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Sytuacja na rynku pracy w zawodach kolejowych

 wzrost zapotrzebowania wynikający ze wzrostu przewozów (zwłaszcza pasażerskich)

 wysoka średnia wieku pracowników związanych z prowadzeniem ruchu pociągów

 niskie zainteresowanie młodzieży i brak szkolnictwa kolejowego

 konkurencja ze strony innych gałęzi gospodarki



Dynamika kosztów działalności w przewozach kolejowych
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Maszyniści jako grupa zawodowa

 na stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdu kolejowego pracuje 16,5 tys. osób 

 prawie 4,5 tys. (27%) maszynistów osiągnie wiek emerytalny w ciągu 5 lat 

 ponad 5,8 tys. (35%) maszynistów odejdzie na emeryturę w ciągu najbliższych 10 lat

 trwa (do 29.10.2018 ) proces wymiany prawa kierowania na licencję i świadectwo uzup.



Struktura wiekowa maszynistów



Struktura wiekowa maszynistów (wg. rocznika)



Sytuacja na rynku pracy maszynistów

 przewoźnicy zgłaszają zapotrzebowanie na ok. 2 tys. dodatkowych maszynistów 

 mobilność pracowników w tej grupie zawodowej jest ograniczona (bariery administracyjne, 
wzajemna akceptacja uprawnień, brak uznawania kwalifikacji spoza UE)

 prawo europejskie wymusza przejście z systemu praw kierowania na licencje i świadectwa

 starzejącą się kadrę dodatkowo eliminują wymogi zdrowotne

Potrzeba nowych maszynistów



Proces szkolenia maszynistów

Proces szkolenia nowych maszynistów jest skomplikowany, kosztowny i nieefektywny

 w 2014 na wniosek przedstawicieli Zw. Zawodowych proces szkolenia został wydłużony

 aktualny program szkolenia obejmuje minimum 2,5 tys. godzin (ok. 13 miesięcy) 

 zakres materiału i przyjęte metody szkoleń są archaiczne i nieefektywne

 szkolenie na świadectwo maszynisty (etap II po uzyskaniu licencji) wymaga zatrudnienia 
kandydata na ok. 10 miesięcy

Dodatkowo

 barierą dla kandydatów są rygorystyczne badania lekarskie

 wyzwaniem są nowe, niedoprecyzowane wymogi związane ze szkoleniem na symulatorach



Czas trwania szkolenia do uzyskania uprawnień…



Propozycje działań na 2018

 priorytetem Fundacji na rok 2018 chce jest przygotowanie kompleksowej propozycji zmian 
w przygotowaniu zawodowym maszynistów

 punktem wyjścia ma być ekspertyza zawierająca propozycje zwiększenia efektywności 
szkolenia

 obok Fundacji ProKolej proces wspierać będą inne organizacje kolejowe (Izba Gospodarcza 
Transportu Lądowego, Railway Bussines Forum, Związek Niezależnych Przewoźników 
Kolejowych, Klaster Luxtorpeda 2.0)

 temat powinien zaistnieć w debacie medialnej i dotrzeć do decydentów

 udział w dyskusji zadeklarował już Prezes Urzędu Transportu Kolejowego i CS Doradztwo 
(spółka z Grupy PKP) 



założenia białej księgi 

 poprawa efektywności szkolenia

 weryfikacja metod uczenia, zastosowanie nowoczesnych technik i instrumentów

 wykorzystanie wiedzy specjalistycznej (psychologia, pedagogika, edukacja…)

 przegląd programu pod kątem aktualnych wymagań i poziomu techniki

 uwzględnienie postępu w medycynie i medycynie pracy

 wykorzystanie doświadczenie innych branż transportowych 

Propozycje działań na 2018




