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Dlaczego „kolej na symulatory”? 

 Obecnie na kolei w Polsce pracuje ok. 17.500 maszynistów, z których w 

najbliższych latach ok. 30% odejdzie na emerytury; 

 Zatem należy przewidywać naukę zawodu maszynisty i przyjęcie do pracy 

ok. 5.000 młodych ludzi; 

 W międzyczasie zanikła tradycyjna ścieżka nauki zawodu: warsztat – jazda 

za pomocnika – przejście „na prawą stronę”; 

 Wielu młodych ludzi – kandydatów na maszynistów – nie ma wykształcenia 

technicznego, co zwiększa wymagany nakład pracy podczas nauki zawodu; 

 Podwyższanie prędkości jazdy pociągów stawia wyższe wymagania 

zdolnościom psychicznym maszynistów; 

 Zagęszczanie ruchu pociągów na głównych liniach powoduje, że od 

maszynisty oczekuje się szybkiej reakcji i sprawnego podejmowania decyzji 

w sytuacji awarii czy zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pociągów. 
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Symulator do badania maszynistów parowozów 

Pierwsze symulatory w Polsce 

 Uruchomiony przed II wojną światową służył do badań maszynistów przez 

Biuro Badań Psychotechnicznych PKP. 
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Symulator lokomotywy elektrycznej z rozruchem oporowym serii EP09 

 Zbudowany w 1999 r., wciąż w użytkowaniu (CS w Warszawie), choć 

technika wizualizacji linii kolejowej jest już przestarzała. 

Pierwsze symulatory w Polsce 
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Symulator zespołu trakcyjnego EN76 z rozruchem tyrystorowym 

Symulatory nowej generacji uruchomione przez 

przewoźników 

 Zbudowany 

w 2014 przez 

AutoComp 

(wizualizacja: 

Krauss-Maffei 

Wegmann) dla 

spółki Koleje 

Mazowieckie; 

 Bez mechanizmu 

ruchu kabiny; 

 W bazie danych 

symulatora ok. 

50 km linii 

kolejowych. 
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Symulator lokomotywy elektrycznej (EP09 + ES64U4 Husarz) 

 Zamówiony przez 

PKP Intercity ; 

 Zbudowany przez 

AutoComp 

(wizualizacja: 

Krauss-Maffei 

Wegmann); 

 IK opracował SIWZ, 

uczestniczył w 

procesie budowy 

i uruchamiania 

symulatora; 

 W bazie 350 km linii 

(w 4 odcinkach), w 

tym przejście na sieć 

DB Netz. 

 Jedna ruchoma platforma z sześcioma serwomotorami, 

dwie kabiny wymienne. 

Symulatory nowej generacji uruchomione przez 

przewoźników 
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Uwarunkowania racjonalnego wdrożenia symulatorów 

do szkolenia maszynistów w Polsce 

 W Polsce przewozy wykonuje ponad 70 przewoźników. Większość z nich nie 

zakupi własnych symulatorów z powodów ekonomicznych. 

 Wykonanie dobrej wizualizacji odcinka linii kolejowej wymaga dużego nakładu 

pracy. Zasadne zatem jest, aby ten sam plik opisujący linię kolejową mógł być 

odczytany w wielu symulatorach. 

 Dotyczy to również scenariuszy symulacyjnych. Umożliwiłoby to np. 

trenowanie postępowania w sytuacji, w których doszło uprzednio do wypadku. 

 Również baza informacji o maszyniście mogłaby być przekazywana wraz 

z nim do innego przewoźnika, jeśli zmienia on pracodawcę. 

Powyższe oznacza, że w Polsce powinniśmy sukcesywnie budować system 

szkoleń z wykorzystaniem symulatorów. Symulatory powinny pracować w sieci, 

tak aby mogły wymieniać dane i zasoby. W przyszłości powinno być możliwe 

połączenie symulatorów dla maszynistów z symulatorami dla dyżurnych ruchu 

(np. ćwiczenie prowadzenia ruchu z wykorzystaniem ETCS). 
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Dotychczas: 

Przesłanki prawne dotyczące zastosowania symulatorów 

do szkolenia maszynistów 

 Maszyniści prowadzący pociągi z prędkością > 120 km/h przechodzą 

raz w roku szkolenie na symulatorze w wymiarze 1 godziny. 

Przyjęte (punkt pierwszy wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 r.): 

 Każdy czynny zawodowo maszynista obowiązany jest odbyć co roku 

szkolenie na symulatorze w wymiarze min. 3 godzin. 

 Szkolenie na symulatorze może zastąpić szkolenie w pojeździe trakcyjnym 

w stosunku 1 godz. symulatora ~ 5 godz. jazdy w pojeździe, ale nie więcej 

niż 50 godzin jazdy w pojeździe trakcyjnym. 

 Symulatory mogą być stosowane do innych celów np. do oceny 

postępowania maszynisty w „trudnych” sytuacjach. 

Dlaczego akurat 3 godziny? 

Czy te 3 godziny można podzielić na 

bloki, czy muszą być w jednej sesji? 

Czy szkolenie „zalicza” również 

obserwacja jazdy innego 

maszynisty? 

Jakie mają być kryteria tej oceny 

i kto ma je opracować? 

Jakie wymagania powinien 

spełniać symulator, aby ta ocena 

była możliwie obiektywna? 
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Czy jesteśmy w stanie zbudować w Polsce symulator 

na bazie krajowej wiedzy i doświadczenia? 

Celem udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie podjęto realizację projektu 

badawczo-rozwojowego, który uwzględnia w szczególności: 

 określenie formatów zapisywania informacji nt.: obrazu linii kolejowej, 

scenariuszy symulacyjnych, referencyjnych baz danych i oceny maszynisty, 

zdefiniowanie interfejsów dla maszynistów-instruktorów (schematy układów 

torowych, symbolika parametrów scenariuszy i zdarzeń itp.); 

 metodologię wizualizacji linii kolejowej z maksymalnym wykorzystaniem 

cyfrowych danych geodezyjnych, opisu linii kolejowej itp.; 

 zastosowanie najnowszych technik generacji obrazu i obróbki danych; 

 zbudowanie demonstratora symulatora. 

Projekt wykonują eksperci z Instytutu Kolejnictwa, Wojskowej Akademii Technicznej, 

firmy informatycznej Qumak S.A., oraz IKKU Sp. z o.o. (firma szkoleniowa). Projekt 

jest dofinansowywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 

programu Demonstrator+. 
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TAK – jesteśmy w stanie zbudować w Polsce symulator 

na bazie krajowej wiedzy i doświadczenia 

Prace w ramach projektu pn. Nowoczesny demonstrator symulatora dla 

operatorów pojazdów szynowych zwiększający efektywność i bezpieczeństwo ich 

działania biegną zgodnie z harmonogramem. Na dzień dzisiejszy można 

stwierdzić, że: 

 jesteśmy w stanie w Polsce zbudować symulator na bazie 

posiadanej wiedzy i doświadczenia ekspertów krajowych; 

 symulator będzie znacznie lepiej odpowiadał warunkom prowadzenia ruchu 

kolejowego na polskiej sieci niż symulatory zagraniczne; 

 budowa krajowego symulatora tworzy szansę na rozwój 

sieci szkoleniowej w sposób racjonalny i skoordynowany. 

W ramach projektu Demonstrator+ oprócz tematów technicznych są opracowywane 

tematy nakierowane na racjonalne wykorzystanie symulatorów w procesie szkolenia 

maszynistów/kandydatów na maszynistów. Rezultaty tych prac poddane zostaną pod 

dyskusję w ramach dzisiejszego seminarium. 
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Dziękuję za uwagę 


