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WYMAGANIA ZDROWOTNE, FIZYCZNE I PSYCHICZNE, JAKIE POWINNY 

SPEŁNIAĆ OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ŚWIADECTWO MASZYNISTY 

ALBO O ZACHOWANIE JEGO WAŻNOŚCI  

 

1. Wymagania ogólne – osoba ubiegająca się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie 

jego ważności nie może cierpieć na żadne dolegliwości lub nie może przyjmować leków 

lub innych substancji, które mogą powodować: 

1) nagłą utratę świadomości; 

2) osłabienie uwagi lub zmniejszenie zdolności koncentracji; 

3) nagłą utratę sprawności; 

4) utratę równowagi lub koordynacji, zachowania patologiczne; 

5) znaczące ograniczenie możliwości poruszania się. 

2. Wzrok 

2.1. Konieczne jest spełnienie następujących wymagań dotyczących wzroku: 

1) ostrość wzroku z korekcją lub bez: 1,0; nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego; 

2) dopuszczalna maksymalna korekcja soczewkami kontaktowymi lub szkłami: 

nadwzroczność +5/krótkowzroczność – 8; 

3) widzenie na odległości bliskie i pośrednie: wystarczające, z korekcją lub bez; 

4) okresowe sprawdzanie wzroku przez specjalistę – w przypadku używania soczewek 

kontaktowych albo szkieł; 

5) normalne widzenie kolorów: wykorzystanie uznanego badania, takiego jak „test Ishihary” 

lub innego uznanego badania, jeżeli jest to wymagane; 

6) pole widzenia: prawidłowe; 

7) widzenie okiem lewym i prawym: efektywne; 

8) widzenie obuoczne: efektywne; 

9) rozpoznawanie sygnałów barwnych: test opiera się na rozpoznawaniu pojedynczych 

barw, a nie na różnicach względnych; 

10) wrażliwość na kontrast: dobra; 

11) brak postępujących chorób oczu; 
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12) coroczne lub w odstępach ustalonych przez lekarza medycyny pracy kontrole wzroku – 

w przypadku posiadania implantów soczewek lub przeprowadzonych zabiegów 

keratotomii i keratektomii; 

13) odporność na oślepienie – prawidłowa; 

2.2. Kolorowe soczewki kontaktowe i soczewki fotochromatyczne nie są dozwolone. 

2.3. Szkła z filtrem UV są dozwolone. 

3. Wymagania dotyczące słuchu, mowy i układu przedsionkowego – konieczne jest 

spełnienie następujących wymagań: 

1) słuch wystarczający do prowadzenia rozmowy telefonicznej i do usłyszenia sygnałów 

ostrzegawczych i komunikatów radiowych; 

2) osoba badana słyszy szept każdym uchem oddzielnie z odległości 2 m; 

3) niedosłuch dla ucha gorzej słyszącego na poziomie nie wyższym niż 40 dB 

przy częstotliwościach 500 i 1000 Hz; 

4) niedosłuch dla ucha gorzej słyszącego na poziomie nie wyższym niż 45 dB 

przy częstotliwości 2000 Hz; 

5) brak zaburzeń równowagi i układu przedsionkowego; 

6) brak przewlekłych zaburzeń mowy przy uwzględnieniu konieczności przekazywania 

wiadomości w sposób głośny i wyraźny. 

4. Wymagania dotyczące narządu ruchu – wystarczająca sprawność narządu ruchu 

w zakresie kończyn górnych, kończyn dolnych i kręgosłupa. 

5. Ciąża – w przypadku złej tolerancji lub występowania stanów patologicznych ciążę 

należy uznać za powód tymczasowego odsunięcia maszynisty od obowiązków służbowych. 

6. Wymagania dotyczące psychologicznej przydatności zawodowej: 

1) zdolności poznawcze – pamięć, uwaga i koncentracja, percepcja i rozumowanie, 

2) sprawność psychomotoryczna – czas reakcji i koordynacja rąk, 

3) komunikowanie się i osobowość 

– umożliwiające bezpieczne wykonywanie obowiązków maszynisty. 
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