
— EKG spoczynkowe;

— test w kierunku substancji psychotropowych zawartych w niedozwolonych narkotykach lub
lekach psychotropowych oraz nadużywania alkoholu uniemożliwiającego zdolność do pracy;

— poznawcze: uwaga i koncentracja; pamięć; percepcja; rozumowanie;

— komunikowanie się;

— psychomotoryczne: czas reakcji, koordynacja rąk.

2.2. Badania psychologiczne stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu

Celem badań psychologicznych jest pomoc w przydzielaniu stanowisk i zarządzaniu pracownikami.
Przy określaniu zakresu oceny psychologicznej należy wziąć pod uwagę, że badanie musi sprawdzić,
czy w kontekście zdolności do wykonywania zawodu kandydat na maszynistę ma jakieś zaburzenia
psychologiczne, w szczególności w zakresie zdolności do działania, lub jakąś inną istotną cechę oso-
bowości, które mogłyby mieć ujemny wpływ na bezpieczne wykonywanie obowiązków.

3. BADANIA OKRESOWE PO OBJĘCIU STANOWISKA

3.1. Częstotliwość badań

Badania medyczne (sprawność fizyczna) muszą być przeprowadzane co najmniej co trzy lata do 55
roku życia, a następnie co rok.

Dodatkowo lekarz specjalizujący się w medycynie pracy musi zwiększyć częstotliwość badań, jeśli
wymaga tego stan zdrowia członka personelu.

Bez uszczerbku dla art. 17 ust. 1 przeprowadza się odpowiednie badanie medyczne, jeżeli zachodzi
obawa, że posiadacz licencji lub świadectwa przestał spełniać wymogi medyczne określone w załącz-
niku II, sekcja 1.

Sprawność fizyczna sprawdzana jest regularnie i po każdym wypadku przy pracy bądź jakimkolwiek
okresie nieobecności po wypadku z udziałem osób. Lekarz specjalizujący się w medycynie pracy
bądź służba medyczna przedsiębiorstwa może zadecydować o przeprowadzeniu dodatkowego bada-
nia lekarskiego, w szczególności po okresie co najmniej 30-dniowego zwolnienia lekarskiego. Praco-
dawca może zwrócić się do akredytowanego lekarza o sprawdzenie sprawności fizycznej maszynisty
w razie odsunięcia maszynisty od wykonywania obowiązków służbowych ze względów
bezpieczeństwa.

3.2. Minimalny zakres okresowych badań lekarskich po objęciu stanowiska

Jeżeli maszynista spełnia kryteria niezbędne do badań przeprowadzanych przed objęciem stanowiska,
specjalistyczne badania okresowe muszą przynajmniej objąć:

— ogólne badanie lekarskie;

— badanie funkcji zmysłowych (wzrok, słuch, postrzeganie barw);

— badania krwi lub moczu w kierunku cukrzycy i innych dolegliwości, zgodnie ze wskazaniem na
podstawie badania klinicznego;

— badania na obecność narkotyków w organizmie zgodnie ze wskazaniem klinicznym.

Ponadto w przypadku maszynistów, którzy ukończyli 40 rok życia, wymagane jest również badanie
EKG w spoczynku.

ZAŁĄCZNIK III

METODA SZKOLENIA

Należy zachować właściwą równowagę pomiędzy szkoleniem teoretycznym (sala wykładowa i prezentacje) i
szkoleniem praktycznym (doświadczenie zdobywane w miejscu pracy, prowadzenie pojazdu kolejowego pod
nadzorem i bez nadzoru na torach zamkniętych dla celów szkoleniowych).
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Szkolenie wspomagane komputerowo jest dozwolone przy samodzielnym uczeniu się zasad eksploatacji,
sytuacji związanych z wykorzystaniem urządzeń sygnalizacyjnych itp.

Wykorzystanie symulatorów może być pomocne w efektywnym szkoleniu maszynistów, ale nie jest obo-
wiązkowe; są one szczególnie użyteczne w szkoleniu w nietypowych warunkach pracy oraz w zakresie
rzadko stosowanych zasad postępowania. Są one szczególnie użyteczne dzięki zapewnieniu możliwości
uczenia się przez działanie w sytuacjach, których nie da się przećwiczyć w rzeczywistości. Zasadniczo
należy stosować symulatory najnowszej generacji.

W odniesieniu do zdobywania wiedzy o trasie preferowane powinno być takie podejście, zgodnie z którym
maszynista pociągu towarzyszy innemu maszyniście podczas pewnej liczby przejazdów na tej trasie, w
porze dziennej i w nocy. Oprócz innych metod mogą być wykorzystane taśmy wideo z nagraniem tras
widzianych z kabiny maszynisty jako alternatywna metoda szkolenia.

ZAŁĄCZNIK IV

OGÓLNA WIEDZA ZAWODOWA I WYMOGI DOTYCZĄCE UZYSKANIA LICENCJI

Szkolenie ogólne ma następujące cele:

— zdobywanie wiedzy i przyswajanie procedur dotyczących technologii kolejowych, w tym przepisów
bezpieczeństwa i znaczenia przepisów eksploatacji;

— zdobywanie wiedzy i przyswajanie procedur dotyczących zagrożeń związanych z eksploatacją kolei oraz
różnych środków stosowanych do ich zwalczania;

— zdobywanie wiedzy i przyswajanie procedur dotyczących jednego lub więcej sposobów funkcjonowania
kolei;

— zdobywanie wiedzy i przyswajanie procedur dotyczących pociągów, ich składu oraz wymogów tech-
nicznych wobec jednostek trakcyjnych, wagonów towarowych i osobowych oraz innego rodzaju taboru.

W szczególności maszyniści muszą być w stanie:

— zrozumieć specyficzne wymagania związane z wykonywaniem zawodu maszynisty, jego znaczenie oraz
wymagania dotyczące życia zawodowego i osobistego (długi czas pracy, przebywanie poza domem itp.);

— stosować obowiązujące pracowników przepisy bezpieczeństwa;

— rozpoznawać tabor;

— znać i dokładnie stosować reguły pracy;

— rozpoznawać odnośne i stosowane dokumenty (podręcznik procedur i instrukcja linii zgodnie z defini-
cją zawartą w TSI „eksploatacja”, instrukcja maszynisty, instrukcja postępowania w przypadku awarii
itp.);

— nauczyć się zachowań odpowiadających obowiązkom z zakresu bezpieczeństwa;

— rozpoznawać procedury mające zastosowanie do wypadków z udziałem ludzi;

— ogólnie rozpoznawać niebezpieczeństwa związane z eksploatacją kolei;

— wykazać się znajomością zasad regulujących bezpieczeństwo ruchu;

— stosować podstawowe zasady elektrotechniki.

18.10.2007 PL C 244 E/153Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek, 18 stycznia 2007 r.


