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Zwiększenie konkurencyjności kolei w stosunku do innych gałęzi transportu 

osiągamy poprzez skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich oraz 

skrócenie czasu dostarczenia ładunków, które są następstwem zarówno 

modernizacji linii kolejowych i taboru kolejowego, jak i posiadania przez 

przewoźników wysoko wykwalifikowanej kadry maszynistów. 

 

Narzędziem doskonale wspomagającym proces szkolenia maszynistów jest 

symulator pojazdu kolejowego. Pozwala on m. in. na przećwiczenie sytuacji, 

które w praktyce występują bardzo rzadko, ale jeżeli do nich dojdzie, stwarzają 

duże niebezpieczeństwo w ruchu kolejowym.   

Symulatory na kolej – kolej na symulatory 
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Aby symulatory stanowiły faktyczną pomoc w wykonywaniu obowiązków 

służbowych przez maszynistów, stworzony na ich potrzeby świat wirtualny musi 

być jak najbardziej rzeczywisty, tak by osoby korzystające z symulatora nie 

traktowały go jako gry komputerowej. Realność symulacji pomaga w sposobie jej 

odbioru przez użytkowników (kursantów, instruktorów, decydentów, …). 

W tym celu realizowane w ramach projektu Demonstrator+ tzw. „zadania 

szkoleniowe” IKKU i IK pokazują po spełnieniu jakich warunków i w którym 

momencie procesu kwalifikacyjnego, szkoleniowego i egzaminacyjnego osób 

prowadzących pojazdy kolejowe efektywnie włączyć sesje symulacyjne. 

Zadania te są ukierunkowane na jak najbardziej racjonalne i efektywne 

wykorzystanie symulatorów w procesie szkoleniowym, a nie implementację 

obowiązujących przepisów. Zakładamy, że przepisy powinny być dostosowane do 

wyników prac uzyskanych w ramach projektu Demonstrator+. 

Symulator kolejowy ≠ Gra komputerowa 
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Definicje 

Sceneria – graficzne zobrazowanie drogi kolejowej wraz z otoczeniem, z określonymi 

parametrami zmiennymi (np. pora roku, pora dnia, warunki atmosferyczne). 

Scenariusz– zasymulowane warunki właściwe dla danej sesji symulacyjnej, na które składają 

się w szczególności: sceneria, zestaw zdarzeń typowych i nietypowych związanych w ruchem 

pociągu po odwzorowanej linii kolejowej, a także pozostające w stosunku niezależnym do 

scenerii i zestawu zdarzeń parametry prowadzonego pociągu (seria pojazdu trakcyjnego oraz 

rodzaj i masa pociągu) 

Profil jazdy – komplet zasymulowanych warunków właściwych dla danej sesji symulacyjnej, 

na który składają się scenariusz oraz zestaw zdarzeń związanych z prowadzonym pojazdem 

trakcyjnym i składem pociągu (przełączanie urządzeń w trakcie jazdy, lokalizacja usterek 

i dokonywanie przełączeń umożliwiających kontynuowanie jazdy itp.). 

Sesja symulacyjna (zadanie szkoleniowe) – ćwiczenie realizowane na symulatorze według 

przygotowanego profilu jazdy, zakończone oceną. Kompletne zdefiniowanie sesji 

symulacyjnej wymaga określenia profilu jazdy, sposobu przygotowania szkolonego do 

ćwiczenia, sposobu asystowania szkolonemu w trakcie sesji (instruktor towarzyszący 1:1, 

instruktor nadzorujący kilku szkolonych, instruktor nadzorujący ćwiczenie zdalnie, instruktor 

wirtualny tj. oprogramowanie szkoleniowe), sposobu oceny rezultatów sesji 

Ścieżka szkoleniowa – zestaw zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym sesji na 

symulatorze, którego celem jest przekazanie, poszerzenie lub weryfikacja wiedzy 

maszynisty/kandydata na maszynistę, niezbędnej do prawidłowego wykonywania zawodu 
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Zadania szkoleniowe  
w ramach projektu Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów 
szynowych zwiększający efektywność  i bezpieczeństwo ich działania 

Wykonywane prace: 

1. Określenie parametrów charakteryzujących sesje symulacyjne, tj.:  

 cel: rekrutacyjny, weryfikacyjny, profilaktyczny, doświadczalny, edukacyjny            

i egzaminacyjny. 
 

 przedmiot : test sprawnościowy, znajomość przepisów ruchu kolejowego, 

obsługa pojazdu trakcyjnego, usuwanie usterek w pojeździe trakcyjnym, 

postępowanie w sytuacjach nietypowych, technika jazdy (np. jazda 

energooszczędna, ciężki pociąg towarowy, pociąg z TWR, liście na szynach 

itp.). 
 

 uczestnik: kandydat na maszynistę, praktykant na stanowisko maszynisty,  

pomocnik maszynisty, maszynista, instruktor. 
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Wykonywane prace (c.d.): 

2. Określenie ścieżek szkoleniowych, tj. zestawów zajęć teoretycznych i praktycznych, 

w tym sesji na symulatorze (z wykorzystaniem kombinacji powyższych parametrów sesji): 

 Ścieżka rekrutacyjna kandydata na stanowisko maszynisty; 

 Ścieżka edukacyjna/egzaminacyjna – kandydat odbywający szkolenie na licencję 

maszynisty; 

 Ścieżka edukacyjna/egzaminacyjna – kandydat odbywający szkolenie na świadectwo 

maszynisty; 

 Ścieżka egzaminacyjna – maszynista/pomocnik maszynisty czynny zawodowo 

poddany egzaminowi okresowemu; 

 Ścieżka weryfikacyjna – pracownik po przerwie w wykonywaniu czynności maszynisty; 

 Ścieżka edukacyjno-profilaktyczna – maszynista/pomocnik maszynisty czynny 

zawodowo uczestniczący w pouczeniach okresowych; 

 Ścieżka doświadczalna – maszynista instruktor, inny pracownik upoważniony. 

Zadania szkoleniowe  
w ramach projektu Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów 
szynowych zwiększający efektywność  i bezpieczeństwo ich działania 
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Wykonywane prace (c.d.): 

3. Określenie sposobu oceny sesji. Ogromną zaletą zastosowania symulatorów 

do celów szkoleniowych jest fakt, że ocena jazdy maszynisty w symulatorze może 

być zobiektywizowana i w przeważającej części zautomatyzowana. Takich 

możliwości na rzeczywistym pojeździe trakcyjnym nie ma, chyba że byłby 

wyposażony dodatkowo w aparaturę rejestrującą komplet czynności maszynisty 

i parametrów przejazdu. 

 

4. Charakterystyka parametrów, które powinny być rejestrowane podczas 

poszczególnych sesji. Wybór odpowiednich parametrów zależy od celu sesji i profilu 

jazdy. 

Zadania szkoleniowe  
w ramach projektu Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów 
szynowych zwiększający efektywność  i bezpieczeństwo ich działania 
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Profil jazdy w sesji rekrutacyjnej 

Profil jazdy w sesji rekrutacyjnej ma za zadanie sprawdzanie predyspozycji i cech 

psychomotorycznych kandydatów na stanowisko maszynisty pojazdów kolejowych. 

Po kwalifikacji wstępnej kandydata należy skierować do odbycia ćwiczenia na symulatorze 

w wymiarze 1 godziny, w którym zostaną sprawdzone predyspozycje i cechy kandydata. 

Sceneria profilu jazdy: nieskomplikowany odcinek drogi kolejowej ze zmieniającymi się 

warunkami atmosferycznymi oraz pojawiającymi się przeszkodami na torach. Wskazania 

sygnalizatorów o charakterze podstawowym, nie wymagającym szczegółowej wiedzy 

z zakresu sygnalizacji kolejowej celem rozpoznania ich znaczenia. Można także zastosować 

zmiany obrazów wyświetlanych na semaforach na sygnał „Stój”, bez usterek pojazdu oraz 

prowadzonego pociągu. 

Prowadzący ćwiczenie projektując scenariusz powinien brać pod uwagę to, że warunki 

atmosferyczne, przeszkody na torach oraz obrazy na sygnalizatorach powinny zmieniać się 

w sposób nagły i nieprzewidywalny. 

Po pełnej kwalifikacji kandydat kierowany jest na kurs licencji maszynisty. 
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Profile jazdy podczas sesji szkoleniowych na licencję 

maszynisty 

Profile jazdy podczas sesji na licencję maszynisty mają charakter szkoleniowo-

egzaminacyjny.  

Sceneria profilu powinna być urozmaicona, zawierać różne odcinki linii kolejowych, 

w tym o różnej geometrii (łuki, wzniesienia) i charakterystyce technicznej (jeden, dwa lub 

więcej torów, wyposażenie w urządzenia srk), w różnych porach doby oraz warunkach 

atmosferycznych.   

W ramach szkolenia na licencję maszynisty kandydat odbywa trzy sesje edukacyjne –

jedną po każdym etapie nauki, tj. obejmującą zagadnienia: 

 hamulców kolejowych, urządzeń automatyki bezpieczeństwa, czujności, łączności 

(3 godz.); 

 infrastruktury kolejowej, sygnalizacji i techniki prowadzenia ruchu kolejowego (4 godz.); 

 zasad postępowania w razie wystąpienia poważnego wypadku lub innych zdarzeń 

kolejowych (3 godz.). 
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Każda kolejna sesja powinna odznaczać się wyższym stopniem skomplikowania 

warunków technicznych infrastruktury kolejowej, rozmieszczenia urządzeń srk, 

warunków prowadzenia ruchu kolejowego, natomiast nie powinna obejmować usterek 

pojazdu trakcyjnego i prowadzonego pociągu. 

W końcowej fazie szkolenia należy zastosować sesję egzaminacyjną  (1 godz.) 

sprawdzającą nabytą wiedzę, przyswojone umiejętności oraz kwalifikacje pozwalające 

kandydatowi podjąć dalsze etapy szkolenia. Sesja ta powinna mieć charakter 

przeglądowy (obejmować zagadnienia ujęte w programie zajęć teoretycznych)                          

i reprezentatywny dla zakresu objętego szkoleniem   

Obecnie w czasie szkolenia na licencję nie ma elementu egzaminacyjnego na 

symulatorze. Szkolenie na licencję jest aktualnie szkoleniem teoretycznym, 

wykorzystanie symulatora może wnieść element praktycznego zastosowania wiedzy 

nt. zasad prowadzenia ruchu kolejowego. 

Profile jazdy podczas sesji szkoleniowych na licencję 

maszynisty (c.d.) 
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Profile jazdy podczas sesji szkoleniowych na świadectwo 

maszynisty 

Profile jazdy podczas sesji w ramach szkolenia na świadectwo maszynisty mają 

charakter szkoleniowo-egzaminacyjny. Jazdy na symulatorze mają za zadanie 

ugruntowanie wiedzy we wszystkich aspektach pracy maszynisty (zasady 

prowadzenia ruchu kolejowego, obsługa pojazdu trakcyjnego, technika prowadzenia 

pociągu). 

Scenariusze użyte w trakcie ćwiczeń powinien odzwierciedlać codzienną pracę 

maszynisty, a przede wszystkim zawierać sytuacje wyjątkowe, rzadko 

spotykane w pracy maszynisty, dotyczące sytuacji ruchowych, zdarzeń 

nietypowych przy prowadzonym pociągu oraz usterek obsługiwanego pojazdu 

trakcyjnego, takie jak np.: wygaśnięcie wskazań semafora, wtargnięcie osoby na tory, 

ułożenie drogi przebiegu pociągu w niewłaściwym kierunku, uszkodzenie pojazdu, 

informacja o zadziałaniu urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT) itp. 
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Szkolenie w ramach świadectwa maszynisty składa się z kilku etapów, po których 

należy zastosować zestaw jazd treningowych na symulatorze. Pierwszą jazdę, w 

wymiarze jednej godziny, należy przeprowadzić po pierwszych dwóch 

etapach szkolenia, czyli stażu stanowiskowym oraz zajęciach teoretycznych. 

W kolejnych etapach jazd praktycznych na pojeździe jazdy na symulatorze 

powinny stanowić maksymalnie 40%-50% czasu przeznaczonego na jazdy na 

pojeździe trakcyjnym (ostateczną decyzję podejmuje przewoźnik, w zależności od 

charakteru wykonywanej pracy i dostępności stosownych symulatorów). 

Profile jazdy podczas sesji szkoleniowych na świadectwo 

maszynisty (c.d.) 
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Na koniec szkolenia należy przeprowadzić jazdę egzaminacyjną  (stanowiącą 

element egzaminu końcowego na świadectwo maszynisty) w wymiarze jednej 

godziny, przed przystąpieniem maszynisty-stażysty do teoretycznego egzaminu 

końcowego. 

Racjonalne jest także stosowanie jednej godziny jazdy na symulatorze podczas 

sprawdzianu wiedzy i umiejętności na poszczególne pojazdy trakcyjne.  

Natomiast sprawdzenie znajomości infrastruktury kolejowej dla poszczególnych 

odcinków linii (dawniej tzw. znajomość szlaku) należy wykonywać na pojeździe 

trakcyjnym, nie należy go zastępować jazdami na symulatorze. 

Samo zapoznawanie się ze szlakiem – w szczególności odnowienie znajomości 

szlaku – może odbywać się za pomocą środków audiowizualnych czy e-learningu 

(niekoniecznie na symulatorach), co może być dobrym rozwiązaniem dla małych 

przewoźników, którzy mają stosunkowo niewielką ilość pociągów prowadzą różnymi 

trasami. 

Profile jazdy podczas sesji szkoleniowych na świadectwo 

maszynisty (c.d.) 
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Profil jazdy podczas okresowych sprawdzianów wiedzy 

i umiejętności 

Profil jazdy podczas sesji w ramach egzaminu okresowego ma charakter 

egzaminacyjny. Jazda na symulatorze ma za zadanie sprawdzenie wiedzy 

i umiejętności czynnych zawodowo maszynistów i pomocników maszynisty. 

 

Egzamin okresowy/sprawdzian wiedzy i umiejętności drużyn trakcyjnych jest 

obowiązkowym wymogiem dla pracodawcy. Sprawdzian przeprowadzany jest 

okresowo, nie rzadziej niż raz na trzy lata (egzaminy okresowe nie rzadziej niż raz na 

cztery lata), jest to egzamin pisemny z ogólnej wiedzy: przepisów i sygnalizacji 

kolejowej, budowy pojazdów trakcyjnych, obsługi hamulców kolejowych oraz 

bezpiecznego wykonywania czynności. Po egzaminie teoretycznym należy 

przeprowadzić sprawdzian na symulatorze (zastępujący jazdę na pojeździe). 
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Profil jazdy podczas weryfikacji wiedzy maszynistów 

Profil jazdy podczas sesji weryfikacyjnej ma charakter szkoleniowo-egzaminacyjny. Jazda na 

symulatorze w pierwszej części sesji szkoleniowej ma za zadanie przećwiczenie pewnych 

sytuacji, w drugiej –  sprawdzenie wiadomości i umiejętności. 

 

Cykl szkolenia zakończony egzaminem weryfikacyjnym lub sprawdzianem wiedzy 

i umiejętności stosuje się w przypadku przerwy w wykonywaniu czynności maszynisty 

spowodowanej chorobą lub inną nieobecnością. W takim przypadku pracodawca kieruje 

maszynistę na badania kontrolne, maszynistę poddaje się także przygotowaniu 

zawodowemu w postaci jazd na pojeździe trakcyjnym, zakończonych egzaminem 

weryfikacyjnym. W czasie trwania przygotowania zawodowego należy przeprowadzić dwie 

godziny jazdy na symulatorze, a przed przystąpieniem do egzaminu/sprawdzianu 

maszynistę należy poddać jeździe egzaminacyjnej (½ godziny). Ćwiczenia oraz jazda 

egzaminacyjna powinny zawierać zdarzenia związane z wszystkimi elementami pracy: 

sygnalizacja, przepisy i infrastruktura kolejowa, uszkodzenia obsługiwanego pojazdu, 

zdarzenia związane z prowadzonym pojazdem. Sceneria urozmaicona: różne warunki 

atmosferyczne, różne pory doby. 
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Zakres weryfikacji po wypadku stosuje się w zależności od rodzaju zdarzenia oraz roli, 

jaką odegrał maszynista. Scenariusz pewien być tak zaprojektowany, aby zbadać reakcję 

maszynisty w sytuacjach stresu, zdarzeń nietypowych oraz sytuacjach zbliżonych do 

zdarzenia, w którym uczestniczył maszynista. 

Jazdy symulacyjno-weryfikujące powinno się stosować także: po zmianie przepisów, 

po zmianie serii pojazdu trakcyjnego (rozszerzenie świadectwa maszynisty o nowy pojazd), 

po zmianie rodzaju prowadzonych pociągów lub rodzaju wykonywanej pracy np. praca 

pociągowa, praca manewrowa. Profil jazdy powinien być dostosowany odpowiednio do celu 

przeprowadzanej sesji szkoleniowo-egzaminacyjnej 

Profil jazdy podczas weryfikacji wiedzy maszynistów (c.d.) 
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Profil jazdy podczas pouczeń okresowych drużyn trakcyjnych 

Profil jazdy podczas sesji w ramach pouczeń okresowych ma charakter szkoleniowy. 

Ćwiczenie ma za zadanie ugruntowanie prawidłowych zachowań i uniknięcie rutyny w pracy 

maszynisty 

Maszynista czy pomocnik maszynisty  ma obowiązek uczestnictwa w pouczeniach 

okresowych wyznaczonych w roku kalendarzowym, w trzech cyklach po 8 godzin 

lekcyjnych. W trakcie pouczeń omawiane są bieżące zagadnienia dotyczące bezpiecznego 

prowadzenia ruchu kolejowego, odnotowanych ostatnio zdarzeń kolejowych, przepisów 

sygnalizacji i ruchu kolejowego, obsługi pojazdu trakcyjnego, oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Po odbyciu zajęć teoretycznych powinno odbyć się ćwiczenie na symulatorze. Zajęcia 

mogą odbyć się w wymiarze ½ - 1 godziny w zależności od bieżących potrzeb oraz 

scenariusza opracowanego przez prowadzącego zajęcia. Zakres scenariusza powinien 

pozwolić na sprawdzenie umiejętności maszynisty w zakresie reagowania przede wszystkim na 

sytuacje nietypowe. Powinien też uwzględniać sytuacje, w których doszło do zdarzeń 

kolejowych w okresie od poprzedniego pouczenia okresowego. 
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Profil jazdy podczas testów doświadczalnych 

W trakcie przeprowadzania jazd w profilu doświadczalnym testować można nowe 

rozwiązania konstrukcyjne, nowo wprowadzane przepisy (przed ich wprowadzeniem), 

odtwarzanie zdarzeń kolejowych w celu ich analizy (np. komisje powypadkowe). 

Ćwiczenia na symulatorze mogą także pomagać w analizie zachowań oraz badać 

cechy psychofizyczne konkretnego maszynisty. 

Uczestnikiem oraz prowadzącym ćwiczenie może być – w zależności od programu 

badań – ta sama osoba testująca dane rozwiązania lub sytuacje.  

Zakres scenariusza, czas ćwiczenia oraz sceneria uzależnione są od charakteru testu 

lub celu prowadzonych badań, i określane przez prowadzącego doświadczenia 
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Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji 


