym toż-

samość 

tekst 

5. Data urodzenia posiadacza licencji maszynisty 

5.1. Data urodzenia posiadacza licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

6. Miejsce urodzenia posiadacza licencji maszynisty 

6.1. Miejsce urodzenia posiadacza licencji maszynisty tekst 

6.2. Obywatelstwo posiadacza licencji maszynisty tekst 

7. Data wydania licencji maszynisty 

7.1. Data wydania aktualnej licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

Załącznik nr 6
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8. Data utraty ważności licencji maszynisty 

8.1. Data przewidywanej utraty ważności licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

9. Nazwa organu wydającego licencję maszynisty 

9.1. Nazwa organu wydającego licencję maszynisty Prezes Urzędu Tran-
sportu Kolejowego 

10. Numer referencyjny pracownika 

10.1. Numer referencyjny nadany pracownikowi przez pracodawcę tekst 

11. Zdjęcie posiadacza licencji maszynisty 

11.1. Zdjęcie posiadacza licencji maszynisty 

 

 

zdjęcie w oryginale 

lub w zeskanowanej 
wersji elektronicznej 

12. Podpis posiadacza licencji maszynisty 

12.1. 

 

Podpis posiadacza licencji maszynisty 

 

podpis oryginalny, 
fotokopia lub 
zeskanowana wersja 
elektroniczna 

13. Miejsce zamieszkania lub adres pocztowy posiadacza licencji maszynisty 

13.1. Miejsce zamieszkania lub 
adres pocztowy posiadacza 
licencji maszynisty 

 

ulica i numer domu tekst 

13.2. miejscowość tekst 

13.3. państwo tekst 

13.4. kod pocztowy kod alfanumeryczny 

13.5. numer telefonu tekst 

13.6. adres poczty elektronicznej tekst 

14. Informacje dodatkowe 

14.1. 

 

Informacje określone przez Prezesa UTK zgodnie z załącznikiem II 
do dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszy-
nistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu 
kolejowego Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 51, 
z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2007/59/WE” 

informacje 
zakodowane 

Rubryka 9.a.1 w dokumencie licencji maszynisty – język ojczysty lub 
języki ojczyste maszynisty 

tekst 
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15. Ograniczenia zdrowotne posiadacza licencji maszynisty 

15.1. Informacje określone przez właściwy organ zgodnie z załącznikiem II 

do dyrektywy 2007/59/WE 

informacje 

zakodowane 

15.2. Obowiązkowe korzystanie z okularów lub soczewek kontaktowych (kod b.1) 

Część 3. Informacje dotyczące zmian statusu licencji maszynisty 

16. Data wydania pierwszej licencji maszynisty 

16.1. Data wydania pierwszej licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

17. Data utraty ważności licencji maszynisty 

17.1. Data utraty ważności licencji maszynisty i przewidywanego okresu 

przedłużenia jej ważności 

RRRR-MM-DD 

18. Aktualizacja lub aktualizacje licencji maszynisty (możliwość wpisania większej liczby 

danych) 

18.1. Data aktualizacji licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

18.2. Powód aktualizacji licencji maszynisty tekst 

19. Zmiana lub zmiany licencji maszynisty (możliwość wpisania większej liczby danych) 

19.1. Data zmiany licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

19.2. Powód zmiany licencji maszynisty tekst 

20. Zawieszenie lub zawieszenia licencji maszynisty (możliwość wpisania większej liczby 

danych) 

20.1. Długość okresu zawieszenia licencji maszynisty od …………... (data) 

do …………... (data) 

20.2. Powód zawieszenia licencji maszynisty tekst 

21. Cofnięcie lub cofnięcia licencji maszynisty (możliwość wpisania większej liczby danych) 

21.1. Data cofnięcia licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

21.2. Powód cofnięcia licencji maszynisty tekst 

22. Zgłoszenie zgubienia licencji maszynisty 

22.1. Data zgłoszenia zagubienia licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

22.2. Data wydania wtórnika licencji maszynisty RRRR-MM-DD 
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23. Zgłoszenie kradzieży licencji maszynisty 

23.1. Data zgłoszenia kradzieży licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

23.2. Data wydania wtórnika licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

24. Zgłoszenie zniszczenia licencji maszynisty 

24.1. Data zgłoszenia zniszczenia licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

24.2. Data wydania wtórnika licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

Część 4. Informacje o spełnianiu przez posiadacza licencji maszynisty podstawowych 

wymogów niezbędnych do wydania tej licencji oraz zachowania jej ważności 

25. Wykształcenie posiadacza licencji maszynisty 

25.1. 

 

Podstawowy wymóg najwyższy stopień posiadanego wykształcenia tekst 

26. Sprawność fizyczna 

26.1. Podstawowy wymóg 

 

oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów 

określonych w załączniku II do dyrektywy 

2007/59/WE (części 1.1, 1.2, 1.3 i 2.1) 

tekst 

26.2. Data badania posiadacza licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

26.3. Kolejne badania 

posiadacza licencji 

maszynisty 

potwierdzono lub nie potwierdzono 

 

tekst 

 

26.4. 

 

(możliwość wpisania 

większej liczby 

danych) 

data ostatniego badania posiadacza licencji 

maszynisty 

 

RRRR-MM-DD 

 

26.5. Następne badania 

posiadacza licencji 

maszynisty 

data następnego badania posiadacza licencji 

maszynisty 

 

RRRR-MM-DD 
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26.6. Uwagi uwagi, które należy wyszczególnić: 

– normalny harmonogram, 

– przewidywany harmonogram (zgodnie 

   z orzeczeniem lekarskim), 

– zmiana w informacjach (kod 9.a.2) 

   w stosownych przypadkach, 

– zmiana w kodzie ograniczeń, 

– inne uwagi oraz rubryka do 

   wyszczególnienia 

tekst 

27. Sprawność psychiczna do wykonywania zawodu maszynisty 

27.1. 

 

Podstawowy wymóg 

 

informacja dotycząca spełnienia kryteriów 

określonych w załączniku II do dyrektywy 

2007/59/WE (część 2.2) 

tekst 

 

27.2. Data badania posiadacza licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

27.3. 

 

Następne badanie lub 

badania posiadacza 

licencji maszynisty 

wyłącznie w stosownych przypadkach (moż-

liwość wpisania większej liczby danych) 

 

tekst 

 

27.4. Data kolejnego badania posiadacza licencji maszynisty RRRR-MM-DD 

28. Ogólna wiedza zawodowa posiadacza licencji maszynisty 

28.1. 

 

Podstawowy wymóg 

 

dokument potwierdzający zdanie egzaminu  

w celu uzyskania licencji maszynisty 

tekst 
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