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Wpływ poziomu stresu na proces podejmowania decyzji (1) 

Dlaczego na kolei symulatory 

są potrzebne? 

 Techniki symulacyjne do kwalifikacji kandydatów, szkolenia i weryfikacji 

umiejętności personelu zastosowano w pierwszej kolejności w transporcie 

lotniczym. 

 Badania zachowań ludzi w sytuacjach stresowych podjęto na większą skalę ze 

względu na rozwój zastosowań reaktorów jądrowych np. w elektrowniach. 

 W wielu systemach sterowania, również w transporcie kolejowym, człowiek jest 

najsłabszym ogniwem łańcucha wypracowywania decyzji. 

 Przytoczona dalej analiza i dane pochodzą z opracowania dra M. Borysiewicza 

Wykorzystanie probabilistycznych analiz bezpieczeństwa (PSA) w tworzeniu 

wymogów bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowych, Warszawa 2010 r. 
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Wpływ poziomu stresu na proces podejmowania decyzji (2) 

Dlaczego na kolei symulatory 

są potrzebne? 

 Bardzo niski (niewystarczający, 

aby zachować odpowiedni poziom 

czujności przy wykonywaniu zadań). 

 Optymalny (ułatwiający 

wykonywanie zadań). 
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Wpływ poziomu stresu na proces podejmowania decyzji (3) 

Dlaczego na kolei symulatory 

są potrzebne? 

 Umiarkowanie wysoki (w 

umiarkowany sposób przeszkadza 

w wykonywaniu zadań). 

 Bardzo wysoki (stwarza poczucie 

zagrożenia, blokuje racjonalną analizę 

sytuacji i skuteczne podejmowanie 

prawidłowych decyzji). 
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Niezawodność różnych ogniw (operatorów) procesu decyzyjnego 

Dlaczego na kolei symulatory 

są potrzebne? 
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działań operatora 

w warunkach 

ograniczonej 

funkcjonalności 

Zmniejszenie poziomu stresu operatora 

poprzez „przyzwyczajenie” go do 

postepowania w sytuacjach nietypowych 

metodami symulacyjnymi 
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 Obecnie na kolejach 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. 

Dlaczego na kolei symulatory 

są potrzebne? 

Inne przesłanki zastosowania symulatorów do szkolenia maszynistów 
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Wybrane krajowe regulacje prawne 

odnoszące się do zastosowań symulatorów 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 roku 

w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. z 2014 r., poz. 211); 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 roku 

w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. z 2014 r., poz. 212); 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. 

w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów 

na maszynistów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1566); 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 roku 

w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio 

związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz 

z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 46). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie 

świadectwa maszynisty postanawia: 

 

§ 5. […] 6. Część praktyczna egzaminu polega na sprawdzeniu, za pomocą jazd praktycznych 

na sieci kolejowej, umiejętności prowadzenia pojazdu kolejowego oraz wykonywania innych 

czynności związanych z obsługą pojazdu kolejowego. Dopuszcza się wykorzystanie 

symulatora pojazdu kolejowego w celu oceny stosowania zasad eksploatacji i działań 

maszynisty w trudnych sytuacjach. […], 

 

§ 10. 1. Szkolenie przy użyciu symulatora pojazdu kolejowego przeprowadza się nie rzadziej 

niż raz w roku w wymiarze 3 godzin. 

2. Szkolenie przy użyciu symulatora pojazdu kolejowego powinno umożliwiać ocenę sposobu 

obsługi pojazdu kolejowego przez maszynistę, a także jego reakcji w sytuacjach 

standardowych i nadzwyczajnych, w różnych porach doby. Szkolenie powinno być 

przeprowadzane w sposób umożliwiający odtworzenie różnorodnych scenariuszy 

eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych. 

Krytyczne spojrzenie na regulacje prawne 

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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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? 

Krytyczne spojrzenie na regulacje prawne 
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Termin wejścia w życie obowiązkowego 3-godzinnego szkolenia na 

symulatorze (1 stycznia 2018 r.) już dziś można uznać za nierealny. 

§ 22. Szacunki Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wskazują, iż dla 

upowszechnienia szkolenia z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego 

konieczne jest zapewnienie w skali kraju około 25 takich urządzeń. Mając na 

uwadze, że w Polsce aktualnie eksploatowanych jest jedynie kilka symulatorów 

pojazdów trakcyjnych, niezbędne jest określenie odpowiedniego vacatio legis dla 

wprowadzenia obowiązku szkolenia wszystkich maszynistów w tej formie. 

1. Wymienione w uzasadnieniu do rozporządzenia 25 egzemplarzy 

symulatorów nie stanowi zestawu takich samych urządzeń. 

2. Należy poddać w wątpliwość oczekiwanie, że „niewidzialna ręka rynku” 

dobierze w ramach wdrażania rozporządzenia w życie odpowiednie serie 

odwzorowywanych pojazdów trakcyjnych i odcinków linii kolejowych. 

3. Rozporządzenie w przyjętej formule nie stanowi narzędzia do racjonalnego 

wdrożenia nowoczesnych technik szkoleniowych, ale jedynie stwarza 

presję na zakup urządzeń celem formalnego „odfajkowania” obowiązku. 

Krytyczne spojrzenie na regulacje prawne 
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Postanowienia rozporządzeń cytowanych 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 który maszynista ma 

autoryzację zgodnie z posiadanym świadectwem. 

Regulacje prawne natomiast nie powinny wykluczać: 

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

badań medycznych maszynistów lub na potrzeby rekrutacji; 

b) wykorzystania symulatorów kompaktowych do szkolenia maszynistów we wstępnej fazie 

nauki zawodu np. zasad sygnalizacji i prowadzenia ruchu kolejowego. 

Wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące symulatorów powinny uwzględniać 

cel (dydaktyczny, weryfikacyjny, egzaminacyjny), do którego symulator jest stosowany. 

Krytyczne spojrzenie na regulacje prawne 
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Dziękuję za uwagę 


