
 

 

 

 Kurs na licencję maszynisty 
 8 październik 2022 – 18 luty 2023 

  

Standardowa cena za szkolenie wyniesie 4 800 zł i zostanie zastosowana w przypadku płatności 
w dwóch ratach w następujących terminach: 

• do 3 października 2022 r. w kwocie 2 000 zł, 

• do 12 grudnia 2022 r. w kwocie 2 800 zł. 

Promocyjna cena za szkolenie wyniesie 4 500 zł i zostanie zastosowana w przypadku płatności 
w całości z góry w terminie: 

• do 3 października 2022 r. kwocie 4 500 zł. 

Harmonogram kursu na licencję maszynisty 

zjazd data 
dzień 

tygodnia 
godzina 

rozpoczęcia 
godzina 

zakończenia 

1 2022-10-08 sobota 8:00 16:00 

1 2022-10-09 niedziela 8:00 16:00 

2 2022-10-15 sobota 8:00 16:00 

2 2022-10-16 niedziela 8:00 16:00 

3 2022-10-22 sobota 8:00 16:00 

3 2022-10-23 niedziela 8:00 16:00 

4 2022-10-29 sobota 8:00 16:00 

4 2022-10-30 niedziela 8:00 16:00 

5 2022-11-05 sobota 8:00 16:00 

5 2022-11-06 niedziela 8:00 16:00 

6 2022-11-12 sobota 8:00 16:00 

6 2022-11-13 niedziela 8:00 16:00 

7 2022-11-19 sobota 8:00 16:00 

7 2022-11-20 niedziela 8:00 16:00 

8 2022-11-26 sobota 8:00 16:00 

8 2022-11-27 niedziela 8:00 16:00 

9 2022-12-03 sobota 8:00 16:00 

9 2022-12-04 niedziela 8:00 16:00 

10 2022-12-10 sobota 8:00 16:00 

10 2022-12-11 niedziela 8:00 16:00 

11 2022-12-17 sobota 8:00 16:00 

11 2022-12-18 niedziela 8:00 16:00 

12 2023-01-14 sobota 8:00 16:00 

12 2023-01-15 niedziela 8:00 16:00 

13 2023-01-21 sobota 8:00 16:00 

13 2023-01-22 niedziela 8:00 16:00 

14 2023-01-28 sobota 8:00 16:00 

14 2023-01-29 niedziela 8:00 16:00 

15 2023-02-04 sobota 8:00 16:00 

15 2023-02-05 niedziela 8:00 16:00 

16 2023-02-11 sobota 8:00 16:00 

16 2023-02-12 niedziela 8:00 16:00 

17 2023-02-18 sobota 8:00 16:00 egzamin na licencję maszynisty 



 INFORMACJA 

 

 

 

Program kursu na licencję maszynisty 

l.p. tematy szkolenia 

liczba godzin szkolenia* 

wykłady 
zajęcia 

praktyczne 
razem 

1 Specyfika i środowisko pracy maszynisty 4 0 4 

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

12 0 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 0 60 

5 Sygnalizacja kolejowa 40 0 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 0 12 

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 

16 Zajęcia na symulatorze pojazdu kolejowego 0 2 2 

    240 60 300 

* godzina wykładów równa się 45 minutom, a zajęć praktycznych – 60 minutom   



 INFORMACJA 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 i nast.) („Rozporządzenie”) Koleje Dolnośląskie S.A. informują, że: 
1. są Administratorem Danych Osobowych (dalej zwany ADO) uczestników kursu na licencję maszynisty;   
2. ADO umożliwia kontakt za pomocą adresu e-maila: biuro.zarzadu@kolejedolnoslaskie.eu, za pomocą 

telefonu: +48 76 850 65 11, drogą pocztową: ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica. 
3. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu 

e-mail: iod@kolejedolnoslaskie.eu bądź bezpośrednio w siedzibie Spółki.   
4. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu 

osobistego, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania wyłącznie w celu: 
a. weryfikacji kandydatów czy spełniają warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty,  

b. przeprowadzenia rekrutacji na kurs, 
c. podpisania umów szkoleniowych z uczestnikami, 
d. realizacji kursu, wydania zaświadczeń o ukończeniu Kursu, rejestracji Kursu 

w rejestrze prowadzonych szkoleń, 
e. przeprowadzenia egzaminu na licencję maszynisty, 
f. wystąpienia do Urzędu Transportu Kolejowego o wydanie licencji.  

5. Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.  
6. Przesłanką do przetwarzania danych jest: 

a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przepisy prawa – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. z 2019 r., poz. 2373 t.j.) oraz Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 212), 

b. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. zawarcie i wykonanie umowy oraz  
c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z uzasadnionym interesem ADO jakim jest zapewnienie 

prawidłowego przebiegu szkolenia oraz rozstrzyganie sporów min. poprzez prowadzenia wideo 
rejestracji, zarówno obrazu jak i dźwięku.  

7. Dane będą przechowywane od czasu zgłoszenia na Kurs do upływu czasu obowiązku przechowywania 
informacji o prowadzonych szkoleniach, tj. przez okres nie dłuższy niż 6 lat po zakończeniu Kursu.  

8. Możemy przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
tj. Urzędowi Transportu Kolejowego oraz osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy 
muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym dane 
w naszym imieniu. W uzasadnionych przypadkach mamy prawo przekazać Pani/Pana dane organom 
kontrolnym, jednak wynika to z przepisów prawa.  

9. Poza odbiorcami, o których mowa wyżej nikomu nie udostępniamy Pani/Pana danych bez Pani/Pana wyraźnej 
zgody. 

10. Przebieg Kursu jest rejestrowany – zarówno obraz jak i dźwięk. Nagrania nie są nigdzie przekazywane, służą 
jedynie do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z przebiegu Kursu czy też odnotowania 
i omówienia przez instruktora błędów wykonywanych przez Panią/Pana podczas Kursu. Nagrania 
przechowywane są maksymalnie przez okres 90 dni od zakończenia Kursu.  

11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym rejestrowanych poprzez monitoring wizyjny 
oraz audio oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
14. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) mającego siedzibę 
w Warszawie przy ul. Stawki 2.  

 

mailto:iod@kolejedolnoslaskie.eu

