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Szanowni Państwo, 
 
Przedstawiamy ofertę Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania 
Działającego przy DB Cargo Polska S.A. na  „Szkolenie 
przy użyciu symulatora pojazdu kolejowego zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty. 

 

 

 
Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania DB Cargo Polska S.A. oferuje 

komercyjne szkolenia dla maszynistów na mobilnym, 

pełnozakresowym - platforma ruchu DOF6 - symulatorze jazdy 

lokomotywą.  
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W trakcie szkolenia w pełni wykorzystywane są ją bogate możliwości urządzenia. 

Instruktorzy dostosowują przebieg szkolenia do indywidualnych potrzeb szkolonego. 

Podczas sesji szkoleniowej sprawdzana jest reakcja maszynisty na sytuacje nietypowe, 

stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Istnieje możliwość 

symulowania zdarzeń rzadko występujących w rzeczywistości, jednak bardzo istotnych  

z punktu widzenia bezpieczeństwa. 

 
 
 

DB Cargo Polska S.A. 
 

 

Siedziba firmy: ul Wolności 337, 41-800 Zabrze  

Tel/Phone +48 32 271 44 41 

E-Mail: dbcargo.pl@deutschebahn.com  

 

mailto:dbcargo.pl@deutschebahn.com
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PROPONUJEMY USŁUGI SZKOLENIOWE W ZAKRESIE: 
 

1. „Szkolenie przy użyciu symulatora pojazdu kolejowego zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty. 

2. Zajęcia doskonalące na symulatorze jazdy lokomotywą po zdarzeniach zalecone przez 
komisje kolejowe, lub na podstawie decyzji pracodawcy. 

3. Dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o świadectwo maszynisty, 
szkolenie przy użyciu symulatora pojazdu kolejowego zmniejszające ilość godzin 
szkolenia  w module „Praca przy czynnościach maszynisty”.  

4. Zajęcia na symulatorze mogą odbyć również inne zainteresowane osoby bez względu na 
posiadane uprawnienia. 

 

Zgłoszenia oraz zapytania w sprawie szkolenia można kierować do:  

Mieczysław Baj tel. 781 550 280, email mieczyslaw.baj@deutschebahn.com,  

Natalia Gałecka tel. 667 651 494, e mail natalia.galecka@deutschebahn.com, 

Krzysztof Kokoszka tel. 605854523 e mail krzysztof.kokoszka@deutschebahn.com, 

Paweł Mikołajczyk tel. 665 500 826, e mail pawel.mikolajczyk@deutschebahn.com,  

 

Miejsca i cennik przeprowadzanych szkoleń:  

1. Rybnik ul Kłokocińska 51 - siedziba ośrodka -  koszt szkolenia 570 zł za  trzy 
godziny szkolenia. 

2. Poznań ul Bodawska, koszt szkolenia 630 zł za  trzy godziny szkolenia w czasie 
planowego pobytu w tej lokalizacji. 

3. Małaszewicze/ Kobylany, koszt szkolenia 630 zł za  trzy godziny szkolenia w 
czasie planowego pobytu w tej lokalizacji. 

4. Inne lokalizacje szkolenia wskazane przez zamawiającego według 
indywidualnej wyceny. 
 
Szkolenie może się odbyć na podstawie zlecenia lub zawartej pomiędzy stronami umowy.  
 
Potwierdzaniem wykonania usługi jest zaświadczenie z przeprowadzonego szkolenia. 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Kierownik ośrodka szkolenia 
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