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I. WYKAZ  

stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy otrzym ują instrukcj ę  

do u żytku wewn ętrznego: 

 

1. W Centrali PKP CARGO S.A. – według odrębnego rozdzielnika. 

2. W zakładach Spółki PKP CARGO S.A.: 

1) kontroler, 

2) naczelnik działu, 

3) naczelnik sekcji, 

4) maszynista instruktor, 

5) maszynista pojazdu trakcyjnego, 

6) pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego, 

7) dyspozytor, 

8) kierownik pociągu, 

9) pracownik stacyjny sporządzający dokumenty przewozowe, 

10) operator systemu, 

11) pracownicy odpowiedzialni za szkolenia i dochodzenia, 

12) inni pracownicy – wg decyzji kierownictwa jednostek organizacyjnych. 
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III. Cel i ogólne zasady prowadzenia  

karty pracy dru żyny trakcyjnej i pojazdów. 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. „Karta pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów P” druk PKP S.A. seria Mt-514 oraz „Karta 

pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów T” druk PKP S.A. seria Mt-514a, zwane w dalszej 

części instrukcji „Kartą pracy...”, stanowiące załącznik nr 1 i nr 2, służą do rejestracji 

elementów źródłowych do obliczania systemami informatycznymi: 

a) wielkości pracy: 

− drużyn trakcyjnych, 

− taboru, 

− pociągów. 

b) należności za pracę dla drużyn trakcyjnych między innymi: 

− dodatku za pracę w godzinach nocnych, 

− dodatku za pracę w niedzielę i święta oraz dni wolne, 

− dodatku kilometrowego, 

− dodatku za pojedynczą obsadę, 

− dodatku za pracę w warunkach niebezpiecznych i uciążliwych, 

− wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

2. „Karta pracy...” przeznaczona jest do rejestrowania pracy wykonanej przez: 

a) drużynę trakcyjną i pojazdy trakcyjne w okresie czasu pracy drużyny trakcyjnej 

podczas jednej zmiany, 

b) pociągi w zakresie pracy pociągowej w okresie czasu pracy drużyny trakcyjnej 

podczas jednej zmiany. 

3. Ilekroć w instrukcji jest mowa o Zakładach, należy przez to rozumieć jednostki 

organizacyjne Spółki posiadające na swoim ilostanie inwentarzowym pojazdy 

trakcyjne. 

4. Punkt kontrolny (umowny punkt kontrolny) jest to ustalona granica rozdzielająca czas 

przebywania pojazdu trakcyjnego w dyspozycji usługobiorcy od czasu przebywania  

w dyspozycji Zakładu. 

5. Pogotowie bez pojazdu jest to czas pozostawania pracownika drużyny trakcyjnej  

w dyspozycji Zakładu, wykonującego czynności nie związane bezpośrednio z obsługą 

pojazdu trakcyjnego lub jazdą pasażerem oraz nie związany z rodzajami pracy 
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drużyny trakcyjnej ujętymi w Tablicy III. Natomiast zawiera czas na czynności 

administracyjne związane z rozpoczęciem bądź zakończeniem pracy drużyny 

trakcyjnej. 

 

 

§ 2  

Sposób prowadzenia zapisów w „Karcie pracy…”. 

 

1. „Kartę pracy...” należy wypełniać w jednym egzemplarzu. 

2. „Kartę pracy...” należy prowadzić czysto, starannie i czytelnie. Wyskrobywanie, 

zamazywanie i przerabianie dokonywanych zapisów jest niedozwolone. W przypadku 

zaistnienia pomyłki, błędny zapis należy przekreślić, a właściwe dane wpisać obok  

w wolnym miejscu i uwierzytelnić podpisem dokonującego poprawki. 

3. W przypadku ewidentnych błędów lub pomyłek w zapisach dokonanych przez 

pracowników drużyn trakcyjnych, dopuszcza się dokonanie korekt przez dyspozytora 

zakładu lub operatora systemu. Wówczas błędny zapis należy przekreślić, a właściwe 

dane wpisać obok w wolnym miejscu i uwierzytelnić podpisem dokonującego 

poprawki. 

4. „Kartę pracy...” należy wypełniać piórem lub długopisem - przy czym zastrzega się dla 

operatora systemu kolor zielony a kontrolującemu kolor czerwony. 

5. Niezbędne zapisy należy rejestrować w odpowiednich polach poszczególnych 

działek. 

6. Do stemplowania „Karty pracy...” należy stosować stemple imienne lub numeryczne 

przydzielone dla uprawnionego pracownika. 
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IV. Szczegółowe zasady wypełniania i post ępowania  

z „Kart ą pracy...” 

 

§ 3  

Zakres wypełniania „Karty pracy...” przez poszczegó lnych pracowników  

1. Dyspozytor Zakładu, gdy drużyna trakcyjna rozpoczyna pracę lub ją kontynuuje na 

macierzystej placówce dyspozytorskiej wypełnia następujące zakresy: 

a) działka „A”  -  w całości, 

b) działka „B”  -  w całości z wyjątkiem numeru statystycznego pracownika, 

c) działka „C”   -  w całości, 

d) działka „D.1.” - zapisy dotyczące rozpoczęcia lub zakończenia pracy drużyny 

trakcyjnej na terenie Zakładu, 

e) działka „D.2.” - w całości, w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia pracy 

drużyny trakcyjnej na terenie Zakładu, 

f) działka „I” -  w polu dotyczącym dyspozytora, 

g) działka „J” -  w polu dotyczącym dyspozytora, 

h) działka „K” -  w polu dotyczącym dyspozytora. 

2. Pracownik punktu kontrolnego: wypełnia w działce „E” rubryki wg opisu dotyczące 

przejścia pojazdu trakcyjnego przez punkt kontrolny do i po pracy. 

3. Maszynista pojazdu trakcyjnego, pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego wypełnia 

następujące zakresy: 

a) działka „A”  - w całości, gdy drużyna trakcyjna rozpoczyna pracę poza 

placówką dyspozytorską, 

b) działka „B” - w całości, gdy drużyna trakcyjna rozpoczyna pracę poza 

placówką dyspozytorską oraz numer statystyczny pracownika, 

c) działka „C” - w całości, gdy drużyna trakcyjna rozpoczyna pracę poza 

placówką dyspozytorską, 

d) działka „D.1.” -  rubryki dotyczące pracy poza placówką dyspozytorską, 

e) działka „D.2.” - w całości, gdy drużyna trakcyjna rozpoczyna lub kończy pracę 

poza placówką dyspozytorską, 

f) działka „D.3.” -  wiersz dotyczący pracy poza rozkładem czasu pracy, w sytuacji, 

gdy rzeczywisty czas pracy jest większy od czasu wynikającego  

z rozkładu czasu pracy, 
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g) działka „E” -   pola działki dotyczące przekazania pojazdu trakcyjnego, 

 - pola działki dotyczące przejścia pojazdu trakcyjnego przez 

umowny punkt kontrolny, 

h) działka „F”  -   w całości, 

i) działka „G”  - niezbędną ilość wierszy w przypadku pracy, gdy nie ma 

kierownika pociągu, 

j) działka „H”  -  w trakcji spalinowej w całości, natomiast w trakcji elektrycznej  

- po zarządzeniu rejestracji, 

k) działka „I”  -   w miejscu dotyczącym podpisu maszynisty (pomocnika). 

Uwaga: 

Powyższy tryb postępowania obowiązuje również, gdy drużyna trakcyjna kontynuuje 

pracę po zmianie „Karty pracy…” na dodatkową, poza macierzystą placówką 

dyspozytorską. 

4. Kierownik pociągu wypełnia następujące zakresy: 

a) działkę „G”   -  odpowiednią ilość wierszy wyczerpujących całą pracę pociągu  

i taboru pasażerskiego, 

b) działkę „I”   -   w miejscu dotyczącym podpisu kierownika pociągu, 

c) działkę „J”   -   w polu przeznaczonym dla kierownika pociągu, 

d) działkę „L”  -   odpowiednie wiersze i pola. 

5. Kierownik pociągu utrzymaniowo – naprawczego wypełnia następujące zakresy: 

działkę „I” -  w miejscu przeznaczonym dla dyżurnego ruchu (kier. poc.)  

1 lub 2. 

6. Dyżurny ruchu lub pracownik wyznaczony regulaminem technicznym wypełnia 

następujące zakresy: 

a) działkę „E”   -  rubrykę dotyczącą przejścia pojazdu trakcyjnego przez punkt 

kontrolny do i po pracy, 

b) działkę „I” -   w miejscu dotyczącym podpisu dyżurnego ruchu. 

7. Kontrolujący wypełnia: działkę „J”  -  w polu przeznaczonym dla kontrolującego. 

8. Operator systemu: 

Sprawdza merytoryczną poprawność zapisów we wszystkich działkach a w razie 

ewidentnych błędów lub pomyłek dokonuje korekt oraz składa podpis  
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w odpowiednim polu w działce „K” i potwierdza wprowadzenie „Karty pracy...” do 

systemu stemplem imiennym (numerycznym). 

9. Pracownik stacyjny sporządzający wykaz pojazdów kolejowych w składzie pociągu  

R7, w dokumencie R7 z prawej strony numeru pociągu wpisuje kod składu oraz 

podaje numer statystyczny zakładu uruchamiającego pociąg zgodnie z Tablicą IVa  

w następujący sposób: 

a) jeżeli skład wagonów jest przesyłany w systemie konwencjonalnym zwartym   

– przy numerze pociągu wpisuje „CTZ” np. 53268-CTZ / 255, 

b) jeżeli skład wagonów jest przesyłany w systemie intermodalnym zwartym   

– przy numerze pociągu wpisuje „CTI” np. 53268-CTI / 255, 

c) jeżeli skład wagonów jest przesyłany w systemie rozproszonym  – przy numerze 

pociągu wpisuje „CTR” np. 53268-CTR / 255, 

d) jeżeli skład wagonów jest przesyłany w pociągu „TK” – przy numerze pociągu 

wpisuje „CTM” np. 53268-CTM / 255, 

e) jeżeli skład wagonów jest przesyłany w pociągu „Retro” – przy numerze pociągu 

wpisuje „CTS” np. 53268-CTS / 255, 

 

Uwaga: 

- w powyższych przykładach podany nr „255” oznacza, że zakładem 

uruchamiającym pociąg jest Północny Zakład Spółki, 

- kod składu przy numerze pociągu w R7 odnosi się do numeru statystycznego 

spółki na rzecz której wykonywana jest praca. Na tej podstawie maszynista 

dokonuje odpowiedniego zapisu w „Karcie pracy…” w działce A w polu 

„Oznaczenie spółki”. 
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§ 4  

Zasady prowadzenia „Karty pracy...” w przypadkach s zczególnych. 

1. Nową, kolejną „Kartę pracy...” podczas jednej zmiany należy wydać: 

a) w przypadku zmiany składu drużyny trakcyjnej, 

b) gdy w czasie prowadzenia „Karty pracy...” zabrakło miejsca na dokonanie 

odpowiednich zapisów, 

c) gdy w czasie zmiany obsługiwany jest więcej niż jeden pojazd trakcyjny (wahadła 

zespołów trakcyjnych), 

d) w przypadku zmiany spółki (w tym jej oznaczenia), na rzecz której praca jest 

realizowana. 

2. Podczas zamykania lub przyjmowania zamkniętego pojazdu trakcyjnego na stacji, 

gdy pojazd trakcyjny nie przechodzi przez punkt kontrolny, maszynista uzgadnia  

z dyżurnym ruchu godzinę i minutę wyłączenia pojazdu trakcyjnego z pracy 

(zgłoszenia do pracy) za pomocą dostępnych środków łączności i wypełnia 

odpowiednie pola działki „E” w rubrykach dotyczących przejścia przez umowny punkt 

kontrolny. Dokonane zapisy maszynista potwierdza własnoręcznym podpisem. 

3. W przypadku, gdy w pociągu pracuje kilka pojazdów trakcyjnych (na popychu lub  

w podwójnej trakcji), obsługiwanych przez oddzielne drużyny trakcyjne, wówczas 

dane dotyczące składu i masy pociągu należy podzielić równomiernie na wszystkie 

pojazdy. Gdyby po podzieleniu została reszta - należy ją zarejestrować w „Karcie 

pracy...” drużyny trakcyjnej prowadzącej pociąg, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku szczególnym, gdy w pociągu pracuje kilka pojazdów trakcyjnych  

(na popychu lub w podwójnej trakcji), w tym co najmniej jedna lokomotywa 

spalinowa, obsługiwanych przez oddzielne drużyny trakcyjne, wówczas dane 

dotyczące składu i masy pociągu należy podzielić na podstawie współczynników 

podziału masy, wagonów i osi wyszczególnionych w Tablicy VII. Gdyby po 

podzieleniu została reszta - należy ją zarejestrować w „Karcie pracy...” drużyny 

trakcyjnej prowadzącej pociąg. 

5. W przypadku prowadzenia pociągu trzema lokomotywami  tj. zastosowania dwóch 

lokomotyw w podwójnej trakcji i lokomotywy pracującej na popychu (dwie z przodu  

i jedna na końcu pociągu, a każda lokomotywa obsługiwana jest przez osobną 

drużynę trakcyjną), należy pracę każdej lokomotywy rejestrować w osobnych 

„Kartach pracy…”, przy czym w działce G zastosować odpowiedni kod pracy, jaki 
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wynika z kolumny 8 (podwójna trakcja i popych) Tablicy I, natomiast w polu kolumny 

11 (dr. kond.) działki G należy wpisać numer statystyczny 6. Rejestracja zapisów jest 

taka sama na każdej „Karcie pracy …” odnoszącej się do tych lokomotyw,  

z zastrzeżeniem ust. 4. 

6. Gdy pojazd trakcyjny przesyłany jest z pociągiem lub z lokomotywą luzem w stanie 

czynnym - przebieg taki należy traktować zawsze jako przyprzęg lub doprzęg. Dla 

przyprzęgu (doprzęgu) nie wypełnia się w dz. G rubryk 16 – 23 na „Karcie pracy...P”  

i 16 – 21 na „Karcie pracy...T”. 

7. Rejestracja jazd lokomotyw luzem lub na przyprzęgu bądź doprzęgu na rzecz PKP 

CARGO S.A. winna odbywać się na „Karcie pracy … T” i odnosić się do charakteru 

wykonywanej pracy. Lokomotywa jadąca luzem lub na przyprzęgu bądź doprzęgu: 

- do i od pociągu towarowego zwartego konwencjonalnego rejestruje przejazd na 

„Karcie pracy…” oznaczonej CTZ (21), 

- do i od pociągu towarowego zwartego intermodalnego (kontenerowego) 

rejestruje przejazd na „Karcie pracy…” oznaczonej CTI (22), 

- do i od pociągu towarowego rozproszonego (bez TK) rejestruje przejazd na 

„Karcie pracy…” oznaczonej CTR (23), 

- do i od pociągu towarowego zdawczego TK oraz do i od pracy manewrowej 

rejestruje przejazd na „Karcie pracy…” oznaczonej CTM (24), 

- do i od pociągu retro rejestruje przejazd na „Karcie pracy…” oznaczonej  

CTS (25), 

- w celu przemieszczenia w inny rejon tj. w którym istnieje potrzeba 

zabezpieczenia lokomotyw do wykonania pracy a rodzaj pociągu do podjęcia nie 

został jeszcze ustalony, - rejestruje przejazd na „Karcie pracy …” oznaczonej 

CTW (26); ta sama zasada ma zastosowanie do przejazdów do i z zakładów lub 

spółek naprawczych oraz do punktów utrzymania taboru np. w celu naprawy. 

- do i z pracy zleconej rejestruje przejazd na „Karcie pracy…” oznaczonej CTU 

(27). 

Przejazd lokomotywy w celu wykonania PO lub PK oraz na wyposażenie rejestruje 

się z oznaczeniem „Karty pracy…” zgodnym z pracą bezpośrednio poprzedzającą. 

Informację dotyczącą charakteru wykonywanej pracy maszynista uzgadnia  

z dyspozytorem Zakładu za pomocą dostępnych środków łączności. 
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8. Jeśli po wykonaniu obsługi trakcyjnej przy określonym rodzaju pociągu lokomotywa 

jest przemieszczana luzem lub na przyprzęgu bądź doprzęgu do innego rodzaju 

pociągu, wówczas przejazd po kolejny, ustalony pociąg należy rejestrować na 

„Karcie pracy…” oznaczonej zgodnie z rodzajem pociągu do podjęcia,  

z zastrzeżeniem ust. 22 i 23. Jeśli rodzaj pociągu nie ulega zmianie przejazd 

rejestruje się na dotychczasowej „Karcie pracy…”. 

9. W pracy elektrycznych zespołów trakcyjnych, autobusów szynowych oraz wagonów 

spalinowych nie mogą występować przebiegi jazdy luzem. Przesyłanie próżnych 

składów należy traktować jako pociągi służbowe. 

10. W przypadku przeciągania pociągu przez inny pojazd trakcyjny (np. z tytułu 

wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej) praca pociągu i wagonów winna być 

rejestrowana na „Karcie pracy...” drużyny trakcyjnej pojazdu przeciąganego. Dla 

pojazdu trakcyjnego dokonującego przeciągania należy zaliczyć pracę pojazdu  

i drużyny trakcyjnej bez zaliczania pracy pociągu przeciąganego i wagonów. 

Uzyskuje się to poprzez wpisanie w działce „G” w rubryce 9 numeru statystycznego 

kodu pracy 60 i wypełnieniu pozostałych rubryk - jak przy prowadzeniu pociągu wraz 

z bruttem pociągu. Wyjątek stanowią rubryki 16 – 22 na „Karcie pracy...P” i 16 – 20 

na „Karcie pracy...T”, których nie należy wypełniać. 

11. W przypadku ogrzewania składu pociągu przez lokomotywę specjalnie w tym celu 

przesyłaną z pociągiem (spełniającą rolę wagonu grzewczego) - należy 

zarejestrować pracę tej lokomotywy jako jazdę na przyprzęgu. 

12. Podczas rejestracji w działce G manewrów pociągowych, manewrów stacyjnych 

pojazdami od i do pociągu oraz pogotowia pociągowego, czas trwania tych czynności 

należy rejestrować w polu kolumny „Czas postoju”.  

13. Podczas rejestracji w działce G pozapociągowej pracy manewrowej (kody pracy 79, 

80, 81 i 82) należy czas manewrów rejestrować w polu kolumny „Czas jazdy”, 

natomiast sumę czasów wszystkich postojów podczas manewrów trwających co 

najmniej 10 minut należy rejestrować w tym samym wierszu w polu kolumny „Czas 

postoju”, z zastrzeżeniem ust. 14.  

14. Jeżeli lokomotywa wyposażona jest w elektroniczne urządzenia zliczające czasy 

jazdy i czasy postojów, wówczas należy zarejestrować czas pozapociągowej pracy 

manewrowej zgodnie z zapisami wynikającymi z tych urządzeń. 
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15. Jeżeli podczas pracy pozapociągowej lokomotywa zatrudniona do manewrów nie 

manewruje, wówczas cały czas pracy tej lokomotywy należy zarejestrować  

w kolumnie „Czas postoju”. Powyższe dotyczy także czasu podgrzewania silników 

lokomotyw spalinowych rejestrowanego z numerem statystycznym 82 (kod pracy 

MD). 

16. W przypadku, kiedy praca wykonywana jest przez jedną drużynę trakcyjną na kilku 

różnych pojazdach trakcyjnych (praca dla potrzeb własnych zakładu)  

– nr statystyczny 82 (kod pracy MD), należy w działce C w kolumnie „Seria” dokonać 

jedynie oznaczenia grupy pojazdów wg poniższych kodów: 

-  lokomotywy elektryczne   - E 

-  lokomotywy spalinowe   - S 

-  elektryczne zespoły trakcyjne  - J 

-  autobusy szynowe    - M 

- lokomotywy parowe   - P 

17. Jeżeli w „Karcie pracy...” w działce „B” w pierwszym wierszu nie jest wpisany 

maszynista, wówczas taka „Karta pracy...” nie stanowi podstawy do obliczenia pracy 

pojazdów trakcyjnych, wagonów i pociągu. 

18. Jeżeli drużyna trakcyjna jest dwu osobowa (z różnych Zakładów lub sekcji), należy  

w „Karcie pracy...” maszynisty prowadzącego w działce „B” w wierszu 2 (dotyczącym 

pomocnika) wpisać drugiego członka drużyny trakcyjnej, podając w polu „Nr statyst. 

zakładu” numer statystyczny Zakładu, z którego jest ten pracownik (wg odpowiedniej 

Tablicy IV), a w polu „Numer statystyczny pracownika” – wpisać 9999. Drugi członek 

drużyny trakcyjnej rejestruje swoją pracę w „Karcie pracy...” wystawionej przez 

macierzystą sekcję Zakładu i wypełnia działkę „B” w wierszu 1 (podając w polu  

„Nr statyst. zakładu” numer statystyczny Zakładu, z którego jest maszynista 

prowadzący (wg odpowiedniej Tablicy IV), a w polu „Numer statystyczny pracownika” 

– wpisać 9999), natomiast w wierszu 2 podaje swoje dane. Ponadto w działce „G” 

wypełnia rubryki od 2 do 15 oraz „Masa brutto” i „Przejście”. 

19. W przypadku odpłatnej pracy trakcyjnej wykonywanej przez Zakład CARGO 

usługobiorcom nie wyszczególnionym w Tablicy IX niniejszej instrukcji (np. dzierżawa 

lokomotywy z drużyną trakcyjną) należy wystawić „Kartę pracy…” na konto  

PKP CARGO S.A. – trakcja praca zlecona – CTU (27), a następnie w działce „G” 

zarejestrować w rubryce 12 numer statystyczny Zakładu CARGO, którego drużyna 
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trakcyjna wykonuje tę pracę oraz wypełnić pozostałe rubryki odpowiednio do 

charakteru wykonywanej pracy. 

20. Praca w warunkach niebezpiecznych jest rejestrowana równolegle z czasem 

przejścia lub pogotowia pociągowego i nie może być większa od sumy tych czasów  

(dla jednego pracownika). 

21. W przypadku, gdy w jednej zmianie praca wykonywana jest dla kilku usługobiorców 

tym samym pojazdem trakcyjnym, wówczas do pracy wykonanej dla pierwszego 

usługobiorcy należy zaliczyć całość pracy od momentu rozpoczęcia pracy przez 

drużynę trakcyjną do momentu zakończenia pracy po obsłudze pociągów wraz  

z czasem normowanym na zakończenie pracy ustalonym komisyjnie dla danej stacji. 

Rozpoczęcie rejestracji dla drugiego usługobiorcy następuje na nowym druku  

Mt-514(a) z chwilą zakończenia rejestracji pracy dla pierwszego usługobiorcy, tak 

aby była zachowana ciągłość pracy drużyny trakcyjnej. Jeżeli po zakończeniu pracy 

dla pierwszego usługobiorcy wystąpią elementy czasu pracy takie jak np. czas 

przejścia, czas jazdy luzem, przyprzęgu bądź doprzęgu do kolejnego pociągu, należy 

rejestrować je na „Karcie pracy…” wystawionej dla drugiego usługobiorcy. Opisana 

zasada dotyczy także przypadku, kiedy drużyna trakcyjna w tej samej zmianie 

podejmuje pracę na rzecz kolejnego usługobiorcy na drugim pojeździe trakcyjnym 

lub zmienia oznaczenie spółki dla tego samego usługobiorcy. 

22. Jeżeli przy przejściu drużyny trakcyjnej z pracy na jednym pojeździe trakcyjnym do 

pracy na drugim pojeździe trakcyjnym wystąpią elementy czasu pracy: „pogotowie 

bez pojazdu” lub „jazda pasażerem”, należy wówczas cały czas tej pracy 

zarejestrować na „Karcie pracy ...” drugiego pojazdu trakcyjnego. 

23. Jeżeli w czasie zmiany wystawione zostaną kolejne, dodatkowe „Karty pracy...”, 

wówczas na tych dodatkowych „Kartach pracy...” w działce D.3. należy zakreślić pole 

„Karta dodatkowa” z numerem statystycznym 99. Na dodatkowych „Kartach pracy...” 

nie wypełnia się pól od 1 do 11 w działce D.3., a także nie wypełnia się w działce 

D.1. rubryk „Rozkład od” oraz „Rozkład do”. Pola te należy zawsze wypełnić na 

pierwszej wystawionej „Karcie pracy...” na daną zmianę. 

24. W przypadku zmian dodatkowych, wykonywanych poza indywidualnym rozkładem 

czasu pracy danego pracownika nie należy wypełniać w działce „D.1.” pól „Rozkład 

od” i „Rozkład do”.  
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25. Podczas pracy manewrowej w stałych punktach manewrowych należy wystawić 

„Kartę pracy...” tego rodzaju, w jakim wykonywana będzie praca manewrowa  

w dłuższym czasie. Przy zmianie rodzaju pracy manewrowej nie należy zmieniać 

rodzaju „Karty pracy...” tzn. „Karty pracy…T” na „Kartę pracy…P” i odwrotnie. 

26. Dla pociągów utrzymaniowo - naprawczych pracę należy rejestrować na „Karcie 

pracy...T” dla pociągów towarowych, natomiast dla pociągów próbnych na „Karcie 

pracy…” odpowiedniej do rodzaju użytych wagonów podczas prób. 

27. W przypadku, gdy maszynista znający szlak (warunki miejscowe szlaków, stacji  

i innych posterunków ruchu) został przydzielony maszyniście nie znającemu szlaku 

(warunków miejscowych szlaków, stacji i innych posterunków ruchu), wówczas praca 

zarejestrowana na „Karcie pracy...” maszynisty znającego szlak nie stanowi 

podstawy do wyliczenia pracy dla taboru i pociągów. Maszynista znający szlak  

w działce G rubryk 16 – 22 na „Karcie pracy...P” i 16 – 20 na „Karcie pracy...T” nie 

wypełnia. 

28. W przypadku, gdy na pojeździe trakcyjnym wykonany został przegląd kontrolny, 

maszynista przyjmujący pojazd trakcyjny po przeglądzie kontrolnym rejestruje ten 

fakt w działce G „Karty pracy…” poprzez dokonanie w odrębnym wierszu 

następujących wpisów: 

a) w rubryce 3 „Rodzaj pociągu lub pracy” – wpisuje „PK”, 

b) w rubryce 5 „Nazwa miejsca pracy – Początek” wpisuje miejsce wykonania 

przeglądu kontrolnego, 

c) w rubryce 6 „Nazwa miejsca pracy – Od godz./min.” wpisuje godzinę i minutę 

przyjęcia lokomotywy przez maszynistę po przeglądzie kontrolnym, 

d) w rubryce 9 „Kod pracy” – wpisuje numer statystyczny kodu pracy - „55”, 

e) w rubryce 12 „Numer zakładu” podaje się numer statystyczny zakładu, na terenie 

którego został wykonany przegląd kontrolny tj. zgodnie z odpowiednimi tablicami 

IV. 

Pozostałych rubryk tego wiersza nie wypełnia się. 

29. W przypadku, gdy maszynista podgrzewa kilka lokomotyw, wówczas w celu 

właściwego rozliczenia zużytego paliwa trakcyjnego, dopuszcza się zarejestrowanie 

pracy tych lokomotyw na jednej „Karcie pracy…” w działce G. Sposób rejestracji 

zawarty jest w Przykładach. W tej sytuacji suma czasu pracy zarejestrowanych 

lokomotyw może być większa od czasu pracy maszynisty, przy czym czas pracy 

pojedynczej lokomotywy nie może być dłuższy od czasu pracy maszynisty. 
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30. Dla przypadków ściągania ze szlaku zdefektowanego taboru innego przewoźnika niż 

CARGO oraz wykonywania pracy awaryjnej z przyczyn zawinionych przez PLK, 

maszynista rejestruje pracę pojazdu i drużyny trakcyjnej w „Karcie pracy…”  

w następujący sposób: 

a) kończy pracę na „Karcie pracy…” Mt-514 lub Mt-514a dla usługobiorcy, dla 

którego pracę realizował, 

b) rozpoczyna pracę na nowej „Karcie pracy …”, którą rejestruje na spółkę PLK  

tj. CI (3), 

c) ściąganie taboru rejestruje dla pojazdu trakcyjnego i drużyny trakcyjnej, jako 

przeciąganie z podaniem kodu pracy „60” wraz z zastosowaniem numeru 

statystycznego danego Zakładu Linii Kolejowych, z terenu którego rozpoczęła się 

jazda lokomotywy, we wszystkich przypadkach, gdy praca ta wykonywana jest 

dla ściągnięcia ze szlaku pociągu (pojazdu) innego niż CARGO przewoźnika, 

z zastrzeżeniem ust. 31, 

d) powrót lokomotywy luzem do miejsca wykonywanej pracy po usunięciu utrudnień 

eksploatacyjnych, winien odbywać się na tych samych zasadach rejestracji, jak 

przejazd luzem do miejsca usunięciu utrudnień eksploatacyjnych, 

e) zakończenie pracy realizowanej na konto PLK następuje z chwilą powrotu 

pojazdu do miejsca w którym poprzednio wykonywał pracę i po podjęciu 

poprzednio wykonywanej pracy (tj. w przypadku zerwania lokomotywy z pociągu, 

zakończenie pracy winno nastąpić w chwilą zgłoszenia gotowości pociągu do 

odjazdu lub w chwili zakończenia pracy na pojeździe), lub z chwilą przybycia na 

nowo wskazane miejsce przez dyspozytora zakładu CARGO, 

f) pracę poprzednio wykonywaną maszynista rejestruje na kolejnej, dodatkowej 

„Karcie pracy…” (pracę na niej zaczyna rejestrować z chwilą zakończenia 

rejestracji pracy w „Karcie pracy…” na konto PLK). 

31. W przypadku ściągania ze szlaku uszkodzonego taboru będącego w dyspozycji 

CARGO, rejestrację pracy zadysponowanego pojazdu trakcyjnego dokonuje się na 

„Karcie pracy…”, na której dotychczas maszynista pracę realizował. Należy wówczas 

zakończyć rejestracje dotychczasowej pracy w odpowiednim wierszu działki G, 

wpisując w nowym wierszu pracę jako „przeciąganie” z podaniem kodu pracy „60” 

oraz stosując odpowiedni numer statystyczny zakładu. 

32. Jeżeli dana lokomotywa, która była użyta do ściągania ze szlaku uszkodzonego 

taboru lub do wykonywania pracy awaryjnej z przyczyn zawinionych przez PLK, 
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prowadzić będzie pociąg na dalszej trasie, wówczas jej pracę rejestruje się na 

zasadach ogólnie obowiązujących. 

33. Jeżeli w pracy pozapociągowej dokonywanej lokomotywą spalinową wystąpi 

pogotowie – praca  z wygaszonym silnikiem spalinowym (kod pracy: 95) lub 

pogotowie – praca podgrzewaczy lokomotyw spalinowych (kod pracy: 96), 

dotychczasowe zapisy w działce G należy zakończyć a następnie należy dokonać 

zapisów w kolejnym wierszu wypełniając pola kolumn 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, przy 

czym czas pogotowia [min] należy podać w kolumnie 14 „Czas postoju”.  

34. Przy oznaczeniu serii „SZ” (kod serii: 98) dotyczącej pojazdów trakcji spalinowej,  

„EZ” (kod serii: 99) dotyczącej pojazdów trakcji elektrycznej oraz EZ2 (kod serii: 24) 

dotyczącej dwuczłonowych pojazdów trakcji elektrycznej, należy rejestrować pracę 

drużyn trakcyjnych na pojazdach trakcyjnych z obcych kolei. 

 

 

Robert
Pisanie tekstu

Robert
Pisanie tekstu
36. Czas postoju wygaszonej lokomotywy spalinowej z udziałem drużyny trakcyjnej, podczas       wykonywania przeglądu kontrolnego należy rejestrować z numerem statystycznym 95       (kod pracy PA).

Robert
Pisanie tekstu

Robert
Pisanie tekstu
35.

Robert
Pisanie tekstu
W przypadku, gdy pociągi towarowe obsługiwane przez maszynistów PKP CARGO SA. rozpoczynają bieg poza granicą Polski a na stacjach tych nie ma pracownika stacyjnego PKP CARGO S.A. który przygotowuje wykaz pojazdów kolejowych w składzie pociągu R7, należy „Kartę pracy..." wystawić z oznaczeniem CTZ (21) oraz wpisać numer zakładu uruchamiający pociąg zgodnie z terytorialną przynależnością do Zakładu CARGO przejścia granicznego.

Robert
Pisanie tekstu
37. Czas postoju wygaszonej lokomotywy spalinowej z udziałem drużyny trakcyjnej, podczas      naboru paliwa należy rejestrować z numerem statystycznym 95  ( kod pracy  PA )

oyama
Pole tekstowe
38. Rozchód paliwa trakcyjnego z lokomotyw spalinowych stanowiący pozaeksploatacyjny ubytek      paliwa ( oznaczenie kodu pracy 93) występuje gdy paliwo:      - wykorzystywane jest do celów warsztatowych np. podczas PO, PK itp,      - jest zwracane z lokomotywy do magazynu,      - jest przetankowywane na inną lokomotywe,      - zostało stracone w wyniku awarii lokomotywy,      - uległo rozchodowi w innych okolicznościach nie stanowiących pracy eksploatacyjnej.Sposób rejestracji zawarty jest w przykładzie 1039. Jeżeli nabór paliwa trakcyjnego na lokomotywe spalinową odbywa się w sytuacji gdy        usługobiorca zwraca ilość paliwa zużytego w czasie świadczonych mu usług, wówczas       w zapisie dotyczącym czasu postoju podczas tankowania lokomotywy, należy w kolumnie 12       "Numer Zakładu " działki G wpisać kod 499.
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§ 5  

Sposób wypełniania „Karty pracy...” 

1. W działce „A. Nagłówek karty” należy wpisywać: 

a) w polu „z dnia” należy wpisać datę wydania „Karty pracy...” drużynie trakcyjnej, 

b) w polu „Numer karty...” należy podać kolejny numer karty, jaki został wystawiony 

w danej placówce dyspozytorskiej w danym miesiącu; chronologiczna rejestracja 

winna obejmować okres jednego miesiąca (w następnym miesiącu rozpocząć 

rejestrację od nowa), 

c) w polu „Nr książki lub planu” wprowadza się numer książki lub numer planu,  

z którego jest dana zmiana, 

d) w polu „Stempel Zakładu Taboru” należy odcisnąć stempel nagłówkowy Zakładu, 

wystawiającego „Kartę pracy...”, 

e) w polu „Oznaczenie spółki” należy dokonać oznaczenia spółki, dla której 

wykonywana jest praca, zgodnie z Tablicą IX.  

2. W działce „B. Drużyna trakcyjna” należy wpisywać: 

a) w wierszu pierwszym dane dotyczące maszynisty tj. numer statystyczny 

pracownika, nazwisko, imię, 

b) w wierszu drugim należy wpisywać dane dotyczące pomocnika maszynisty 

(maszynisty wykonującego czynności pomocnika) tj. numer statystyczny 

pracownika, nazwisko, imię. 

Sposób wypełnienia pola „Nr statyst. zakładu” opisany jest w § 4 ust. 18. 

Uwaga: wiersza trzeciego i czwartego nie należy wypełniać. 

3. W działce „C. Pojazdy trakcyjne” należy wpisać: 

a) w rubryce „Kod serii” - kod pojazdu wg Tablicy V, 

b) w rubryce „Seria” - serię pojazdu, 

c) w rubryce „Numer” - numer inwentarzowy pojazdu. 

W wierszu 1 rubryki „Pojazd” rejestruje się dane dotyczące pierwszego, 

obsługiwanego pojazdu trakcyjnego. Ponadto przyjęto, że połączone na sterowanie 

wielokrotne 2 lub 3 pojazdy trakcyjne maszynista może obsługiwać w jednym czasie, 

i należy je wpisać kolejno w wierszu 2 i 3.  

Przy rejestracji pracy parowozów w polu dotyczącym numeru inwentarzowego 

pojazdu należy zarejestrować odpowiedni numer statystyczny pojazdu, jaki został 

podany w Tablicy VI np. dla parowozu Ol12-7 należy zarejestrować w polu „Kod serii” 
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- 80, w polu „Seria” - Ol12,  w polu „Numer” - 3. Dla wszystkich parowozów należy 

stosować jeden numer statystyczny kodu serii „80”. 

4. W działce „D.1. Czas pracy drużyny trakcyjnej” należy wpisywać: 

a) w wierszu 1 „Rozpoczęcie pracy”: 

- pola „Rok, M-c, Dzień” - datę rozpoczęcia pracy drużyny trakcyjnej  

tj. w następującym formacie rrrr-mm-dd, 

- pola „Czas rozpoczęcia (godz./minuta)” – czas rozpoczęcia pracy przez 

drużynę trakcyjną,  

- pola „Rozkład od” – czas rozpoczęcia pracy (godz./minuta) wynikający ze 

zmiany ujętej w rozkładzie czasu pracy; jeżeli na zmianę wydawanych jest 

kilka „Kart pracy...” wówczas to pole należy wypełnić tylko na pierwszej 

„Karcie pracy...” (zg. z § 4 ust. 23, 24), 

b) w wierszu 2 „Pogotowie bez pojazdu” czas od – do (godz./minuta) trwania 

pogotowia bez pojazdu po rozpoczęciu pracy na danej „Karcie pracy...”; 

występuje, gdy drużyna trakcyjna po rozpoczęciu pracy pozostaje w pogotowiu 

bez pojazdu do chwili rozpoczęcia „pasażera do pracy” lub „przyjmowania 

pojazdu”,  

c) w wierszu 3 „Pasażer do pracy” czas od – do (godz./minuta) trwania pasażera do 

pracy tj. do miejsca przyjęcia pojazdu trakcyjnego; jako jazdę w charakterze 

pasażera (do i po pracy) należy traktować łącznie czas obejmujący dojście do 

pociągu, jazdę pociągiem i dojście do pojazdu trakcyjnego lub odwrotnie jak 

również inne formy dowozu drużyny trakcyjnej na i z miejsca przyjęcia i zdania 

pojazdu trakcyjnego; jeżeli czas od chwili przybycia w charakterze pasażera do 

momentu rozpoczęcia przyjmowania pojazdu trakcyjnego zgodnie z planem 

obsługi jest większy niż 15 minut należy ten czas wykazać jako pogotowie bez 

pojazdu; czas do 15 minut należy doliczyć do jazdy w charakterze pasażera, 

d) w wierszu 4 „Przyjęcie pojazdu” czas od – do (godz./minuta) przyjmowania 

pojazdu trakcyjnego:  

- w celu dokonania zmiany „z ręki do ręki”. Czas przekazywania nie może być 

dłuższy od czasu postoju pociągu w stacji oraz nie powinien przekraczać  

15 minut, 

- w Zakładzie, 

- zamkniętego na torach stacyjnych, 
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e) w wierszu 5 „Zdanie pojazdu” czas od – do (godz./minuta) zdawania pojazdu 

trakcyjnego w celu wyłączenia go z eksploatacji:  

- w Zakładzie, 

- na torach stacyjnych, 

Uwaga:  

Podczas zmiany dokonywanej „z ręki do ręki” należy zarejestrować w Działce 

D.1. godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia zdania pojazdu, która winna być 

taka sama jak godzina przekazania pojazdu w Działce E (dla zachowania 

chronologii zapisów czasów w Działce D.1.), 

f) w wierszu 6 „Pogotowie bez pojazdu” - czas od – do (godz./minuta) trwania 

pogotowia bez pojazdu w sytuacji, gdy drużyna trakcyjna wyłącza pojazd  

z eksploatacji a następnie przyjmuje ten sam pojazd celem powtórnego 

włączenia do eksploatacji; czas pracy drużyny trakcyjnej w tym przypadku należy 

rejestrować jako pogotowie bez pojazdu, 

g) w wierszu 7 „Przyjęcie pojazdu” czas od – do (godz./minuta) powtórnego 

przyjmowania tego samego pojazdu trakcyjnego:  

- w celu dokonania zmiany „z ręki do ręki”; czas przekazywania nie może być 

dłuższy od czasu postoju pociągu w stacji oraz nie powinien przekraczać  

15 minut, 

- w Zakładzie, 

- zamkniętego na torach stacyjnych, 

h) w wierszu 8 „Zdanie pojazdu” czas od – do (godz./minuta) powtórnego zdawania 

tego samego pojazdu trakcyjnego w celu wyłączenia go z eksploatacji:  

- w Zakładzie, 

- na torach stacyjnych, 

Uwaga: 

Podczas zmiany dokonywanej „z ręki do ręki” należy zarejestrować w Działce 

D.1. godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia zdania pojazdu, która winna być 

taka sama jak godzina przekazania pojazdu w Działce E (dla zachowania 

chronologii zapisów czasów w Działce D.1.), 

i) w wierszu 9 „Pasażer po pracy” czas od – do (godz./minuta) trwania jazdy  

w charakterze pasażera do miejsca zakończenia pracy, 

j) w wierszu 10 „Pogotowie bez pojazdu” - czas od – do (godz./minuta) trwania 

pogotowia bez pojazdu; występuje, gdy drużyna trakcyjna przed zakończeniem 

rejestracji pracy na danej „Karcie pracy...” pozostaje w pogotowiu bez pojazdu, 
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k) w wierszu 11 „Zakończenie pracy”: 

- pola „Rok, M-c, Dzień” - datę zakończenia pracy drużyny trakcyjnej  

tj. w następującym formacie rrrr-mm-dd, 

- pola „Czas zakończenia (godz./minuta)” – czas zakończenia pracy przez 

drużynę trakcyjną; jeżeli na zmianę roboczą wydawanych jest kilka „Kart 

pracy...”, wówczas czas zakończenia pracy na tej „Karcie pracy...” przez 

drużynę trakcyjną, jest równoznaczny z czasem rozpoczęcia pracy na 

kolejnej „Karcie pracy...”, 

- pole „Rozkład do” – czas zakończenia pracy (godz./min) wynikający ze 

zmiany roboczej ujętej w rozkładzie czasu pracy; jeżeli na zmianę 

wydawanych jest kilka „Kart pracy...” wówczas to pole należy wypełnić tylko 

na pierwszej „Karcie pracy...” (zg. z § 4 ust. 23, 24), 

Uwaga:  

Jeżeli któryś z elementów czasu pracy wyszczególniony w wierszach 2 – 10 nie 

występuje, wówczas przy tym elemencie nie wypełnia się pól „Czas rozpoczęcia 

(godz./minuta)” i „Czas zakończenia (godz./minuta)”. 

5. W działce „D.2. Potwierdzenia czasu pracy”:  

Należy dokonać potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia pracy na danej „Karcie 

pracy...” poprzez odciśnięcie stempla przez dyspozytora oraz złożenie podpisu przez 

niego na tym stemplu; w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia pracy przez 

drużynę trakcyjną poza placówką dyspozytorską, potwierdzenia dokonuje maszynista 

(pomocnik maszynisty) własnoręcznym, czytelnym podpisem. 

6. W działce „D.3. Praca poza rozkładem czasu pracy”: 

Zakreśla się numer pozycji, którego dana praca poza rozkładem czasu pracy dotyczy 

(tylko na pierwszej, wystawionej na zmianę „Karcie pracy...”); praca wykonywana 

poza rozkładem czasu pracy występuje w sytuacji, kiedy różnica czasu wykazanego  

w działce D.1.- wiersz 1 „Rozkład od” i 11 „Rozkład do” jest mniejsza od różnicy 

czasu wykazanego w rubrykach działki D.1.wiersz 1 „Czas rozpoczęcia” i wiersz 11 

„Czas zakończenia” (jeśli jest wystawionych na zmianę kilka „Kart pracy...”, to „Czas 

zakończenia” odnosi się do zapisu na ostatniej „Karcie pracy...”). 

7. W działce „E. Potwierdzenia przejścia, przekazania”: 

a) w rubryce „Przejście przez punkt kontrolny (umowny punkt kontrolny)  

/ Przekazanie pojazdu”  wpisuje się godzinę i minutę zgłoszenia pojazdu 
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trakcyjnego na punkcie kontrolnym (umownym punkcie kontrolnym) do pracy lub 

po pracy; fakt ten winien być potwierdzony stemplem i podpisem pracownika 

punktu kontrolnego, natomiast jeżeli zapisów tych dokonuje maszynista  

- podpisem maszynisty; jeżeli zapis dotyczy przekazania pojazdu trakcyjnego, 

wówczas maszynista wpisuje godzinę i minutę przyjęcia pojazdu trakcyjnego lub 

godzinę i minutę zdania pojazdu trakcyjnego i potwierdza własnoręcznym 

podpisem; czas należy rejestrować w poszczególnych wierszach (od 1 do 4), 

zachowując chronologiczną kolejność poszczególnych przypadków tj. przejść 

przez punkt kontrolny (umowny punkt kontrolny) i przekazań pojazdu 

trakcyjnego, 

b) przy przekazywaniu pojazdu trakcyjnego „z ręki do ręki” czas zdania pojazdu 

trakcyjnego zarejestrowany przez maszynistę zdającego musi być taki sam, jak 

czas przyjęcia zarejestrowany przez maszynistę przyjmującego, 

c) jeżeli w działce D.1. wykazany jest czas w wierszu „Przyjęcie pojazdu”, to czas 

przyjęcia wykazany w działce E musi być zgodny z „Czasem zakończenia 

(godz./minuta)” przyjęcia pojazdu zarejestrowanym w działce D.1. 

8. Działka „F. Uwagi maszynisty”: 

Działka służy podstawowo do rejestracji przez maszynistę usterek i wydarzeń 

mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu pociągów i regularność biegu pociągu, 

oraz dodatkowo innych spostrzeżeń maszynisty lub pomocnika maszynisty 

dotyczących przebiegu jego pracy; dodatkowy sposób rejestracji ustala kierownictwo 

Zakładu wg potrzeb. 

9a. W działce „G. Praca drużyny trakcyjnej, pojazdu trakcyjnego, pociągu i wagonów  

pasażerskich” (druk Mt-514) należy wpisywać: 

a) w rubryce 2 „Numer zamówienia” rejestruje się numer zamówienia wg KWR, 

który ujęty jest w rozkładzie jazdy przy numerze pociągu lub oznaczenie rejonów 

manewrowych; w sytuacji, gdy: 

− oznaczenia rejonów manewrowych nie może być ustalone, wówczas należy 

dane pole pozostawić nie zapisane, 

− jazda pociągu (lokomotywy luzem) odbędzie się trasą niezgodną  

z rozkładem jazdy, wówczas taką jazdę należy zarejestrować w kolejnym 

wierszu działki „G”, przy czym numer KWR należy podać 999999. 
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b) w rubryce 3 „Rodzaj pociągu lub pracy” – oznaczenie rodzaju pociągu zgodnie  

z rozkładem jazdy, oznaczenie rodzaju pracy pojazdu trakcyjnego lub drużyny 

trakcyjnej zgodnie z Tablicami I, II, III, 

c) w rubryce 4 „Numer pociągu” - numer pociągu lub numer pociągu w trasie 

którego jedzie pojazd trakcyjny luzem na danym odcinku; nie należy zmieniać 

numeru pociągu w sytuacji, gdy jest on zmieniany z parzystego na nieparzysty 

lub odwrotnie; w tym przypadku przyjmuje się numer pociągu ten, za którym 

pociąg jedzie na dłuższym odcinku, 

d) w rubryce 5 „Nazwa miejsca pracy - Początek” - stację początkową, zmiany 

składu pociągu, numeru pociągu, stację zmiany strefy (A, B), granicy państwa  

a przy pozostałych rodzajach pracy nazwę stacji (miejsca) na której pracę 

wykonano, 

e) w rubryce 6 „Nazwa miejsca pracy – Od godz./min.” - godzinę i minutę odjazdu 

pociągu lub rozpoczęcia pracy w miejscu wskazanym w rubryce 5, 

f) w rubryce 7 „Nazwa miejsca pracy - Koniec” - stację końcową, zmiany składu 

pociągu, numeru pociągu, stację zmiany strefy (A, B), granicy państwa, 

g) w rubryce 8 „Nazwa miejsca pracy – Do godz./min” - godzinę i minutę 

zakończenia pracy w miejscu wskazanym w rubryce 7 lub w rubryce 5  

(gdy rubryki 7 nie wypełnia się), 

h) w rubryce 9 „Kod pracy” należy wpisać numer statystyczny kodu pracy zgodnie  

z Tablicą I i II, 

i) w rubryce 10 „Miejsce pracy” – należy wpisać numer statystyczny miejsca pracy 

przy zachowaniu właściwej strefy, zgodnie z Tablicą VIII; w przypadku pracy 

polegającej na przekraczaniu kolejowych przejść granicznych należy taką pracę 

zarejestrować w nowym wierszu działki G, podając początek i koniec miejsca 

pracy oraz numer statystyczny miejsca pracy zgodnie z Tablicą VIII w części 

obejmującej kolejowe przejścia graniczne lub tory państw poza kolejowymi 

przejściami granicznymi, 

j) w rubryce 11 „Dr. konduktorska” – należy wpisać następujące numery 

statystyczne:  

− „0” – jeżeli brak jest drużyny konduktorskiej, 

− „1” – jeżeli jest drużyna konduktorska, 

− „5” – jeżeli maszynista lub pomocnik maszynisty znający szlak (warunki 

miejscowe szlaków, stacji i innych posterunków ruchu) został 
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przydzielony maszyniście nie znającemu szlaku (warunków 

miejscowych szlaków, stacji i innych posterunków ruchu). 

Przy rejestrowaniu czasu pracy w warunkach niebezpiecznych (rodzaj pracy 

BWN) lub niebezpiecznych i uciążliwych (rodzaj pracy BWU) oraz przy pracy  

w warunkach szkodliwych bez uciążliwych (rodzaj pracy BWS) należy w tej 

rubryce wpisać następujący kod pracownika: 

− „0”  – jeżeli praca dotyczy wszystkich pracowników z działki B, 

− „1”  – jeżeli praca dotyczy maszynisty, 

− „2” – jeżeli praca dotyczy pomocnika maszynisty, 

k) w rubryce 12 „Numer zakładu” - numer statystyczny zakładu uruchamiającego 

pociąg lub zakładu, na rzecz którego praca została wykonana, tj. zgodnie  

z odpowiednimi Tablicami IV, a w przypadku, gdy brak jest wyszczególnionego 

zakładu w Tablicy IV, należy powtórzyć nr statystyczny spółki z Tablicy IX; 

rubryka 12 nie może pozostać pusta, 

l) w rubryce 13 „Czas jazdy” rzeczywisty czas jazdy pociągu (pojazdu trakcyjnego) 

lub pracy manewrowej oraz ogrzewania, podawany w pełnych minutach, jaki 

występuje pomiędzy godziną/minutą początku pracy (rubr. 6) a godziną/minutą 

końca pracy (rubr. 8), 

m) w rubryce 14 „Czas postoju” - rzeczywisty czas postoju pociągu (pojazdu 

trakcyjnego) w pełnych minutach, jaki występuje pomiędzy godziną/minutą 

początku pracy a godziną/minutą końca pracy (wraz z pogotowiami  

i manewrami poci ągowymi ), rzeczywisty czas postoi podczas manewrów, 

pogotowi i innych prac pozapociągowych oraz rzeczywisty czas pracy drużyny 

trakcyjnej (występujący w przypadkach określonych w Tablicy III); pogotowia 

pociągowe i manewry pociągowe należy rejestrować w osobnych wierszach,  

a suma ich nie może być większa od w/w rzeczywistego czasu postoju pociągu, 

n) w rubryce 15 „Pociągokilometry” - pociągokilometry wykonane w pracy 

pociągowej lub w czasie jazdy luzem, na przyprzęgu lub doprzęgu dla każdej 

relacji wymienionej w rubrykach 5 i 7; pociągokilometry należy podawać  

w liczbach całkowitych zgodnie z odległościami wynikającymi z rozkładu jazdy 

pociągu; pociągokilometry występujące na kolejowych przejściach granicznych 

należy podawać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku tj. zgodnie  

z wielkościami podanymi w Tablicy VIII; w rubryce tej nie należy wpisywać liczby 

kilometrów, jakie wynikają z przeliczenia czasu manewrów, ogrzewania, 

pogotowia lub przejścia (wg Instrukcji Ct-9), 

oyama
Pole tekstowe
w pozapociągowej pracy manewrowej
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o) w rubrykach 16 - 23 „Skład pociągu”: 

− w rubrykach 16 - 22 liczbę osi rzeczywistych wagonów osobowych według 

ich przeznaczenia, 

− w rubryce 23 „Masa brutto” należy podać masę brutto pociągu pasażerskiego 

w tonach (bez lokomotyw), 

Uwagi: 

- do wagonów osobowych do przewozów osób (rubr. 16) należy zaliczać także 

spalinowe wagony silnikowe przeznaczone do przewozu podróżnych, 

autobusy szynowe oraz elektryczne zespoły trakcyjne, 

- do wagonów osobowych do przewozu bagażu (rubr. 17) należy zaliczać 

również wagony serii DP bagażowo-pocztowe, jeżeli służą tylko do przewozu 

bagażu, 

- do wagonów osobowych do przewozu poczty (rubr. 18) należy również 

zaliczać wagony serii DP bagażowo-pocztowe, jeżeli służą do przewozu 

poczty lub poczty i bagażu, 

- do wagonów osobowych specjalnego przeznaczenia (rubr. 21) należy 

zaliczać wagony salonowe, służbowe, ogrzewcze, do przewozu chorych, do 

przewozu więźniów, pomiarowe, doświadczalne i inne służące różnym celom 

(technicznym, oświatowym, gospodarczym, akcji socjalnej itp.) zarówno  

z Grupy PKP S.A. jak i instytucji i przedsiębiorstw spoza PKP S.A., zaliczone 

do parku wagonów przewoźników Grupy PKP S.A., 

- do wagonów „inne” (rubr. 22) należy zaliczyć pozostałe wagony, których nie 

ujęto w rubr. 16 – 21, 

p) rubryce 24 „Przejście” – wpisujemy rzeczywisty czas w minutach: 

− od punktu kontrolnego (umownego punktu kontrolnego) / od przyjęcia 

pojazdu do odjazdu pociągu (lokomotywy luzem) / rozpoczęcia pracy, 

− od przyjazdu pociągu (lokomotywy luzem) / zakończenia pracy do punktu 

kontrolnego (umownego punktu kontrolnego) / do przekazania pojazdu, 

− od przyjazdu z jednym pociągiem (lokomotywą luzem) do odjazdu z drugim 

pociągiem (lokomotywą luzem), 

− do i od manewrów przed i popociągowych. 
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9b. W działce „G. Praca drużyny trakcyjnej, pojazdu trakcyjnego, pociągu i wagonów  

towarowych” (Mt-514a) należy wpisywać: 

a) w rubryce 2 „Numer zamówienia” rejestruje się numer zamówienia wg KWR, 

który ujęty jest w rozkładzie jazdy przy numerze pociągu lub oznaczenie rejonów 

manewrowych; w sytuacji, gdy: 

- oznaczenia rejonów manewrowych nie może być ustalone, wówczas należy 

dane pole pozostawić nie zapisane, 

- jazda pociągu (lokomotywy luzem) odbędzie się trasą niezgodną  

z rozkładem jazdy, wówczas taką jazdę należy zarejestrować w kolejnym 

wierszu działki „G”, przy czym numer KWR należy podać 999999, 

b) w rubryce 3 „Rodzaj pociągu lub pracy” – oznaczenie rodzaju pociągu zgodnie  

z rozkładem jazdy, oznaczenie rodzaju pracy pojazdu trakcyjnego lub drużyny 

trakcyjnej zgodnie z Tablicami I, II, III, 

c) w rubryce 4 „Numer pociągu” - numer pociągu lub numer pociągu w trasie 

którego jedzie pojazd trakcyjny luzem na danym odcinku; nie należy zmieniać 

numeru pociągu w sytuacji, gdy jest on zmieniany z parzystego na nieparzysty 

lub odwrotnie; w tym przypadku przyjmuje się numer pociągu ten, za którym 

pociąg jedzie na dłuższym odcinku, 

d) w rubryce 5 „Nazwa miejsca pracy - Początek” - stację początkową, zmiany 

składu pociągu, numeru pociągu, stację zmiany strefy (A, B), granicy państwa  

a przy pozostałych rodzajach pracy nazwę stacji (miejsca) na której pracę 

wykonano, 

e) w rubryce 6 „Nazwa miejsca pracy – Od godz./min.” - godzinę i minutę odjazdu 

pociągu lub rozpoczęcia pracy w miejscu wskazanym w rubryce 5, 

f) w rubryce 7 „Nazwa miejsca pracy - Koniec” - stację końcową, zmiany składu 

pociągu, numeru pociągu, stację zmiany strefy (A, B), granicy państwa, 

g) w rubryce 8 „Nazwa miejsca pracy – Do godz./min” - godzinę i minutę 

zakończenia pracy w miejscu wskazanym w rubryce 7 lub w rubryce 5  

(gdy rubryki 7 nie wypełnia się), 

h) w rubryce 9 „Kod pracy” należy wpisać numer statystyczny kodu pracy zgodnie  

z Tablicą I i II, 

i) w rubryce 10 „Miejsce pracy” – należy wpisać numer statystyczny miejsca pracy 

przy zachowaniu właściwej strefy, zgodnie z Tablicą VIII; w przypadku pracy 

polegającej na przekraczaniu kolejowych przejść granicznych należy taką pracę 
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zarejestrować w nowym wierszu działki G, podając początek i koniec miejsca 

pracy oraz numer statystyczny miejsca pracy zgodnie z Tablicą VIII w części 

obejmującej kolejowe przejścia graniczne lub tory państw poza kolejowymi 

przejściami granicznymi, 

j) w rubryce 11 „Dr. konduktorska” – należy wpisać następujące numery 

statystyczne:  

− „0”  – jeżeli brak jest drużyny konduktorskiej, 

− „1”  – jeżeli jest drużyna konduktorska, 

− „5”  – jeżeli maszynista lub pomocnik maszynisty znający szlak (warunki 

miejscowe szlaków, stacji i innych posterunków ruchu) został 

przydzielony maszyniście nie znającemu szlaku (warunków 

miejscowych szlaków, stacji i innych posterunków ruchu), 

− „6”  – w przypadku prowadzenia pociągu podwójną trakcją z popychem. 

Przy rejestrowaniu czasu pracy w warunkach niebezpiecznych (rodzaj pracy 

BWN) lub niebezpiecznych i uciążliwych (rodzaj pracy BWU) oraz przy pracy  

w warunkach szkodliwych bez uciążliwych (rodzaj pracy BWS) należy w tej 

rubryce wpisać następujący kod pracownika: 

− „0”  – jeżeli praca dotyczy wszystkich pracowników z działki B, 

− „1”  – jeżeli praca dotyczy maszynisty, 

− „2” – jeżeli praca dotyczy pomocnika maszynisty, 

k) w rubryce 12 „Numer zakładu” - numer statystyczny zakładu uruchamiającego 

pociąg lub zakładu, na rzecz którego praca została wykonana, tj. zgodnie  

z odpowiednimi Tablicami IV, a w przypadku, gdy brak jest wyszczególnionego 

zakładu w Tablicy IV, należy powtórzyć nr statystyczny spółki z Tablicy IX; 

rubryka 12 nie może pozostać pusta, 

l) w rubryce 13 „Czas jazdy” - rzeczywisty czas jazdy pociągu (pojazdu 

trakcyjnego) lub pracy manewrowej oraz ogrzewania, podawany w pełnych 

minutach, jaki występuje pomiędzy godziną/minutą początku pracy (rubr. 6)  

a godziną/minutą końca pracy (rubr. 8), 

m) w rubryce 14 „Czas postoju” - rzeczywisty czas postoju pociągu (pojazdu 

trakcyjnego) w pełnych minutach, jaki występuje pomiędzy godziną/minutą 

początku pracy a godziną/minutą końca pracy (wraz z pogotowiami  

i manewrami poci ągowymi ), rzeczywisty czas postoi podczas manewrów, 

pogotowi i innych prac pozapociągowych oraz rzeczywisty czas pracy drużyny 

trakcyjnej (występujący w przypadkach określonych w Tablicy III); pogotowia 
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pociągowe i manewry pociągowe należy rejestrować w osobnych wierszach,  

a suma ich nie może być większa od w/w rzeczywistego czasu postoju pociągu, 

n) w rubryce 15 „Pociągokilometry” - pociągokilometry wykonane w pracy 

pociągowej lub w czasie jazdy luzem, na przyprzęgu lub doprzęgu dla każdej 

relacji wymienionej w rubrykach 5 i 7; pociągokilometry należy podawać  

w liczbach całkowitych zgodnie z odległościami wynikającymi z rozkładu jazdy 

pociągu; pociągokilometry występujące na kolejowych przejściach granicznych 

należy podawać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku tj. zgodnie  

z wielkościami podanymi w Tablicy VIII; w rubryce tej nie należy wpisywać liczby 

kilometrów, jakie wynikają z przeliczenia czasu manewrów, ogrzewania, 

pogotowia lub przejścia (wg Instrukcji Ct-9), 

o) w rubrykach 16 - 21 „Skład pociągu towarowego”:  

− w rubrykach 16 - 19 „Wagony towarowe” z podziałem na ładowne i próżne  

- liczbę wagonów i osi rzeczywistych, zgodnie z wykazem pojazdów 

kolejowych w składzie pociągu R7, 

Uwaga:  

Do wagonów towarowych próżnych należy zaliczać również wagony 

brankardy serii XG oraz lokomotywy w stanie zimnym (nieczynne). 

− w rubryce 20 „Masa – ton – Netto” masa wagonów towarowych netto 

wyrażona w tonach - na podstawie danych z wykazu pojazdów kolejowych  

w składzie pociągu R7,  

− w rubryce 21 „Masa – ton - Brutto” masa wagonów towarowych brutto 

wyrażona w tonach - na podstawie danych zawartych w wykazie pojazdów 

kolejowych w składzie pociągu R7 (bez masy lokomotyw), 

p) rubryce 22 „Przejście” – wpisujemy rzeczywisty czas w minutach: 

− od punktu kontrolnego (umownego punktu kontrolnego) / od przyjęcia 

pojazdu do odjazdu pociągu (lokomotywy luzem) / rozpoczęcia pracy, 

− od przyjazdu pociągu (lokomotywy luzem) / zakończenia pracy do punktu 

kontrolnego (umownego punktu kontrolnego) / do przekazania pojazdu, 

− od przyjazdu z jednym pociągiem (lokomotywą luzem) do odjazdu z drugim 

pociągiem (lokomotywą luzem), 

− do i od manewrów przed i ropociągowych. 
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10. W działce „H. Paliwo / Energia” 

Rejestracji stanu paliwa na lokomotywach spalinowych należy dokonywać zgodnie  

z postanowieniami niniejszej Instrukcji oraz Załącznika Nr 3 Instrukcji o zasadach 

gospodarki paliwowej w PKP CARGO S.A. – Ct-14. Rejestracja energii trakcyjnej,  

w razie potrzeby, nastąpi według zasad ustalonych przez komórkę organizacyjną 

Centrali właściwą ds. eksploatacji lokomotyw. 

11. W działce „I. Potwierdzenie wiarygodności zapisów” 

W rubrykach „Podpis: - podpisy pracowników związanych z wypełnianiem  

i sprawdzaniem zapisów „Karty pracy...”. Osoby wypełniające „Kartę pracy...” 

potwierdzają wiarygodność wprowadzonych przez siebie danych, natomiast osoby 

sprawdzające zapisy potwierdzają wiarygodność zapisów dokonanych przez osoby 

wprowadzające; dyżurny ruchu lub inny wyznaczony regulaminem technicznym lub 

umową pracownik, będący przedstawicielem usługobiorcy na rzecz którego 

wykonywana jest praca, potwierdza w polu „Dyżurny ruchu” wiarygodność zapisów  

w zakresie wykonanej pracy na rzecz tego usługobiorcy. 

12. W działce „J. Uwagi” 

Służy do rejestracji uwag pracowników wymienionych w tej działce. 

13. W działce „K. Potwierdzenia”. 

W polu „zwrot karty” zapisu dokonuje dyspozytor przyjmujący „Kartę pracy...” podając 

datę wpływu „Karty pracy...” oraz potwierdza to własnoręcznym podpisem  

i stemplem imiennym (numerycznym). W polu „wprowadzenie do systemu” wpis 

dokonuje operator systemu wprowadzający „Kartę pracy...” do systemu 

informatycznego oraz potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem i stemplem 

imiennym (numerycznym). 

14. W działce „L. Kierownik pociągu” należy wypełnić: 

a) w rubryce „Nazwisko i imię” nazwisko i imię kierownika obsługującego pociąg; 

b) w rubryce „Pozycja od” i „Pozycja do” – wiersze „od – do” zapisane przez 

kierownika pociągu w działce G; 

c) w rubryce „z zakładu (nr stat.)” – numer statystyczny zakładu, z którego jest 

kierownik pociągu, zgodnie z Tablicą IVb, lub IVd. 

Uwaga:  

Działka ta występuje tylko na „Karcie pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów P” 

(pasażerskiej). 
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V. Załączniki: 

1. Wzór Nr 1  – „Karta pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów P” Mt-514 

2. Wzór Nr 2  – „Karta pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów T” Mt-514a 

3. Tablica Nr I  – Oznaczenia rodzajów pracy pociągowej i ich kody pracy 

4. Tablica Nr II  – Oznaczenia rodzajów pracy pozapociągowej i ich kody pracy 

5. Tablica Nr III  – Oznaczenia rodzajów pracy drużyny trakcyjnej 

6. Tablica Nr IVa  – Wykaz numerów statystycznych Zakładów PKP CARGO S.A. 

7. Tablica Nr IVb  – Wykaz numerów statystycznych Zakładów Przewozy Regionalne  

sp. z o.o. 

8. Tablica Nr IVc  – Wykaz numerów statystycznych Zakładów Linii Kolejowych  

PKP PLK S.A. 

9. Tablica Nr IVd  – Wykaz numerów statystycznych Zakładów „PKP Intercity” S.A. 

10. Tablica Nr IVe  – Wykaz numerów statystycznych Zakładów „PKP Energetyka” S.A. 

11. Tablica Nr IVf  – Wykaz numerów statystycznych Zakładów Przedsiębiorstwa 

Napraw Infrastruktury sp. z o.o. 

12. Tablica Nr IVg  – Wykaz numerów statystycznych pozostałych Zakładów 

13. Tablica Nr V  – Numery statystyczne serii pojazdów trakcyjnych 

14. Tablica Nr VI  – Numery statystyczne parowozów 

15. Tablica Nr VII  – Współczynniki podziału masy, wagonów i osi pociągu towarowego 

pomiędzy serie lokomotyw w podwójnej trakcji i z popychem 

16. Tablica Nr VIII  – Numery statystyczne miejsca pracy 

17. Tablica Nr IX  – Oznaczenia i numery statystyczne spółek 

18. Przykłady  – Przykładowe wzory sposobu wypełniania „Kart pracy…” 
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1. Wzór Nr 1  – „Karta pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów P” Mt-514 
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2. Wzór Nr 2  – „Karta pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów T” Mt-514a 
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4. Tablica Nr II  – Oznaczenia rodzajów pracy pozapociągowej i ich kody pracy 

Nazwa rodzaju pracy 
Oznaczeni
e rodzaju 

pracy 

Numer 
statystyczny  
– kod pracy 

1. Manewry:  
- rozrząd i zestawianie pociągów towarowych pojazdami specjalnie 

wyznaczonymi MA 79 

- rozrząd i zestawianie pociągów pasażerskich pojazdami specjalnie 
wyznaczonymi MB 80 

- pozostałe manewry MC 81 
- manewry dla potrzeb własnych Zakładu MD 82 
2. Inna praca:  
- pogotowie – praca z wygaszonym silnikiem spalinowym* PA 95 
- pogotowie – praca podgrzewaczy lokomotyw spalinowych* PB 96 
- ogrzewanie składów pociągowych na stacjach postojowych pojazdami 

pociągowymi i manewrowymi, w tym zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych PC 97 

- odkażanie i mycie wagonów pojazdami manewrowymi i pociągowymi  
oraz pozostałe prace pomocnicze np. promocje, wystawy itp. PD 98 

 
 
5. Tablica Nr III  – Oznaczenia rodzajów pracy drużyny trakcyjnej 

Lp. Rodzaj pracy Oznaczenie 
rodzaju pracy 

1 Praca maszynisty instruktora bez pojazdu BMI 

2 Praca maszynisty instruktora na pojeździe  trakcyjnym BMP 

3 Obowiązkowe szkolenia  BOS 

4 Obowiązkowe egzaminy kontrolne BEK 

5 Obowiązkowe badania okresowe, kontrolne oraz psychotechniczne BBO 

6 Zapoznanie szlaku BZS 

7 Postępowanie wyjaśniające BDS 

8 Inna praca dla potrzeb zakładu (pełnienie obowiązków rewidenta) BIR 

9 Inna praca dla potrzeb zakładu (pełnienie obowiązków odprawiacza pociągów) BIO 

10 Inna praca dla potrzeb zakładu (pełnienie obowiązków manewrowego  
/ ustawiacza – obsługa stacyjnych punktów ładunkowych) BIM 

11 Inna praca dla potrzeb zakładu (pełnienie obowiązków manewrowego  
/ ustawiacza – obsługa liniowych punktów ładunkowych) BIK 

12 Inna praca dla potrzeb zakładu (pełnienie obowiązków dyspozytora) BID 

13 Inna praca dla potrzeb zakładu (inna niż wymieniona w pkt 8 – 12) BII 

14 Inna praca (pracownik odsunięty od czynności w dr. trakc.) BIW 

15 Konwój pojazdu  BKP 

16 Praca w warunkach niebezpiecznych BWN 

17 Praca w warunkach niebezpiecznych i uciążliwych BWU 

18 Praca w warunkach szkodliwych BWS 

19 Przerwa (na podst. Art. 134 K.P.) BPS 

20 Przestój płatny (zg. z Art. 81 K.P.) BPP 

21 Pogotowie rezerwowe BPR 
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6. Tablica Nr IVa  – Wykaz numerów statystycznych Zakładów PKP CARGO S.A. 

Lp. Nazwa Zakładu Nr 
statystyczny 

1 Centralny Zakład Spółki  251 

2 Dolnośląski Zakład Spółki  252 

3 Mazowiecko - Podlaski Zakład Spółki  253 

4 Południowy Zakład Spółki  254 

5 Północny Zakład Spółki  255 

6 Śląski Zakład Spółki  256 

7 Śląsko – Dąbrowski Zakład Spółki  257 

8 Wielkopolski Zakład Spółki  258 

9 Wschodni Zakład Spółki  259 

10 Zachodniopomorski Zakład Spółki  260 
 
 
7. Tablica Nr IVb  – Wykaz numerów statystycznych Zakładów Przewozy Regionalne  

sp. z o.o. 

Lp. Nazwa zakładu Nr 
statystyczny 

1 Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku 801 

2 Kujawsko – Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych  
w Bydgoszczy 802 

3 Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni 803 
4 Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach 804 
5 Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych w Kielcach 805 
6 Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Krakowie 806 
7 Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych w Lublinie 807 
8 Łódzki Zakład Przewozów Regionalnych w Łodzi 808 

9 Warmińsko – Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych  
w Olsztynie 809 

10 Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu 810 
11 Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu 811 
12 Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych w Rzeszowie 812 

13 Zachodnio - Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych  
w Szczecinie 813 

14 Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych we Wrocławiu 815 
15 Lubuski Zakład Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze 816 
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8. Tablica Nr IVc  – Wykaz numerów statystycznych Zakładów Linii Kolejowych  

PKP PLK S.A. 

Lp.  Nazwa zakładu Nr 
statystyczny 

1 Zakład Linii Kolejowych w Warszawie 701 
2 Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach 702 
3 Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku 703 
4 Zakład Linii Kolejowych w Łodzi 704 
5 Zakład Linii Kolejowych w Lublinie 705 
6 Zakład Linii Kolejowych w Kielcach 706 
7 Zakład Linii Kolejowych w Krakowie 707 
8 Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie 708 
9 Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu 709 
10 Zakład Linii Kolejowych w Katowicach 710 
11 Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie 712 
12 Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach 713 
13 Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku 714 
14 Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie 715 
15 Zakład Linii Kolejowych w Wrocławiu 717 
16 Zakład Linii Kolejowych w Opolu 718 
17 Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu 719 
18 Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu 720 
19 Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. 721 
20 Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie 723 
21 Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej 725 
22 Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 726 
23 Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze 727 
24 Zakład Maszyn Torowych w Krakowie 740 
25 Centrum Diagnostyki i Geodezji w Warszawie 741 

 
 
9. Tablica Nr IVd  – Wykaz numerów statystycznych Zakładów „PKP Intercity” S.A. 

Lp. Nazwa zakładu Nr 
statystyczny 

1 „PKP Intercity” S.A. - Zakład w Warszawie 891 
2 „PKP Intercity” S.A. - Zakład w Poznaniu 892 
3 „PKP Intercity” S.A. - Zakład w Krakowie 893 
4 „PKP Intercity” S.A. - Zakład w Gdyni 894 
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10. Tablica Nr IVe  – Wykaz numerów statystycznych Zakładów „PKP Energetyka” S.A. 

Lp. Nazwa zakładu Nr 
statystyczny 

1 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Mazowiecki (w Warszawie) 501 
2 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Łódzki (w Łodzi) 502 
3 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Wschodni (w Białymstoku) 503 
4 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Świętokrzyski (w Kielcach) 504 
5 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Lubelski (w Lublinie) 505 
6 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Południowy (w Krakowie) 506 

7 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Staropolski (w 
Częstochowie) 507 

8 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Śląski (w Gliwicach) 508 
9 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Górnośląski (w Katowicach) 509 
10 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Kujawski (w Bydgoszczy) 510 
11 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Północny (w Sopocie) 511 
12 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Dolnośląski (we Wrocławiu) 512 
13 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Zachodni (w Poznaniu) 513 
14 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Pomorski (w Szczecinie) 514 

15 „PKP Energetyka” S.A. – Zakład Robót Energetycznych  
w Słotwinach 515 

 
 
 
 
11. Tablica Nr IVf  – Wykaz numerów statystycznych Zakładów Przedsiębiorstwa 

Napraw Infrastruktury sp. z o.o. 

Lp. Nazwa zakładu Nr 
statystyczny 

1 Zakład w Warszawie 911 
2 Zakład w Radomiu 912 
3 Zakład w Stargardzie Szczecińskim 914 
4 Zakład w Katowicach 915 

 
 
 
 
12. Tablica Nr IVg  – Wykaz numerów statystycznych pozostałych Zakładów 

Lp. Nazwa zakładu Nr 
statystyczny 

1 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 101 
2 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. 390 
3 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 900 
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13. Tablica Nr V  – Numery statystyczne serii pojazdów trakcyjnych 

Lp Seria 
Nr stat  

kodu serii   Lp Seria 
Nr stat  

kodu serii 

1 EM10 1   51 SU42 51 
2 EP03 2   52 SU45 52 
3 EP05 3   53 SU46 53 
4 EP07 4   54 SM32 54 
5 EP08 5   55 SM04 55 
6 EP09 6   56 ST40s 56 
7 ET21 7   57 SA134 57 
8 ET22 8   58 Vt627 58 
9 ET40 9   59 Vt628 59 
10 ET41 10   60 S 60 
11 ET42 11   61 SA101 61 
12 EU06 12   62 SA102 62 
13 EU07 13   63 SA104 63 
14  14   64 SA105 64 
15 EU43 15   65 SN61 65 
16 EU44 16   66 SN81 66 
17 EU45 17   67 SR53 67 
18 SA136 18   68 SR71 68 
19 SN83 19   69 SA106 69 
20 E 20   70 SA107 70 
21 SA135 21   71 SA108 71 
22 SN82 22   72 SA109 72 
23 19WE 23   73 SA110 73 
24 EZ2 24   74 SA103 74 
25 ED72 25   75 SA112 75 
26 ED73 26   76 SA131 76 
27 EN57 27   77 SA132 77 
28 EN71 28   78 SA133 78 
29 EN94 29   79 M 79 
30 EW58 30   80 Par 80 
31 EW60 31   81   81 
32 J 32   82   82 
33 EN95 33   83   83 
34 EN61 (14WE) 34   84   84 
35 EN81 35   85   85 
36 ED59 36   86   86 
37 ED74 37   87   87 
38 ER75 38   88   88 
39 ST45 39   89   89 
40 SM03 40   90   90 
41 SM30 41   91   91 
42 SM31 42   92   92 
43 SM42 43   93   93 
44 SM48n 44   94   94 
45 SM48s 45   95   95 
46 SP32 46   96   96 
47 SP42 47   97 P 97 
48 ST43 48   98* SZ 98 
49 ST44n 49   99* EZ 99 
50 ST44s 50   100     

Robert
Pisanie tekstu
SA137(220M)

Robert
Pisanie tekstu
SA138(221M)

Robert
Pisanie tekstu
EN76(22WE)

Robert
Pisanie tekstu
EN77(32WE)

Robert
Pisanie tekstu
EU47(E583)

Robert
Pisanie tekstu
SM42m

Robert
Pisanie tekstu
ST46
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EU07A
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EN97
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SM42k
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14. Tablica Nr VI  – Numery statystyczne parowozów 

Nr statystyczny 
Seria Nr pojazdu 

kodu serii pojazdu 

Ok1 359 80 1 

Okz32 2 80 2 

Ol12 7 80 3 

Ol49 3 80 4 

Ol49 7 80 5 

Ol49 23 80 6 

Ol49 59 80 7 

Ol49 69 80 8 

Ol49 100 80 9 

Ol49 111 80 10 

Pt47 65 80 11 

Pt47 112 80 12 

TKh49 1 80 13 

Tkt48 191 80 14 

Tr12 25 80 15 

Tr5 65 80 16 

Ty2 911 80 17 

Ty2 953 80 18 

Ty2 1086 80 19 

Ty3 2 80 20 

Ty45 379 80 21 

Parowóz obcy 80 22 
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15. Tablica Nr VII  – Współczynniki podziału masy, wagonów i osi pociągu towarowego 

pomiędzy serie lokomotyw w podwójnej trakcji i z popychem 

Lp. Seria SM/SP42 SM42_6Dg SM31 SM48 SU45/ST45 ST43/44 
SU46 

  0,5   0,5   0,6   0,6   0,6   0,7 
1 SM/SP42 

0,5   0,5   0,4   0,4   0,4   0,3   

  0,5   0,5   0,5   0,5   0,6   0,7 
2 SM42_6Dg 

0,5   0,5   0,5   0,5   0,4   0,3   

  0,4   0,5   0,5   0,5   0,6   0,6 
3 SM31 

0,6   0,5   0,5   0,5   0,4   0,4   

  0,4   0,5   0,5   0,5   0,6   0,6 
4 SM48 

0,6   0,5   0,5   0,5   0,4   0,4   

  0,4   0,4   0,4   0,4   0,5   0,6 
5 SU45/ST45 

0,6   0,6   0,6   0,6   0,5   0,4   

  0,3   0,3   0,4   0,4   0,4   0,5 
6 

ST43/44 
SU46 0,7   0,7   0,6   0,6   0,6   0,5   

  0,3   0,4   0,4   0,4   0,4   0,5 
7 EU06/07 

0,7   0,6   0,6   0,6   0,6   0,5   

  0,3   0,3   0,4   0,4   0,4   0,5 
8 ET21 

0,7   0,7   0,6   0,6   0,6   0,5   

  0,2   0,3   0,3   0,3   0,4   0,4 
9 ET22 

0,8   0,7   0,7   0,7   0,6   0,6   

  0,2   0,3   0,3   0,3   0,3   0,4 
10 ET40/41/42 

0,8   0,7   0,7   0,7   0,7   0,6   

  0,2   0,3   0,3   0,3   0,3   0,4 
11 2 x EU06/07 

0,8   0,7   0,7   0,7   0,7   0,6   

  0,2   0,2   0,3   0,3   0,3   0,4 
12 2 x ET21 

0,8   0,8   0,7   0,7   0,7   0,6   

  0,2   0,2   0,2   0,2   0,3   0,3 
13 2 x ET22 

0,8   0,8   0,8   0,8   0,7   0,7   

  0,2   0,2   0,3   0,3   0,3   0,4 
14 

EU06/07  
+ ET21 0,8   0,8   0,7   0,7   0,7   0,6   

  0,2   0,2   0,2   0,2   0,3   0,4 
15 

EU06/07 
+ ET22 0,8   0,8   0,8   0,8   0,7   0,6   

  0,2   0,2   0,2   0,2   0,3   0,3 
16 

ET21 
+ET22 0,8   0,8   0,8   0,8   0,7   0,7   

              

Uwaga:  Dla grup lokomotyw elektrycznych wymienionych w poz. 11 - 16 należy wskaźnik podzielić po 
połowie dla każdej lokomotywy np. wg tabeli wynosi 0,8 - zatem dla każdej lokomotywy elektrycznej należy 
przyjąć po 0,4 
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16. Tablica Nr VIII  – Numery statystyczne miejsca pracy 

Numer 
statystyczny 

Strefa Miejsce pracy 

1 A 
2 B 

tory stacyjne (PKP PLK S.A.) 

3 A 
4 B 

tory zakładu Spółki 

5 A 
6 B 

na liniach z zawieszonym ruchem 

7 A 
8 B 

na torach bocznic kolejowych 

Tory pa ństw (poza kolejowymi przej ściami granicznymi) 
50 A Niemcy 
60 A Czechy 
70 A Słowacja 

Kolejowe przej ścia graniczne  Km 
PS 

Km Tow. 

51 A GP (Szczecin Gumieńce) – Grambow (Niemcy) 1,7 1,7 
52 A GP (Szczecin Gumieńce) – Tantow (Niemcy) 8,5 8,5 
53 A GP (Kostrzyn) – Kietz (Niemcy) 1,9 1,9 
54 A GP (Kunowice) – Frankfurt Oder (Niemcy) 3,8 3,8 
55 A GP (Gubin) – Guben (Niemcy) 2,2 2,2 
56 A GP (Zasieki) – Forst (Niemcy) 1,7 1,7 
57 A GP (Bielawa Dolna) – Horka (Niemcy) 8,3 8,3 
58 A GP (Zgorzelec) – Gerlitz (Niemcy) 0,3 0,3 
61 A GP (Zawidów) – Visnova (Czechy) 4,8 4,8 
62 A GP (Lubawka) – Kralovec (Czechy) 2,1 2,1 
63 A GP (Mieroszów) – Mezimesti (Czechy) 1,9 1,9 
64 A GP (Międzylesie) – Lichkov (Czechy) 2,2 2,2 
65 A GP (Głuchołazy) – Miekulovice (Czechy) 6,1 6,1 

GP (Chałupki) – Bohumin (Czechy) 3,1 3,1 66 B 
GP (Chałupki) – Bohumin Vrbice (Czechy) - 4,8 

67 B GP (Zebrzydowice) – Petrovice u Karvine (Czechy) 1,8 1,8 
GP (Cieszyn Marklowice) – Cesky Tesin (Czechy) 1,0 1,0 

68 B GP (Cieszyn Marklowice) – Cesky Tesin Tow. 
(Czechy) 

- 1,8 

69 B GP (Cieszyn) – Cesky Tesin (Czechy) 1,0 1,0 
71 B GP (Zwardoń) – Skalite (Słowacja) 6,8 6,8 
72 A GP (Muszyna) – Plavec (Słowacja) 6,8 6,8 
73 A GP (Łupków) – Medzilaborce (Słowacja) 14,5 14,5 
75 A GP (Krościenko) – Chyrów (Ukraina) 14,7 14,7 
76 A GP (Medyka) – Mostiska II (Ukraina) 5,5 5,5 
77 A GP (Werchrata) – Rawa Ruska (Ukraina) 8,6 8,6 
78 A GP (Hrebenne) – Rawa Ruska (Ukraina) 7,4 7,4 
79 A GP (Dorohusk) – Jagodin (Ukraina) 5,1 5,1 
80 A GP (Hrubieszów) – Izow (Ukraina) 9,0 9,0 
82 A GP (Terespol) – Brest (Białoruś) 3,9 3,9 
83 A GP (Terespol) – Park Bug (Białoruś) - 0,7 
84 A GP (Czeremcha) – Vysoko-Litowsk (Białoruś) 3,8 3,8 
85 A GP (Siemianówka) – Svislacz (Białoruś) 14,0 14,0 
86 A GP (Zubki Białostockie) – Berestovica (Białoruś) 6,3 6,3 
87 A GP (Kuźnica Białostocka) – Bruzgi (Białoruś)  1,7 
88 A GP (Kuźnica Białostocka) – Grodno (Białoruś) 22,3 22,3 
91 A GP (Trakiszki) – Sestokai (Litwa) 21,8 21,8 
95 A GP (Skandawa) – Żeleznodorożnych (Rosja) 3,8 3,8 
96 A GP (Głomno) – Bagrationowsk (Rosja)   
97 A GP (Braniewo) – Mamonowo (Rosja) 7,0 7,0 
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Strefę „B” stanowią: 

I. Linie kolejowe od Katowic do punktów styku: ze strefą „A”, stacją graniczną poza 
granicą państwa. 

Punkty styku: 

1. Pietrowice Wielkie 
2. Kędzierzyn Koźle Zachodnie 
3. Kłodnica (dla linii Nr 175) 
4. Zdzieszowice 
5. Błotnica Strzelecka 
6. Fosowskie (dla linii Nr 61) 
7. Bąków 
8. Kielcza (dla linii nr 144) 
9. Janinów 
10. Chorzew Siemkowice 
11. Widzów Teklinów 
12. Koniecpol 
13. Góra Włodowska (dla linii Nr 4 CMK) 
14. Wolbrom 
15. Pieczyska 
16. Oświęcim (dla linii Nr 93) 
17. Dwory 
18. Andrychów 
19. Lachowice 
20. Skalite (ŻSR) 
21. Cesky Tešin (CD) 
22. Petrovice u. Karvine (CD) 
23. Bohumin (CD). 
 
Punkty styku wchodzą do strefy „B”. 
 

II. Linie kolejowe Gdynia – Gdańsk Przeróbka i Zajączkowo Tczewskie – Gdańsk Zaspa 
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17. Tablica Nr IX  – Oznaczenia i numery statystyczne spółek 

Oznaczenie  
(nr stat.) 

Pełna nazwa Skrót nazwy 

CP (1) Przewozy Regionalne sp. z o.o. PR 
CI (3) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PLK 

SKM (4) PKP Szybka Kolej Miejska  
w Trójmieście sp. z o.o. SKM 

LHS (7) PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa  
sp. z o.o. LHS 

CB (8) PKP Intercity S.A. Intercity 
CE (9) PKP Energetyka S.A. Energetyka 

SI (11) Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury 
sp. z o.o. w Warszawie PNI Warszawa 

SI (13) 
Przedsiębiorstwo Napraw  
i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w 
Krakowie sp. z o.o. 

PNiUI Kraków 

SI (16) 
Pomorskie Przedsiębiorstwo 
Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w 
Gdańsku 

PPMT Gdańsk 

SI (17) 

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw 
Infrastruktury Komunikacyjnej 
„DOLKOM”  
sp. z o.o. we Wrocławiu 

DPNI Wrocław 

SI (18) Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM  
w Poznaniu sp. z o.o. ZRK DOM Poznań 

CTZ (21) 
PKP CARGO S.A. – przewozy 
konwencjonalne zwarte  
(nie intermodalne) 

CARGO – zwarty 

CTI (22) PKP CARGO S.A. – przewozy zwarte 
intermodalne (kontenerowe) 

CARGO – zwarty 
intermodalny 

CTR (23) PKP CARGO S.A. – przewozy 
rozproszone (bez TK) 

CARGO – 
rozproszony 

CTM (24) PKP CARGO S.A. – praca manewrowa  
i pociągi zdawcze TK 

CARGO – manewry  
i TK 

CTS (25) PKP CARGO S.A. – obsługa pociągów 
Retro CARGO – Retro 

CTW (26) PKP CARGO S.A. – trakcja praca dla 
potrzeb własnych CARGO – własna 

CTU (27) PKP CARGO S.A. – trakcja praca 
zlecona CARGO – zlecona 

KR (31) „Koleje Mazowieckie-KM”  Sp. z o.o. KM 
SKM (32) Szybka Kolej Miejska w Warszawie SKM-W 

CPW (33) Przewozy Regionalne sp. z o.o. 
PR – trakcja praca 

własna 

CPZ (34) Przewozy Regionalne sp. z o.o. 
PR – trakcja  praca 

zlecona 

BK (51) Południowy Koncern Energetyczny S.A.  
– Elektrownia Łagisza Elektrownia Łagisza 

BK (52) Katowicki Holding Węglowy S.A.  
– KWK „Murcki” KWK „Murcki” 

BK (53) Kompania Węglowa S.A. – KWK 
„Brzeszcze-Silesia” 

KWK „Brzeszcze 
-Silesia” 

BK (54) „Ciepłownia” Energetyka Cieplna Miasta 
Skarżysko Kamienna Sp. z o.o. 

EC-Skarżysko 
Kamienna 

BK (55) Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” 
Spółka z o.o. ELCHO Chorzów 

BK (56) Cementownia Kraków Nowa Huta  
Sp. z o.o. Cementownia NH 
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BK (57) Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział 
Fabryki WEST w Zbąszynku 

Swedwood  
– Zbąszynek 

BK (58) Polskie Górnictwo Naftowe  
i Gazownictwo S.A. Warszawa PGNiG Warszawa 

BK (59) Dalkia Poznań – Zespół Elektrociepłowni 
S.A. Poznań Dalkia Pozna ń 

BK (60) „CEMET” S.A. Warszawa 
„CEMET”  

– Warszawa 

BK (61) Lubella Spółka z o.o. Spółka 
Komandytowo-Akcyjna Lublin Lubella Lublin 

BK (62) MEGATEM EC – LUBLIN sp. z o.o. 
Lublin EC – LUBLIN 

BK (63) Elektrociepłownia „GIGA”  
Sp. z o.o. Świdnik EC – Świdnik 

BK (64) CEMEX POLSKA Sp. z o.o. Warszawa CEMEX – Warszawa 

BK (65) HUTTENS ALBERTUS POLSKA  
Sp. z o.o. Lublin HUTTENS – Lublin 

BK (66) PGE Kopalnia Węgla Brunatnego 
TURÓW S.A., 59-916 Bogatynia 3 KWB – TURÓW 

BK (67) ORLEN GAZ Sp. z o.o. Płock ORLEN – Szczecin 

BK (68) Kompania Węglowa S.A.  
– KWK „Sośnica-Makoszowy” 

KWK „So śnica 
-Makoszowy” 

BK (69) Kompania Węglowa S.A.  
– KWK „Halemba-Wirek” 

KWK „Halemba 
-Wirek” 

BK (70) Kompania Węglowa S.A.  
– KWK „Bolesław-Śmiały” 

KWK „Bolesław 
-Śmiały” 
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