Wyciąg z Procedury P/12 Zarządzanie kompetencjami personelu
(tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Zarządu STK S.A.
nr 01/12/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.)
g) Zasady wydawania świadectw uzupełniających maszynisty
1. Świadectwa uzupełniające są wydawane:
a) maszynistom pojazdów trakcyjnych zatrudnionym w STK S.A. na podstawie umowy o pracę ,
b) innym maszynistom pojazdów trakcyjnych świadczącym usługi na rzecz STK S.A.
2. Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadectwa uzupełniającego maszynisty są:
a) licencja maszynisty wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego lub inny organ
państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b)
dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu: teoretycznego i
praktycznego w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych na stanowisku maszynisty
dotyczące infrastruktury kolejowej i prowadzenia pojazdów kolejowych,
c) zaświadczenie lekarskie potwierdzające wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne.
3. Świadectwo uzupełniające maszynisty jest wydawane na określoną infrastrukturę kolejową oraz
kategorię uprawnień. Rozróżnia się następujące kategorie uprawnień:
1. kategoria A - obejmująca lokomotywy manewrowe, pociągi robocze, pojazdy kolejowe do
celów utrzymaniowych i lokomotywy używane do manewrów,
2. kategoria B - obejmująca przewóz osób lub rzeczy
4. Świadectwo uzupełniające może zawierać uprawnienie do prowadzenia pociągów lub pojazdów
kolejowych we wszystkich kategoriach.
5. Świadectwo uzupełniające jest wydawane przez Prezesa Zarządu w ciągu 14 dni po dostarczeniu
przez pracownika dokumentów o których mowa w pkt. 2 .
6. Dział przewozów prowadzi rejestr wydanych świadectw uzupełniających.
7. W celu zachowania ważności świadectwa uzupełniającego maszynista przechodzi okresowe
sprawdzanie wiedzy i umiejętności co 3 lata oraz okresowe badania lekarskie potwierdzające
spełnienie wymagań zdrowotnych , fizycznych i psychicznych.
8. Prezes Zarządu bezzwłocznie aktualizuje świadectwo uzupełniające jeżeli maszynista uzyskał
dodatkowe uprawnienia dotyczące pociągu, pojazdu kolejowego lub infrastruktury kolejowej i
przedłożył dokumenty potwierdzające ich uzyskanie.
9. Prezes Zarządu cofa lub zawiesza w całości lub w części ważność świadectwa uzupełniającego,
w przypadku, gdy maszynista przestał spełniać warunki niezbędne do posiadania świadectwa, o
których mowa w pkt. 2.
10. Prezes Zarządu zawiesza ważność świadectwa uzupełniającego w części dotyczącej określonej
trasy kolejowej w przypadku nie zdania egzaminu ze znajomości tej trasy w ramach okresowych
sprawdzianów wiedzy i umiejętności oraz w przypadku nieobecności przekraczającej okres
jednego roku na danej trasie.
11. Prezes Zarządu cofa lub zawiesza w całości lub w części ważności świadectwa uzupełniającego w
przypadku otrzymania wniosku od Prezesa UTK o zawieszenie lub cofnięcie licencji maszynisty.
Cofnięcie lub zawieszenie świadectwa uzupełniającego jest odnotowywane w rejestrze świadectw
uzupełniających prowadzonym przez dział eksploatacji.
12. Po otrzymaniu wniosku Prezesa UTK, o którym mowa w pkt. 11, Prezes Zarządu obowiązany jest
podjąć stosowne działania, w szczególności skierować maszynistę na badania lekarskie lub
poddać sprawdzeniu wiedzy i umiejętności, i w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku,
przedłożyć Prezesowi UTK sprawozdanie z wykonanych czynności.
13. Świadectwo uzupełniające wygasa z mocy prawa z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
o pracę lub innego stosunku prawnego wiążącego maszynistę z STK S.A.
14. W przypadku o którym mowa w pkt. 13 , Prezes Zarządu wydaje maszyniście odpis uzyskanego
świadectwa maszynisty oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje.
15. W przypadku odmowy wydania świadectwa uzupełniającego, zawieszenia świadectwa
uzupełniającego lub jego cofnięcia, maszynista ma prawo złożyć odwołanie do Prezesa Zarządu
STK S.A. w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji odmowy.
16. Prezes Zarządu STK S.A. rozpatruje odwołanie o którym mowa w pkt. 14 w ciągu 30 dni od
otrzymania odwołania. Decyzja Prezesa Zarządu STK S.A. w sprawie przyjęcia lub odrzucenia
odwołania jest ostateczna.

