
  
Warszawa, dnia 21 listopada 2022 r.  

Poz. 25 

KOMUNIKAT NR 3/2022 

PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

o zmianie komunikatu w sprawie sposobu oraz formy przekazania przez przewoźników kolejowych, zarządców 

infrastruktury oraz podmioty zatrudniające prowadzących pojazdy kolejowe danych o zatrudnionych u nich 

maszynistach lub prowadzących pojazdy kolejowe 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1556) 

ogłasza się, co następuje: 

Załącznik nr 1 do komunikatu nr 2/2022 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

sposobu oraz formy przekazania przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz podmioty 

zatrudniające prowadzących pojazdy kolejowe danych o zatrudnionych u nich maszynistach lub prowadzących pojazdy 

kolejowe (Dz. Urz. Pr. UTK poz. 12) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego komunikatu. 

 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra 

 

Załącznik nr. 1 do komunikatu nr. 3/2022 - Formaty obiektów wykorzystywanych w migracji  

 

DZIENNIK URZĘDOWY 
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO 



Dziennik Urzędowy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego - 2 - Poz. 25 

 

 

Załącznik do komunikatu nr 3/2022  

Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego  

z dnia 21 listopada 2022 r. 

 

FORMATY OBIEKTÓW WYKORZYSTYWANYCH W MIGRACJI  

1. Obiekt typu Świadectwo Maszynisty  

// Poniższa struktura została uzupełniona o skróty w sekcji komentarzy. Gdziekolwiek jest mowa o: 

// * RŚM – oznacza to odniesienie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

// Świadectwa Maszynisty, Załącznik nr 4, Wzór Rejestru Świadectw Maszynisty; numer odnosi się do pola 

opisywanego w Załączniku; 

// * SOLM – oznacza to weryfikację wskazanego pola z danymi w SOLM (Systemie Obsługi Licencji 

Maszynisty); 
// * PESEL – oznacza to weryfikację wskazanego pola z danymi w rejestrze PESEL. 

{   

    "name": "DriverCertificate", //(M) Świadectwo maszynisty   

    "data": [{   

        "migrationSubject": {   

         "einNumber": "string", //(M) identyfikator EIN maszynisty RŚM 1.1  

         "pesel": "string", //(M) identyfikator osoby Typ:PESEL   

         "migrationSubjectType": "string" //(M) rodzaj przedmiotu migracji Typ:Rodzaj przedmiotu migracji   

        }, 

        "versions": [{ 

            "migrationVersion": { 

                "uuId": "string", //(M) identyfikator świadectwa Typ:UUID 

                "validFrom": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) obowiązuje od 

                "validTo": "2022-06-02T08:54:18.746Z" //(O) obowiązuje do 

            }, 

            "address": {    //Adres podmiotu [lista] RŚM 14  

                "zipCode":"string", //(M) kod pocztowy RŚM 14.4 

                "city":"string", //(M) miasto RŚM 14.2 

                "street":"string", //(M) ulica RŚM 14.1 (ulica) 

                "homeNo":"string", //(M) numer domu RŚM 14.1 (numer domu) 

                "appartmentNo":"string", //(O) lokal RŚM 14.1 (local) 

                "country":"string" //(M) kraj RŚM 14.3 

            }, 

            "agreementForm": "string", //(M) forma umowy Typ:Forma umowy 

            "workStation": "string", //(M) stanowisko pracy; opis stanowiska stosowany przez pracodawcę 

            "licenseStatus":"string", // (M) status licencji Typ:Status licencji RŚM 2.1 SOLM 2.1 

            "name": "string", //(M) imię RŚM 4.1 (pierwsze imię), SOLM 4.1 (pierwsze imię), PESEL  

            "secondName": "string", //(O) drugie imię RŚM 4.1 (drugie imię) SOLM 4.1 (drugie imię), PESEL  

            "surname": "string", //(M) nazwisko RŚM 3.1 SOLM 3.1, PESEL  

            "birthDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data urodzenia RŚM 5.1, SOLM 5.1, PESEL  

            "birthPlace": "string", //(M) miejsce urodzenia RŚM 6.1, SOLM 6.1, PESEL  

            "releaseDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data wydania RŚM 7.1  

            "expirationDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(O) przewidywana data wygaśnięcia RŚM 8.1  
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            "companyName": "string", // (M) nazwa podmiotu wydającego RŚM 9.1  

            "referenceNumber": "string", //(M) numer referencyjny  RŚM 10.1  

            "photo":"string", //base64() (O) fotografia posiadacza RŚM 11.1 

 „useSOLMphoto”:”boolean”, // (O) użyj fotografii z SOLM; jedno z pól photo lub useSOLMphoto musi wystąpić 

            "signature":"string", //base64() (O) podpis posiadacza  RŚM 12.1  

„useSOLMsignature”:”boolean”, // (O) użyj podpisu z SOLM; jedno z pól signature lub useSOLMsignature 

musi wystąpić 

            "ownerAddress": {   //Adres posiadacza [lista] RŚM 13  

                "zipCode": "string", //(M) kod pocztowy RŚM 13.4, SOLM 13.4  

                "city": "string", //(M) miasto RŚM 13.2, SOLM 13.2  

                "street": "string", //(M) ulica RŚM 13.1 (ulica), SOLM 13.1 (ulica)  

                "homeNo": "string", //(M) numer domu RŚM 13.1 (numer domu), SOLM 13.1 (numer domu)  

                "appartmentNo": "string", //(O) ocal RŚM 13.1 (local), SOLM 13.1 (local)  

                "country": "string" //(M) kraj RŚM 13.3, SOLM 13.3  

            }, 

            // jedno z pól (kategoria lub podkategoria) musi być wypełnione RŚM 15.1 (kategoria)  

            "category": "string", //(O) kategoria świadectwa maszynisty Typ:Kategoria świadectwa maszynisty;  

            "subCategory": "string",  //(O) podkategoria świadectwa maszynisty Typ: Podkategoria świadectwa 

maszynisty RŚM 15.1 (podkategoria); w wypadku użycia więcej niż jednego kodu kategorii/podkategorii, należy umieścić 

je kolejno rozdzielając je przecinkami (np.: „subCategory”: „A1,A4,A5”)  

            "vehicles": [{ 

                "vehicleType": "string", //(M) typ pojazdu Typ:Typ pojazdu  RŚM 16.1  

                "controlDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z" //(M) data następnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności RŚM 

16.2  

            }], 

            "infrastructure": [{ 

                "infrastructureManager": "string", //(M) zarządca infrastruktury  RŚM 17.1  

                "controlDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z" //(M) data następnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności RŚM 

17.2 

            }], 

            "language": [{ 

                "languageKnown": "string", //(O) znajomość języków obcych, kod wg ISO639-2 RŚM 18.1 

                "controlDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z" //(O) data następnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności RŚM 

18.2  

            }],   

            "extraDescription":"string", //(O) dodatkowe informacje RŚM 19.1  

            "extraRestrictions":"string", //(O) dodatkowe ograniczenia RŚM 20.1  

            "firstDriverCertificateReleaseDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data wydania świadectwa maszynisty 

RŚM 21.1  

            "updates": [{ //(O) aktualizacje   

                "updateInfo":"string", //opis aktualizacji RŚM 22.2  

                "updateDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z" // data wprowadzenia aktualizacji RŚM 22.1  

            }], 

            "changes": [{ //(O) zmiany w świadectwie   

                "reasonForChange":"string", //powód zmiany RŚM 23.2  

                "updateDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z" // data wprowadzenia aktualizacji RŚM 23.1  

            }], 

            "suspensions": [{ //(O) zawieszenia świadectwa   

                "suspensionReason":"string", // powód zawieszenia świadectwa RŚM 24.2  

                "dateFrom": "2022-06-02T08:54:18.746Z", // data wejścia zawieszenia w życie RŚM 24.1 (od)  

                "dateTo": "2022-06-02T08:54:18.746Z" // data zakończenia zawieszenia RŚM 24.1 (do)  
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            }], 

            "withdraws": [{ //(O) cofnięcia świadectwa   

                "reasonForWithdraw":"string", //powód cofnięcia RŚM 25.2  

                "withdrawDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z" // data cofnięcia świadectwa RŚM 25.1  

            }], 

            "documentLost":[{ //(O) zagubienie świadectwa   

                "lostDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", // data zgłoszenia zgubienia świadectwa RŚM 26.1  

                "lostDuplicateDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z" // (O) data wydania wtórnika duplikatu RŚM 26.2  

            }], 

            "documentStolen": [{ //(O) kradzież świadectwa   

                "lostDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", // data zgłoszenia kradzieży świadectwa RŚM 27.1  

                "lostDuplicateDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z" // (O) data wydania wtórnika duplikatu RŚM 27.2   

            }], 

            "documentDestroyed": [{ //(O) zniszczenie świadectwa   

                "lostDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", // data zgłoszenia zniszczenia świadectwa RŚM 28.1  

                "lostDuplicateDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z" // (O) data wydania wtórnika duplikatu RŚM 28.2   

            }], 

            "langCheck": [{ //(O) sprawdzian wiedzy i umiejętności dla języków   

                "langCode": "string", //kody języków obcych RŚM 29.1  

                "checkDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z" // data przeprowadzenia sprawdzianu RŚM 29.2  

            }], 

            "typeCheck": [{ //(O) sprawdzian wiedzy i umiejętności dla pojazdów   

                "typeCode":"string", //typ pojazdu RŚM 30.1  

                "checkDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z" // data przeprowadzenia sprawdzianu RŚM 30.2  

            }], 

            "identification": { //(O) dokument tożsamości, staje się (M) jeśli nie ma PESEL; tylko dla wersji 

historycznych   

                "identificationId":"string", //(M) numer i seria dokument tożsamości   

                "country":"string" //(M) kraj wydający dokument tożsamości   

            }, 

            "infraCheck": [{ //(O) sprawdzian wiedzy i umiejętności dla infrastruktury   

                "infraCode":"string", //Zarządca infrastruktury RŚM 31.1  

                "checkDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z" // data przeprowadzenia sprawdzianu RŚM 31.2  

            }] 

        }] 

    }] 

} 
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2. Obiekt typu Licencja zagraniczna   
(przekazywany opcjonalnie, w wypadku powiązania licencji z istniejącym obiektem Świadectwa 

Maszynisty)  

{   

    "name": "ForeignLicense", //(M) Licencja zagraniczna   

    "data": [{ 

      migrationSubject": { 

       "einNumber": "string", //(O) identyfikator EIN maszynisty   

       "pesel": "string", //(O) identyfikator osoby Typ:PESEL; pole jest (M) dla aktualnej wersji licencji 

       "migrationSubjectType": "string" //(M) rodzaj przedmiotu migracji Typ:Rodzaj przedmiotu migracji   

            }, 

        "versions": [{ 

            "migrationVersion": { 

                "uuId": "string", //(M) identyfikator licencji Typ:UUID   

                "validFrom": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) obowiązuje od    

                "validTo": "2022-06-02T08:54:18.746Z" //(O) obowiązuje do    

                },   

            "pesel": "string", //(O) pesel Typ:PESEL; pole jest typu (M) dla aktualnej wersji licencji   

            "einNumber": "string", //(M) identyfikator EIN maszynisty           

            "actualizationDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(O) data aktualizacji informacji          

            "name": "string", //(M) imię   

            "secondName": "string", //(O) drugie imię 

            "surname": "string", //(M) nazwisko 

            "birthDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data urodzenia 

            "birthPlace": "string", //(M) miejsce urodzenia 

            "releaseDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data wydania licencji 

            "expirationDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(O) data wygaśnięcia licencji 

            "licensingAuthority": "string", //(M) organ wydający licencje 

            "licensingCountry": "string", //(M) kraj wydający licencje 

            "foreignLicenseNumber": "string", //(O) numer licencji zagranicznej 

            "photo":"string", //base64() (M) fotografia posiadacza 

            "signature":"string", //base64() (M) podpis posiadacza 

            "address": { //(O) stałe miejsce zamieszkania 

                "email":"string", //(O) adres email 

                "zipCode":"string", //(M) kod pocztowy 

                "city":"string", //(M) miasto 

                "street":"string", //(M) ulica 

                "homeNo":"string", //(M) numer domu 

                "appartmentNo":"string", //(O) lokal 

                "telephoneNo":"string", //(O) numer telefonu 

                "country":"string" //(M) kraj 

                }, 

            "language": "string", //(M) język ojczysty Typ:Kod języka 3 literowy; przy przekazaniu kilku języków 

należy je przekazać w formie rozdzielonej przecinkami, np. „pol, ger, eng” 

            "additionalInfo": "string", //(O) informacje dodatkowe 

            "medicalContraindicationsB1": "string", //(O) przeciwskazania medyczne b1 

            "medicalContraindicationsB2": "string", //(O) przeciwskazania medyczne b2 

            "status": "string" //(M) status Typ:Status licencji 

        }] 

    }] 

} 
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3. Obiekt typu Prawo Kierowania  

{ 

    "name": "DrivingLicense", //(M) Prawo kierowania  

    "data": [{  

        "migrationSubject": {  

            "einNumber": "string", //(O) identyfikator maszynisty  

            "pesel": "string", //(M) identyfikator osoby Typ:PESEL  

            "migrationSubjectType": "string" //(M) rodzaj przedmiotu migracji Typ:Rodzaj przedmiotu migracji  

        },  

        "versions": [{ 

            "migrationVersion": {  

                "uuId": "string", //(M) identyfikator prawa kierowania Typ:UUID  

                "validFrom": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) obowiązuje od   

                "validTo": "2022-06-02T08:54:18.746Z" //(O) obowiązuje do   

            },  

            "address": {    //Adres podmiotu [lista]  

                "zipCode":"string", //(M) kod pocztowy  

                "city":"string", //(M) miasto  

                "street":"string", //(M) ulica  

                "homeNo":"string", //(M) numer domu  

                "appartmentNo":"string", //(O) lokal  

                "country":"string" //(M) kraj  

            },  

            "agreementForm": "string", //(M) forma umowy Typ:Forma umowy          

            "workStation": "string", //(M) stanowisko pracy; opis stanowiska pracy stosowany przez pracodawcę 

            "drivingLicenseEntityIssuing": "string", //(M) podmiot wydający prawo kierowania  

            "drivingLicenseSeries": "string", //(M) seria prawa kierowania  

            "drivingLicenseId": "string", //(M) numer prawa kierowania  

            "photo":"string", //base64() (M) fotografia posiadacza  

            "signature":"string", //base64() (M) podpis posiadacza   

            "name": "string", //(M) imię  

            "secondName": "string", //(O) drugie imię  

            "surname": "string", //(M) nazwisko  

            "birthDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data urodzenia  

            "birthPlace": "string", //(M) miejsce urodzenia  

            "qualifyingExamPassingDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data zdania egzaminu kwalifikacyjnego  

            "station": "string", //(M) stanowisko Typ:Stanowisko  

            "passingExamCerificateId": "string", //(M) numer świadectwa zdania egzaminu  

            "passingExamCerificateDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data wydania świadectwa zdania egzaminu  

            "drivingLicenseTestDriveDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data zaliczenia jazdy próbnej  

            "tractionType": "string",  //(M) rodzaj trakcji Typ:Rodzaj trakcji; rodzaj pojazdu kolejowego  

            "drivingLicenseCreateDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data utworzenia prawa kierowania           

            "pesel": "string" //(M) pesel Typ:PESEL  

        }]  

    }] 

}  
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4. Obiekt typu Egzamin Kwalifikacyjny  

{  

    "name": "QualificationExam", //(M) egzamin kwalifikacyjny  

    "data": [{ 

        "migrationSubject": {  

            "einNumber": "string", //(O) identyfikator maszynisty  

            "pesel": "string", //(M) identyfikator osoby Typ:PESEL  

            "migrationSubjectType": "string" //(M) rodzaj przedmiotu migracji Typ:Rodzaj przedmiotu migracji  

            },  

    "versions": [{  

        "migrationVersion": {  

            "uuId": "string", //(M) identyfikator egzaminu Typ:UUID  

            "validFrom": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) obowiązuje od   

            "validTo": "2022-06-02T08:54:18.746Z" //(O) obowiązuje do   

            },  

 

        "tractionType": "string", //(M) rodzaj trakcji Typ:Rodzaj trakcji  

        "station": "string", //(M) stanowisko Typ:Stanowisko  

        "examEndDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data egzaminu  

        "qualiCertificateNumber": "string", //(M) numer świadectwa kwalifikacyjnego  

        "qualiEndDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data wystawienia świadectwa 

        }] 

    }] 

}  
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5. Obiekt typu Egzamin   

(obejmuje egzaminy okresowe i weryfikacyjne)  

{  

    "name": "PeriodicExam", //(M) egzamin okresowy  

    "data": [{  

        "migrationSubject": {  

            "einNumber": "string", //(O) identyfikator maszynisty  

            "pesel": "string", //(M) identyfikator osoby Typ:PESEL  

            "migrationSubjectType": "string" //(M) rodzaj przedmiotu migracji Typ:Rodzaj przedmiotu migracji  

            },  

        "versions": [{ 

            "migrationVersion": {  

                "uuId": "string", //(M) identyfikator egzaminu Typ:UUID  

                "validFrom": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) obowiązuje od   

                "validTo": "2022-06-02T08:54:18.746Z" //(O) obowiązuje do   

                },  

            "tractionType": "string", //(O) rodzaj trakcji Typ:Rodzaj trakcji  

            "station": "string", //(M) stanowisko Typ:Stanowisko  

            "examEndDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z" //(M) data egzaminu   

        }] 

    }] 

} 
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6. Obiekt typu Upoważnienie  

{  

    "name": "Entitlements", //(M) Upoważnienia  

    "data": [{ 

        "migrationSubject": {  

            "einNumber": "string", //(O) identyfikator maszynisty  

            "pesel": "string", //(M) identyfikator osoby Typ:PESEL  

            "migrationSubjectType": "string" //(M) rodzaj przedmiotu migracji Typ:Rodzaj przedmiotu migracji  

            },  

        "versions": [{  

            "migrationVersion": {  

                "uuId": "string", //(M) identyfikator upoważnienia Typ:UUID  

                "validFrom": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) obowiązuje od   

                "validTo": "2022-06-02T08:54:18.746Z" //(O) obowiązuje do   

            },  

            "address": {  

                "email":"string", //(O) adres email  

                "zipCode":"string", //(M) kod pocztowy  

                "city":"string", //(M) miasto  

                "street":"string", //(M) ulica  

                "homeNo":"string", //(M) numer domu  

                "appartmentNo":"string", //(O) lokal  

                "telephoneNo":"string", //(O) numer telefonu  

                "country":"string" //(M) kraj 

            },  

            "enterEntityName": "string", //(M) nazwa podmiotu wydającego  

            "entitlementNumber ": "string", //(M) numer upoważnienia  

            "photo":"string", //base64() (M) fotografia posiadacza  

            "signature":"string", //base64() //(M) podpis posiadacza   

            "name": "string", //(M) imię  

            "secondName": "string", //(O) drugie imię  

            "surname": "string", //(M) nazwisko  

            "birthDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data urodzenia  

            "birthPlace": "string", //(M) miejsce urodzenia  

            "station": "string", //(M) stanowisko  

            "enterDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data wystawienia  

            "pesel": "string" //(M) pesel Typ:PESEL   

        }] 

    }]  

}  

  



Dziennik Urzędowy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego - 10 - Poz. 25 

 

7. Obiekt typu Autoryzacja  

{  

    "name": "Authorization", //(M) Autoryzacja  

    "data": [{ 

        "migrationSubject": {  

            "einNumber": "string", //(O) identyfikator maszynisty  

            "pesel": "string", //(M) identyfikator osoby Typ:PESEL  

            "migrationSubjectType": "string" //(M) rodzaj przedmiotu migracji Typ:Rodzaj przedmiotu migracji  

            },  

    "versions":[{  

        "migrationVersion": {  

             "uuId": "string", //(M) identyfikator autoryzacji Typ:UUID  

             "validFrom": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) obowiązuje od   

             "validTo": "2022-06-02T08:54:18.746Z" //(O) obowiązuje do   

            },  

        "tractionType": "string", //(M) rodzaj trakcji Typ:Rodzaj trakcji  

        "station": "string", //(M) stanowisko Typ:Stanowisko  

        "examEndDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z" //(M) data uzyskania autoryzacji   

        }]  

    }] 

} 
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Objaśnienia:  

1) Ilekroć w treści załącznika używa się określenia "Typ:(…)" należy przez to rozumieć określenie danego 

typu słownikowego zgodnie z poniższą listą:  

Określenie  Wartość / format słownika  

Typ: PESEL  kod 11 cyfrowy  

Typ: Regon  kod 9 cyfrowy  

Typ: Kod Języka  kod 3 cyfrowy zgodny z ISO 639-2  

Typ: UUID  kod wieloznakowy w następującym formacie: “1df8ace4-

d8bf-4b6b-aac3-6e13a93a73dc" 

Typ: Rodzaj przedmiotu migracji  Autoryzacja  

Upoważnienie  

Egzamin  

Prawo kierowania  

Świadectwo maszynisty  

Egzamin kwalifikacyjny  

Typ: Status licencji   ważna  

zawieszona cofnięta  

Typ: Forma umowy  Umowa o pracę  

Umowa cywilnoprawna 

Usługa trakcyjna 

Typ: Stanowisko  Prowadzący pojazdy kolejowe  

Prowadzący pojazdy kolejowe po liniach kolejowych, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym  

Typ: Typ pojazdu  Typy zgodnie z rejestrem świadectw maszynisty 

prowadzonym przez podmiot – ciąg znaków 

identyfikujący typ pojazdu. 

 

Rekomenduje się wprowadzenie typu zgodnie z: 

 świadectwem lub zezwoleniem dla typu pojazdu 

kolejowego dostępnym na stronie UTK, lub  

 zgodnie z Regulaminem sieci 2021/2022 PKP 

Polskie Linie Kolejowe, Załącznik 13. Wykaz 

zarejestrowanych pojazdów trakcyjnych  

 

Weryfikacja i wprowadzenie ustandaryzowanego 

słownika typów pojazdów w docelowym Rejestrze 

będzie przedmiotem dalszych konsultacji z rynkiem.  

Typ: Rodzaj trakcji  Parowa  

Spalinowa  

Elektryczna  

Hybrydowa  

 Wodorowa  

Typ: Kategoria świadectwa maszynisty  A  

B  
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Typ: Podkategoria świadectwa maszynisty  A1  

A2  

A3  

A4  

A5  

B1  

B2  

2) Obowiązkowość pól:  

(M) – pola obowiązkowe  

(O) – pola opcjonalne / fakultatywne  
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