Badania psychotechniczne – kto musi je wykonać?

Badania psychotechniczne muszą wykonywać pracownicy lub kandydaci do pracy, którzy do
wykonywania swoich obowiązków zawodowych potrzebują szczególnych cech psychicznych
– między innymi pracownicy poruszający się samochodem w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych.
Badania psychotechniczne muszą wykonywać:
pracownicy zatrudnieni na etacie kierowcy – dostawcy, kurierzy, kierowcy pojazdów
uprzywilejowanych, a także samozatrudnieni wykonujący działalność w zakresie
transportu drogowego. Wykonują oni badania psychotechniczne w myśl ustawy o
transporcie drogowym (Dz.U.2019.0.2140). Badanie kończy się orzeczeniem
psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat. Przekazuje się je pracodawcy, który
wystawił skierowanie, a w przypadku osób samozatrudnionych należy mieć je przy
sobie.
pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach, którzy wykorzystują w swojej pracy
samochód zarówno służbowy, jak i prywatny do celów służbowych. Przechodzą oni
badania w myśl ustawy o służbie medycyny pracy.
instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy,
operatorzy maszyn i urządzeń,
osoby wykonujące pracę na wysokości,
górnicy,
kierowcy zatrudnieni w firmach typu Uber czy Bolt,
motorniczy tramwaju,
operatorzy dźwigu, koparek, wózków widłowych, suwnic, ciężkich maszyn drogowych,
kandydaci na strażników miejskich,
pracownicy agencji ochrony,
sędziowie,
detektywi,
osoby sprzedające i wytwarzające materiały wybuchowe ,
kierowcy skierowani przez Policję, Prezydenta Miasta lub Starostę (osoby, które
prowadziły samochód pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego lub które
przekroczyły 24 punkty karne, czy też uczestniczyły w wypadku, w którym osoba
została ranna lub poniosła śmierć).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób
wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z dnia 16 lipca 2014 r. poz. 937) zakres
badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu obejmuje:
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Wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej
Badanie narzędziami diagnostycznymi
Ocenę i opis osoby badanej pod względem: sprawności intelektualnej i procesów
poznawczych,
osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, także dojrzałości
społecznej, sprawności psychomotorycznej.
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