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Na przykładzie spółki Polregio Gdynia omówiono system szkolenia  
w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego wdrożonego dla 
nowoprzyjętych pracowników. Zwrócono uwagę na profile 
nowoprzyjętych kandydatów na stanowisko konduktor/kierownik 
pociągu,omówiono  podstawowe zagadnienia uzwględniane w procesie 
szkolenia, niezbędne do wykonywania powierzonych zadań jak również 
przeanalizowano metody weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych 
podczas przygotowania zawodowego. 
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Wstęp  

Wraz z początkiem XXI w. nastąpił znaczny rozwuj  
w dziedzinie rozwoju transportu kolejowego na terenie naszego 
kraju. Wzrost ten dotyczył nie tylko komfortu samej podróży ale 
również nastąpiło wyraźne skrócenie czasu jaki spędza się 
podczas jazdy pociągiem pomiędzy danymi punktami. W trakcie 
pokonywanych tras, coraz rzadziej, można zaobserwować 
remonty trakcji czy wymiany podkładów kolejowych. Takie 
dzialania znacznie wydłużały obowiązujące rozkłady jazdy 
pocągów w latach ubiegłych. Wszystkie aspekty związane z 
wymianą zużytych już elementów tras kolejowych, taboru i 
innych elementów zapewniających bezpieczną i komfortową 
jazdę pociągami zostały już wymienione bądź ich regeneracja 
powoli zmierza ku końcowi.  

Warto się jednak pochylić się nad problemem czy łącznie 
z rewolucyjnym rozwojem infrastruktury kolejowej idzie w parze 
rozwój potencjału ludzkiego i możliwości kształcenia nowych 
kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego. 
Początki szkolnictwa kolejowego w Polsce sięgają czasów 
Królestwa Polskiego. To właśnie wtedy powstawały pierwsze, 
nakierowane na tematykę kolejową szkoły kształcące 
specjalistów w tym zakresie, były to tzw. rzemieślnicze szkoły 
niedzielne dla robotników. Niestety wraz z klęską powstania 
styczniowego szkoły te zostały zlikwidowane. Kolejną istotną 
datą w historii rozwoju szkolnictwa kolejowego na terenie 
dzisiejszej Polski jest rok 1873. To własnie wtedy przy 
Warszawsko-Wiedeńskiej Drodze Żelaznej powstał, na bazie 
wzorców przeniesionych z terenów zachodnich Warsztat 
Instruktorski kształcący maszynistów a wraz z upływem lat także 

rzemieślników kolejowych innych specjalności. W 1875r. 
Warsztat Instruktorski przekształcono w Szkołę Techniczną 
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Do szkoły tej 
przyjmowano jedynie synów pracowników kolei warszewsko- 
wiedeńskiej. W ciągu trzech lat nauki uczniowie zdobywali 
gruntowną wiedzę z zakresu eksploatacji i napraw szeroko 
pojętego taboru kolejowego jak również m.in. rysunku 
technicznego, kaligrafii a także języka polskiego i geografii. 
Podczas wakacji uczniowie odbywali praktyki a po 
udokumentowaniu dwóch lat doświadczenia zawodowego 
zdawali egzaminy zawodowe otrzymując dyplomy 
wykwalifikowanych maszynistów.  
 

 
Rys. 1. Uczniowie Szkoły Technicznej Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej [2] 
 
Podczas okresu zaborów, szczególnie na teranach zaboru 
rosyjskiego szkolnictwo (również to kolejowe) z powodu 
rusyfikacji było likwidowane. Dopiero w 1919 r. powstała 
Techniczna Szkoła Kolejowa w Warszawie kontynuująca niejako 
tradycje Szkoły Technicznej Drogi Żelaznej Warszawsko-
Wiedeńskiej. Dodatkowo istniały szkoły kolejowe w Brześciu, 
Radomiu, Sosnowcu i Wilnie. Absolwenci tych szkół po 
udokumentowaniu rocznej praktyki uzyskiwali tytuł technika 
wyuczonej specjalności.[4] W czasach PRL i początku przemian 
ustrojowych istniało bardzo wiele szkół kolejowych zawodowych 
i techników. Słuchacze podczas nauki zdobywali niezbędną 
wiedzę z zakresu remontów bądź operacji realizowanych w 
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maszynach i instalacjach kolejowych. Wykwalifikowana kadra 
po odbyciu praktyk zajmowała szereg stanowiski bezpośrednio 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Na 
dzień dzisiejszy na terenie Polski znajduje się około 35 
placówek kształcących przyszłych kolejarzy. Mowa tutaj o 
szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych oraz jednej uczelni 
wyższej (rys.2). 

 

 
Rys. 2. Rozkład szkół kolejowych (stan na 23.02.2017r.) [3]  

 
Profil nowoprzyjętego pracownika i etapy kształcenia 
zawodowego 

Współcześnie na rynku pracy zdecydowanie brakuje 
wykwalifikowanych pracowników z zakresu transporu 
kolejowego. Wraz z rozwojem techniki, również tej kolejowej, 
taborowej zmienia się charakterystyka pracy na danym 
stanowisku. Prędkości rozwijane na torach przez nowoczesne 
składy pociągów są zdecydowanie większe niż chociażby te z 
przed 20 lat temu, wskutek czego kwestie związne z 
bezpieczeństwem ruchu muszą zostać zweryfikowane i 
uaktualnione. Również warunki zewnętrzne mają wpływ na 
system szkolenia nowych pracowników. Mowa tutaj głównie o 
sprawach przeciwpożarowych i kwestiach związanych z 
zagrożeniem terrorystycznym. Jako, że nowi, zatrudnieni 
pracownicy  nie mieli w większości styczności z tego typu 
zagadnieniami koniecznością jest przeszkolenie ich od postaw 
w zakresie wszystkich zaganień związanych z tematyką 
ruchową. Kwestia ta jest uregulowana prawnie przez 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 
grudnia 2014r. w sprawie pracowników zatrudnionych na 
stanowistkach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i 
bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem 
określonych pojazdów kolejowych. Rozporządzenie to w sposób 
bardzo dokładny określa warunki i metodologię oceny zdolności 
fizycznych i psychicznych osób przyjmowanych do pracy na 
stanowiskach kolejowych oraz pracowników, warunki jakie są 
zobowiązani spełniać pracownicy, oraz sposoby 
egzekowawania wiedzy niezbędnej do pracy na danym 
stanowisku. Na stanowisku kolejowym może być przyjęta osoba 
pełnoletnia, która posiada wymagane wykształcenie dla danego 
stanowiska, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, 
potwierdzoną orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

uprawnionego lekarza, odbyła wymagane szkolenie zawodowe 
na danym stanowisku kolejowym, zdała egzamin kwalifikacyjny 
przed komisją egzaminacyjną potwierdzony świadectwem 
zdania egzaminu kwalifikacyjnego, zdała dodatkowe egzaminy 
wymagane do danego stanowiska, posiada wydane przez 
pracodawcę upoważnienia upoważniające do wykonywania 
czynności na danym stanowisku kolejowym i uzyskała 
autoryzację.Dla nowoprzyjętych pracowników na stanowisko 
kierownika pociągu ustawodawca przewiduje dwa warianty 
szkolenia w zależności od posiadanych kompetencji: Wariant A 
dotyczy pracowników posiadających co najmniej wykształcenie 
średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na 
kierunkach, w których programy nauczania zawierają 
zagadnienia z oraganizacji przewozów kolejowych lub ruchu 
kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu 
odpowiedniego tytułu zawodowego technika, świadectwa 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, 
dyplomu potwierdzjącego kwalifikacje na poziomie technika, czy 
zawodowy staż pracy potwierdzajacy odbycie przygotowania 
zawodowego. Wariant B zakłada natomiast przyjęcie 
pracowników co najmniej z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym. W tym przypadku ustawodawca przewiduje 
zawodowy staż pracy jako pracę na stanowisku konduktora lub 
manewrowego  oraz odbycie przygotowania zawodowego. 
Samo przygotowanie zawodowe składa się z trzech etapów: 
stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego, szkolenia 
teoretycznego (wg programu pracowdawcy) jak również zajęć 
próbnych. Na każdy z etapów szkolenia przewidziana jest 
odpowiednia liczba dni szkolenia, w zależności od wariantu jaki 
spełnia osoba przyjmwana do pracy. Podczas pierwszego etapu 
szkolenia pracownicy zapoznają się m.in. z regulaminami 
technicznymi posterunków i odcinków zdalnego prowadzenia 
ruchu, zasadami prowadzenia ruchu pociągów, sposobami 
zestawiania pociągów pasażerskich i towarowych, obowiązkami 
manewrowego oraz nadzorującego i  kierującego manewrami, 
budową taboru oraz oględziny techniczne taboru. Główną 
tematyką poruszaną w tej części przygotowania zawodowego 
są zagadnienia związane z rodzajami hamulców, obsługą 
urządzeń wagonowych, obliczaniem rzeczywistej oraz 
wymaganej masy hamującej, wykonywaniem szczegółowej  
i uproszczonej próby hamulca, sygnałami podawanymi przy 
próbie hamulca - są to zagadnienia z punktu widzenia 
bezpieczeństwa ruchu traktowane jako priorytetowe toteż na ich 
przyswojenie przewidziano (w zależności od wariantu szkolenia) 
około 20% czasu trwania tej części. W rozporządzeniu 
ustawodawca przewiduje przeznaczenie na tę część szkolenia 
odpowiednio dla wariantu A - 23 dni szkolenia, a dla wariantu B- 
40 dni szkolenia. Kolejnym etapem szkolenia jest szkolenie 
toretyczne. Dla wariantu A szkolenie to nie jest wymagane, 
natomiast dla wariantu B czas szkolenia jest określony przez 
pracowdawce - w tym wypadku szkolenie trwa 5 dni w trybie 
samokształcenia z konsultacją szkoleniową pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach kierownika pociągu, 
manewrowego, rewidenta taboru etc. i obejmuje wybrane  
zagadnienia związane z techniki i organizacji ruchu kolejowego, 
sygnalizacji kolejowej, szeroko pojętego bezpieczeństwa 
przewozu, zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz 
bezprzewodowej łączności kolejowej. Ostatnią cześcią 
szkolenia są zajęcia próbne, które obejmują wykonywanie 
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czynności służbowych pod nadzorem kierownika pociągu. Dla 
wariantu A odpowiednio trwa ono 26 dni, a dla wariantu B trwa 
45 dni. W czasie tych zajęć kandydaci do objęcia stanowiska 
mają okazję zaprezentować zdobytą wcześniej wiedzę i 
umiejętności oraz zweryfikować własne możliwości do podjęcia 
pracy na danym stanowisku. Dodatkowo, warto zaznaczyć, iż 
dla niektórych stanowisk związanych z ruchem kolejowym, w 
tym również dla stanowiska kierownik pociągu, pracownik 
odbywający przygotowanie zawodowe jest zobowiązany do 
szczegółowego prowadzenia dokumentacji z przebiegu 
szkolenia w formie dzienniczka, w którym powinny znaleźć się 
informacje na temat jednostek organizacyjnych i obiektów 
eksploatacyjnych, w których odbywały się przygotowania 
zawodowe oraz omówiony został zakres wykonywanych 
czynności. Na rysunku 3 porównano okresy jakie musi spędzić 
na szkoleniu stanowiskowym kandydat posiadający dyplom 
ukończenia szkoły średniej z kwalifikacją zawodową kolejową 
(wariant A) oraz osoba bez przeszkolenia (wariant B). 
 

 
 
Rys. 3.  Podział godzin na poszczególne etapy kształcenia 
zawodowego [opracowanie własne] 

 
Jak widać z przedstawionej charakterystyki (rys. 3) przeciętny 
czas szkolenia waha się. Dla osob z różnym wykształceniem i 
stażem zawodowym wynosi od 49 dni do około 90 dni. Podczas 
tego czasu kandydaci są zobowiązani zapoznać się z 
teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z pracą na 
danym stanowisku. 
 

Sposoby egzekwowania wymaganej wiedzy przed 
przystąpieniem do pracy 

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
30 grudnia 2014r. w sprawie pracowników zatrudnionych na 
stanowistkach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i 
bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem 
określonych pojazdów kolejowych określone są również 
sposoby przeprowadzania egzaminów na dane stanowisko. Aby 
objąć stanowisko kierownika pociągu pasażerskiego i 
towarowego kandydat w pierwszej kolejności podlega 
egzaminowi praktycznemu. Podczas tego egzaminu prezentuje 
przed komisją nabyte podczas szkolenia umiejętności związane 
bezpośrednio z ruchem kolejowym, wykonywania pod nadzorem 
sprzęgania i rozprzęgania wagonów (jednostek) w składzie 
pociągu, prezentuje obsługę wybranych urządzeń i 

wyposażenia wagonów, wykonuje oględziny techniczne 
pociągu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego 
jest uzyskanie oceny pozytywnej z części praktycznej. Po 
egzaminie praktycznym następuje egzamin teoretyczny 
składający sie z dwóch części, z których pierwsza część to 
egzamin pisemny. Może on być realizowany w formie testowej 
badź opracowania wybranych tematów z zakresu zasad 
postępowania w przypadkach szczególnych wydarzeń i 
zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zasad zestawiania 
pociągów, zasad prowadzenia ruchu i pracy manewrowej, 
obowiązków jedno- i wieloosobowej drużyny konduktorskiej, 
osłony pociągu zatrzymanego na torze szlakowym. Jeśli 
zdecydowano się na testową formę egzaminów to test musi 
zawierać co najmniej 30 pytań teoretycznych z trzema 
wariantami odpowiedzi.[6] Czas przeznaczony na tę część 
egzaminu teoretycznego nie powinien przekroczyć 3 minut na 
jedno pytanie (w zależności od ilości pytań) lub jeśli 
zdecydowano się na formę opisową, to czas pracy pisemnej nie 
powinien przekroczyć 3 godzin. Część pisemną w formie 
testowej uznaje się za zdaną w przypadku uzyskania przez 
kandydata co najmniej 2/3 możliwych do zdobycia punktów. Po 
uzyskaniu oceny pozytywnej z egzaminu teoretycznego 
pisemnego kandydat przystępuje do drugiej części egzamniu 
teoretycznego - części ustnej. Spośród losowo wybranych 
(przez siebie) przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego 
pytań osoba egzaminowana jest zobowiązana wykazać się 
znajomością poprawnych odpowiedzi i interpretacji na jej treść. 
Szczegółowa tematyka pytań została również ujęta przez 
ustawodawcę i może dotyczyć m. in. sygnalizacji kolejowej, 
obsady i przygotowania pociągów do jazdy, obsługi urządzeń 
wagonów pasażerskich i towarowych. Po zaliczeniu 
wymaganych egzaminów kwalifikacyjnych kandydat na 
kierownika pociągu jest zobowiązany przed przystąpieniem do 
pracy do odbycia przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy według odrębnego programu opracowanego 
przez pracodawcę zgodnie z wymaganiami ustawy (Kodeksu 
Pracy) i uzyskania z egzaminu z tego zakresu oceny 
pozytywnej.[6] 

W związku z brakiem specjalistycznych szkół kształcących 
przyszłych kolejarzy i faktem, iż coraz więcej osób będących 
absolwentami takich szkół osiąga prawa emerytalne 
pracodawcy są zmuszeni do zatrudniania osób nie mających do 
tej pory styczności z zagadnieniami kolejowymi. Na przełomie 
roku 2016/17 szkolenie na stanowisko kierownika pociągu w 
spółce Polregio Oddział w Gdyni odbyło siedmioro 
nowoprzyjętych pracowników. Jak łatwo zauważyć w 
województwie pomorskim znajduje się tylko jedna szkoła 
mająca w swoim programie nauczania ofertę przygotowaną dla 
przyszłych pracowników różnych spółek kolejowych a 
zapotrzebowanie na różnego rodzaju specjalistów z tego 
zakresu z każdym rokiem będzie wykazywało tendecję 
wzrostową. Każdy przewoźnik kolejowy, a w województwie 
pomorskim jest ich kilkudziesięciu (wliczając przewoźników 
prywatnych), będzie potrzebował wykwalifikowanych kadr do 
obsługi swoich przewozów.[7] 
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Rys. 4. Procentowy udział kobiet zatrudnionych na stanowisku 
kierownik pociągu/ konduktor w Polregio Gdynia (stan na dzień 
27.03.2017r.) 
 
Wszyscy nowozatrudnieni pracownicy w spółce Polregio w 
Gdyni, zgodnie z ustawą, musieli przejść przeszkolenie wg 
wariantu B. Statystycznie szkolenie tego typu (biorąc pod 
uwagę dni wolne od pracy i czas potrzebny na przeprowadzenie 
egzaminów kwalifikacyjnych) może trwać nawet około 5 
miesięcy, podczas gdy czas potrzebny na przeszkolenie 
pracownka wg wariantu A może być nawet około 2 miesiące 
krótszy (przy założeniach, że w obu przypadkach kandydaci na 
stanowisko kierownika pociągu uzyskają wyniki pozytywne ze 
wszystkich egzaminów w pierwszych terminach). Poza 
oczywistą korzyścią w postaci zaoszczędzonego czasu na 
szkelnie (w przypadku kandydatów do podjęcia pracy z 
wykształceniem o profilu kolejowym) z punktu widzenia 
pracodawcy trzeba zwrócić uwagę na koszta związane z 
wydłużonym czasem przeszkolenia zawodowego i brakiem 
możliwości skorzystania w pełnym zakresie z usług 
nowozatrudnionego pracownika do czasu uzyskania przez 
niego pełni uprawnień do objęcia danego stanowiska. 
Oczywistością więc wydaje się fakt, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na powrót do tradycji szkolnictwa kolejowego 
w Polsce. W sekcji Gdynia zatrudnionych na stanowisku 
kierownika pociągu/ konduktora jest około 100 osób. Znaczną 
część, bo aż około 30 procent, z osób zatrudnionych na tych 
stanowiskach stanowią kobiety. Wśród nowoprzyjętych 
pracowników 4 na 7 osób jest kobietami. [5] 
 

 
Rys. 5. Procentowy udział kobiet wśród nowozatrudnionych 
pracowników na stanowisku kierownik pociągu/ konduktor w 
Polregio Gdynia na przełomie roku 2017/17 
 
Daje się więc zauważyć znaczący wzrost udziału kobiet  
wyrażających chęć podjęcia pracy na stanowiskach 
bezpośrednio związanych z ruchem kolejowym wśród 

przedstawicieli tej branży. Jest to swego rodzaju zaskoczenie 
gdyż w powszechnej opinii społeczeństwa obraz kierownika 
pociągu utrwalił się jako starszego mężczyzny, z kieszonkowym 
zegarkiem w ręce, a rola kobiet jak do tej pory była 
systematycznie pomijana. 
 
Wnioski 

Rzeczą oczywistą wydeje się, że należy powrócić do 
kultywowania tradycji szkół kolejowych w Polsce, gdyż może to 
przynieść wymierne korzyści w postaci wysoko 
wykwalifikowanej kadry specjalistów, których wraz z upływem lat 
będzie ubywać w tej dziedzinie. Należy zwrócić również rolę na 
istotną rolę kobiet, które coraz częściej odgrywają ważniejsze 
role w kierowaniu ruchem kolejowym. Na przykładzie oddziału 
gdyńskiego spółki Polregio można zauważyć dotychczasowe 
łamanie stereotypów dotychczas związanych z sylwetką 
kolejarza - mężczyzny a także otwartość na nowości w świecie 
szeroko pojętej branży kolejowej. 
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Occupational preparation in the field of traffic safety of 
newly employed workers on the position of the train guard/ 

manager 
 
Training system of railway traffic safety of newly employed workers on 
the example of Polregio Gdynia Ltd. is presented in the thesis. The 
attention has been paid on the profiles of newly employed candidates 
on the position of train guards/ managers, the basic questions 
necessary in the process of training that are essential to approach 
given tasks as well as methods of knowledge and skills acquired during 
occupational preparation verifications are analysed.  
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