
 

 

  
Warszawa, dnia 27 czerwca 2022 r.  

Poz. 11 

KOMUNIKAT NR 1/2022 

PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie sposobu oraz formy przekazania przez ośrodki szkolenia i egzaminowania danych 

dotyczących egzaminatorów 

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1556) 

ogłasza się, co następuje: 

1. Przekazanie danych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie 

kolejowym, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 25x ust. 1 ustawy 

z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 oraz z 2022 r. poz. 727), poprzez: 

1) zaimportowanie pliku z danymi w formacie, który określa załącznik do komunikatu; 

2) bezpośrednie wprowadzenie danych z wykorzystaniem interfejsu systemu teleinformatycznego. 

2. Zapis danych w pliku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, odbywa się z wykorzystaniem formatu JSON.  

3. Znaki charakterystyczne dla danego języka koduje się z wykorzystaniem standardu UTF-8. 

Format pliku z danymi w zakresie obiektu typu: egzaminator stanowi Załącznik nr 1 komunikatu nr 1/2022. 

 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra 
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Załącznik nr 1 do komunikatu nr 1/2022 

 

FORMAT PLIKU Z DANYMI W ZAKRESIE OBIEKTU TYPU: EGZAMINATOR 

{ 

"name": "Examiner", //(M)  Egzaminator 

"data": [ 

"migrationSubject": { 

  "einNumber": "string", //(M) identyfikator maszynisty 

  "pesel": "string", //(M) identyfikator osoby Typ:PESEL 

  "migrationSubjectType": "string" //(M) rodzaj przedmiotu migracji Typ:Rodzaj przedmiotu migracji 

 }, 

 "versions":[ 

  "migrationVersion": { 

   "uuId": "string", //(M) identyfikator egzaminu Typ:UUID 

   "validFrom": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) obowiązuje od  

   "validTo": "2022-06-02T08:54:18.746Z" //(O) obowiązuje do  

  }, 

  "address": { 

   "email":"string", //(O) adres email 

   "zipCode":"string", //(M) kod pocztowy 

   "city":"string", //(M) miasto 

   "street":"string", //(M) ulica 

   "homeNo":"string", //(M) numer domu 

   "appartmentNo":"string", //(O) lokal 

   "telephoneNo":"string", //(O) numer telefonu 

   "country":"string" //(M) państwo 

  }, 

  "birthDate": "2022-06-02T08:54:18.746Z", //(M) data urodzenia 

  "birthPlace": „string", //(M) miejsce urodzenia 

  "identification": { //(O) dokument tożsamości, staje się (M) jeśli nie ma PESEL 

   "identificationId":"string", //(M) numer i seria dokument tożsamości 

   "country":"string" //(M) państwo wydające dokument tożsamości 

  }, 

  "name": "string", //(M) imię 

  "secondName": "string", //(O) drugie imię 

  "surname": "string", //(M) nazwisko 

  "einNumber": "string", //(M) numer EIN 

  "pesel": "string", //(M) pesel Typ:PESEL 

  „citizenship”: „string”, //(M) obywatelstwo 

  "examinationSubject": "string" //(M) przedmiot egzaminowania/zakres uprawnień 

 ] 

] 

} 

Objaśnienia: 

1) Ilekroć w treści załącznika używa się określenia „Typ:(…)” należy przez to rozumieć określenie danego typu 

słownikowego zgodnie z poniższą listą: 

Określenie Wartość / format słownika 

Typ:PESEL kod 11 cyfrowy 

Typ:Rodzaj przedmiotu migracji Egzaminator 

Typ:UUID kod wieloznakowy w następującym formacie: 

„1df8ace4-d8bf-4b6b-aac3-6e13a93a73dc” 

2) Obowiązkowość pól: 

(M) – pola obowiązkowe 

(O) – pola opcjonalne / fakultatywne 


