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Szanowni Państwo, 
 

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Działający przy DB Cargo Polska S.A. 
oferuje firmom oraz osobom prywatnym (miłośnikom kolei, gier 
symulacyjnych, osobom rozważającym karierę maszynisty i in.) 
komercyjne  „jazdy przy użyciu profesjonalnego symulatora pojazdu 
kolejowego”. Zajęcia na symulatorze mogą odbyć osoby bez względu na 
posiadane uprawnienia. Dajemy tym samym osobom spoza branży okazję na 
wstępne zapoznanie się z charakterystyką pracy maszynisty. 
 
„Szkolenie” prowadzone jest na symulatorze wiernie odwzorowującym kabinę 
lokomotywy typu X4EC Siemens. Symulator o wartości kilku milionów złotych  
jest nowoczesnym urządzeniem używanym m.in. do wymaganych przepisami 
krajowymi szkoleń czynnych zawodowo maszynistów 

 

Zajęcia prowadzą doświadczeni maszyniści instruktorzy, którzy wprowadzą 

was w zasady obsługi urządzenia oraz chętnie odpowiedzą na ewentualne 

pytania dotyczące charakterystyki pracy maszynisty. 

Unikalność symulatora polega na zainstalowanej kabinie immersyjnej, która 

podczas sesji odzwierciedla ruch lokomotywy w sześciu płaszczyznach . 

powoduje to wrażenia niemalże w stu procentach zbliżone do warunków 

rzeczywistych. Odczucia uczestnika są takie same jak podczas 
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przyspieszania, hamowania, czy przejazdu po rozjazdach w kabinie 

prawdziwej lokomotywy. 

Przygotowano atrakcyjne scenariusze które zawierają szereg 

niespodziewanych zdarzeń i w zależności od scenariusza mogą zawierać 

takie niespodzianki jak:  

1. Symulowanie zmiennych warunków atmosferycznych – deszcz, śnieg, 

pora ciemna, mgła, zadymienie, zmiany pór roku.  

2. Uszkodzenia w sieci trakcyjnej. 

3. Wybicie szyby w pojeździe. 

4. Wykolejenie pojazdu przy niezachowaniu obowiązujących parametrów 

jazdy lub uszkodzenia infrastruktury. 

5. Ustawianie nieprawidłowych sygnałów. 

6. Przeszkody na torze – zwierzęta, nietypowe przedmioty na torze, 

pojazdy drogowe itp. 

7. Pociągi jadące w kierunku kolizyjnym - na zderzenie. 

Proponujemy szkolenia również czynnym maszynistom chcącym 

doskonalić i utrwalać swoje umiejętności zawodowe. 
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Zapraszamy do udziału w zajęciach. 
 

Dane kontaktowe: 

DB Cargo Polska S.A.  

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania, Rybnik ul. Kłokocińska 51 

Tel. kom. Mieczysław Baj 781 550 280, e mail mieczyslaw.baj@deutschebahn.com,  

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

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

 

Miejsca i cennik przeprowadzanych szkoleń:  

1. Rybnik ul. Kłokocińska 51 - siedziba ośrodka -  koszt „szkolenia”  630 zł za  trzy 
godziny szkolenia. 
 

2. Poznań ul. Bodawska, koszt szkolenia 660 zł za  trzy godziny „szkolenia” w 
czasie planowego pobytu w tej lokalizacji. 

 
 

3. Małaszewicze/ Kobylany, koszt „szkolenia”  660 zł za  trzy godziny szkolenia w 
czasie planowego pobytu w tej lokalizacji. 
 
Jedno zlecenie usługi musi być zawarte na minimum trzy godziny szkolenia lub 
jego wielokrotność z jednym zleceniodawcą. W jednym trzygodzinnym panelu 
mogą uczestniczyć kolejno trzy osoby, wymieniając się na stanowisku 
maszynisty. 
 
Możliwe jest negocjowanie ceny przy większej ilości zleceń. 
 

Szkolenie może się odbyć na podstawie zlecenia lub zawartej pomiędzy stronami 
umowy.  
 

Po zakończonej jeździe uczestnik otrzymuje dyplom potwierdzający jazdę na 

symulatorze. 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
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