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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 i Rozwoju z 
dnia 10 lutego 2014r. 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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Zgłoszenia oraz zapytania w sprawie szkolenia można kierować na adres: 

mieczyslaw.baj@deutschebahn.com  lub telefonicznie kontaktować się z 

kierownikiem ośrodka:  Mieczysław Baj Tel. 781 550 280 oraz 

785 996 352. 

 
 
 

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  
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PROPONUJEMY USŁUGI SZKOLENIOWE W ZAKRESIE: 
 

1. „Szkolenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
10 lutego 2014r. w sprawie świadectwa maszynisty” na symulatorze jazdy 
lokomotywą, dla czynnych maszynistów w celu utrzymania uprawnień w ilości 
3 godzin. 

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 na adres: 

mieczyslaw.baj@deutschebahn.com  lub telefonicznie kontaktować się z kierownikiem ośrodka 

Mieczysław Baj Tel. 781 550 280 oraz 785 996 352. 

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. Lokalizacja Włocławek - 630 zł za trzy godziny szkolenia dla jednej osoby oraz 
koszt dojazdu symulatora który wynosi 8 000 zł. Ponadto niezbędne jest 
zapewnienie przez zamawiającego, miejsca postoju oraz zasilania w energię 
elektryczną do symulatora, w załączeniu przesyłam niezbędne informacje w tym 
zakresie. 
Możliwe jest nawet znaczne negocjowanie ceny przy większej ilości osób. 
 
Szkolenie może się odbyć na podstawie zlecenia lub zawartej pomiędzy stronami umowy.  
 
Potwierdzaniem wykonania usługi jest zaświadczenie z przeprowadzonego szkolenia. 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
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