


Wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje 
maszynisty i świadectwa maszynisty zosta! dokonany zgodnie z art. 22a ust. 5, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), na podstawie 
następujących dokumentów: 

1. Pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu o wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia 
i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty 
nr CKU.827.1.2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 

2. Uchwała nr VI/124/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: utworzenia 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Samorządowej 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łodzi oraz Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 
Województwa Łódzkiego w Łodzi (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr YI/124/11 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 29 marca 2011 r.) stanowiące załącznik nr 1 do wniosku nr CKU.827.1.2011 z dnia 12 
grudnia 2011 r. 

3. Dane dotyczące zakresu prowadzonych szkoleń i egzaminów na licencje i świadectwo maszynisty -
stanowiące załącznik nr 1 do pisma nr CKU.827.3.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. 

4. Oświadczenie o treści zgodnej z art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) - stanowiące załącznik nr 3 do wniosku nr CKU.827.1.2011 
z dnia 12 grudnia 2011 r. 

5. Informacja dotycząca warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego - stanowiąca załącznik nr 4 do 
wniosku nr CKU.827.1.2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 

6. Wykaz obowiązujących przepisów w zakresie objętym programem szkoleń i egzaminów, posiadanych przez 
wnioskodawcę - stanowiący załącznik nr 3 do pisma nr CKU.827.3.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. 

7. Wykaz wykładowców stanowiący załącznik nr 6 do wniosku nr CKU.827.1.2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 
8. Wykaz przewodniczących i członków komisji egzaminacyjnych stanowiący załącznik nr 6 do wniosku 

nr CKU.827.1.2011 zdnia 12 grudnia 2011 r. 
9. Kserokopie dokumentów poświadczających spełnianie przez wykładowców, przewodniczących i członków 

komisji egzaminacyjnych określonych prawem wymagań - stanowiące załącznik nr 6 do wniosku 
nr CKU.827.1.2011 zdnia 12 grudnia 2011 r. 

10. Informacja dotycząca możliwości szkolenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych - stanowiąca 
załącznik nr 2 do pisma nr CKU.827.3.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Informacja o warunkach zachowania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzamino-
wania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty prowadzoną przez Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego 

1. Warunkiem zachowania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób 
ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa jest ciągłe spełnianie kryteriów uzyskania go, 
wynikających z treści obowiązujących przepisów krajowych i Unii Europejskiej. 

2. Działalność przedsiębiorcy wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania 
osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty podlega nadzorowi ze strony Urzędu 
Transportu Kolejowego (NSA), w ramach którego mogą być przeprowadzane audyty, kontrole i inspekcje, 
sprawdzające spełnianie powyższych wymagań. 

3. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia w celu uzyskania przez kursantów uprawnień na licencję maszynisty jest 
posiadanie przez ośrodek szkolenia programu szkolenia zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. Nr 66, poz. 346, z późn. zm.). 

4. Podmiot uprawniony do szkolenia i egzaminowania zgłasza do Urzędu Transportu Kolejowego zmiany 
w zatrudnieniu wykładowców i w składach komisji egzaminacyjnych. 

5. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. Nr 66, poz. 346, z późn. zm.) podmiot uprawniony do szkolenia osób 
ubiegających się o licencję maszynisty prowadzi dzienniki zajęć oraz rejestr wydanych świadectw zdania 
egzaminu na licencję maszynisty, które przechowywane są przez okres 10 lat od dnia zakończenia roku, 
w którym zostały sporządzone. 

6. Zgodnie z zapisami art. 22a ust. 10 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wykreśla z listy 

przedsiębiorcę, który przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 22a ust. 5 oraz szczegółowe 
wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 13 ww. ustawy. 
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