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Pojęcie (definicja) symulatora 

Według Słownika Języka Polskiego symulator to: 

a) urządzenie imitujące działanie innego urządzenia lub przebieg określonych 

procesów, 

b) program komputerowy odtwarzający działanie pewnych urządzeń lub przebieg 

określonych procesów.  

Nowoczesne symulatory łączą w swojej konstrukcji urządzenia oraz 

oprogramowanie symulacyjne, co sprawia że obie wymienione definicje w 

naturalny sposób stają się komplementarne. 

W niektórych przypadkach słowo symulator jest równoznaczne wyłącznie z 

urządzeniem, na którym trenuje osoba szkolona, nie obejmując innych elementów, 

np. stanowiska instruktora. Częściej jednak symulatorem nazywa się zespół 

złożony ze stanowiska instruktora oraz pewnej liczby stanowisk szkoleniowych, 

stanowiących integralne elementy, pracujące w oparciu o odpowiednie 

oprogramowanie symulacyjne. 

Symulator (lub symulatory) na ogół wchodzą w skład centrum szkoleniowego, 

obejmującego również np. sale obserwacyjne i zaplecze socjalne. 
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Symulatory pełnozakresowe (repliki kabiny pojazdu trakcyjnego) 

Podstawowe rodzaje symulatorów 

 Mogą być wyposażone w platformę ruchomą lub posadowione na podłodze. 

 Osoba ćwicząca na symulatorze jest odizolowana wizualnie oraz akustycznie od 

otoczenia, co zwiększa poziom realizmu symulacji. 

 Przyjmuje się, że dla pełnego wykorzystania potencjału szkoleniowego i badawczego 

takiego symulatora oraz ze względu na bezpieczeństwo osoby szkolonej na jedno 

stanowisko instruktora powinno przypadać tylko jedno stanowisko szkoleniowe. 
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Symulatory pulpitowe 

Podstawowe rodzaje symulatorów 

 Charakteryzują się wiernie odwzorowanym podstawowym wyposażeniem pulpitu 

maszynisty pojazdu trakcyjnego określonej serii. 

 Stanowisko szkoleniowe może być - lecz nie musi - odizolowane wizualnie 

i akustycznie od otoczenia, nie stanowiąc przy tym wiernej kopii kabiny maszynisty. 

 Często stosuje się wymienne wyposażenie pulpitu, dzięki czemu możliwe jest łatwe 

i efektywne zasymulowanie różnych serii pojazdów trakcyjnych. 

 Na jedno stanowisko instruktora zwykle przypada większa liczba stanowisk szkoleniowych. 
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Symulatory kompaktowe 

Podstawowe rodzaje symulatorów 

 Symulatory kompaktowe pełnią zwykle rolę urządzeń uzupełniających w centrach i salach 

szkoleniowych wyposażonych w urządzenia o wyższym standardzie. 

 Na jedno stanowisko instruktora, którym może być dodatkowy komputer PC, zwykle przypada 

większa liczba stanowisk szkoleniowych. Stosuje się również tzw. instruktora wirtualnego. 

 Cechują się wiernie 

odwzorowanych podstawowym 

wyposażeniem pulpitu maszynisty 

pojazdu trakcyjnego określonej 

serii, z dopuszczalnymi 

uproszczeniami w zakresie 

odwzorowania urządzeń mających 

mniejszy wpływ na technikę oraz 

bezpieczeństwo jazdy. 

 Stanowisko szkoleniowe nie jest 

odizolowane od otoczenia, 

stanowiąc w praktyce rodzaj spe-

cjalistycznego biurka. 
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Amatorskie symulatory PC 

Podstawowe rodzaje symulatorów 

 Cechuje je w wielu przypadkach wysokie odwzorowanie audio-wizualne taboru 

kolejowego oraz infrastruktury kolejowej, a w niektórych przypadkach również 

sposobu obsługi taboru kolejowego. 

 Często są to otwarte (open-source) produkty niekomercyjne, tworzone zwykle przez 

grupy pasjonatów transportu kolejowego. 

 Amatorskie symulatory PC 

(które w niektórych 

przypadkach można by 

nazwać raczej grami 

symulacyjnymi) stanowią 

odrębną, specyficzną grupę 

produktów, stosowanych na 

zwykłych komputerach PC 

i nie wykorzystywaną w 

profesjonalnym procesie 

szkoleniowym. 
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Przesłanki do określenia wymagań funkcjonalnych 

dla symulatorów 

Prowadzenie ruchu kolejowego po sieci kolejowej w Polsce (podstawowo po sieci 

zarządzanej przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) charakteryzują trzy 

istotne cechy: 

1) rozległość sieci kolejowej (ok. 20 tys. km linii kolejowych) i jej zróżnicowana 

charakterystyka techniczna (linie jedno- i dwutorowe, równinne i górskie, wiele 

różnych systemów sterowania ruchem kolejowym itp.); 

2) rozmaitość eksploatowanego taboru kolejowego (serii liczących co najmniej 

kilkadziesiąt sztuk pojazdów można policzyć na ok. 30); 

3) zróżnicowanie podmiotowe wśród przewoźników kolejowych (ponad 70 

podmiotów, w tym zarówno duże – eksploatujące po kilkaset pojazdów 

trakcyjnych, jak i małe – dysponujące kilkoma pojazdami). 

Powyższe cechy przekładają się wprost na strategię wdrażania technik 

symulacyjnych do szkolenia i weryfikowania umiejętności maszynistów kolejowych.  
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Obowiązujące wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

Rozporządzenie MIiR z dnia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia 

i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów stwierdza: 

„2. Symulator pojazdu kolejowego może być wykorzystany do prowadzenia szkolenia, jeżeli: 

1) jest wyposażony w pulpit maszynisty pojazdu kolejowego oraz we wszystkie urządzenia 

sterujące, urządzenia bezpiecznej kontroli jazdy pociągu, podzespoły oraz inne elementy 

wchodzące w skład standardowego wyposażenia takiego pulpitu; 

2) umożliwia wizualizację tras stanowiących odzwierciedlenie istniejących albo projekto-

wanych linii kolejowych albo ich odcinków, z widokiem co najmniej przez szybę czołową; 

3) posiada system odtwarzania dźwięków związanych z ruchem pojazdu kolejowego 

i emitowanych przez urządzenia zainstalowane w kabinie maszynisty; 

4)  jest wyposażony w urządzenia łączności pociągowej umożliwiające kontakt pomiędzy 

maszynistą a pracownikiem nadzorującym wykonywane przez niego czynności; 

5) w zakresie swojej funkcjonalności umożliwia odtwarzanie zarówno typowych, jak 

i niestandardowych scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych, 

w szczególności takich jak awaria pojazdu kolejowego, trudne warunki atmosferyczne, 

nieprawidłowe działanie podzespołów, wystąpienie zdarzenia kolejowego lub usterki 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym.” 

Ten zapis eliminuje symulatory 

kompaktowe, ale czy 

rzeczywiście jest to zasadne? 

A jaki powinien być symulator 

do oceny umiejętności 

maszynisty? 
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Obowiązujące wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

Postanowienia rozporządzenia cytowane wyżej, jak również praktyka zagranicznych 

przedsiębiorstw kolejowych, które od wielu już lat stosują techniki symulacyjne do szkolenia 

i egzaminowania maszynistów, pozwalają wysnuć następujące wnioski: 

1) czynny zawodowo maszynista powinien przechodzić szkolenie lub egzamin na 

odwzorowanej infrastrukturze kolejowej, którą zna (zgodnie z posiadanym świadectwem 

maszynisty) lub z którą się zapoznaje w toku szkolenia; 

2) maszynista powinien odbywać szkolenie lub egzamin w kabinie symulatora 

odwzorowującej pojazd trakcyjny o takim samym lub nie różniącym się w sposób istotny 

sposobie obsługi i sterowania od pojazdu/pojazdów, na które maszynista ma autoryzację 

zgodnie z posiadanym świadectwem. 

Powyższe natomiast nie wyklucza: 

a) wykorzystania fikcyjnych odcinków linii kolejowych do zastosowań specjalnych np. do 

badań medycznych maszynistów; 

b) wykorzystania symulatorów kompaktowych do szkolenia maszynistów we wstępnej fazie 

nauki zawodu np. zasady sygnalizacji i prowadzenia ruchu kolejowego. 

Wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące symulatorów powinny uwzględniać 

cel, do którego symulator jest stosowany. 
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Proponowane wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

Proponujemy ustalenie trzech poziomów wymagań dla symulatorów pojazdów 

kolejowych: 

1. Symulator stosowany do nauki zawodu lub doskonalenia umiejętności 

maszynisty powinien spełniać wymagania z obecnie obowiązującego 

rozporządzenia (z dopuszczeniem symulatorów kompaktowych). 

2. Symulator pojazdu kolejowego wykorzystywany do oceny umiejętności 

maszynistów, ich weryfikacji bądź egzaminowania, musi spełniać wymagania 

techniczno-organizacyjne oraz zakres funkcjonalności określone w załączniku 

do rozporządzenia. (W ramach „Demonstratora+” opracowano projekt załącznika do 

rozporządzenia) 

3. Symulator pojazdu kolejowego wykorzystywany do oceny umiejętności bądź 

egzaminowania maszynistów w procesie wydawania lub wznawiania licencji 

maszynisty albo świadectwa maszynisty musi posiadać certyfikat 

potwierdzający spełnienie wymagań określonych w załączniku do 

rozporządzenia, wydany przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie. 
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Proponowane wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

§ 3. 1. System informatyczny symulatora, a w szczególności użyte w nim: obrazy wskazań 

sygnalizatorów przytorowych, wzory wskaźników i tarcz sygnałowych, obrazy sygnałów na 

taborze, sygnały dźwiękowe, sygnały podawane ręcznie, zasady prowadzenia ruchu kolejowego 

i komunikacji z personelem zarządcy infrastruktury kolejowej powinny odpowiadać, z 

zastrzeżeniem ust. 3, przepisom określonym w: 

1) ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. …); 

2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych 

warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U…), zwanym dalej 

„rozporządzeniem w sprawie ruchu kolejowego”; 

a także wymaganiom szczególnym zarządcy infrastruktury kolejowej zarządzającym linią 

kolejową odwzorowaną w systemie symulatora, określonym w jego regulacjach 

wewnętrznych.  

2. System informatyczny symulatora umożliwiającego symulację jazdy kolejowego pojazdu 

trakcyjnego zdolnego do jazdy z prędkością wyższą niż 160 km/h musi być wyposażony w 

symulację urządzeń europejskiego systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągu ETCS, w 

przypadku symulatorów innych kolejowych pojazdów trakcyjnych symulacja systemu ETCS 

jest zalecana. 

3. System informatyczny symulatora umożliwiający symulację jazdy kolejowego pojazdu 

trakcyjnego po odcinku linii kolejowej leżącym na obszarze innego państwa członkowskiego 

UE musi odpowiadać stosownym przepisom obowiązującym na terenie tego państwa. 
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Proponowane wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

§ 6. 1. Symulator powinien umożliwiać realizację programu szkolenia w 

następującym zakresie: 

1) prawidłowego posługiwania się mechanizmami sterowania kolejowego 

pojazdu trakcyjnego oraz wykorzystywania wyposażenia kabiny maszynisty, 

a także obserwacji wskazań wskaźników w kabinie kolejowego pojazdu 

trakcyjnego i ich zastosowania do dalszej jazdy; 

2) opanowanie praktycznych umiejętności oraz nawyków wymaganych do 

prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia pociągów o zróżnicowanej 

konfiguracji w każdych warunkach ruchowych, o różnych porach roku i dnia, 

w dowolnych warunkach atmosferycznych; 

3) weryfikacji wiedzy teoretycznej, a także praktycznego opanowania przepisów 

ruchu i sygnalizacji kolejowej, łącznie z wykorzystaniem nowoczesnego 

systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągu ETCS; 

4) wykształcenia prawidłowych reakcji maszynisty na zdarzenia nietypowe; 

 […] 



Kolej na symulatory – symulatory na kolej (3)  13 października 2015 r., Warszawa  12 

Proponowane wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

5) nabycia przez maszynistę umiejętności rozpoznawania potencjalnych 

zagrożeń i reagowania w sytuacjach niebezpiecznych; 

6) praktycznej nauki procedur podejmowanych w przypadku zdarzeń 

nietypowych i awarii wybranych systemów oraz instalacji pojazdu trakcyjnego 

lub pociągu; 

7) opanowania umiejętności tzw. jazdy ekonomicznej z zachowaniem zasad 

redukcji strat energetycznych (racjonalizacji zużycia energii lub paliwa 

podczas jazdy pojazdem trakcyjnym); 

8) nabycia umiejętności wzajemnej komunikacji pomiędzy maszynistą a innymi 

uczestnikami ruchu kolejowego (m. in. ze służbą ruchu oraz z drużynami 

trakcyjnymi innych pociągów, z drużyną konduktorską własnego pociągu). 
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Proponowane wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

§6.2. W symulatorze powinny być odwzorowane następujące zdarzenia typowe: 

[…] 

3. Symulator powinien co najmniej odwzorowywać następujące zdarzenia 

nietypowe – zamierzone: 

[…] 

4. Symulator powinien co najmniej odwzorowywać następujące zdarzenia 

nietypowe – przypadkowe: 

[…] 

5. Oprogramowanie symulatora powinno uwzględniać awarie, ich symptomy 

oraz objawy dla wszystkich odwzorowanych serii kolejowych pojazdów 

trakcyjnych, w szczególności co najmniej: 

[…] 

6. Symulator powinien zasymulować co najmniej następujące nieprawidłowości 

w składzie pociągu: 

[…] 
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Proponowane wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

§ 7. Symulator powinien pozwalać na: 

1) symulację zjawisk fizycznych związanych z ruchem kolejowego pojazdu 

trakcyjnego i prowadzonego przez niego składu pociągu po nawierzchni toru 

kolejowego (model ruchu, dynamiki pojazdu i składu pociągu, jego interakcji 

z otoczeniem); (do dyskusji) 

2) symulację otaczającego kolejowy pojazd trakcyjny środowiska wraz z innymi 

pociągami (symulacja obrazu, dźwięku oraz odczuć związanych z ruchem 

pojazdu i sytuacją ruchową na linii kolejowej); 

3) symulację różnych odcinków linii kolejowych wraz z wiernym 

odwzorowaniem ich kilometracji oraz wyposażenia technicznego  

i osygnalizowania, jakie faktycznie na nich jest zainstalowane, symulacja 

powinna umożliwiać przejazd odwzorowanymi odcinkami linii kolejowych w obu 

kierunkach i po wszystkich torach szlakowych; 

4) odwzorowanie zróżnicowanej rzeźby terenu, otoczenia naturalnego 

i zagospodarowania obszaru w pobliżu linii kolejowej;   […] 
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Proponowane wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

5) symulowanie zmiennych warunków atmosferycznych i warunków jazdy 

pociągu, pory roku i doby; 

6) symulowanie zachowania pojazdów drogowych na przejazdach kolejowych 

oraz osób, zwierząt i obiektów postronnych na obszarze kolejowym; 

7) generowanie komunikacji pomiędzy pracownikami uczestniczącymi 

w prowadzeniu ruchu kolejowego; 

8) obrazowanie zachowania personelu kolejowego przestrzegającego 

i nieprzestrzegającego zasad prowadzenia ruchu kolejowego; 

9) zmianę danych kolejowego pojazdu trakcyjnego i składu pociągu, w tym 

w szczególności: mocy silnika wskutek zmian napięcia zasilającego, zmiany 

parametrów pojazdu wynikających z symulowanych awarii jego wyposażenia, 

zmiany parametrów prowadzonego składu pociągu wskutek awarii jego 

wyposażenia. 
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Proponowane wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

§ 8. 1. Symulator powinien umożliwiać dokumentowanie przebiegu realizowanych 

na nim ćwiczeń. 

2. Symulator powinien umożliwić tworzenie powtarzalnych, pod względem zadań 

stawianych osobom szkolonym, scenariuszy ćwiczeń. 

3. Symulator powinien pozwalać na interwencyjne modyfikowanie scenariusza przez 

instruktora, jak również doraźne generowanie sytuacji nietypowych w trakcie 

trwania sesji szkoleniowej. 

4. Symulator powinien umożliwiać gromadzenie danych obejmujących informacje co 

najmniej o następujących wielkościach: […] 

5. Symulator powinien umożliwić automatyczną ocenę ćwiczeń wykonywanych 

przez osoby szkolone, zarówno w przypadku wykonania ćwiczenia pozytywnie, 

jak i wykonania ćwiczenia negatywnie. Powinien także umożliwić wprowadzanie, 

do automatycznie generowanego w systemie informatycznym raportu 

z wykonanego ćwiczenia, uwag instruktora z zaznaczeniem, które elementy 

raportu zostały ocenione automatycznie, a które uzupełnił instruktor. 
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Proponowane wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

§ 9. Właściwa realizacja funkcjonalności metodycznej symulatora jest zapewniana przez: 

1) urządzenia techniczne składające się na symulator, w tym: 

a) co najmniej jedną kabinę symulatora sprzężoną z układami umożliwiającymi osobie 

szkolonej odbiór wielkości charakteryzujących aktualny stan symulowanego obiektu: układem 

generowania i prezentacji obrazu, układem do symulacji efektów dźwiękowych, układem 

ruchu, rzeczywistym lub częściowo wirtualnym pulpitem maszynisty, urządzeniami sterowania 

kolejowym pojazdem trakcyjnym, w tym napędem pojazdu i hamulcem pociągu, 

b) układ wizualizacji, 

c) układ ruchu kabiny, (do dyskusji) 

d) układ dźwiękowy, 

e) stanowisko instruktora, 

f) układ komunikacji wewnętrznej pomiędzy stanowiskiem instruktora a stanowiskiem 

szkoleniowym (kabiną), 

g) układ zasilania symulatora, 

h) układy zapewniające bezpieczeństwo osób szkolonych i instruktora; 

2) system informatyczny symulatora, sterujący symulacją: 

a) oparty o odpowiedni model ruchu pojazdu o co najmniej 6 stopniach swobody, (do dyskusji) 

b) pozwalający na realizację ćwiczeń określonych w funkcjonalności metodycznej symulatora, 

c) zawierający układ zbierania danych niezbędnych dla rejestracji i dokumentowania przebiegu 

i wyników ćwiczeń. 
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Proponowane wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

§ 10. 1. Symulator powinien być wyposażony w co najmniej jedną kabinę maszynisty 

współczesnego kolejowego pojazdu trakcyjnego, spełniającą następujące wymagania: 

1) wygląd oraz wyposażenie wnętrza kabiny maszynisty powinno być maksymalnie zbliżone 

do wnętrza kabiny rzeczywistego pojazdu trakcyjnego, zapewnić porównywalne (tzn. nie 

gorsze) warunki pracy dla szkolonej osoby, szczególnie pod względem: wymaganych 

wymiarów gabarytowych, ergonomii, przewietrzania oraz temperatury; pulpit maszynisty, 

w stosunku do założonego poziomu odwzorowania kabiny lokomotywy, może zostać 

zmodyfikowany jedynie w zakresie wynikającym z modyfikacji wymuszonej 

zaimplementowaniem systemu ETCS; 

2) elementy niezbędne do sterowania pojazdem, tj. dostępne dla maszynisty manipulatory, 

mają zapewniać takie same jak w rzeczywistości warunki ich użycia (wymagana siła, 

kierunek działania, towarzyszący dźwięk przy ich użyciu – dopuszczalna rozbieżność 

tylko w zakresie naturalnie występującej w poszczególnych egzemplarzach danej 

odwzorowywanej serii pojazdu trakcyjnego);  

3) fotel maszynisty wraz z systemem ruchu ma zapewnić właściwe odczuwanie mechaniki 

ruchu pojazdu trakcyjnego prowadzącego skład pociągu; (do dyskusji) 

4) kabina maszynisty powinna być wyposażona w symulatory odbioru i odpowiedniej reakcji 

na sygnały SHP i sygnały ETCS (dotyczy pojazdów nowej generacji);  […] 
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Proponowane wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

5) kabina maszynisty powinna być wyposażona w symulatory radia kabinowego 

pracującego w systemach: […] 

6) stanowisko szkoleniowe powinno być wyposażone w system łączności z pasażerami 

(telefon pokładowy – rozgłoszeniowy), który można wykorzystać również do 

prowadzenia rozmów z instruktorem nie związanych bezpośrednio z prowadzeniem 

ruchu kolejowego (np. problemy z działaniem symulatora, sprawy natury osobistej, 

konieczność przerwania sesji symulacyjnej itd.); 

7) kabina maszynisty powinna być wyposażona w niewielkie pomieszczenie (w którym 

zmieści się jedna osoba), imitujące przedział maszynowy lokomotywy; pomieszczenie 

to ma służyć do wyćwiczenia nawyku ewakuacji maszynisty w perspektywie 

nieuniknionego wypadku; w pomieszczeniu tym może być umieszczony panel 

wizualny imitujący podzespoły pojazdu trakcyjnego i składu pociągu.  

2. Kabina symulatora powinna być wyposażona w kamerę skierowaną na osobę szkoloną 

i pulpit maszynisty, umożliwiającą obserwację osoby szkolonej. 
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Proponowane wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

§ 11. 1. Symulator powinien być wyposażony w wielokanałowy system cyfrowy generujący 

efekty dźwiękowe słyszane przez osobę szkoloną w kabinie rzeczywistego pojazdu 

trakcyjnego, w tym zapewniający w szczególności:  […] 

2. System powinien umożliwiać osobie szkolonej ocenę kierunku źródła emisji każdego z 

generowanych dźwięków. 

§ 12. 1. Symulator powinien być wyposażony w komputerowy układ generowania 

„trójwymiarowego”, barwnego obrazu wirtualnego środowiska widzianego z kabiny 

symulatora. 

[…] 

4. Układ projekcji obrazu powinien w realistyczny sposób odwzorowywać czynniki 

wpływające na ograniczenie widoczności z kabiny, takie jak: [opady, mgły…] 

5. Układ projekcji obrazu powinien również realistycznie odwzorowywać efekt jazdy nocnej 

[…] 

6. W zakresie przytorowej sygnalizacji świetlnej system wizualizacji powinien 

odwzorowywać widoczność i rozróżnialność sygnałów nadawanych przez sygnalizatory 

z wirtualnej odległości mierzonej wzdłuż linii kolejowej analogicznej do występującej 

w warunkach naturalnych, zgodnie z przepisami dotyczącymi usytuowania i wymaganej 

widoczności sygnalizatorów 
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Proponowane wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

§ 13. 1. Symulator powinien być wyposażony w układ ruchu o sześciu stopniach swobody, 

to znaczy umożliwiający zmianę położenia kabiny symulatora wzdłuż 

i wokół osi podłużnej, poprzecznej i pionowej. 

2. Układ ruchu powinien generować ruchy kabiny symulatora, które w połączeniu z układem 

wizualizacji oraz systemem dźwiękowym umożliwią odwzorowanie odczuć osoby 

szkolonej związanych z przyspieszaniem i hamowaniem pojazdu trakcyjnego i pociągu, 

oddziaływaniem sił odśrodkowych podczas jazdy przez łuki i rozjazdy, oddziaływaniem 

składu pociągu na pojazd trakcyjny, pokonywaniem nierówności nawierzchni toru 

kolejowego, kolizjami z pojazdami drogowymi itp. 

(Potrzeba zastosowania mechanizmu ruchu do dyskusji) 

 

4. Nie wymaga się wyposażania w mechanizm ruchu symulatorów, które są 

wykorzystywane wyłącznie do kwalifikacji wstępnej kandydatów na maszynistów oraz 

szkolenia podstawowego maszynistów w zakresie obsługi pojazdu trakcyjnego, 

praktycznego stosowania przepisów dotyczących prowadzenia ruchu kolejowego oraz 

reguł postępowania w sytuacjach nietypowych i awaryjnych. 
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Proponowane wymagania techniczne i funkcjonalne 

dla symulatorów 

Kolejne postanowienia projektu załącznika do rozporządzenia dotyczą: 

― wymagań dla wyposażenia stanowiska instruktora; 

― wymagań dotyczących scenariuszy szkoleniowych; 

― zakresu doraźnej ingerencji instruktora w scenariusz sesji symulacyjnej; 

― wymagania dotyczące baz danych osób szkolonych i instruktorów. 

 

 

Po skonsultowaniu projektu rozporządzenia z zainteresowanymi 

przewoźnikami IKKU i Instytut Kolejnictwa przekażą projekt do Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju celem podjęcia działań zmierzających do przyjęcia 

ww. rozporządzenia. 
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Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji 


