
Regulamin dofinansowania wakacyjnego kursu na licencję maszynisty w 
ramach programu „Młodzież na kolej, kolej na młodzież” realizowanego 
przez ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów 

na maszynistów PL/17/2015 

Wersja regulaminu z dnia 26.07.2022 

1. Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów 

Stanisław Głowacz F.H.U. JMS realizuje program „Młodzież na kolej, kolej na młodzież” 

mający na celu zwiększenie zainteresowania młodych ludzi pracą maszynisty oraz 

ułatwienie im dostępu do kształcenia i szkolenia w zawodzie maszynisty.

W ramach wyżej wymienionego programu, realizując misję odpowiedzialności społecznej 

ośrodek proponuje młodym ludziom udział w „Wakacyjnym Szkoleniu na licencję 

maszynisty” na promocyjnych warunkach tj. z dofinansowaniem szkolenia .

2. Pod pojęciem „dofinansowania szkolenia” należy rozumieć obniżenie ceny regularnej 

szkolenia teoretycznego kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję 

maszynisty oraz pierwszego terminu egzaminu dla kandydatów na maszynistów 

ubiegających się o licencję maszynisty zwanego także dalej w skrócie „szkoleniem”. Cena 

regularna szkolenia: 5 000 zł brutto.

Cena szkolenia dofinansowanego: 3 500 zł brutto.

3. Program adresowany jest wyłącznie do kandydatów w wieku od 18 do 26 lat (tj. osób 

które w dniu rozpoczęcia kursu ukończyły już 18 rok życia i nie ukończyły jeszcze 26 roku 

życia).

Program dotyczy wyłącznie szkolenia, które rozpocznie się grudniu 2022 r. w Krakowie

i będzie realizowane w trybie stacjonarnym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku zebrania grupy uczestników szkolenia liczącej 

minimum 10 osób. Jeśli liczba uczestników będzie mniejsza szkolenie nie odbędzie się a 

ośrodek zwróci uczestnikom wniesione przez nich wpłaty.

Limit miejsc na szkolenia dofinansowane: 25 miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Obowiązują następujące warunki przyznania dofinansowania kursu (warunki należy 

spełnić łącznie):

1) kandydat wpłaci terminowo opłatę za szkolenie w kwocie 3 500 zł brutto  (płatność 

rozłożona na 3 raty),



2) kandydat ukończy szkolenie teoretyczne dla kandydatów na maszynistów tj. będzie

uczestniczył w zajęciach osiągając frekwencję minimum 80% obecności (frekwencja

obliczana jest jako procent liczby godzin zajęć na których kandydat był obecny w

stosunku do łącznej liczby godzin zajęć wynikających z programu szkolenia),

3) kandydat przystąpi do pierwszego terminu egzaminu dla kandydatów na maszynistów

ubiegających się o licencję maszynisty (dla spełnienia powyższego warunku

wystarczające jest przystąpienie do egzaminu; nie jest wymagane osiągnięcie wyniku

pozytywnego z egzaminu).

5. Jeżeli kandydat nie spełni któregokolwiek warunków wymienionych w pkt 4 ppkt od 1) do

3) wówczas zostanie wykluczony z udziału w dofinansowaniu szkolenia i będzie

zobowiązany dodatkowo (niezależnie od innych konsekwencji związanych z 

niespełnieniem warunków wskazanych pkt 4 ppkt od 1) do 3) wynikających z podpisanej 

umowy i obowiązujących zasad szkolenia) do pokrycia różnicy pomiędzy ceną regularną 

szkolenia a ceną szkolenia dofinansowanego tj. 2000 zł brutto w terminie 30 dni od 

otrzymania stosownego wezwania w tej sprawie (wysłanego przez ośrodek - według 

wyboru ośrodka drogą pocztową lub w formie elektronicznej na adres e-mail kandydata). 


