
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 listopada 2014 r.

Poz. 1534

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych  
oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych,  

niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty,  
a także zachowania ich ważności

Na podstawie art. 22a ust. 13 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów ubiegających się o wpis na  listę podmiotów uprawnionych do 
przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdro-
wotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zacho-
wania ich ważności, zwaną dalej „listą”;

2)  tryb dokonywania wpisu na listę oraz wykreślania z niej;

3)  zakres danych ujętych na liście;

4)  sposób uiszczania opłat za dokonanie wpisu na listę;

5)  wzór wniosku o wpis na listę.

§ 2. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej 
„ustawą”, ubiegający się o wpis na listę powinien:

1)  spełniać wymagania określone w art. 22a ust. 6 ustawy;

2)  być wpisany do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

3)  zatrudniać co najmniej dwóch lekarzy spełniających wymagania, o których mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, za-
kresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewi-
dzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.3));

1)  Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
(Dz. U. poz. 1257).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962.
3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057, z 2001 r. 

Nr 37, poz. 451 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1611.
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4)  zatrudniać lub współpracować na podstawie umowy cywilnoprawnej z:

a)  lekarzem posiadającym specjalizację w dziedzinie:

–  otorynolaryngologii,

–  okulistyki,

–  neurologii,

b)  psychologiem, który odbył szkolenie w jednostce prowadzącej szkolenia w zakresie psychologii kolejowej;

5)  zapewniać możliwość nieodpłatnego wykonywania badań ponownych.

2. Do wniosku o wpis na listę, o którym mowa w art. 22a ust. 7 ustawy, dołącza się:

1)  zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2)  oświadczenie o spełnianiu wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5;

3)  oświadczenie o posiadaniu uprawnień, o których mowa w art. 22a ust. 6 ustawy;

4)  dane kontaktowe podmiotu ubiegającego się o wpis na listę, o których mowa w § 6 pkt 4 i 5.

3. Wniosek o wpis na listę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

4. Wniosek o wpis na listę składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

5. Wzór wniosku o wpis na listę określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej „Prezesem UTK”, po weryfikacji pod względem formalnym 
wniosku o wpis na listę, dokonuje wpisu na listę oraz wydaje zaświadczenie o wpisie na listę w terminie 30 dni od dnia 
wpływu wniosku.

2. W razie stwierdzenia niekompletności wniosku o wpis na listę Prezes UTK, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, 
wzywa podmiot ubiegający się o wpis na listę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. Wniosek o wpis na listę nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 4. Podmiot uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia 
spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszy-
nisty, a także zachowania ich ważności, zwany dalej „podmiotem uprawnionym”, zgłasza Prezesowi UTK zmiany danych 
zawartych we wniosku o wpis na listę oraz danych zawartych na liście w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 5. Prezes UTK wykreśla podmiot uprawniony z listy w przypadku:

1)  stwierdzenia, że przestał spełniać co najmniej jedno z wymagań, o których mowa w § 2 ust. 1;

2)  niedokonania opłaty, o której mowa w art. 22a ust. 3 ustawy, na warunkach określonych w § 8;

3)  złożenia wniosku o wykreślenie z listy.

§ 6. Lista zawiera następujące dane dotyczące podmiotu uprawnionego:

1)  informacje, o których mowa w art. 22a ust. 7 pkt 1–4 ustawy;

2)  numer wpisu na listę;

3)  datę wpisu na listę;

4)  numer telefonu i faksu;

5)  adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej, o ile podmiot je posiada.
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§ 7. Prezes UTK informuje podmiot uprawniony o wpisie na listę oraz o wysokości opłaty, o której mowa w art. 22a 
ust. 3 ustawy, za dokonanie wpisu.

§ 8. Opłatę za dokonanie wpisu uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania informacji o wpisie podmiotu uprawnionego na listę.

§ 9. 1. Wpisy na listę dokonane na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za dokonane na podstawie niniej-
szego rozporządzenia.

2. Do spraw dotyczących wpisów na listę oraz wykreślania z niej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Infrastruktury i Rozwoju: wz. A. Zdziebło

4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wpisu na 
listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań w celu sprawdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psy-
chicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty (Dz. U. Nr 66, poz. 348), które zgodnie z art. 7 ustawy 
z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 
poz. 1033) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. (poz. 1534)

WZÓR

  Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury             
i Rozwoju z dnia  (poz. ...) 

 
 
WZÓR 

                         .., dnia  
                (miejscowość) 
 
 
         PREZES 
               URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO 
 
 

WNIOSEK 
o wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz 
orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, 
niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich 
ważności 
 
Wnoszę o wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i 
psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i 
psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także 
zachowania ich ważności następującego podmiotu:  

1. Nazwa podmiotu: .. 

2. Siedziba i adres podmiotu: .. 

    ... 

3. Numer podmiotu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą: .. 

4. Numer Identyfikacji Podatkowej, o ile podmiot taki posiada: . 

Jednocześnie informuję, że wyżej wymieniony podmiot może rozpocząć wykonywanie zadań 
podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badań w celu sprawdzenia spełnienia wymagań 
zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa 
maszynisty, a także zachowania ich ważności z dniem  
 
 
                                 ...
             (podpis kierownika podmiotu wykonującego  
                działalność leczniczą)  
 
 
Załączniki: 
1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
2. Oświadczenie o zatrudnianiu co najmniej dwóch lekarzy spełniających wymagania, o których mowa w § 7 ust. 5 

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). 

3. Oświadczenie o zatrudnianiu lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie: 
a) otorynolaryngologii, 
b) okulistyki, 
c) neurologii 

   - lub współpracy z takimi lekarzami na podstawie umów cywilnoprawnych. 
4. Oświadczenie o zatrudnianiu psychologa, który odbył szkolenie w jednostce prowadzącej szkolenia w zakresie 

psychologii kolejowej, lub współpracy z takim psychologiem na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
5. Oświadczenie o zapewnieniu nieodpłatnego wykonywania badań ponownych. 
6. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania badań w służbie medycyny pracy oraz o zajmowaniu 

się zadaniami medycyny kolejowej. 




