
Konferencja KSEKonferencja PFSSK

Dziecko w samochodzie 
- pierwsza pomoc

Ustawa 
o kierujących 

pojazdami 
- wyzwania

przy współredakcji Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów 
Kandydatów na Kierowców oraz Kierowców

W
IO

S
N

A
  

20
19

 (
23

)
ISSN 2084-3399 CENA: 1.99 zł (5% VAT)   



Jeśli prowadzisz ośrodek szkolenia 
– masz własną flotę czy korzystasz z usług podwykonawców – 

skorzystaj z naszej oferty!

Nie trać czasu, ani pieniędzy 
– skorzystaj z Naszej floty 

pracującej dla Ciebie zupełnie 
bezpłatnie.

Auto zastępcze przystosowane 
do nauki jazdy otrzymasz od 
Nas bezpłatnie na cały okres 

naprawy pojazdu.

WYNAJEM ELKI  
bez kosztów, bez dodatkowych opłat

Oddaj auto do zaprzyjaźnionego 
warsztatu lub skorzystaj z usług 

Naszych partnerów, aby z serwisu 
odjechać Naszym samochodem, 
który będzie pracował na rzecz 

Twojej szkoły jazdy.

www.l-rent.pl
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Andrzej Karpiuk

Witam 
Rok 2019 stoi pod znakiem zmian. Led-
wo się rozpoczął, a już odbyło się kilka 
spotkań środowisk związanych ze szko-
leniem i egzaminowaniem kierowców. 

15-16 marca spotkali się członko-
wie Krajowego Stowarzyszenia Egza-
minatorów Kandydatów na Kierowców 
i Kierowców. Rozmawiano o propozy-
cjach zmian przepisów egzaminowania 
tak, aby podczas egzaminu egzamina-
tor mógł w pełni ocenić przygotowanie 
kandydata do samodzielnej jazdy. Zwró-
cono uwagę, że błąd błędowi nie równy 
i dzisiejszy zapis podwójnego błędu, po 
którym egzamin jest przerywany nie jest 
(w niektórych przypadkach)  właściwy.

Drugi dzień konferencji zaszczycił 
swoją obecnością Dyrektor Departa-
mentu Transportu Drogowego w Mi-
nisterstwie Infrastruktury pan Bogdan 
Oleksiak. Zapoznał się z problemami 
gnębiącymi środowisko egzaminatorów, 
posłuchał postulatów. Ze swojej strony 
przedstawił stan prac nad ustawą o kie-
rujących.

Z kolei 30 marca, odbyło się walne 
zgromadzenie Polskiej Federacji Stowa-
rzyszeń Szkół Kierowców w Łowiczu. 
Obrady odbyły się w burzliwej atmosfe-
rze ścierających się różnych poglądów 
na poszczególne sprawy. I mimo żywej 
dyskusji delegaci wyrażali swoje zda-
nie w sposób konstruktywny, rzeczowy 
i budujący. Podczas obu konferencji po-
ruszono sprawę samorządu zawodowego 
pracowników szkolenia i egzaminowa-
nia kandydatów na kierowców.

Szerszą relację z obu konferencji za-
mieszczamy w kwartalniku.

Zapraszam do lektury!
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Sprawozdanie z ogólnopolskiego 
zjazdu przedstawicieli oddziałów 
Krajowego Stowarzyszenia 
Egzaminatorów

W dniach 15-16 marca 2019 r., w Białobrzegach odbyło się spotkanie przedstawicieli oddziałów 
Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów z poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków 
Ruchu Drogowego z Radą Główną Stowarzyszenia. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele 
17. WORD-ów z  Prezesem Dariuszem Chyćko na czele i współprowadzącym zjazd 
Wiceprezesem Krzysztofem Tomczakiem oraz Radą Główną KSE. Obecni byli zaproszeni 
goście: Dyrektor Departamentu Transportu Ministerstwa Infrastruktury Bogdan Oleksiak, 
Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców Krzysztof Bandos, Prezes Polskiej 
Izby Gospodarczej OSK Krzysztof Szymański.

Dzień pierwszy
W pierwszym dniu spotkania Pre-
zes Dariusz Chyćko przedstawił 
opracowaną  przez zespół roboczy 
przy Ministerstwie Infrastruktury 
koncepcję projektu zmian Ustawy 
o  kierujących  pojazdami. Należy 
podkreślić, że dzięki Krajowemu 
Stowarzyszeniu Egzaminatorów na-
sze środowisko miało realny, zauwa-
żalny i korzystny wpływ na zawarte 
w projekcie ustawy zapisy. Następ-

nie przedstawiciele wszystkich od-
działów przedstawili informację na 
temat działalności swoich oddzia-
łów i macierzystych Word-ów. 

Spotkanie z przedstawi-
cielem ministerstwa
Drugiego dnia uczestnicy spotkania 
mieli okazję osobiście i aktywnie 
uczestniczyć w dialogu z Dyrek-
torem Departamentu Transportu 
Drogowego w Ministerstwie Infra-

struktury Panem 
Bogdanem Oleksia-
kiem. Omówiono 
następujące zagad-
nienia:
1. K o n i e c z n o ś ć 
wprowadzenia wa-
loryzacji wynagro-
dzeń egzaminato-
rów;
2. Bieżące proble-
my i ocenę przez 
e g z a m i n a t o r ó w 
sytuacji w branży 
szkoleniowo-egza-
minacyjnej; 

3. Wprowadzenie stosownych re-
gulacji prawnych dotyczących, 
między innymi, skreślania z listy 
egzaminatora mogło nastąpić wy-
łącznie na podstawie wyroku sądu 
powszechnego (zamiast decyzji 
administracyjnej na podstawie 
utraty rękojmi). Ponadto odwoła-
nia (skargi) od wyniku  egzaminu 
powinny być rozpatrywane przez 
osoby posiadające uprawnienia  
egzaminatora;

4. Wycofanie zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez 
egzaminatorów (z wyłączeniem  
działalności  związanej ze szkole-
niem kandydatów na kierowców);

5. Wprowadzenie instytucji/organu 
państwowego zajmującego się 
interpretacją przepisów ruchu 
drogowego i ujednolicaniem za-
sad przeprowadzania egzaminów 
w zakresie całego kraju. 

Dyrektor Oleksiak zadeklarował, 
że Ministerstwo Infrastruktury posia-
da gotowy projekt zmian w Ustawie 
o kierujących. Jednocześnie stwier-
dził, że przy współudziale KSE i or-
ganizacji instruktorów podjęte zosta-Wykład wprowadzający Prezesa Dariusza Chyćko
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ną działania w kierunku dokonania 
istotnych zmian w programach szko-
lenia i instrukcji egzaminowania. 

Samorząd
Następnie Prezes Krzysztof Bandos 
z Federacji przedstawił zarys prac 
w zespole doradczym powołanym 
przez Ministra Infrastruktury w spra-
wie powołania samorządu instruk-

torów i egzaminatorów. W temacie 
tym wypowiedział się także wice-
prezes KSE Tomasz Dziuganowski, 
który  przedstawił stanowisko Rady 
Głównej KSE w sprawie przystą-
pienia do samorządu. Warunkiem 
jest utworzenie trzech niezależ-
nych izb samorządu, to jest izby 
instruktorów, instruktorów techniki 
jazdy oraz egzaminatorów. Izby te 
działałyby na poziomie ogólnokra-

jowym i regionalnym, 
dając egzaminato-
rom równoprawny 
głos w przeważającej 
ogólnej liczbie in-
struktorów.

Uczestnicy spot-
kania stwierdzili, że  
Rada Główna nawią-
zała bardzo dobrą 
współpracę z organi-
zacjami instruktorów. 
Na bieżąco odbywają 
się robocze spotka-
nia na temat projek-
tu zmian w ustawie 
o kierujących, projek-
tu tworzenia samo-
rządu zawodowego 
i wielu istotnych dla 
naszej branży spraw. 

Wyróżnienia
Polska Federacja Sto-
warzyszeń Szkół Kie-
rowców przyznała 
dla kolegów Dariusza 
Chyćko i Krzysztofa 

Tomczaka Złote Odznaki Zasłużo-
nych dla Działalności Federacji.
Rada Główna Krajowego Stowa-
rzyszenia Egzaminatorów podjęła 
uchwałę w sprawie nadania tytułu 
Honorowego Członka KSE dla:
– Henryka Radomskiego, byłego 

Prezesa RG KSE, 
– Władysława Drozda, byłego Pre-

zesa i założyciela stowarzyszenia,
– Krzysztofa Bandosa  Prezesa 

PFSSK.

Na zakończenie spotkania 
uczestnicy wspólnie podjęli się 
stworzeniu, inicjatyw mogących re-
alnie wpłynąć na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w na-
szym kraju. Zakres tych działań 
oraz terminarz zostanie zaprezento-
wany po uzgodnieniach ze współ-
pracującymi z nami organizacjami 
ośrodków szkolenia.

Rada Główna KSE

Wystąpienie Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Bogdana Oleksiaka

Wystąpienie Prezesa Krzysztofa Bandosa z PFSSK.

Uczestnicy spotkania

Uhonorowani: (od lewej) Krzysztof Bandos, 
Henryk Radomski, Władysław Drozd

Historyczny uścisk dłoni ponad podziałami 
(od lewej): prezes Krzysztof Bandos - 
instruktor oraz prezes Dariusz Chyćko - 
egzaminator.
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Relacja z XXI Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Delegatów  
Stowarzyszeń Polskiej Federacji 
Stowarzyszeń Szkół Szkolenia 
Kierowców - Łowicz, 30 III 2019 r.

Dzięki uprzejmości i zaproszeniu otrzymanemu od Pana Prezesa Krzysztofa Bandosa, nasz 
kwartalnik miał okazję przyglądać się przebiegowi ogólnopolskiego spotkania delegatów 
PFSSK. Dość licznie przybyłą grupę uczestników ponownie gościł Hotel Polonia w Łowiczu.

Sztandar i Hymn
Obrady rozpoczęły się krótko po go-
dzinie 9 od wprowadzenia ufundo-
wanego w zeszłym roku, ze składek 
darczyńców, Sztandaru Federacji. 
Inaugurację dopełniło odśpiewanie 
przez zebranych Hymnu Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

Sprawozdania
Naturalną koleją rzeczy pierwszą 
częścią Zgromadzenia było odczyta-
nie sprawozdań Zarządu, Skarbnika, 
Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Kole-
żeńskiego za okres od ostatniego wal-
nego do chwili obecnej. Uczestnicy 
poznali szczegóły działania Federacji, 
stan finansowy, opinię Komisji Rewi-
zyjnej. W głosowaniu delegacji udzie-

lili absolutorium wszystkim władzom. 
Najprostszą sprawą była kwestią Sądu 
Koleżeńskiego, jako że nie miał on do 
rozpatrzenia, w wyżej wspomnianym 
okresie,  żadnych spraw.

Dymisja
Następnie wystąpił Pan Prezes 
Krzysztof Bandos. Przedstawił tra-
piące Federację trudności i  proble-
my. Opisał jakie cele były stawiane 
Zarządowi na poprzednich spotka-
niach i co udało się, a co nie udało 
się zrobić. W związku z tymi nie-
powodzeniami, prezes poddał cały 
Zarząd do dymisji. Nastąpiła gorąca 
dyskusja jak osiągnąć stawiane cele 
i kto może poprowadzić unię stowa-
rzyszeń w następnych latach. Pre-

zes postulował odmłodzenie składu 
władz jako jeden z czynników mo-
gących przyciągnąć do Federacji no-
wych, młodych instruktorów. 

Przewodniczący zebrania zarzą-
dził w tym miejscu przerwę. Pole-
mika przeniosła się więc w kuluary, 
w tym wypadku przed budynek 
hotelu, gdzie obradujący wyszli roz-
prostować nogi i zaczerpnąć świe-
żego powietrza. Delegaci podnosili, 
że obecny prezes jest z racji swojej 
osoby i doświadczenia niezastąpio-
ny na tym stanowisku. Uczestniczy 
z ramienia Federacji w obradach gru-
py tworzącej ustawę o kierujących 
w Ministerstwie Infrastruktury. A po-
stulowane przez niego odmłodzenie 
składu władz rozbija się o brak mło-
dych, doświadczonych osób. 

Uroczyste nadanie Sztandaru Federacji - Jachranka ( rok 2018). Fundatorzy przybijają gwoździe pamiątkowe ( rok 2018).
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W związku z tym zalecono no-
wemu Zarządowi monitorowanie 
działań związanych inicjatywą po-
wstania samorządu poprzez branie 
udziału w organizowanych spotka-
niach i konsultacjach.

Wyróżnienie 
Na zakończenie obrad zebrani uho-
norowali pana Krzysztofa Bandosa za 
wieloletnie, społeczne zaangażowa-
nie w działalność Federacji oraz na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Wybory

Po przerwie, przewodniczący ze-
brania zarządził głosowanie - wy-
bory nowego zarządu. Pan Krzysztof 
Bondos, podjął się kierowania Fede-
racją w następnej kadencji. Jedno-
cześnie prosił zebranych o wybra-
nie na pozostałe stanowiska ludzi 
młodych. Tak, żeby po kilku latach 
praktyki mieli wystarczającą wiedzę 
i doświadczenie do sprawowania 
również najwyższego stanowiska 
w organizacji. W wyniku wyborów, 
do Zarządu weszli Mirosław Małe-
cki, jako, wiceprezes oraz Jarosław 
Kliś – Sekretarz.

Hymn Polski. Sprawozdania władz Federacji.

Dyskusja na Sali.

Dyskusja w kuluarach.

Uchwała
Jako najważniejszą bieżącą sprawę 
zebrani uznali kwestię powstania 
Samorządu Zawodowego Instruk-
torów i Egzaminatorów. Wyrażono 
opinię, iż większość problemów 
środowiska szkolenia i egzamino-
wania powstaje w momencie, gdy 
prawo jest tworzone przez niefa-
chowców ( czasami przez osoby, 
które nie posiadają nawet prawa 
jazdy!). Oddanie w ręce fachow-
ców kwestii regulacji prawnych 
będzie skutkować podniesieniem 
jakości nauczania oraz merytorycz-
ności egzaminowania.

Nagrodzony Pan Prezes Krzysztof Bondos.

Wybory. 

Komitet dzień wcześniej
W dni poprzedzającym walne zgro-
madzenie miało miejsce spotkanie 
Komitetu Doradczego Zarządu. 
Omawiano na nim sprawę powsta-
nia Samorządu Zawodowego In-
struktorów Nauki Jazdy, Instrukto-
rów Techniki Jazdy i Egzaminatorów. 
Zaproszono panów Tomasza Matu-
szewskiego oraz Mariusza Sztala 
z grupy inicjatywnej. Po wystąpie-
niach wywiązała się żywa dyskusja 
i zadano wiele trudnych pytań.

tekst i foto: Bogdan Lacki
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Samorząd zawodowy – 
blaski i cienie

Termin „samorząd” pochodzi od 
dwóch słów: samodzielność i za-
rząd. Dla grupy zawodowej, któ-
rej przedstawiciele odczuwają 
w swojej codziennej działalności, 
rozstrzygający i często niezgodny 
z oczekiwaniami i poczuciem sen-
sowności, wpływ rozwiązań formu-
łowanych przez organy państwa, 
owa samodzielność jawi się jako 
możliwość pełnego samostanowie-
nia. Taka perspektywa wywołuje 
pozytywny entuzjazm, który z cza-
sem weryfikują zawiłości w przy-
gotowaniu zarówno przepisów 
ustawy, jak i aktów wykonawczych 
oraz realizowania się w praktyce sa-
morządności zawodowej.

Założenia
Zakłada się, że samorządy zawodo-
we to korporacyjne osoby prawne 
same zarządzające swoimi sprawa-
mi, ponieważ wszyscy członkowie 
mają zagwarantowany wpływ na 
działalność korporacji poprzez wy-

brane i ustanowione przez siebie 
organy samorządu. W tym miejscu 
ważną kwestią wydaje się być real-
ny udział samych zainteresowanych, 
wykonujących konkretny zawód 
w tworzeniu zasad ujętych w usta-
wie powołującej dany samorząd do 
życia, a po ustanowieniu samorzą-
du wybór osób, cieszących się po-
wszechnym zaufaniem członków, 
do władz korporacji. 
Jest to bardzo ważne, gdyż przyna-
leżność do pozostałych rodzajów 
zrzeszeń, tj. stowarzyszenia osób 
wykonujących dany zawód, nie 
skutkuje, tak jak w przypadku sa-
morządu zawodowego, przymusem 
wobec członków samorządu do 
postępowania zgodnego z aktami 
prawnymi obowiązującymi w danej 
korporacji. Samorząd posiada bo-
wiem na mocy jednostronnych ak-
tów władztwo administracyjne nad 
swoimi członkami, a przynależność 
do samorządu jest obowiązkowa dla 
osób wykonujących zawód posiada-
jący swój samorząd.

Zakłada się, że samorządy zawo-
dowe stanowiące formę decentra-
lizacji władzy publicznej jako pod-
mioty złożone z osób wykonujących 
dany zawód mogą w najwłaściwszy 
sposób prowadzić i zarządzać spra-
wami swojej profesji. Działania ta-
kie, stanowiące niejako zarządza-
nie „od wewnątrz” korporacji, są 
z pewnością lepszym rozwiązaniem 
od odgórnego narzucania norm i za-
sad przez organy niemające zawsze 
profesjonalnego przygotowania 
i dogłębnego zrozumienia specyfiki 
charakteryzującej daną grupę zawo-
dową.

Prawo
Podstawę prawną do tworzenia sa-
morządów zawodowych stanowi 
art. 17 ust. 1 Konstytucji, który do-
puszcza tworzenie samorządów za-
wodowych w drodze ustawy, jako 
podmiotów reprezentujących osoby 
wykonujące zwód zaufania pub-
licznego i sprawujące pieczę nad 
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należytym wykonywaniem zawodu 
w granicach interesu publicznego 
i dla jego ochrony. Funkcja pieczy 
obejmuje wszelkiego rodzaju zada-
nia i aktywności związane z podej-
mowaniem działalności zawodowej. 
Przekazanie pieczy zrzeszeniom za-
wodowym związane jest z określe-
niem na ich rzecz pewnego stopnia 
samodzielności, a zarazem z pod-
daniem działalności samorządów 
zawodowych nadzorowi państwo-
wemu. Publicznoprawny charakter 
korporacji zawodowych wymusza 
ocenę podejmowanych przez nie 
działalności także w kategorii intere-
su publicznego.

Tu nasuwa się pytanie – czy za-
wody instruktora nauki i techniki jaz-
dy oraz egzaminatora można uznać 
za zawody zaufania publicznego?

Zaufanie 
Do zawodów zaufania publiczne-
go zalicza się profesje, których pra-

ca polega na wykonywaniu zadań 
o szczególnym charakterze z punktu 
widzenia zadań publicznych i troski 
o realizację interesu publicznego. 
Zatem do tego rodzaju zawodów 
przypisywana jest również misyj-
ność rozumiana jako służba ogóło-
wi, oznacza to, że osoby wykonu-
jące te zawody muszą mieć dobrą 
wolę, właściwą motywację i staran-
ność. Muszą przestrzegać wartości 
istotnych dla właściwego wykony-
wania zawodu, ale również dla funk-
cjonowania państwa jako takiego, 
czyli również przestrzegania prawa 
obowiązującego na terenie państwa. 
Zawody takie można wykonywać 
dopiero po uzyskaniu tytułu zawo-
dowego po spełnieniu określonych 
wymogów dotyczących wykształ-
cenia i praktyki. Generalnie można 
stwierdzić, że wprowadzenie do 
Konstytucji RP samorządów zawo-
dów zaufania publicznego było wy-
razem kreowania zaufania obywateli 
do określonego zawodu ze względu 

na jego istotną rolę społeczną i zna-
czenie ustrojowe.

Podejmując w tej wypowiedzi 
podstawowe zagadnienia związa-
ne z powołaniem samorządu in-
struktorów i egzaminatorów, należy 
przedstawić kompetencje samorzą-
dów zawodowych odnoszących się 
do realizacji przez nie interesu pub-
licznego:
- wpływ na wstępowanie do samo-

rządu nowych członków,
- dbałość o profesjonalne szkolenia 

członków grupy zawodowej zor-
ganizowanej w samorząd, w tym 
również permanentne podnosze-
nie poziomu profesjonalnego i do-
skonalenie zawodowe,

- ustanowienie standardów wykony-
wania zawodu, przede wszystkim 
etycznych.

- kontrola profesjonalnej i etycznej 
jakości dostarczanych społeczeń-
stwu usług.

W kolejnych wypowiedziach 
zamierzamy odnieść się do praktyki 
tworzenia i funkcjonowania istnieją-
cych już samorządów oraz doświad-
czeń tych grup zawodowych, które 
tak jak np. ratownicy medyczni od 
11 lat starają się o własną izbę w sa-
morządzie zawodów medycznych.

Przypominamy, iż w PFSSK, 
w 2003, roku powstała już inicjaty-
wa i stworzono projekt samorządu 
zawodowego (projekt ustawy znaj-
duje się w dokumentach PFSSK) 
i gospodarczego, ten drugi został 
zrealizowany (OIGOSK, PIGOSK).

 Zarząd PFSSK

Masowe uczestnictwo w wyborach do władz samorządu gwarancją sprawnego działania.

Konstutucja RP umożliwia tworzenie samorządów zawodowych. Prowadząc pojazd po raz pierwszy, obdarzamy instruktora ogrom-
nym kredytem zaufania.
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Czy „obojętni” są obojętni?
Zabieramy głos w imieniu osób, które nie nazywając się szumnie 
„Ludźmi Nieobojętnymi”, od lat, a może i  zawsze, takimi właśnie byli. 
Koncepcje na zmianę sytuacji w szkoleniu kierowców w Polsce były 
różnie formułowane. Ewaluowały i poprzez gromadzone doświadczenia, 
wybierane były te, które na dany czas wydawały się być najbardziej 
trafnymi i nadającymi się do realizacji dla wprowadzenia ewentualnych, 
pozytywnych zmian. Jedno jest pewne, gdyby nie sukcesy i porażki 
różnych koncepcji działania, nie byłoby coraz śmielszych i pełniejszych 
propozycji, takich jak samorząd instruktorów, o którym myślano 
i rozmawiano w środowisku już od lat. 

Konsolidacja
W myśl zasady „nic o nas bez 
nas”, ci najbardziej aktywni i nie-
obojętni zrzeszali się w stowarzy-
szenia, mające na celu integro-
wanie, działających na zasadach 
konkurencyjności, przedstawicieli 
ośrodków szkolenia kierowców, 
a przez to wzmocnienie ich gło-
su w społeczeństwie. Działaliśmy 
zawsze w myśl powyższej zasady, 
gdyż zawsze byliśmy przeświad-

czeni, że tylko oddolne, a zatem 
bliskie potrzebom szkoleniowców 
inicjatywy mogą prawdziwie roz-
wiązać ich problemy. Tworzenie 
struktur ogólnokrajowych uła-
twiało komunikację pomiędzy 
szkoleniowcami z różnych regio-
nów kraju i dawało wgląd w róż-
norodność przestrzeni działania 
w poszczególnych regionach oraz 
często odmiennych oczekiwań 
i problemów.

Spotkania i dyskusje
Warto wspomnieć o spotkaniach 
instruktorów z całego kraju na 
konkursach Instruktor Roku, kon-
ferencjach, szkoleniach i zlotach. 
Gorące dyskusje służyły pozna-
waniu realiów pracy instrukto-
rów. Reprezentanci regionalnych 
organizacji spotykali się na robo-
czych spotkaniach, aby w oparciu 
o óżnorodne opinie, wypracować 
wspólne stanowisko i przedstawić 
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je przed władzami  ustawodawczy-
mi, rządowymi i samorządowymi. 
Uczestniczyli w pracach Komisji 
Sejmowych, Zespołu Doradcze-
go przy Ministrze Infrastruktury. 
Dzięki tym ludziom, ich zabie-
gom i wytrwałości wprowadzono 
wiele zmian w przepisach ruchu 
drogowego, zasad szkolenia i eg-
zaminowania poprawiających bez-
pieczeństwo na polskich drogach i 
korzystnych dla środowiska szko-
leniowego i samych kursantów. 
Obecnie trwają dalsze negocja-
cje z Ministerstwem Infrastruktury 
oraz z Kancelarią Premiera Rady 
Ministrów. Jedynym błędem nego-
cjujących jest to, że nie chwalą się 
swoimi osiągnięciami, nie mówią 
o wyjątkowości swojej misji, a małe 
sukcesy przyjmują jako rzecz oczy-
wistą i prowadzą dalsze negocjacje.

Autorytet instruktora
Nasze hasło na 20-lecie PFSSK – In-
tegracja środowiska drogą do po-
prawy autorytetu zawodu instrukto-
ra nauki jazdy, nie jest dla nas tylko 
pustym wezwaniem, ale od lat treścią 
i celem podejmowanych działań. 
Dlatego najlepiej wiemy, że depre-
cjonowanie czyichkolwiek wielolet-
nich wysiłków nie służy temu o co 
zabiegamy, czyli zwiększeniu zna-
czenia zawodu instruktora nauki jaz-
dy. Dzielenie środowiska, z własne-
go punktu widzenia, na tak zwanych 
nieobojętnych, a więc w domyśle 
i tych obojętnych, nie służy niczyje-
mu dobru, a już na pewno tworzeniu 
klimatu sprzyjającemu integracji śro-
dowiska. W kontekście zasady „nic 
o nas bez nas”, niezwykle łatwo jest 
przeceniać znaczenie własnych po-
mysłów na rozwiązanie problemów 
zróżnicowanego środowiska, szcze-
gólnie jeśli zna się je jedynie w teorii.

Współczesna historia Polski po-
kazuje, że jedyną drogą do osiągnię-
cia sukcesu przez społeczeństwo, 
jest solidarność pomiędzy ludźmi, 
a w przypadku instruktorów, wy-
kładowców i wszystkich instytucji, 
organizacji i firm funkcjonujących 
w obszarze szkolenia kierowców, 

solidarność w osiągnięciu celu po-
przez wspólne działanie ponad po-
działami wynikającymi ze źle rozu-
mianej rywalizacji i konkurencji.

Nic o nas bez nas
Można formułować zasady tworze-
nia samorządu instruktorów, ale nie 
bez wsłuchania się w głosy tych, 
którzy z kursantem od wielu lat pra-
cują na co dzień i na co dzień czują 
ciężar odpowiedzialności za bezpie-
czeństwo zarówno osoby szkolonej, 
jak i innych uczestników ruchu dro-
gowego. Nie wolno odbierać głosu 
nawet tym, którzy z różnych po-
wodów nie są aktywni społecznie, 
ale na pewno nie są obojętni, gdyż 
wszystkich działających w branży 

szkoleniowej dotykają skutki nie, 
najlepszych rozwiązań prawnych 
,dotyczących szkolenia kandydatów 
na kierowców. Bardziej niż podsu-
wanie gotowych wizji konkretnemu 
środowisku, szczególnie jeśli myśli-
my o samorządności, potrzebne jest 
szukanie sposobów na aktywizację 
środowiska poprzez szeroką eduka-
cję i dyskusję na temat pożądanych 
przez nie rozwiązań. Dochodzimy 
tu do pytania, co lepiej służy wy-
pracowaniu form  i wprowadzeniu 
samorządności środowiska, podanie 
ryby czy wędki?

I jeszcze jedno, komu związane-
mu ze środowiskiem szkoleniowym 
zależy na tworzeniu rozłamów i co 
chce przez to osiągnąć?

Zarząd PFSSK

Nic o nas bez nas

Konferencja PFSSK w Łowiczu - 30 marzec 2019.
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Ustawa o Kierujących 
pojazdami – wyzwania
W obiegowej opinii mówi się o patologii w procesie egzaminowania 
kandydatów na kierowców. Jeżeli jest taki społeczny odbiór, to warto 
podjąć próbę oceny tej sytuacji.

Diagnoza
Zdiagnozowanie rozpocznę od 
krótkiej analizy obecnego syste-
mu oceny egzaminu praktycznego 
kandydatów na kierowców (temu 

problemowi poświęciłem wiele lat). 
Jesteśmy chyba jedynym krajem 
w Europie, który go stosuje. Jest to 
system, który w swych założeniach 
nie różnicuje i nie wartościuje po-

pełnionych błędów w kontekście 
wpływu na bezpieczeństwo w ruch 
drogowym. System, który ze wzglę-
du na obowiązujące przepisy (kry-
terium podwójnego błędu) obar-
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Ustawa o Kierujących 
pojazdami – wyzwania

czony jest błędami dydaktyczno 
– merytorycznymi skutkującymi 
brakiem rzetelności i obiektywi-
zmu oceny kwalifikacji zdającego 
a jednocześnie jest konfliktogenny. 
System, który w znacznym stopniu 
ogranicza suwerenność egzamina-
tora w podejmowaniu decyzji. To 
tylko niektóre przykłady dyskwali-
fikujące obowiązujący system oce-
ny egzaminu praktycznego. Jest on 
bezsprzecznie jedną z przyczyn pa-
tologii w czasie egzaminu. Likwida-
cja tego źródła jest w kompetencji 
Ministerstwa. 

W celu uzyskania w miarę traf-
nej diagnozy, wspomnianej pato-
logii postaram się dokonać analizy 
wpływu na to zjawisko innych uwa-
runkowań, m.in. oceny struktury 
prawnej Ośrodków Egzaminowa-
nia, genezy narastania nieprawid-
łowości w funkcjonowaniu WORD, 
a jednocześnie wpływu na utratę 
niezależności (suwerenności) eg-
zaminatorów itp. Próba tej analizy 
wymaga jednak cofnięcia się do 
początków transformacji w naszym 
kraju.

Rys historyczny
W dokonanej 1991 roku nowe-
lizacji ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym dokonano zmian, po-
wołując Ośrodki Egzaminacyjne, 
w których odbywały się egzami-
ny kandydatów na kierowców. 
Ośrodki te funkcjonowały jako 
prywatne podmioty gospodarcze, 
najczęściej spółki prawa handlo-
wego.  W kolejnej wersji ustawy 
z roku 1998, powołane zostały 
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Dro-
gowego jako Państwowe Osoby 
Prawne, zatrudniające na stałe eg-
zaminatorów, pełniąc rolę Ośrod-
ków Egzaminowania. Dyrektora 
„Ośrodka” powoływał Wojewoda. 
Na Dyrektorów Wojewódzkich 
Ośrodków byli wówczas powo-
ływani wyłącznie egzaminatorzy. 
W tym okresie głównym proble-
mem Dyrektorów Ośrodków była 
likwidacja zdarzającej się wśród 
egzaminatorów korupcji.

W 2000 roku, Sejm uchwalił  
ustawę o podporządkowaniu Wo-
jewódzkich Ośrodków Urzędom 
Marszałkowskim. Rozpoczęła się 
nowa „era” dla WORD. Wielu Dy-
rektorów zostało odwołanych ze 
stanowisk. Dyrektorzy powoływali 
nowych Egzaminatorów Nadzoru-
jących (nawet posiadających tylko 
kat B). Nadzór merytoryczny nad 
egzaminatorami pozostał w gestii 
Wojewodów.

W 2005 roku całkowity nadzór 
nad WORD, również nad egzami-
natorami, przejęły Urzędy Marszał-
kowskie. Rozpoczęły się wówczas, 
coraz bardziej zauważalne w od-
biorze zewnętrznym, ale nie tylko, 
nieprawidłowości w procesie eg-
zaminowania. Powoływani nowi 
Dyrektorzy byli z nadania poli-
tycznego, natomiast Egzaminatorzy 
Nadzorujący to najczęściej osoby 
spolegliwe dyrektorom (to delikatnie 
napisane). Nadzór nad WORD prze-
jęły Urzędy Marszałkowskie, które 
kompletnie nie były przygotowane 
do tych zadań, w szczególności do 
interpretacji przepisów dotyczących 
egzaminów. Ministerstwo w maje-
stacie praworządności wycofało się 
z tej roli. Dodatkowo, w samocho-
dach egzaminacyjnych pojawiły się 
kamery. Kolejnym krokiem stało się 
systematyczne uszczegóławianie 
przez Ministerstwo instrukcji egza-
minowania. Egzaminatorzy zostali, 
że wszystkich stron osaczeni – to 
wszystko w ramach, jak to określa-

no - prawidłowości egzekwowania 
kryteriów egzaminacyjnych. Dla 
bezpieczeństwa własnego egzami-
natorzy szczegółowo realizują obo-
wiązujący system egzaminowania 
– inaczej nie mogą. Egzaminatorzy 
są świadomi, że już dawno utracili 
swoją suwerenność w podejmowa-
niu decyzji egzaminacyjnych.

Dyrektorzy WORD doskonale 
znają wadliwość obowiązującego 
systemu egzaminowania. Im więk-
sze uszczegółowienia, to więcej 
osób nie zdaje egzaminu. Im wię-
cej nie zdaje, to większe zasilanie 
kasy – Dyrektorzy mają więc „czy-
ste ręce”.

Patologie w systemie
Przedstawiono uproszczony rys 

historyczny - zmiany w działalności 
WORD zawsze pochodziły z inicja-
tywy układu politycznego. Przed 
każdą zmianą słyszeliśmy wiele 
pięknych haseł, a nawet gwarancje 
poprawy bezpieczeństwa drogowe-
go. Dziś skutkami tych zmian jest 
wspomniana wcześniej patologia. 
Najgorsze jest to, że po założeniach 
programowych, które miały być 
gwarancją prawidłowego działania 
systemu  nie ma już śladu. A oto 
niektóre przykłady. 

Kandydat na kierowcę zdaje eg-
zamin państwowy, w tej chwili tylko 
w nazwie.

WORD, to Państwowe Oso-
by Prawne, obecnie Samorządo-

Kształcenie zakończone miarodajnym egzaminem jest podstawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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wa Osoba Prawna. WORD są 
Ośrodkami egzaminacyjnymi, 
ewentualnie z akcentami szkole-
nia w zakresu BRD, dziś często, 
działalność poza egzaminacyjna 
zdominowała egzaminowanie. 
Dyrektorzy to osoby z branży, 
obecnie w większości przedsta-
wiciele struktur politycznych. 
Egzaminator to osoba zaufania 
publicznego, niezależny w podej-
mowaniu decyzji, obecnie całko-
wicie ubezwłasnowolniony za-
równo wymogami wspomnianego 
systemu egzaminacyjnego, jak 
i personalnie - Egzaminator Nad-
zorujący, Dyrektor, Marszałek.

Nie tylko egzaminatorzy
W wielu publikacjach stawiana jest  
teza, że całe zło w szkoleniu i egza-
minowaniu leży po stronie WORD. 
Mimo, że mam poważne zastrzeże-
nia do tak sformułowanych poglą-
dów, to należy stwierdzić, że jest 
coś na rzeczy. Egzaminatorzy, jak 
wcześniej przedstawiłem, mają bar-
dzo małe pole manewru dla realizo-
wania swojej polityki. Zostają więc 
Dyrektorzy. Niektórzy, a w szcze-
gólności szefowie Krajowego Sto-
warzyszeni Dyrektorów WORD, 
w ostatnich latach, ale i obecnie 
poczuli się bardziej politykami niż 

osobami odpowiedzialnymi za kre-
owanie bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego (przynajmniej tak to odbie-
rają egzaminatorzy KSE).

Wydaje mi się, że narrację 
dyskryminowania egzaminatorów 
przez niektórych Dyrektorów za-
uważyło też Ministerstwo podejmu-
jąc pracę nad nowelizacją ustawy 
o kierujących pojazdami. Głównym 
celem nowelizacji ustawy jest po-
prawa bezpieczeństwa drogowego, 
jak również wyeliminowanie wy-
stępujących obecnie elementów 
o charakterze patologicznym. Ten 
drugi aspekt Ministerstwo pragnie 
osiągnąć wyłączając egzaminato-
rów ze struktur WORD.

Zadaję sobie pytanie czy to 
wystarczy? Według mnie nie. Jest 
wiele problemów nurtujących, któ-
rych wydzieleniem egzaminatorów 
z WORD nie rozwiąże. Wymienię 
niektóre z nich.

Problemy
Mamy bardzo rygorystyczne kry-
teria oceny egzaminu praktyczne-
go, jedyne na świeci najbardziej 
przemyślane pytania z egzaminu 
teoretycznego, jesteśmy jedynym 
krajem na święcie gdzie egzamin 
jest nagrywany, jedyny na świecie 
gdzie programowo bez zgody eg-

Egzamin – kropka nad „i” procesu kształcenia.

zaminatora dokonuje się przeglądu 
przebiegu egzaminu, a jednak nie 
przekłada się to na poprawę bez-
pieczeństwa drogowego.

Następny problem. W Polsce 
egzaminatorzy uważani są jako 
osoby przyuczone, a nie autory-
tety wiedzy i umiejętności w swej 
profesji, którym Ministerstwo opra-
cowuje instrukcję egzaminowania, 
kryteria, jak mają egzaminować, 
jak oceniać, jak kwalifikować błę-
dy i wykroczenia po prostu prowa-
dzić za rączkę jak dziecko, gdzie 
we wszystkich krajach na świecie 
wiedza w tym zakresie, jako rzecz 
oczywista jest domeną egzamina-
torów. 

Kolejny dylemat. Tyle lat po 
wprowadzeniu nowych zasad eg-
zaminowania (1997 rok), nie ma 
opracowania (podręcznika) dla eg-
zaminatorów, szczególnie ważnych 
w okresie szkolenia kandydatów 
na egzaminatorów. Opracowania 
(uzgodnionego z Ministerstwem) 
tak z zakresu techniki jazdy, oceny 
zachowań, metodyki egzaminowa-
nia itp. Podobnie dotyczy to rów-
nież instruktorów, w tym ostatnim 
przypadku opracowań jest wiele, 
ale opracowania te najczęściej nie 
uwzględniają programowych zało-
żeń szkoleń. 

Diagnoza
Prawidłowe odpowiedzi na więk-
szości poruszanych problemów, py-
tań, niejasności, powinno stanowić 
punkt wyjścia przy powstawaniu 
mapy drogowej działań zmierzają-
cych do „naprawy” a właściwie do 
„gruntownej zmiany” ustawy o kie-
rujących pojazdami. 

Podporządkowanie egzamina-
torów Wojewodzie jest to jedynie 
pierwszy krok w dobrym kierun-
ku, ale to za mało. Bez zmiany 
systemu egzaminowania i zmian 
uwzględniających wiele, poruszo-
nych w analizie tematów będzie to 
jedynie załatwieniem sprawy, a nie 
rozwiązaniem problemu.

Władysław Drozd
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NAUKA JAZDY kat. B
Podręcznik dla kursantów rozpoczynających kurs 
na prawo jazdy kat. B 

Podręcznik zgodny z systemem PSI – 
Platforma Szkolenia Internetowego – www.eprawko.eu

Podręcznik 

NOWA ODSŁONA!

System PSI – nowoczesna forma nauki e-learningu 
– 1000 fi lmów 
– 200 animacji
– czytelne opisy
w rezultacie – łatwe przyswajanie wiedzy

www.liwona.pl ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa, tel. (22) 867 88 66

podział
na lekcje aktualne 

przepisy 
ruchu 
drogowego

przejrzyste 
opisy

pomocne 
zdjęcia

praktyczne 
rady

czytelne 
wizualizacje 
3D

aktualne 

drogowego

przejrzyste 

praktyczne 
rady

czytelne 
wizualizacje 
3D

NAUKA JAZDY kat. B wersja angielskaNOWOŚĆ
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Aby odpowiedzieć na powyższe 
pytanie, musimy wyjść poza za-
kres RODO, znajdą tu bowiem za-
stosowanie także przepisy ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r., o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną 
(uśude) oraz ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. – Prawo telekomunikacyj-
ne (Pt). Pierwsza z wymienionych 
ustaw wymaga uzyskania zgody na 
przesyłanie informacji handlowych 
(art. 10 ust. 1 i 2)1, druga – zgody 
na używanie telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych i automatycz-
nych systemów wywołujących dla 

celów marketingu bezpośredniego 
(art. 172 ust. 1)2.

Co zatem musi zrobić przed-
siębiorca, aby mógł wysłać e-mail 
lub sms do swojego klienta? Poniżej 

przedstawiona została propozycja 
działania w tym zakresie.
1. Należy ustalić, na jakiej pod-

stawie przedsiębiorca jako 
administrator danych osobo-
wych swoich klientów może 
przetwarzać te dane w celach 
marketingowych. Podstawą tą 
może być prawnie uzasadnio-
ny interes realizowany przez 
administratora, którego przy-
kładem jest marketing bezpo-
średni. Wskazuje na to wprost 
motyw 47 RODO, zgodnie 
z którym „Za działanie wy-

Przedsiębiorca ma prawo reklamowania swoich usług. Klienci 
przedsiębiorcy mają natomiast prawo do ochrony swoich praw 
i wolności, w tym prawa do prywatności, którego elementem jest 
ochrona danych osobowych. Jak pogodzić te interesy? 

Marketing a rodo

1  Art. 10.  1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną  
                      za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 
 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczegól 
                      ności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
2  Art. 172. 1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów  

    marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Opinia prawna sporządzana przez:
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konywane w prawnie uzasad-
nionym interesie można uznać 
przetwarzanie danych osobo-
wych do celów marketingu 
bezpośredniego”. Postanowie-
nie to pozwala administrato-
rowi na przetwarzanie danych 
osobowych klientów bez ko-
nieczności zbierania od nich 
odrębnej zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych we 
wskazanym powyżej celu. 

2. Konieczne jest jednak odebra-
nie od klienta zgody na otrzymy-
wanie informacji handlowych 
i używanie telekomunikacyj-
nych urządzeń końcowych 
lub automatycznych systemów 
wywołujących do celów mar-
ketingu bezpośredniego. Zgoda 
ta nie musi jednak przybierać 
bardzo formalnego brzmienia. 
Można sformułować ją tak, 
aby odzwierciedlała faktyczne 
czynności, jakich przedsiębior-
ca planuje dokonać (np. zgoda 
na przekazywanie drogą elek-
troniczną, sms lub telefoniczną 
informacji o promocjach i ofer-
tach specjalnych dla klientów 
przedsiębiorcy). Na dopusz-
czalność takiego rozwiązania 
wskazuje Ministerstwo Cy-
fryzacji w „RODO Poradniku 
dla sektora FinTech”3 (podając 
dla przykładu sformułowanie: 
„podaj swój adres e-mail, je-
żeli chcesz otrzymywać od 
nas informacje o…”), w którym 
potwierdza też tezę o dopusz-
czalności powoływania się na 
przesłankę prawnie uzasadnio-
nych interesów przedsiębiorcy 
w przypadku przetwarzania da-
nych osobowych w celach mar-
ketingowych. Należy przy tym 
pamiętać, że zgodnie z pro-
jektowaną zmianą art. 4 uśude 
oraz art. 174 Pt4 do zgód wyma-
ganych tymi aktami prawnymi 

stosować się będzie przepisy 
o ochronie danych osobowych 
(czyli m. in. RODO), a te wy-
magają komunikacji z podmio-
tami danych językiem czytel-
nym i zrozumiałym. 

3. Powołanie się na przesłankę 
prawnie uzasadnionego inte-
resu wymaga przeprowadze-
nia testu równowagi. Zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO prze-
twarzanie jest zgodne z pra-
wem, gdy przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikają-
cych z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez 
administratora lub przez stronę 
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, 
w których nadrzędny charakter 
wobec tych interesów mają in-
teresy lub podstawowe prawa 
i wolności osoby, której dane 
dotyczą, wymagające ochrony 
danych osobowych, w szcze-
gólności gdy osoba, której dane 
dotyczą, jest dzieckiem. Test 
równowagi wymaga zestawie-
nia przez administratora jego 
interesu (w omawianym przy-
padku interesu gospodarczego, 
jakim jest marketing towarów 
lub usług) z interesami i pra-
wami klientów jako podmiotów 
danych. Jak stanowi motyw 47 
RODO okolicznością, którą na-
leży wziąć pod uwagę, jest to 
czy podmiot danych ma rozsąd-
ne przesłanki, by spodziewać 
się, że nastąpi przetwarzanie 
danych w celu, którym jest kon-
kretny interes administratora. 
W przypadku marketingu bez-
pośredniego pytanie dotyczy-
łoby tego, czy np. kupujący 
w sklepie internetowym lub kur-
sant mają racjonalne przesłanki 
do oczekiwania, że sprzedający 
lub organizator kursu będzie 
chciał zachęcić ich do skorzy-
stania z zakupu innych towa-

rów lub skorzystania z innych 
usług. Twórcy projektu Kodeksu 
postępowania i dobrych prak-
tyk w zakresie przetwarzania 
danych osobowych w branży 
reklamy internetowej5 odpowia-
dają na to pytanie pozytywnie. 
Dodatkowo, pomocniczo wska-
zują na zasadność ustalenia 
w trakcie testu równowagi na-
stępujących kwestii:

 - czy interes jest zgodny z prawem,
 - czy jest wystarczająco kon-

kretny, aby możliwe było prze-
prowadzenie testu równowagi,

 - czy jest to rzeczywisty i ak-
tualnie istniejący interes (tj. nie 
jest spekulatywny),

 - czy istnieją inne, mniej in-
wazyjne środki do osiągnięcia 
określonego celu przetwarza-
nia oraz służące interesowi ad-
ministratora danych, tj. środki 
niewymagające przetwarzania 
danych osobowych?6

 Przeprowadzenie testu równo-
wagi powinno być odzwier-
ciedlone w dokumentacji 
ochrony danych osobowych 
przedsiębiorcy, m. in. w związ-
ku z realizacją zasady privacy 

4  Art. 67 pkt 1 oraz art. 84 pkt 5 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia  
   2016/679 (druk sejmowy nr 3050); http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/94F4208704D01CDCC1258352004436EE/%24File/3050.pdf    
   (dostęp 04.12.2018)
5 https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Kodeks-post%C4%99powania-RODO_IAB-Polska_projekt-do-konsultacji.pdf, (dostęp 04.12.2018 r.)
6  Kodeks postępowania i dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w branży reklamy internetowej, s. 27.

„Czy mogę wysłać sms-a…”
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by design oraz zasady rozliczal-
ności, o których stanowi odpo-
wiednio art. 5 ust. 2 oraz art. 25 
ust. 1 RODO.

4. O przetwarzaniu danych oso-
bowych w celach marketin-
gowych należy pamiętać, 
przedstawiając klientowi klau-
zulę informacyjną zgodnie 
z wytycznymi określonymi 
w art. 13 RODO. Sprzedaż to-
waru lub usługi (np. w związ-
ku z przeprowadzeniem kursu) 
stanowi bowiem inną podstawę 
prawną przetwarzania danych 
klienta (umowa) niż późniejsze 
reklamowanie mu towarów lub 
usług (prawnie uzasadniony in-
teres realizowany przez admini-
stratora). Inny jest cel wskaza-
nych procesów przetwarzania, 
podobnie jak okres retencji 
danych, odmienne są także 
w pewnym zakresie prawa pod-
miotów danych. 

Jak wynika z powyższego, 
RODO nie zahamowało działań 
marketingowych. Przedsiębiorcy 
nadal mogą reklamować swoją 
działalność, nie będąc posądzany-
mi o naruszanie praw swoich klien-
tów, o ile będą przestrzegać kilku 
podstawowych zasad, z których 
część nie wynika z RODO, a z in-
nych aktów prawnych. 

Sylwia Ratajczyk 
Radca Prawny 

„ … i maila”

Czy towary niebezpieczne 
są naprawdę niebezpieczne? 

Przewóz towarów niebezpiecznych 
to bardzo prosta sprawa 

wystarczy solidna porcja nauki zawarta w książce 

ADR od A do Z nie tylko dla kierowców

Książka ADR od A do Z nie tylko dla kierowców 
to najnowsza publikacja omawiająca podstawowe 
reguły dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych 
po drogach transportem samochodowym. 

Publikacja zawiera m.in.: 
 opisy najczęstszych nieprawidłowości, 
 porady praktyczne, 
  podsumowanie doświadczeń zdobytych 
przez autorów,
  szczegółowe omówienie taryfi katora kar 
nakładanych na kierowców 
i uczestników przewozu ADR – Nowość!

Format B5
416 stron

cena 40 zł brutto

Autorzy:
Mirmił Bielecki
Andrzej Nieśpiałowski

Zapraszamy do składania zamówień: 
www.liwona.pl, liwona@liwona.pl, tel. 22/867 88 66
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Bezgotówkowy wynajem elek 
Wynajem elki - bez kosztów, bez dodatkowych opłat
Jeśli prowadzisz ośrodek szkolenia 
kierowców a Twój pojazd właśnie 
uczestniczył w kolizji drogowej to 
masz możliwość skorzystania z bez-
gotówkowego wynajmu pojazdów 
specjalistycznych – odpowiednich 
do nauki jazdy na czas naprawy, 
z OC sprawcy kolizji. Firma L-rent 
oferuje auta w 100% przystosowane 
do prowadzenia zajęć praktycznych 
w czasie, gdy Twoja elka znajduje się 
w warsztacie. Nie musisz martwić się 
o przestoje w Twoim ośrodku szko-
lenia, ponieważ auto zastępcze jest 
podstawiane w ciągu 24 godzin. Co 
najważniejsze L-rent oferuje usługę na 
terenie całego kraju, a wykwalifiko-
wany zespół pracowników dba o ter-
minową realizację wszystkich zleceń. 

Jak to działa w praktyce?
Jeżeli w skutek kolizji drogowej po-
jazd specjalistyczny został uszkodzo-
ny z winy sprawcy, a dalsze korzysta-
nie z niego zagraża bezpieczeństwu 
osób w nim jadących i innym użyt-
kownikom ruchu, jesteście Państwo 
w pełni uprawnieni do skorzystania 
z usługi wynajmu auta zastępczego 
już od chwili zdarzenia aż do czasu 
zakończenia procesu likwidacji szko-
dy. Płatnikiem za taką usługę staje się 
ubezpieczyciel sprawcy, z którego 
polisy wypłacane jest odszkodowa-
nie. Usługa wynajmu auta zastępcze-
go w L-rent.pl jest całkowicie bezpłat-
na, nie jest ograniczona dobowym 

limitem kilometrów, nie wymagamy 
kaucji za pojazd, a umowa cesji 
umożliwia wynajem pojazdu bez 
dodatkowych opłat czy kosztów. Ist-
nieją dwie formy refundacji kosztów 
wynajmu samochodu  zastępczego 
w przypadku szkody częściowej i cał-
kowitej. Czas najmu przy szkodzie 
częściowej powinien być wyznaczo-
ny rzeczywistym czasem naprawy. 
W tym przypadku poszkodowanemu 
przysługuje pojazd zastępczy od dnia 
uszkodzenia pojazdu do dnia, w któ-
rym będzie on mógł odebrać w pełni 
sprawny pojazd. Przy szkodzie całko-
witej czas najmu - to okres od dnia 
zniszczenia pojazdu do dnia, w któ-
rym poszkodowany będzie mógł na-
być analogiczny pojazd.

Flota elek
Pojazdy są w pełni przystosowane 
do nauki jazdy. Posiadają dodatko-
wy pedał sprzęgła i hamulca (wraz 
z odpowiednią dla tych urządzeń 
homologacją), lusterka dodatkowe 
dla instruktora prowadzącego zaję-
cia, podświetlany emblemat „L” na 
dachu pojazdu. Firma L-rent zapew-
nia wzorowy stan techniczny posia-
danych pojazdów, jak i zgodność 
prawną ich przystosowania. W ofer-
cie znajdują się również pojazdy 
z instalacją LPG tj. Suzuki Baleno, 
Fiat Punto, Kia Rio, Skoda Fabia, 
Hyundai i20, Toyota Yaris, Toyota 
Proace B+E, Renault Clio IV.

Dlaczego L-rent?
Firma L-rent.pl świadczy usługi w za-
kresie wynajmu pojazdów specja-
listycznych - przystosowanych do 
nauki jazdy na czas naprawy z OC 
sprawcy kolizji. Dysponuje wykwa-
lifikowanym zespołem fachowców 
z różnych dziedzin. 

Logistycy dbający o terminową re-
alizację zleceń w zakresie czasu i miej-
sca zamówionej usługi. Kancelaria 
prawna specjalizująca się w likwidacji 
szkód komunikacyjnych, odszkodo-
waniach i przepisach prawa ubezpie-
czeniowego. Sprawdzone warsztaty 
partnerskie wyspecjalizowane w na-
prawach blacharsko-lakierniczych 
i przedstawiciele z wieloletnim do-
świadczeniem w branży wydawniczej 
współpracujący z ośrodkami szkole-
nia kierowców.

kontakt: www.L-rent.pl 
tel. 791-603-300
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Egzaminator AB (inicjały fikcyjne) 
w czerwcu 2017 r. przerwał egza-
min, usiadł za kierownicą i wracał 
do WORD-u. Typowe zdarzenie. 
Niestety, to co wydarzyło się potem 
nie było już normalne. Został zatrzy-

Znacie przepisy o ruchu 
drogowym?
Czyli egzaminator, przerwany egzamin, Policja i przepisy

Życie potrafi nas zaskakiwać – najprostsze i najbardziej oczywiste 
sprawy urastają czasem do rangi problemów, w rozwiązaniu 
których zaangażowani są poważni ludzie i instytucje. Setki razy, 
przez lata wykonujemy czynności w zgodzie z prawem – tak jak je 
rozumiemy. Mi też wydawało się, że dobrze znam przepisy. A jak
Wam się zdaje, że je znacie, to poczytajcie…

many przez funkcjonariuszy policji 
jadących nieoznakowanym pojaz-
dem. Egzaminator został obwiniony 
o czyn z art. 97 Kodeksu Wykroczeń, 
w związku z art. 55 ust. 2 ustawy 
Prawo o Ruchu Drogowym o to, 

że kierował samochodem z umiesz-
czoną na dachu tablicą „L”, która 
według funkcjonariuszy powinna 
być zdjęta, lub zasłonięta. Poli-
cjanci zaproponowali egzaminato-
rowi mandat w wysokości 100 zło-
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tych, bez pkt. karnych. Oczywiście 
egzaminator mandatu nie przyjął. 
Sprawa została skierowana do sądu. 
Wyrokiem nakazowym Sąd Rejo-
nowy w (prośba egzaminatora by 
nie ujawniać lokalizacji) uznał egza-
minatora winnym zarzucanego mu 
czynu. Wymierzył mu karę grzywny 
w wysokości 100 zł, oraz obciążył go 
kosztami sądowymi. Od tego wyroku 
obwiniony AB wniósł sprzeciw.

Precedens
Sąd rejonowy rozpatrując sprawę 
w trybie zwykłym miał inne zdanie 
niż poprzednicy. UNIEWINNIŁ egza-
minatora od popełnienia zarzuca-
nego mu czynu. W uzasadnieniu sąd 
podkreślił, że ustawodawca wyraźnie 
rozgranicza przeznaczenie pojazdów 
egzaminacyjnych od pojazdów nauki 
jazdy. Zauważył cytuję: „intencją 
ustawodawcy było takie sformułowa-
nie przepisów w zakresie zasłaniania, 
lub składania tablicy z literą 
„L”, aby egzaminator wobec 
zakończenia egzaminu 
w ruchu drogowym nie musiał 
zasłaniać, lub zdejmować tej 
tablicy, zwłaszcza, że ta sytu-
acja ma miejsce najczęściej 
w okolicach niebezpiecznych 
(skrzyżowania, przejścia dla 
pieszych, drogi o dużym natę-
żeniu ruchu). Egzaminator 
zatrzymuje pojazd, zamienia 
się miejscami z egzaminowa-
nym i odjeżdża, powodując 

Plastikowy przedmiot sporu - „eLka”.

Ale o co chodzi?

Ostateczny wyrok sądu – egzaminatorzy mogą odetchnąć z ulgą.

uspokojenie ruchu” - koniec cytatu. 
Dalej sąd zauważył, że zdejmowa-
nie, zasłanianie, składanie tablicy „L” 
w realnym ruchu drogowym jest nie-
możliwe i  niebezpieczne.

Znając Prawo o Ruchu Dro-
gowym należało się spodziewać 
takiego wyroku. Podkreślam: znając 
obowiązujące przepisy.

Kilka pytań
Analiza tego zdarzenia powoduje 
konieczność postawienia kilku, reto-
rycznych, pytań. Czy funkcjona-
riusze policji powinni szczegółowo 
znać postanowienia prawa o ruchu 
drogowym? Czy je znają? Dlaczego 
sąd w trybie nakazowym podzie-
lił stanowisko policjantów, jedno-
znacznie wskazując w uzasadnieniu 
wyroku, cytuję: „w takiej sytuacji 
egzaminator w pierwszej kolejności 
powinien złożyć tablicę lub ją zasło-
nić i zabezpieczyć przed zsunięciem 

się, i zagubieniem” koniec cytatu! 
Czy z powyższego należy wyciągnąć 
wniosek o konieczności każdorazo-
wego odwoływania się od wyroków 
wydanych w trybie nakazowym?

Dlaczego jeden z dyrektorów 
WORD-ów, do których sąd zwrócił 
się z zapytaniem w powyższej spra-
wie podzielił pogląd policjantów?

Podsumowując 
Straty ponieśli wszyscy. Egzami-
nator musiał uczestniczyć w kilku  
rozprawach - wyrok ostatecznie 
zapadł po roku. Skarb Państwa: 
koszty sądowe i zwrot dla egza-
minatora poniesionych kosztów 
wynagrodzenia adwokackiego 
(Skarb Państwa, czyli MY). Policja 
– podważenie zaufania do profe-
sjonalizmu funkcjonariuszy, ich 
wiedzy i znajomości prawa. Sąd 
wydający wyrok w trybie nakazo-
wym - jak wyżej.

Zgodnie z Ustawą o kieru-
jących pojazdami marszałek 
województwa współpracuje 
przy sprawowaniu nadzoru 
nad przeprowadzeniem 
egzaminów państwowych 
m.in. z  policją (art.67 pkt. 10 
ppkt. 1). Nie komentuję tego 
przepisu w świetle opisy-
wanego zdarzenia. A wyda-
wać by się mogło, że akurat 
w tym aspekcie przepisy są 
jednoznaczne. 

Sprawozdawca   
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Pierwsza pomoc (cz.5) - 
dziecko w samochodzie
Prawie codziennie każdy z nas, podczas podróży samochodem, 
zaobserwował różnego rodzaju tabliczki lub naklejki znajdujące się 
z tyłu auta, informujące nas prawdopodobnie o zainteresowaniach 
kierowcy. Mogą to być obrazki przedstawiające motocykle, samoloty 
czy szybowce, skoki spadochronowe, narty lub snowboard, a także 
konie czy psy. Najczęściej jednak kierowcy umieszczają tabliczki 
czy naklejki informacyjne “dziecko w aucie”, często z dodatkową 
informacją o imieniu dziecka.

Rysunki: Paweł Kasperek
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Informacja 
Naklejka czy tabliczka, informu-
jąca o dziecku nie stanowi ele-
mentu obowiązkowego wyposaże-
nia samochodu, a jedynie element 
dekoracyjny czy może bardziej 
informacyjny. 

Po co informować, że podró-
żuje z nami dziecko? Czy kierowca 
takiego auta jeździ wolniej, ostroż-
niej i bardziej przewidywalnie od 
tych bez informacyjnych naklejek 
lub tabliczek? Te pytania warto 
sobie zadać szczególnie wtedy, 
kiedy auto oznakowane w ten spo-
sób mija nas ze znacznie większą 
niż dozwoloną prędkością, wio-
ząc przy okazji dziecko lub dzieci 
dodatkowo bez zapiętych pasów 
bezpieczeństwa. W takim razie 
może ta naklejka to informacja dla 
straży pożarnej, by delikatnie prze-
cinała drzwi w razie wypadku? 

W większości przypadków 
naklejka lub tabliczka znajduje 
się na tylnej szybie, bo poprzedni 
właściciel zapomniał je odkleić, 
a obecnemu już się nie chce lub 
nie przywiązuje do tego uwagi. 
Osobiście jestem za oklejaniem 
sobie auta w ten sposób. 

Podobnie jak zielone listki, które 
“proszą” o wyrozumiałość pozosta-
łych kierowców. Widząc taką infor-
mację na aucie powinniśmy zacho-
wać szczególną ostrożność. Rodzice 
wiozący dzieci powinni jechać 
łagodniej, ponieważ dzieci znacz-
nie bardziej niż dorośli odczuwają 
przyspieszenia czy też hamowa-
nia. No właśnie... rodzice powinni 
jechać ostrożniej, a my nie powin-
niśmy “siadać na zderzak” osobie, 
która jedzie wolniej. Umieszczając 
tabliczkę czy naklejkę informa-
cyjną pamiętajmy, aby była odpo-
wiednich rozmiarów i czytelna, 

gdyż małych, z małą czcionką nikt 
nie zauważy. Pamiętajmy również 
o tym, że umieszczamy tabliczkę 
informacyjną nie po to, żeby była, 
aby zaspokoić własne ego, ale tylko 
i wyłącznie po to, aby nam rów-
nież przypominała, jak powinniśmy 
podróżować z dziećmi, a innych 
informowała o tym, że w naszym 
aucie są maluchy.

Dlaczego
Jeżeli dojdzie do wypadku komuni-
kacyjnego to samochód oznaczony 
tabliczką informacyjną “dziecko 
w aucie” daje mam ( i służbom 
ratowniczym) informację, że może 
w nim znajdować się poszkodowane 
dziecko lub dzieci. Przystępując do 
udzielania pomocy musimy liczyć 
się z tym, że dzieci mogą być prze-
wożone zarówno z przodu koło kie-
rowcy, jak i na tylnej kanapie i to po 
obu stronach. Należy staranie prze-
szukać uszkodzony pojazd bowiem 
zdarzały się sytuacje, gdy ratujący 
przegapili małego człowieka.

Wypadek
Dzieci doznają obrażeń w wypad-
kach komunikacyjnych w dwóch 
sytuacjach: jako piesi - przy potrą-
ceniu przez pojazd lub jako pasa-
żerowie samochodu, który uległ 
nieszczęśliwemu zdarzeniu.

W przypadku dziecka osoba 
udzielająca pomocy powinna 
postępować następująco:
∙ Zakładamy rękawiczki (jeżeli 

oczywiście je posiadamy).
∙ Do dziecka podchodzimy 

w taki sposób, aby cały czas być 
w polu jego widzenia, co ograni-
czy ewentualne ruchy głową.

∙ Oceniamy reakcję dziecka 
(adekwatnie do wieku) poprzez 
nawiązanie kontaktu słownego, 
a przy braku reakcji przez deli-
katne dotknięcie.

∙ Pamiętajmy o możliwości urazu 
odcinka szyjnego kręgosłupa, 
dlatego też nie zginamy, nie 
skręcamy ani nie obracamy 
głowy i szyi dziecka, chyba, 
że jest to niezbędne do wyko-
nania resuscytacji krążeniowo 

Nieobowiązkowa informacja a jakże istotna.
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- oddechowej lub przeniesie-
nia poszkodowanego z niebez-
piecznego miejsca.

∙ Jeżeli poszkodowane dziecko 
reaguje na nasze słowa lub się 
rusza, należy je pozostawić 
w pozycji, w której je zastaliśmy 
(oczywiście, jeżeli nie występuje 
dodatkowe zagrożenie), dodat-
kowo podtrzymywać głowę 
i szyję tak, aby ograniczyć poru-
szanie do minimum.

∙ Jeżeli dziecko nie reaguje na 
bodźce słowne i dotykowe, 
należy udrożnić jego drogi odde-
chowe. Przy drożnych drogach 
oddechowych oceniamy prawid-
łowy oddech, obserwując ruchy 
klatki piersiowej, wysłuchując 
nad nosem i ustami dziecka 
szmer oddechowy oraz wyczu-
wając ruch powietrza.

∙ Dodatkowo powinniśmy zabez-
pieczyć ewentualne krwawienie 
zewnętrzne i jeżeli to konieczne, 
delikatnie ucisnąć krwawiące 
miejsce tak, aby zatamować 
krwawienie. Duże krwawienia 
należy zaopatrzyć jeszcze przed 
oceną oddechu.

∙ Upewnijmy się, że dziecko 
nadal oddycha, tamujemy pozo-
stałe krwawienia. Jeżeli stwier-
dzimy, że dziecko nie oddycha, 
należy rozpocząć resuscytację 
krążeniowo - oddechową.

Fotelik
Podczas przewożenia dziecka 
powinno ono zajmować miejsce 
w specjalnym foteliku samochodo-
wym. Należy pamiętać, że ryzyko 
powstania poważnych obrażeń 
ciała u dziecka prawidłowo zapię-
tego w foteliku jest znacznie mniej-
sze niż w przypadku dziecka nie-
zapiętego. Jeżeli poszkodowane 
dziecko znajduje się w aucie, 
w foteliku samochodowym, to 
nie wypinajmy go z niego, chyba, 
że istnieje konieczność rozpo-
częcia resuscytacji krążeniowo - 
oddechowej.

A co, jeżeli widzimy pusty 
fotelik w aucie, który uległ wypad-
kowi? Możemy spodziewać się, 
że podczas wypadku dziecka tam 
nie było. Musimy również zało-
żyć, że dziecko mogło być prze-
wożone bez zabezpieczenia, albo 
zabezpieczenie nie zadziałało. 
Powinniśmy zatem upewnić się 
czy dziecko nie znajduje się np. 
na podłodze lub jeszcze w innym 
miejscu, niekoniecznie widocz-
nym na pierwszy rzut oka. Przy 
dużej sile uderzenia może zda-
rzyć się, że podróżujący pasażero-
wie znajdowani są zupełnie poza 
samochodem.

Safety first – 
Twoje bezpieczeństwo przede 
wszystkim – włóż rękawiczki.

Fotelik – bezpieczeństwo dziecka.

Udzielanie pierwszej 
pomocy u dziecka
- nagłe zatrzymanie 
krążenia
Wczesne rozpoczęcie resuscy-
tacji (uciskanie klatki piersiowej 
i oddechy ratownicze) zwiększają 
szanse przeżycia poszkodowanego 
dziecka. Czynności te podejmują 
świadkowie wypadku w celu rato-
wania życia w sytuacji zatrzymania 
pracy serca.

U dzieci sposób postępowania 
przy udzielaniu pomocy zależny 
jest od wieku. Zazwyczaj rozróż-
niamy dwie grupy wiekowe: nie-
mowlę (dziecko poniżej pierwszego 
roku życia) oraz dziecko (w wieku 
pomiędzy pierwszym rokiem życia, 
a początkiem okresu, w którym 
widoczne są cechy dojrzałości 
tzw. okres pokwitania). Po zakoń-
czeniu okresu pokwitania dzieci 
traktuje się jak dorosłych.

Ocena stanu dziecka
1 Oceń swoje bezpieczeństwo 

i jeżeli posiadasz włóż jednora-
zowe rękawiczki.

2 Oceń stan przytomności dzie-
cka, czy reaguje na wołanie 
i potrząsanie. Jeżeli poszko-
dowane dziecko reaguje, to 
pozostaw je w pozycji zastanej 
i wezwij pomoc (999 lub 112) 
oraz regularnie oceniaj jego stan. 
Jeżeli poszkodowane dziecko nie 
reaguje, to poproś inne osoby 
o pomoc lub wezwij pomoc.

3 Udrożnij drogi oddechowe – 
w tym celu obróć ostrożnie dzie-
cko na plecy i odchyl głowę do 
tyłu (jedna dłoń na czole, druga 
dłoń 2 – 3 palcami unosi brodę 
do góry).

4 Oceń oddech (przy odchylonej gło-
wie) w ciągu najwyżej 10 sekund. 
Obserwuj prawidłowy oddech za 
pomocą wzroku, słuchu i dotyku 
(czy widać ruchy klatki piersio-
wej, czy słychać szmer powietrza 
podczas wdechu/wydechu oraz 
czy czuć strumień powietrza). 
Jeżeli dziecko oddycha - ułóż je 
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Masaż serca dziecka – dwoma palcami.

w pozycji bezpiecznej (na boku) 
i wezwij pomoc 999/112. Jeżeli 
dziecko nie oddycha lub oddech 
jest nieprawidłowy - wezwij 
pomoc 999/112 i przystąp do 
resuscytacji.

Resuscytacja 
U dzieci w pierwszej kolejności 
stosujemy oddech, a dopiero póź-
niej masaż serca.

Oddechy ratownicze i uciska-
nie klatki piersiowej u niemowlęcia 
(dziecko poniżej pierwszego roku 
życia): 
– wykonaj 2 oddechy ratowni-

cze (usta – usta – nos) – w tym 
celu ułóż głowę w pozycji 
udrożnionych dróg oddecho-
wych, ułóż swoje usta tak, aby 
objąć jednocześnie usta i nos 
dziecka, wykonaj oddechy 
tak, aby unieść klatkę pier-
siową dziecka, a następnie 
ułóż 2 palce na klatce piersio-
wej w dolnej połowie mostka 
(na wysokości linii brodawek 
sutkowych), połóż drugą dłoń 
na głowie dziecka w celu jej 

stabilizacji, pochyl się nad 
poszkodowanym i wykonaj 
szybkie uciskanie 30 razy.

Oddechy ratownicze i uciskanie 
klatki piersiowej u dziecka powy-
żej pierwszego roku życia: wykonaj 
2 oddechy ratownicze (usta – usta) 
- odchyl głowę poszkodowanego 
do tyłu - w tym celu ułóż jedną 
dłoń na czole dziecka i dwoma pal-
cami zaciśnij jego nos, drugą dłonią 
2 lub 3 palcami unieś brodę do góry 
i odchyl głowę do tyłu, obejmij swo-
imi ustami usta dziecka i wykonaj 
2 oddechy ratownicze, aby unieść 
klatkę piersiową dziecka i wykonaj 
serię 30 ucisków klatki piersiowej.

Pamiętaj, aby kontynuować 
serię 2 oddechów ratowniczych 
i 30 uciśnięć klatki piersiowej do 
momentu przyjazdu pogotowia 
ratunkowego lub poprawy stanu 
poszkodowanego. 

Pamiętaj, że niezwłocznie udzie-
lona pomoc zwiększa szansę na 
przeżycie poszkodowanego dziecka 
nawet dwukrotnie.

BJ

Ważne numery:
numer ratunkowy – 112
pogotowie ratunkowe – 999
straż pożarna – 998
policja – 997

oraz gdy jesteśmy nad wodą 
lub w górach
601-100-100 - WOPR 
601-100-300 - TOPR/GOPR

www.testynaprawojazdy.eu

Wszystkie kategorie: A, A1, A2, AM, B, C, D, T

Zawsze aktualna baza pytań - takich jak 
na egzaminie

Forma testu taka sama jak na egzaminie 
państwowym

Pytania i odpowiedzi z komentarzem

Statystyki przeprowadzonych egzaminów

różne wersje językowe

aplikacja online na komputery 
i urządzenia mobilne 

reklama

Zdajesz egzamin na prawo jazdy?

Sprawdź czy jesteś gotowy!

ABOUT US

CONTACT US

01

02

03

CONTACT USCONTATAT CT US
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Panie władzo, nie przyjmuję. 
Czyli o niewzruszalności 
mandatu karnego.
Gdy nie ustąpisz miejsca, kiedy nadjeżdża tramwaj, zapłacisz 250 zł. 
Lubisz rozmawiać przez telefon, trzymając urządzenie w ręku? Bądź 
gotowy na 200 zł grzywny. Jeśli na drodze zajmujesz więcej niż 
jeden pas ruchu, możesz dostać 150 zł kary. Nowy taryfikator to 
wyższe kwoty za wykroczenia, a z policyjnych statystyk wynika, 
że pouczeniem kończy się jedynie 5% takich sytuacji. Za pozostałe 
wystawiany jest mandat karny. 
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Sankcje finansowe w Polsce nie są 
wysokie. Podczas gdy w krajach 
Skandynawii za niektóre wykrocze-
nia nie ma górnej granicy grzywny, 
polski kierowca za przekroczenie 
prędkości może zapłacić najwięcej 
500 zł. Czy mandat zawsze jest nie-
wzruszalny, kiedy ulega przedaw-
nieniu oraz dlaczego na funkcjona-
riuszu spoczywa odpowiedzialność 
wykazania i udowodnienia, że fak-
tycznie doszło do naruszenia prawa 
drogowego? Temat komentuje na 
przykładach Mateusz Górny, praw-
nik Ogólnopolskiego Centrum Roz-
liczania Kierowców.

Zgodnie z art. 97 Kodeksu 
postępowania w sprawach wykro-
czenia mandat karny może zostać 
nałożony jedynie w następują-
cych przypadkach: 
1. gdy schwytano sprawcę wykro-

czenia na gorącym uczynku lub 
bezpośrednio tuż po;

2. gdy osoba uprawniona do nakła-
dania grzywny w drodze man-
datu karnego stwierdzi popeł-
nienie wykroczenia naocznie 
pod nieobecność sprawcy, a nie 
zachodzi obiekcja co do sprawcy 
czynu (tożsamość zatem nie 
może budzić wątpliwości);

3. osoba uprawniona do nakłada-
nia grzywny w drodze mandatu 
karnego stwierdzi popełnienie 
wykroczenia za pomocą przy-
rządu kontrolno–pomiarowego 
lub urządzenia rejestrującego, 
a sprawca nie został schwytany 
na gorącym uczynku lub bezpo-

średnio potem. W tym przypadku 
również nie może zachodzić wąt-
pliwość co do sprawcy czynu.

Z uwagi na to, że policja raczej 
rzadko jest świadkiem zdarzenia 
drogowego, funkcjonariusze, po 
przybyciu na miejsce, słuchają 
zeznań poszkodowanego i sprawcy. 
Jeśli są one spójne i nie budzą wąt-
pliwości w związku z rozmiarem 
zniszczeń pojazdów, to czynności 
służbowe kończą się szybko, czyli 
wystawieniem mandatu. Jedyną 
konsekwencją prawną dla sprawcy 
jest wówczas grzywna i punkty 
karne. Jeżeli jednak między zezna-
niami zachodzi rozdźwięk to sprawa 
kierowana jest do sądu, co wiąże się 
często z długą procedurą i kosztami 
procesu, które ponosi osoba uznana 
za winną. W tym świetle - jak oce-
nia prawnik OCRK, Mateusz Górny 
- mandat wydaje się być dla obywa-
tela formą łagodniejszą. 

Dziękuję, nie przyjmuję
Gdy kierowca jest przekonany, 
że danego wykroczenia nie popełnił, 
ma prawo odmówić przyjęcia man-
datu. Wyjaśnijmy to na przykładzie. 
Kierowca zdążył przejechać przez 
skrzyżowanie zanim zapaliło się 
czerwone światło, ale funkcjonariusz 
ma odmienne zdanie. Co wtedy? 
Policjant, nakładający na kierującego 
grzywnę w drodze mandatu karnego, 
zobowiązany jest do poinformowa-
nia go o przysługującym mu prawie 
do odmowy przyjęcia dokumentu. 
W przypadku takiej decyzji, odpo-
wiednia instytucja, której pracowni-
kiem jest osoba kontrolująca, wystę-
puje do sądu z wnioskiem o ukaranie 
sprawcy wykroczenia. Co istotne, 
to na funkcjonariuszu spoczywać 
będzie obowiązek wykazania i udo-
wodnienia, że faktycznie doszło do 
naruszenia prawa drogowego, czyli 

w tym przypadku, przejechania na 
czerwonym świetle. Jeśli sprawa 
trafi do sądu, policjanci zobligo-
wani są do tego, by zabezpieczyć 
dowody, zeznania i przedstawić 
sprawę w sądzie.

Często w takich sytuacjach 
konieczna jest opinia biegłych. 
Sędzia przesłuchuje strony pod 
kątem ustalenia wszystkich okolicz-
ności spornego zdarzenia, po czym 
następuje rozstrzygnięcie. Dowo-
dami mogą być: film zapisany na 
kasecie wideo rejestratora,  zdjęcie 
wykonane przez fotoradar oraz 
inne udokumentowane ustalenia, Nieprzyjęcie mandatu oznacza konieczność wizyty w sądzie.

Niemiły prezent od Policji - mandat karny.
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Dla dobra własnego portfela warto przeliczyć dni od popełnienia wykroczenia.

Póki co w Polsce kwoty mandatów nie są wysokie.

służące jako materiał dowodowy. 
Co ważne, sąd w ocenie dowodów 
nie jest związany żadnymi ustawo-
wymi czy też formalnymi zasadami 
(jest to tak zwana swobodna ocena 
dowodów), co oznacza, że żadna 
ze stron nie jest uprzywilejowana. 
Co jednak zrozumiałe, zdanie 
osoby kontrolującej jest wysoko 
cenione – dodaje Mateusz Górny 
z OCRK.

Sprawa ulega 
przedawnieniu
Karalność za wykroczenia upływa 
po roku od dnia popełnienia wykro-
czenia. Należy zaznaczyć, że nało-
żenie grzywny w drodze mandatu 
karnego, w odniesieniu do sprawcy 
wykroczenia złapanego in flagranti 
lub bezpośrednio po wykroczeniu, 

możliwe jest tylko w ciągu 14 dni 
od daty ujawnienia zabronionego 
czynu. Po tym terminie funkcjona-
riusz traci swoje uprawnienia do 
wystawienia mandatu, a sprawcę 
można ukarać tylko poprzez wystą-
pienie do sądu z wnioskiem o uka-
ranie – mówi Mateusz Górny. 

W przypadku, gdy popełnienie 
wykroczenia zostało przez funk-
cjonariusza stwierdzone naocz-
nie, termin, w jakim mandat może 
być wystawiony, wynosi 90 dni od 
ujawnienia czynu. 

W odniesieniu do wykroczeń 
zarejestrowanych przez fotoradary 
lub inne urządzenia tego typu 
mandat może być wystawiony 
najpóźniej w ciągu 180 dni od 
dnia zdarzenia. 

Warto jeszcze wspomnieć 
o art. 101 Kodeksu postępowania 

w sprawach wykroczeń, dotyczą-
cym uchylenia mandatu. Jest taka 
możliwość, ale zachodzi tylko 
wtedy, gdy grzywnę nałożono za 
czyn niebędący zabronionym jako 
wykroczenie. Oznacza to, że jeśli 
mandat zostanie wystawiony za 
brak, na przykład, apteczki, kami-
zelki odblaskowej czy też lewarka, 
a więc elementów niestanowią-
cych obowiązkowego wyposaże-
nia pojazdu, to tego typu mandat 
może zostać wzruszony i to mimo 
swej prawomocności. Uwaga, 
uchylenie następuje na wniosek 
ukaranego, złożony w terminie 7 
dni od daty uprawomocnienia się 
mandatu lub z urzędu - zauważa 
prawnik OCRK. 

Dodajmy, że organem, który 
może uchylić prawomocny mandat 
karny, jest sąd właściwy do rozpo-
znawania sprawy, sąd rejonowy lub 
grodzki, na którego obszarze dzia-
łania grzywna została nałożona. 

Nie do podważenia
Wykazanie, że zostało się obwi-
nionym i ukaranym za czyn, który 
wykroczeniem nie jest, to w zasa-
dzie jedyna możliwość wzruszenia 
mandatu. Przyjęcie nałożenia kary 
stanowi przyznanie się do winy. 

W taki sposób ustawodawca 
zabezpieczył się przed możli-
wością, w której obywatel móg-
łby po czasie odwołać się od 
decyzji wydanej i zaakceptowa-
nej. - Odpowiadając zatem na 
postawione na samym początku 
pytanie, jeśli ukarany kierowca 
nie dysponuje niezbitym dowo-
dem zaprzeczającym popełnieniu 
wykroczenia, powinien przyjąć 
mandat. Tym bardziej, że sank-
cje finansowe w Polsce nie są 
określane jako bardzo wysokie 
w porównaniu na przykład z kra-
jami skandynawskimi, gdzie za 
niektóre wykroczenia nie ma gór-
nej granicy wysokości grzywny. 
Maksymalna sankcja w przypadku 
przekroczenia prędkości wynosi 
500 PLN – dodaje Górny.

Magdalena Kuzmecka
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Jak już siedzę i myślę, to zada-
łem sobie pytanie: czy w Pol-
sce może być bezpieczniej na 
drogach? Ano, pewnie nie tylko 
może, ale i powinno. Powinno, 
ale nie jest. 

Mam więc drugie pytanie: dla-
czego? No i tu już tak prosto nie 

można odpowiedzieć. Tak sobie 
siedziałem i myślałem kilka dni - jak 
miałem czas. Trochę pomagał mi 
w tym Kum. Ta psiajucha przylazł 
z butelką wody i mówi, że musimy 
razem pomyśleć, bo temat ciekawy 
i na sucho nie do rozwiązania. No 
i my tak wymyślili:

Szkolenie kandydatów 
na kierowców
Kiedyś była to działalność oświa-
towa. Podlegała pod kontrolę kura-
torium oświaty. Teraz jest dzia-
łalnością gospodarczą. Jak każda 

Co robi Góral, gdy ma czas? Ano siedzi i myśli. Więc siedzę i myślę, 
a pod oknem pędzi pogotowie, policja, trochę później straż pożarna. 
Za chwilę pogotowie wraca, a na jego miejsce jedzie drugie. Wypadek. 
Normalne, powie każdy. Tak normalne, że aż zobojętnieliśmy.

Czy na polskich drogach 
może być bezpiecznie?

Rysunek: Paweł Kasperek
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działalność musi przynieść zysk, 
bo to najważniejsze. Jeden z kole-
gów instruktorów kiedyś powie-
dział: „Prawem i obowiązkiem kur-
santa jest zapłacić za kurs. Innych 
praw kursant nie ma.” W szczyt-
nych założeniach, to egzamin miał 
weryfikować istnienie OSK: jak źle 
szkoli, to niewielu będzie zdawać 
i ludzie pójdą się szkolić do dobrych 
szkół. Życie pokazało, że założenie 
było błędne. Ludzie idą tam, gdzie 
taniej, a że musi być zysk, to… „zły 
pieniądz wypiera dobry pieniądz”, 
mówił Kopernik i w szkoleniu na 
prawo jazdy widać to doskonale.

”Patologia”
Patologia w szkoleniu trwa od wielu 
lat i nie zanosi się, by coś miało się 
zmienić, by coś się poprawiło. OSK, 
jak diabeł święconej wody, boją 
się wprowadzenia jasnej, rzetelnej, 
merytorycznej kontroli swojej  dzia-
łalności. Z jasnymi konsekwencjami: 
źle szkolisz, oszukujesz, to poszukaj 
sobie innego zajęcia. 

Wszystkie federacje szkół dbają, 
by tego nie wprowadzić. O błędach 
w szkoleniu mówione było i pisane 

bardzo dużo. W nr 2. Bezpiecznej 
Jazdy Dariusz Chyćko pisze o tre-
sowaniu, uczeniu na pamięć jazdy. 
Tak - na pamięć są szkoleni kur-
sanci. Na placu każdy z nich wie, 
ile obrotów kierownicą zrobić, przy 
którym słupku, w mieście, przy któ-
rym drzewie, znaku włączyć kie-

Naukę ruchu drogowego trzeba zacząć od dziecka

Tylko profesjonalna kadra zapewni wysoki poziom nauczania.

runkowskaz itd. Tu wtrącił się Kum: 
więcy nie pisz, bo i tak nie uwierzą, 
a całej prawdy nie napiszesz. Bo czy 
uwierzą, że po szkoleniu na egza-
minie zdający nie potrafi włączyć 
wycieraczek- bo w czasie szkole-
nia nie padał deszcz! Tu zaczął się 
rozwodzić, ale już nie cytuję go, bo 
i tak wycięliby, jako nieprzyzwoite. 
Zakończył swój wywód: - popotrz 
Niemcy potrafili zrobić porządek. 
Po przejęciu NRD, w ciągu kilku 
lat zamknęli kupę OSK, tych naj-
gorszych, a reszta zaczęła szkolić 
dobrze.

Edukacja 
Ciarki mnie przeszły po skórze. 
Szkoła: nauka, klasówki, odpyty-
wanie, stopnie, po których czekała 
rozmowa z ojcem. Ale pamiętam, 
jak już w przedszkolu pani (naj-
większy autorytet) uczyła nas jak 
mamy chodzić po chodnikach, bo 
mieliśmy zakaz samodzielnego 
przechodzenia przez ulicę. Potem 
w podstawówce uczyliśmy się drogi 
do szkoły, przechodzenia przez 
jezdnię. W każdej klasie coś wię-
cej, coś trudniejszego. Zwieńcze-
niem edukacji drogowej była karta 
rowerowa. Poważny egzamin. Ale 
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patrząc na dzisiejszy program szkół 
widać, że ten przedmiot był chyba 
niepotrzebny, albo zbyt trudny i już 
go nie ma. Dzieciaki szaleją na dro-
gach (pieszo, na rowerach, hulajno-
gach) a policja, straż miejska udaje, 
że tego nie widzi. ”Wie pan, ile 
trzeba wypełnić papierów, jak się 
ma do czynienia z nieletnim?” 

Aktualnie do rowerów doszły 
quady - oczywiście bez rejestracji 
i ubezpieczenia; rowery elektryczne 
- te mkną z prędkością 30km/h, 
a po niewielkich przeróbkach i 50. 
No i motorowery, kierowane przez 
dzieci bez jakichkolwiek upraw-
nień. Koszty uzyskania prawa jazdy 
AM przerosły możliwości rodziców, 
więc stało się modą jeżdżenie bez 
uprawnień. 

Media
Tu muszę napisać o dziennikarzach, 
choć Kum radzi, by tego nie doty-
kać. Po co ci to. Przeca wiadomo, 
że dziennikarzom wszystko wolno. 
Nawet napisać na pierwszej stro-
nie szkalującą egzaminatorów nie-
prawdę, jak np. pisanie w Gazecie 
Wyborczej o egzaminatorze z Lub-
lina, co nie wziął łapówki i oddał 
panią do prokuratora. W „uza-
sadnieniu” dziennikarze rozwo-
dzili się jaka ona biedna, jakie ma 
problemy, jak wspaniale jeździ 
i tylko ci niedobrzy egzaminato-
rzy …. Sprostowanie ukazało się 
po wielu dniach wewnątrz numeru 
i nie miało wiele wspólnego z tym, 
co było wysłane. Że jest źle, media 
zauważają akcyjnie: w przypadku 
dużej tragedii na drodze. Tak było 
po wypadku w Kamieniu Pomor-
skim, czy w Świdniku. Czasem 
tylko ci dziennikarze, opisujący jak 
to wspaniale są prowadzone szkole-
nia w OSK, w prywatnej rozmowie 
mówią: - kto im dał to prawo jazdy? 

Dziennikarze powinni i mogą 
pełnić ogromną rolę w popra-
wie bezpieczeństwa na drogach. 
Niestety, powtarzają jak mantrę - 
wszystkiemu winni egzaminatorzy. 
To oni (z małej litery) są przyczyną 
łez, stresu. To oni są fabryką pienię-

dzy. No i według nich, egzamin ma 
być jak muzyka: lekki, łatwy, a  nie-
którzy już zaczynają głosić, po co 
egzamin?!

WORD
Instytucja stworzona w szczytnym 
celu, mająca gwarantować poprzez 
odpowiedni poziom egzamino-
wania poprawę bezpieczeństwa 
na drogach. Szybko okazało się, 
że założenia sobie, a życie sobie. 
Po przejęciu WORD-ów przez 
samorządy, każda zwycięska wła-
dza traktuje tę instytucję jak łup 
zwycięzcy. Stanowisko dyrektora 
należy się zasłużonym, dla których 
nie ma aktualnie nic lepszego. - Ja 
tu jestem na przechowaniu. Za 
4 lata będzie dla mnie lepsze stano-
wisko - mawiał jeden z dyrektorów 
i to stanowi cały komentarz rzeczy-
wistości. 

Wiele zła robią też niektórzy, 
uzurpując sobie prawo do inter-
pretacji obowiązujących przepi-
sów i nakazując je wprowadzać 
w życie. „Instruktor, opuszczając 

WORD z kursantem, ma być zado-
wolony” (!). No tak musi być zado-
wolony, bo jak nie to przecież tuż 
za granicą województwa, sąsiedni 
WORD otworzył filię w „Zad…piu”, 
gdzie jest jedna droga główna i kilka 
przecznic. Idzie się tam nauczyć 
jeździć na pamięć w ciągu 3 godzin 
i zdać egzamin. Ruchu żadnego, ale 
są pieniądze (to, że to działalność 
mająca cechy kra… od sąsiada to 
nieważne: - ja mam kasę i marsza-
łek mnie chwali. A że nie ma to nic 
wspólnego z promowaniem bez-
pieczeństwa nikogo to nie obcho-
dzi. Problem zacznie się wtedy, gdy 
taki „miszcz” kierownicy pojedzie 
do innego miasteczka, czy miasta, 
gdzie jego pamięciowe nauki nie 
przydają się do niczego. Nie wolno 
się więc dziwić, że rok po wpro-
wadzeniu możliwości tworzenia 
filii w każdym miasteczku, wzrosła 
ilość wypadków i ofiar powodowa-
nych przez kierujących w wieku 
18-24 lata. 

Czy filie są złe? Nie, ale 
powinny być tworzone w miastach 
o określonej infrastrukturze, o okre-

Zarządzający wordami mierzą swój sukces ilością zarobionych pieniędzy a nie profesjo-
nalnością egzaminowania i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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ślonym natężeniu ruchu. W mia-
stach o określonej wielkości. Sza-
cujemy z Kumem, że miasta o ilości 
mieszkańców ok. 100 tys, no niech 
będzie 75 tys, dają jakąś gwarancję 
właściwego prowadzenia egzaminu. 
Ale dyrektorzy w takich miastach 
nie tworzą filii. Filie tworzone są 
możliwie blisko granicy woje-
wództwa, aby zabrać jak najwięcej 
klientów sąsiedniemu WORD-owi, 
a sobie zwiększyć zysk i uznanie 
u marszałka. Przy okazji tworzy się 
nowe stanowiska dla… Jeżeli do 
tego dodamy pełną zależność egza-
minatorów od dyrektora, widzimy 
jaką władzę oni posiadają. Aktual-
nie nie możemy mówić o niezależ-
ności egzaminatorów. Egzaminator 
musi postępować tak, jak tego życzą 
sobie przełożeni (czytaj osiągać taki 
poziom zdawalności, jaki zadowoli 
przełożonych, bo jak nie to…). 

Dziwnym w tym wszystkim 
jest to, że dotychczas pryncypialny 
nadzór ze strony marszałka nagle 
przestał widzieć to, co się dzieje 
w filiach. A dzieje się tam wiele. 
No, ale jakoś tego nie widać.

Panowie dyrektorzy rywalizujcie 
jakością, standardem obsługi, uprzej-
mością a nie hasłem: „Zapraszamy 
do Za…upia! U nas zdaje się łatwiej”.

Egzaminowanie 
Ewolucja (zmienianie) obowiązują-
cych przepisów, w wielu przypad-
kach tworzona pod naciskiem OSK 
(i dyrektorów) i przy ich czynnym 
udziale, doprowadziła do sytuacji 
absurdalnych. Jeden z egzaminato-
rów stwierdził: - to nie kursant zdaje 
egzamin, to egzaminator wsiadając 
do samochodu za każdym razem 
poddawany jest egzaminowi. Egza-
minator nie sprawdza, czy zdający 
umie jeździć, tylko czy zdający 
potrafi wykonać zadania. Jeżeli 
zdający je wykona (broń Pan Bócku 
przed zbyt dokładnym ich egze-
kwowaniem, bo to się nie spodoba 
przełożonym), to musi zdać. 

Może nie umieć jeździć, ale 
za to nie wolno oblać. Przełożeni 
(w tym przedstawiciele marszałka) 

nie dopuszczą, by ocenę N wysta-
wić za coś, o czym instrukcja nie 
mówi, nie jest w niej napisane. 
„Jeżeli nie zostało napisane, to nie 
istnieje”. Niezgodne to z logiką, ale... 
– Poklask tłumu zapewniony. Egza-
minatorzy już dawno przestali być 
niezależni. Niestety wybór – czyste 
sumienie, albo praca dla egzami-
natora nie jest żadnym wyborem. 
Każdy wybiera pracę!

Polska jest potęgą jeżeli chodzi o ilość znaków drogowych na kilometr drogi.

Tylko głosy w urnach się liczą.

Nadzór nad ruchem 
drogowym

– Nic nie pisz – wrzasnął  Kum 
– W rodzinie ma być spokój 
(jego zięć pracuje w [...], 
a  jak sam mówi – najprościej 
sprawdzać prędkość jazdy,  bo 
widać i  nie t rzeba się więcej 
znać).
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SAMOCHODU 

CIĘŻAROWEGO/AUTOBUSU

Symulator jazdy samochodem ciężarowym i autobusem spełnia 
wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08 kwietnia 2011 
r., w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych 
oraz posiada certyfikat PIMOT-u.

  oryginalna kabina Mercedesa

  profesjonalna obsługa i  konkurencyjne ceny

  certyfikat PIMOT-u

Gwarantuje:
 realistyczny obraz i odczucia kierującego

 podniesienie kwalifikacji kierowcy

 przewidywanie zagrożeń i unikanie ryzyka

  rozpoznawanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji

  ćwiczenie zachowań w ekstremalnych warunkach

INSTYTUT KIEROWCY ZAWODOWEGO

www.symulatorIKZ.pl

www.liwona.pl

tel. 570 625 625, e-mail: biuro@symulatorIKZ.pl 

05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz, ul. Wojska Polskiego 7

Organizacja ruchu
Nad tym problemem nie będziemy się rozwodzić. 
W wielu miastach (ogólnie na wszystkich drogach) 
wygląda to tak, jakby robiły to osoby bez prawa jazdy 
i umiejętności logicznego myślenia, o znajomości 
przepisów nie mówiąc. Setki tysięcy niepotrzeb-
nych, nielogicznie, lub czasem z naruszeniem prze-
pisów ustawionych (i namalowanych) znaków mówi 
wszystko. A taki stan rzeczy uczy łamania przepisów 
– bo często inaczej nie można. Swoje długie wywody 
Kum zakończył – moja Hanusia (wnuczka 13 lat) tyz 
by tak potrafiła.” Niech to zostanie za komentarz. 

Czy na polskich drogach może być bezpiecznie?
Odpowiedz:
Może, ale nie będzie.

Dlaczego?
Bo wymaga to podjęcia mało popularnych decyzji, 
którymi wszyscy narażą się wyborcom!

Szum kartek w urnach wyborczych jest głośniej-
szy niż płacz matek po zabitych na drogach dzie-
ciach. Można zrobić bardzo, bardzo dużo by, było 
bezpieczniej. Można, ale trzeba chcieć. Służymy 
z Kumem przykładami.

Obowiązkowe kaski dla dzieci poniżej 16. roku 
jadących rowerami, (jakoś z narciarzami się dało 
zrobić); obowiązek jazdy rowerami wyposażonymi 
w podstawowe oświetlenie - niby przepis jest, ale nikt 
go nie egzekwuje; obowiązkowe żółte kamizelki dla 
rowerzystów; wprowadzenie obowiązku dla kierow-
ców ciężarówek jazdy w odległości co najmniej 50 m 
od poprzedzającego pojazdu ciężarowego na auto-
stradach i eS-kach; karanie zwiększonym ubezpiecze-
niem piratów i powodujących zdarzenia na drogach, 
tak jak to jest w większości krajów - u nas prościej jest 
ukarać wszystkich, podnosząc OC w górę; zlikwido-
wać obowiązek wożenia bezużytecznej, do niczego 
nie potrzebnej gaśnicy, a wprowadzić obowiązek 
posiadania apteczki pierwszej pomocy z podstawo-
wymi materiałami opatrunkowymi, zmusić do reje-
strowania i ubezpieczania quadów itd. 

Kum ma kupę pomysłów i może się nimi podzie-
lić, za darmo. Pozdrawiomy wszyćkich góroli, 
a i ceprów tyż.

Górol i Kum

ps. Jakby komusik chciało się to łopublikować, to dej 
mu Panie Boże zdrowie i nich pisze, my się zgodzomy.

Od redakcji: Trudno nie zgodzić się z prezentowaną
powyżej treścią. Smutną konstatacją istniejącego
stanu rzeczy jest obowiązujące w Polsce „prawo
trupa”. Wówczas politycy pochylą się nad problemem, 
gdy wydarzy się wypadek - ale musi być dużo ofiar...
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egzaminator

Zalety i wady propozycji zmian w projekcie 
ustawy o kierujących pojazdami
Podsumujmy to, co już wiemy 
o propozycjach zamieszczonych 
w projekcie ustawy. W tym cyklu 
artykułów scharakteryzuję niektóre 
z tych propozycji. Tutaj zajmę się 
„przejściem egzaminatorów pod 
wojewodę”.

Mimo, że sam projekt nie został 
jeszcze udostępniony opinii pub-
licznej, to przedstawiciele mini-
sterstwa ogłosili już, że egzaminy 
kandydatów na kierowców przejdą 
/wrócą/ pod egidę wojewody. 
Wojewoda reprezentuje regio-
nalnie interesy państwa, rządu. 
Zgodnie z ustawą prawo o ruchu 
drogowym i ustawą o kierujących 
pojazdami, egzaminowanie kandy-
datów jest zadaniem rządowym. 
Jednak od roku 1998 to zadanie 
zostało delegowane samorządom. 
Marszałkowie obowiązek organiza-
cji egzaminów i tworzenia ośrod-
ków ruchu drogowego przekazali 
w  ręce mianowanym dyrektorom. 
I tak niezależny, obiektywny, nie-
zawisły egzaminator stał się pra-
cownikiem podległym swojemu 

przełożonemu. Teraz to dyrektor 
był „panem” decydującym o zakre-
sie wielu aspektów  pracy osób 
jemu podległych. Dodatkowo 
ustawa o kierujących pojazdami 
wzmacniała pozycję przełożonego 
wobec egzaminatora nakładając na 
tego ostatniego wiele ograniczeń. 
Narzędzia w ręku zarządzających 
WORD-ami zaczęły bezlitośnie 
ingerować w proces egzaminowa-
nia egzekwując „wyższe cele”, jakie 
stawiali sobie przełożeni w tych 
jednostkach. Ośrodki egzaminowa-
nia, nazywane „jednostkami samo-
rządowymi”/samodzielne jednostki 
organizacyjne/, są wciąż przedsię-
biorstwami samofinansującymi się. 
Za efekt „samofinansowania” jest 
odpowiedzialny dyrektor przed 
marszałkiem województwa. Jeśli 
więc marszałek nie musi dokładać 
do sobie podległej jednostki, a czę-
sto może uszczuplić konta tej jed-
nostki o znaczne sumy, to wszystko 
w porządku. Dyrektor zadowolony, 
bo pochwała będzie od „marszał-
kowskich”, a i nagroda pieniężna 

roczna też będzie, i będzie z czego 
nagrodzić wiernych, którzy pilnują 
„interesu”. Te i inne aspekty obec-
nie funkcjonującej ustawy oraz pro-
pozycji zmian skonfrontuję poniżej 
po to, by uzasadnić prace, jakie 
zostały podjęte od 2016 roku. 

Propozycja 
przeniesienia procesu 
egzaminowania pod 
nadzór wojewody – 
w tym przeniesienie 
egzaminatorów spod 
jurysdykcji urzędu 
marszałkowskiego do 
urzędu wojewody 

Opisywane zagadnienie ujmę od 
strony egzaminatora, bo właśnie taki 
zawód wykonuję. Przede wszystkim 
w obecnie funkcjonującym systemie 
egzaminowania z perspektywy efek-
tów, jakie powinien on przynosić, 
trudno doszukiwać się pozytywów, 
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marszałkowskiego, w tym akcep-
tacja nagannej realizacji podsta-
wowej idei funkcjonowania tego 
typu jednostek. 

8. Przedmiotowe traktowanie peten-
tów i pracowników WORD, w tym 
przede wszystkim egzaminatorów 
jako, narzędzi do realizacji celów 
ekonomicznych ośrodka.

9. Nieuzasadniony, zatrważający 
przerost kadry zarządzającej 
ośrodka egzaminowania w sto-
sunku do pracowników meryto-
rycznych. 

10. Kadra zarządzająca ośrodkiem 
/dyrektorzy, zastępcy, kierow-
nicy/ w większości przypadków 
zupełnie nieprzygotowana do 
pełnienia przypisanych sobie 
funkcji. Dotyczy to również 
nadzoru ze strony urzędów mar-
szałkowskich. 

11. Wprowadzenie i utrzymywanie 
systemu braku obiegu informa-
cji, niedomówień, braku wspar-
cia merytorycznego, zastra-
szenia, dezorganizacji pracy, 
obarczaniem winą pracowni-
ków za większość wpadek i 
dysfunkcji działalności ośrodka. 

12. Wprowadzenie rywalizacji mię-
dzy ośrodkami egzaminowania 
pod względem współczynnika 
zdawalności, liczby osób prze-
egzaminowanych – współczyn-
nika skuteczności egzaminatora. 
Oto 12 głównych – negatywnych 

przyczyn funkcjonowania obecnego 
systemu egzaminowania i  propo-
nowanej zmiany w ustawie. Poniżej 
scharakteryzuję każdą z  nich. 

skupię się więc na „negatywach”. 
To przecież one stanowią pod-
stawę prac nad propozycją ustawy. 
Sami oceńcie czy moje spojrzenie 
na opisywane poniżej sprawy mają 
uzasadnienie w praktyce czy też 
nie.  Oczywiście trudno oczekiwać 
akceptacji poniższych sformułowań 
u większości dyrektorów ośrodków 
egzaminowania, ich zastępców i kie-
rowników z ich nadania. Tu jednak 
nie chodzi o ich zdanie, a wyłącznie 
o interes społeczny systemu szko-
lenia i egzaminowania, o którym 
większość z osób z poprzedniego 
zdania już nie pamięta lub traktuje 
go jako wyświechtany frazes dobry 
na wystąpienia medialne. 

Negatywne cechy 
i zagadnienia obecnie 
funkcjonującego 
systemu egzaminowania 
1. Zależność pracodawca – pracow-

nik / dyrektor – egzaminator!
2. Zależność funkcjonowania 

ośrodka egzaminowania od zdol-
ności finansowej jednostki samo-
finansującej. 

3. Zmarginalizowanie podstawowej 
idei funkcjonowania ośrodków 
egzaminowania jako jednostek, 
które powinny działać na rzecz 
rozwoju bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w szerokim zakresie 
i skupieniu się na działalności 
komercyjnej tych jednostek. 

4. Drastyczne obniżenie poziomu 
zaufania społecznego do działal-
ności ośrodków ruchu drogowego. 

5. Alienacja/izolacja ośrodków 
egzaminowania wobec odbior-
ców usług bezpośrednich 
i pośrednich. 

6. Doprowadzenie do niskiego, 
a  nawet bardzo niskiego poziomu 
morale pracowników WORD 
i utrzymywanie tego stanu w celu 
permanentnej kontroli ich postę-
powania i działania. 

7. Niezauważalny zakres kon-
troli i wsparcia dla działalności 
ośrodka egzaminowania ze strony 
organu nadzorującego – urzędu 

Najpierw jednak przedstawię 
argumenty przemawiające za wpro-
wadzeniem powyższej innowacji. Po 
części będzie to riposta na zarzuty, 
jakie stawiane są obecnie funkcjonu-
jącemu systemowi. Do nich odniosę 
się w kolejnym artykule.
1. Przywrócenie właściwemu orga-

nowi – rządowi zadania, jakim 
jest egzaminowanie kandydatów 
na kierowców. 

2. Opłaty za egzamin będą zasilały 
budżet państwa. Zlikwidowany 
zostanie element samofinansowa-
nia się ośrodków egzaminowania 
i ich komercjalizacji. 

3. Egzaminator zostanie uwolniony 
od zależności pracownik – praco-
dawca. Pracodawcą będzie woje-
woda jako przedstawiciel rządu. 
Egzaminator stanie się pracowni-
kiem rządowym.  

4. Powstanie BSE – Biuro do Spraw 
Szkolenia i Egzaminowania przy 
wojewodzie. To ciało będzie 
zarządzało systemem egzamina-
cyjnym i częściowo szkolenio-
wym w całym województwie. 

5. Wprowadzenie systemu integracji 
środowisk szkoleniowych i egza-
minacyjnych. 

6. Likwidacja przerostu zatrudnienia 
kadry zarządzającej w WORD-
ach na rzecz racjonalnego finan-
sowania funkcjonowania ośrodka 
oraz nadmiernego, nieuzasadnio-
nego rozrostu infrastruktury tych 
jednostek.

7. Socjalizacja ośrodków egzamino-
wania. 

8. Racjonalne i celowe gospodaro-
wanie środkami finansowymi.

9. Unifikacja interpretacyjna prze-
pisów rozporządzeń, wsparcie 
merytoryczne systemu egzami-
nowania, likwidacja drastycznych 
różnic w sposobie egzaminowa-
nia w obrębie województwa.

10. Scentralizowanie sił oddziaływa-
jących na prawodawcę i kształto-
wanie przepisów prawa w opar-
ciu o doświadczenia środowiska.

11. Wprowadzenie skoordyno-
wanych, celowych działań 
z zakresu promocji, informacji 
i public relations. Podajemy pomocną dłoń.
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12. Integracja europejska systemów 
szkolenia i egzaminowania kan-
dydatów na kierowców uwzględ-
niająca potrzeby rynkowe doty-
czące profesjonalistów. 
Opisywany przykład propozycji 

zmiany przepisów jest tylko jednym 
z wielu. Oczywiście nie omieszkam 
zająć się też analizą tych innych, 
które mają bezpośredni wpływ na 
pracę egzaminatora. Jednak ten 
wybrany jest w mojej opinii najbar-
dziej reprezentatywny w stosunku do 
idei podjętych prac nad zmianami. 

Wracam do charakterystyki 
negatywnych cech obecnie funk-
cjonującego systemu egzaminu 
w zakresie przedstawionego przy-
kładu propozycji zmian. 

Zależność pracodawca – 
pracownik / dyrektor – 
egzaminator!
To jeden z najważniejszych zarzu-
tów stawianych przez egzaminato-
ra w stosunku do obowiązujących 
przepisów. Należy sobie odpowie-
dzieć na pytanie: Jak można być nie-
zależnym, niezawisłym i obiektyw-
nym w swoich decyzjach, jeśli Twój 
przełożony posiada „władzę” nad 
Tobą i wiele narzędzi dyscyplinują-
cych Twoją pracę. Odpowiedź jest 
prosta! Nie ma możliwości spełnie-
nia powyższych warunków charak-
teryzujących właściwą postawę oso-
by egzaminującej. Każdy człowiek, 
nawet najbardziej oddany sprawie, 
starający się postępować zgodnie 
z zasadami, przepisami prawa oraz 
z własnym sumieniem w obliczu za-
grożenia utraty pracy, szykanowania, 
nierównego traktowania itd. ….uleg-
nie. Obecnie dyrektor w obowią-
zującej rzeczywistości legislacyjnej 
może przyznać dodatkową katego-
rię prawa jazdy do egzaminowania 
lub nie. Może ukarać pracownika 
za „niski wskaźnik zdawalności”, co 
jest szczególnie karygodnym zacho-
waniem świadczącym przeciwko 
tym wszystkim, którzy już zapo-
mnieli, jaka idea przyświeca funkcji 
egzaminowania i komu ma służyć. 
Również może ukarać go finansowo 
/brak premii/ za „niewystarczający 
przerób osób”. Przedmiotowe po-

dejście do petenta osiągnęło szczyt 
w postępowaniu kadry zarządzającej 
ośrodkami w ostatnich latach. Może 
zmiany kadrowe spowodowane wy-
borami coś zmienią, ale osobiście 
się przekonałem, że są to marzenia 
nierealne.

W obecnych realiach systemo-
wych, jakże często zanim podej-
mie się decyzję w sprawie postę-
pów zdającego w czasie egzaminu, 
najpierw egzaminujący zastana-
wia się, jakie będą konsekwencje 
jego decyzji, gdy nadzorujący czy 
dyrektor zapozna się z materiałem 
filmowym. Rośnie zatem „tole-
rancja” niewłaściwych zachowań 
przyszłego kierowcy, zachowaw-
czy styl oceny, ale też obniża się 
praktyczne, „ludzkie” spojrzenie na 
predyspozycje osoby zdającej. Lite-
ralne podejście do przepisów prawa 
czy też „zaleceń” przełożonych 
prowadzi do kontrowersyjnych 
decyzji w odczuciu oceniającego. 

„Utrata zaufania do pracow-
nika” czy też „brak rękojmi rze-
telnego wykonywania obowiąz-
ków” – te sformułowania cytowane 
z obecnie funkcjonującej ustawy 
wystarczą – bez żadnych dodat-
kowych wyjaśnień – by zwolnić 
egzaminatora, ograniczyć czy 
też odebrać premie lub kategorie 
dodatkowe do egzaminowania lub 
nałożyć karę nagany, upomnienia 
czy ostrzeżeń. Zdumiewające jest 
to, że egzaminator posiadający 
uprawnienia do egzaminowania 
wszystkich kategorii, egzaminuje 
często wyłącznie w zakresie kat. B, 
ponieważ jest „nielubiany” przez 
kogoś z zarządu ośrodka. 

Zależność funkcjono-
wania ośrodka egzami-
nowania od zdolności 
finansowej jednostki 
samofinansującej
Tego elementu negatywnej oceny 
obowiązującego systemu nie będę 
szczegółowo opisywał. Należy stwier-
dzić, że stał się on podstawowym 
elementem funkcjonowania ośrodka 
egzaminowania. Każde spotkanie 
z pracownikami, jakie organizuje 
dyrektor przede wszystkim ukazuje 
tabele wyniku finansowego firmy. Jest 
to też okazja na to, by postraszyć zwol-
nieniami, uzasadnić znikomość pre-
mii, a przede wszystkim przypomnieć, 
że to „od Was zależy wynik finan-
sowy i trzeba się wziąć do roboty”. 
Już poza protokołem kadra zarządza-
jąca „wyjaśnia” jak należy prowadzić 
egzaminy, by były krótsze – chodzi 
o to, by „kończyć” egzaminy bez 
zbędnych wyjaśnień, rad. Prowadzi to 
do literalnego stosowania przepisów 
prawa, mimo że egzaminator bardzo 
często widzi w kandydacie dobry 
materiał na kierowcę i chciałby dać 
mu szansę – nie robi z tego z obawy 
o negatywną ocenę w czasie kontroli 
egzaminu przez nadzór w ośrodku 
czy też nadzór marszałkowski. Jakże 
często słyszy się: „za długo omawiasz 
egzamin”; „ten błąd trzeba było pod-
ciągnąć pod kategoryczny i przerwać 
egzamin”. 

Element ekonomiczny funk-
cjonowania WORD-u wciąż jest 
najważniejszy dla zarządzających. 
Mimo oficjalnych wypowiedzi 
przedstawicieli ośrodków egza-
minowania o „ich misji” i „zaan-
gażowaniu” w realizacji podsta-
wowych celów działalności tych 
jednostek, nikt, kto pracował lub 
pracuje w tych firmach nie ma złu-
dzeń. Jeszcze kilka lat temu więk-
szość tego typu ośrodków posia-
dała milionowe lokaty na kontach. 
Jak jest teraz? Co innego słyszy 
się w oficjalnych wypowiedziach, 
a co innego wynika z informacji 
nieformalnych. I tak to trwa….

Ciężka jest dola egzaminatora.
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Zmarginalizowanie 
podstawowej idei funk-
cjonowania ośrodków 
egzaminowania jako jed-
nostek, które powinny 
działać na rzecz rozwoju 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w szerokim 
zakresie i skupieniu się 
na działalności komer-
cyjnej tych jednostek
Ten element już wymieniałem. 
Przypomnę jednak, że podstawo-
wym zadaniem ośrodka egzami-
nowania jest sprawdzenie umie-
jętności przyszłych kierowców 
poprzez przeprowadzanie egza-
minów państwowych. Drugim, 
nie mniej ważnym zadaniem jest 
działanie na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. 
Tak jak i poprzednia idea tak 
i ta została ograniczona do mini-
mum – jakiś konkurs dla dzieci 
z plecakami i rowerami, których 
nikt nie chce kupować w sklepie, 
trochę wisiorków odblaskowych, 
może jeden dzień otwarty przez 
cały rok. Tylko nieliczne ośrodki 
w kraju realizują to na przyzwo-
itym poziomie, z pełnym zrozu-
mieniem potrzeb środowiska. 
Jakże często te działania były 
ograniczane wyłącznie do zaku-
pienia na rzecz policji dla przy-
kładu sprzętu, w tym testerów 
i testów jednorazowych.

Drastyczne obniżenie 
poziomu zaufania społecz-
nego do działalności ośrod-
ków ruchu drogowego.
Trudno spodziewać się innej reakcji 
takich środowisk jak szkoleniowcy, 
kandydaci, opinia publiczna w  obli-
czu sporadycznych, o niskim pozio-
mie medialnym i niskich nakładach 
działań realizowanych w powyż-
szym celu. Minimalizm – tak można 
określić zakres prób zmieniających 
ten stan rzeczy. Nikt nie dba o właś-
ciwy przekaz informacji, bo mało kto 
zna się na tym. Robią to przeważnie 
osoby delegowane przypadkowo 
przez dyrektora lub jego zastępców 
nie troszcząc się za nadto, jaki to 
przyniesie efekt. Nikt nie demen-
tuje nieprawdziwych informacji. 
Praktycznie nie stosuje się działań 
z zakresu public relations. Afery 
wybuchają i same „znikają”. Rosz-
czenia i oburzenie społeczne rośnie, 
a skierowane jest przede wszystkim 
na egzaminatora. Dla przełożonych 
jest to „woda na młyn”, bo mogą 
kolejny raz wskazać palcem na swo-
jego pracownika i stwierdzić jego 
winę za ten  stan. 

A przecież to zarządzający przed-
siębiorstwem jest odpowiedzialny 
za wizerunek firmy, jego odbiór 
społeczny. Trzeba sobie zdawać 
również sprawę z faktu, że tak jak 
postrzegany jest ośrodek egzamino-
wania, tak samo postrzegany będzie 
urząd marszałkowski. Brakuje sko-
ordynowanych, długofalowych 
działań zmieniających ten obrazek. 
W takiej atmosferze braku zaufania 
do jednostki i do jego pracownika 
trudno jest budować zaufanie do 
pracy egzaminatora. Ma to swój cel 
i stanowi jedno z narzędzi w rękach 
zarządzających WORD-ami. 

Alienacja/izolacja 
ośrodków egzaminowa-
nia wobec odbiorców 
usług bezpośrednich 
i pośrednich

Brak zaufania do ośrodka egzami-
nowania i do pracy jako, wykonują 
jego pracownicy jest też alienacja tej 
jednostki. Ta swoista izolacja egza-
minatora od środowisk szkolenio-
wych, kandydatów, mediów i innych 
ośrodków egzaminacyjnych – utrzy-
mywana od wielu lat – z większym 
i mniejszym nasileniem stanowi 
wyznacznik sprawności zarządzają-
cego. Im mniejsza jego świadomość 
i zrozumienie przepisów prawa, 
im większy strach przed kontak-
tami z osobami spoza WORD-u 
oraz mniejsze zaufanie do swoich 
podwładnych tym mocniejsze jest 
utrzymywanie stanu ciągłego zagro-
żenia w firmie. Słynne były zakazy 
zbliżania się do instruktorów prze-
bywających w poczekalni ośrodka 
egzaminowania przez egzaminato-
rów wychodzących lub wracających 
z egzaminów. Zakazy korzystania 
z telefonu przed czy po egzaminie 
przez egzaminatora w poczekalni 
lub gdziekolwiek, gdzie oczekują 
kandydaci lub goście odprowadza-
jących swoich bliskich. Te i wiele 
innych niedorzecznych działań 
przez lata stosowanych w ośrodkach 
egzaminowania miały swój cel – 
tworzyć atmosferę zagrożenia, cha-
osu, domniemanej korupcji wszędzie 
i z wszystkimi. Mimo wielu wnio-
sków i informacji przekazywanych 
organom nadzorującym w urzędach 
marszałkowskich o takim stanie two-
rzonej paranoi, nikt z urzędników 
nie widział w tym nic niedorzecz-
nego. Odpowiadano, że zarządzają-
cym jest dyrektor ośrodka, a skoro 
on nie stwierdza takich problemów, 
to znaczy że one są marginalne. 
Zminimalizowanie różnego typu 
spotkań i szkoleń z instruktorami 
ośrodków szkolenia spowodowało 
prawie całkowity zanik przepływu 
informacji. Jeśli odbywały się jakieś 
spotkania z tymi środowiskami, 
prowadzącymi byli najczęściej 
egzaminatorzy nadzorujący, kie-
rownicy wydziału egzaminowania 
lub zastępcy dyrektora. Zwyczajny 
egzaminator bardzo rzadko miał 
możliwość uczestnictwa w takim 
wydarzeniu. Inną sprawą była jakość 

Egzaminy pod presją dyrektora oraz 
finansów.



38

egzaminator

bezpieczny kierowca nr 6 (23) 2019

i zakres merytoryczny takich spotkań 
i szkoleń. Z informacji zwrotnych od 
uczestników wynikało, że „była to 
tylko strata czasu”. Jak można prze-
glądać dane statystyczne w trakcie 
takiego przedsięwzięcia przez cztery 
godziny?

Doprowadzenie do ni-
skiego, a nawet bardzo 
niskiego poziomu mora-
le pracowników WORD 
i utrzymywanie tego 
stanu w celu permanen-
tnej kontroli ich postę-
powania i działania
Skutek działań kadry zarządzającej 
nie mógł być inny. „Wszechwiedzę” 
posiadały wyłącznie osoby z oto-
czenia dyrektora. Każdy inny nie 
mógł w jakikolwiek sposób inge-
rować w sprawy firmy, czy nawet 
swoje własne w zakładzie pracy. 
Preferowana była bierna postawa 
wobec wszelkich zaleceń i naka-
zów pojawiających się w  firmie. 
Ślepe wykonywanie poleceń, bez-
dyskusyjne przyjmowanie wszelkich 
informacji i decyzji. Przez dłuższy 
czas egzaminator był ubezwłasno-
wolniony w swoich własnych pra-
wach – można było na niego złożyć 
skargę, ale ten nie miał żadnego 
prawa na wniesienie swoich wyjaś-
nień, a co więcej, nie miał prawa 
odwołania od decyzji organu nad-
zorującego. Dopiera kilka lat temu 
po silnych staraniach ze strony Sto-
warzyszenia egzaminatorów udało 
się wprowadzić zmianę przepisów, 
w której to wyniku egzaminator sta-
wał się stroną w sporze już na eta-

pie jej wnoszenia. Jak już wcześniej 
pisałem, stosowanie całej gamy róż-
nych zabiegów „dyscyplinujących” 
pracowników doprowadziło wielu 
z nich do skrajnego wyczerpania 
psychicznego i w konsekwen-
cji fizycznego. Po pojawieniu się 
związków zawodowych tej grupy 
pracowniczej w niektórych jednost-
kach samorządowych, wreszcie 
zaprzestano niektórych niecnych 
praktyk. Wciąż jednak system 
zarządzania w ośrodkach egzami-
nowania jest bardzo daleki od tego, 
jaki powinien być w firmach reali-
zujących zadania społeczne. 

Niezauważalny zakres 
kontroli i wsparcia dla 
działalności ośrodka 
egzaminowania 
ze strony organu 
nadzorującego – urzędu 
marszałkowskiego, 
w tym akceptacja 
nagannej realizacji 
podstawowej idei 
funkcjonowania tego 
typu jednostek
Oczywiście taka kontrola wystę-
puję, ale dotyczy wyłącznie ogól-
nych zasad funkcjonowania ośrodka 
jako całości. Sprawdzane są wymogi 
formalne – prawidłowość rozryso-
wanych stanowisk, jakość wysta-
wianych dokumentów itd. Jednak 
przez tak wiele lat nie słyszałem, 
aby ktokolwiek z kontrolujących z 
urzędu marszałkowskiego rozliczał 
dyrektora z działalności na rzecz śro-
dowisk zewnętrznych. Cóż, kolejny 
raz należy stwierdzić, że funkcjonuje 
zasada zadowalająca obie strony, tj. 
dyrektora ośrodka i „marszałkow-
skich” – nie trzeba dokładać, nie 
ma skandali i korupcji, to nie ma 
sensu ingerować w sposób zarzą-
dzania jednostką. Przekłada się to w 
oczywisty sposób na jakość pracy 
w ośrodku, ilość skarg, negatywny 
odbiór społeczny działalności „tego 

przybytku”. Doskonale – oczywi-
ście powtarzam się znowu – wiedzą 
o tym wszyscy pracujący w WORD, 
ale nie ma z tym gdzie iść. Wie-
lokrotne próby zwrócenia uwagi 
na te problemy spełzły na niczym. 
Urząd marszałkowski zawsze stanie 
stroną za ośrodkiem egzaminowania 
i dyrektorem, którego mianował na to 
stanowisko, a nie za pracownikami 
merytorycznymi. Dziesiątki przegra-
nych spraw sądowych przez urzędy 
marszałkowskie przeciwko egzami-
natorom niewiele interesują marszał-
ków województw. Niekompetencja, 
konieczność udowodnienia swojej 
racji przynosi mnóstwo nieporozu-
mień. Traci na tym cała działalność 
społeczna ośrodka egzaminowania. 

W niewielu WORD-ach zarzą-
dzający i urzędy marszałkowskie mają 
inny pogląd na te sprawy. Przejawia 
się to poprzez pozytywny odbiór spo-
łeczny, w tym instruktorów ośrodków 
szkolenia, uczniów szkół, nauczycieli, 
przedstawicieli różnych zawodów 
korzystających z przygotowywanych 
szkoleń i zajęć reedukacyjnych. 

Przedmiotowe  
traktowanie petentów 
i pracowników WORD, 
w tym przede wszyst-
kim egzaminatorów jako 
narzędzi do realizacji 
celów ekonomicznych 
ośrodka
O tym aspekcie mogą opowiadać 
wyłącznie petenci i pracownicy 
ośrodków egzaminowania. Oczy-
wiście pod warunkiem, że znajdą 
w sobie odwagę, by szczerze o tym 
porozmawiać. W tle funkcjonowania 
każdego działającego ośrodka egza-
minowania są aspekty ekonomiczne. 
Tu nie może być inaczej, skoro są to 
jednostki samofinansujące się. Jed-
nak przyporządkowanie ludzi do 
realizacji przede wszystkim tego celu 
jest karygodne. Pracownicy, petenci, 
zainteresowani nie są dla WORD-u 
– to WORD jest dla nich. Czy ktoś 
jeszcze pamięta tą maksymę?Egzaminator - najważniejsze aktywo WORD-dów.
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Nieuzasadniony,  
zatrważający przerost 
kadry zarządzającej 
ośrodka egzaminowania 
w stosunku do pracow-
ników merytorycznych
Była to bolączka większości ośrod-
ków egzaminowania. Swoista 
forma „przechowalni” działaczy 
partyjnych funkcjonowała przez 
wiele lat. Dochodziło do absur-
dalnych sytuacji, gdy instytucją 
samorządową zarządzał człowiek 
bez jakiegokolwiek przygotowa-
nia merytorycznego, ale posiada-
jący odpowiednią legitymację. Taka 
osoba najczęściej powoływała na 
stanowiska poboczne osoby „całko-
wicie mu oddane”. Osoby takie bez 
jakiegokolwiek przygotowania pod 
względem zarządzania kadrą łamały 
podstawowe zasady nowoczesnego 
zarządzania firmą. Funkcjonowała 
przede wszystkim jedna zasada – 
„kto nie z nami, to przeciwko nam”, 
której uzupełnieniem była zasad 
„kija i marchewki” wprost rodem 
z poprzedniego ustroju naszego 
kraju. Po wyborach samorządowych 
2018 roku zmienili się ludzie na sta-
nowiskach „dyrektorskich” w urzę-
dach marszałkowskich i podległym 
im jednostek. Część ośrodków i ich 
pracowników odetchnęła, bo poja-
wili się ludzie z innym spojrzeniem 
na firmę i ludzi tam zatrudnionych. 
Niestety, z tego co mi wiadomo, 
część wymiany kadry nie spowo-
dowała zmiany polityki w WORD. 
Osoby nieprzygotowane meryto-
rycznie do prowadzenia takich jed-
nostek, pobieżnie znające cele funk-
cjonowania ośrodka – skupiają się 
w dalszej mierze na celach ekono-
micznych. Wiele stanowisk  w tych 
firmach jest zupełnie zbędna. Po 2 
lub 3 zastępców dyrektora, po kilku 
kierowników różnych działów, któ-
rzy zarządzają np. jedną osobą sobie 
podległą. Z jednej strony wyśrubo-
wane cele ekonomiczne, z drugiej 
znaczne „rozdawnictwo” funduszy. 
Ileż razy pracownicy ośrodków zgła-

szali nieprawidłowości w przyzna-
waniu nagród i podwyżek. Z jed-
nej strony dyrektor ogłaszał słaby 
wynik finansowy i brak możliwości 
przyznania nagrody pieniężnej czy 
chociażby niewielkiej podwyżki, 
jednocześnie przyznając swoim 
zastępcom, kierownikom i  księgo-
wym nagrody przekraczający dzie-
siątki tysięcy złotych. 

Kadra zarządzająca 
ośrodkiem /dyrektorzy, 
zastępcy, kierownicy/ 
w większości 
przypadków zupełnie 
nieprzygotowana do 
pełnienia przypisanych 
sobie funkcji. Dotyczy 
to również nadzoru 
ze strony urzędów 
marszałkowskich
Tak jak wcześniej opisywałem, 
znaczna część kadry zarządzają-
cej ośrodkami egzaminowania była 
z nadania, a osoby z niższych sta-
nowisk dobierane wg poglądów 
i „poziomu uległości” wobec dyrek-
tora. Trudno w  takich okolicznoś-
ciach oczekiwać sprawnej formy 
zarządzania. Skoro brakowało umie-
jętności w zakresie zarządzania, nale-
żało to rekompensować innymi form-
ami sprawowania władzy. Poniżej 
opisuję jedną z tych form dotyczącą 
katastrofalnego poziomu wymiany 
informacji. Wcześniej wspominałem 
o „kiju i marchewce”. Te i inne formy 
zarządzania nie miały nic wspól-
nego z zarządzaniem na miarę XXI 
wieku. W urzędach marszałkowskich 
zdarzało się, że zarządzającymi czy 
też nadzorującymi  były osoby bez 
podstawowej wiedzy na temat ruchu 
drogowego, często nawet nie posia-
dający żadnej kategorii prawa jazdy, 
albo też posiadający tylko podsta-
wową B, a oceniali pracę innych w 
zakresie wszystkich kategorii. Takie 
rzeczy się działy. Czy tak jest w dal-
szym ciągu, to już należy do zakresu 

kontroli ze strony państwa. NIK 
w 2015 roku, po przeprowadzeniu 
kontroli w wojewódzkich ośrodkach 
ruchu drogowego i ośrodkach szko-
lenia, stwierdził wiele nieprawidło-
wości. I tak na dobrą sprawę nikt się 
tym zbytnio nie przejął. 

Osobiście uważam, że obec-
nie funkcjonujący system szkolenia 
i egzaminowania jest już tak przesta-
rzały, niefunkcjonalny, skostniały, bez 
możliwości jakiejkolwiek ewaluacji, 
a wyłącznie stworzenie nowych pod-
staw i form funkcjonowania przynie-
sie oczekiwane skutki. Po części ten 
proces już się rozpoczął, chociaż 
wciąż za bardzo trzyma się starych 
zasad i wypracowanych stereoty-
pów. Wiąże się to zapewne z tym, 
że osoby odpowiedzialne za zmiany 
wykazują zbyt daleko idącą ostroż-
ność polityczną, swoistą zachowaw-
czość i umiarkowanie w stosunku do 
osób, które widzą problem z poziomu 
doświadczenia i praktyki zawodo-
wej. Ten wyraźny dystans wciąż jest 
obecny w relacjach środowisk zależ-
nych od środowisk prawodawczych.

Wprowadzenie i utrzy-
mywanie systemu bra-
ku obiegu informacji, 
niedomówień, braku 
wsparcia merytorycz-
nego, zastraszenia, 
dezorganizacji pracy, 
obarczaniem winą pra-
cowników za większość 
wpadek i  dysfunkcji 
działalności ośrodka

Niekompetentny zarząd i nadzór.
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Jest to jedna z form zarządzania 
obecna przez wiele lat funkcjono-
wania ośrodków egzaminowania. 
Odizolowanie całkowite pracow-
ników podległych od decyzji i pla-
nów zarządzających to standard 
w  funkcjonowaniu tego typu jedno-
stek. Brak sprawnego systemu infor-
macji, w tym informacji zwrotnej, 
brak decyzyjności, odpowiedzial-
ności za podejmowane decyzje to 
jedne z licznych nieprawidłowości 
obecnych w WORD-ach. Przed-
miotowość w traktowaniu podle-
głych pracowników wspomagana 
chaosem informacyjnym, wyraź-
nym nierównym traktowaniu, uni-
kanie pisemnego definiowania 
zaleceń i poleceń… tu można by 
jeszcze wiele wymieniać sposo-
bów na „zarządzanie” ośrodkiem. 
Oczywiście pojawiają się od czasu 
do czasu „anonimowe” ankiety 
wymagane czy to przez działania 
podejmowane ze strony urzędu 
marszałkowskiego czy też wynika-
jące z regulaminów certyfikatów 
jakości – tylko nieliczni z zatrudnio-
nych wskazują nieprawidłowości. 
Przy niewielkiej ilości osób zatrud-
nionych jakże łatwo zidentyfikować 
„oponenta” i w ten czy inny sposób 
wskazać mu „jego miejsce w sze-
regu”. Takie ankiety wykorzysty-
wane są przez zarządzających jako 
potwierdzenie dobrze spełnionego 
przez nich obowiązku. 

Wprowadzenie rywalizacji 
między ośrodkami 
egzaminowania pod 
względem współczynnika 
zdawalności, liczby osób 
przeegzaminowanych 
– współczynnika 
skuteczności egzaminatora
Wyznacznikiem jakości pracy egza-
minatora nie jest jego współczynnik 
zdawalności, a to, w jaki sposób rea-
lizuje swoje obowiązki ustawowe 
i pracownicze. Do tego służą różne 
narzędzia oceny pracy i zaangażo-
wania w pracę, podejmowanie dzia-

łań wspomagających pozycję firmy, 
jego odbiór społeczny itd. Jednak 
w obecnie funkcjonującym systemie 
egzaminowania to właśnie współ-
czynnik zdawalności jest podstawą 
dla dyrektora oraz osób nadzorują-
cych do oceny osoby egzaminują-
cej. Jest to jawna forma nacisku na 
pracownika i na sposób oceny przez 
niego osoby zdającej egzamin. 
Odpowiedni współczynnik zdawal-
ności jest potrzebny dyrektorowi, 
by wykazać się na forum innych 
dyrektorów oraz przed mediami 
publicznymi to, jak dobrze realizuje 
swoje zadania i podnosi skutecznie 
średnią zdawalność ośrodka. Z jakąż 
dumą dyrektorzy podczas spotkań 
z załogą eksponują ten fakt, gdy 
„ich” ośrodek znajduje się w czubie 
najlepszych. 

Współczynnik zdawalności jest 
karygodnym, niewłaściwym, naru-
szającym przepisy prawa w zakresie 
korupcji elementem oceny pracow-
nika merytorycznego. Wręcz wymu-
sza na egzaminatorze takie, a nie inne 
zachowanie wobec zdającego. Z jed-
nej strony można stwierdzić, że więcej 
ludzi zdaje egzamin. Z drugiej strony 
ja chciałbym uzyskać odpowiedź 
na pytanie, czy egzamin ma służyć 
wyłącznie do stwierdzania wyników 
pozytywnych na rzecz poprawy sta-
tystyk ośrodka, czy też egzamin służy 
celom wyższym, jakim jest między 
innymi poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Dziesiątki egza-
minatorów zostało ukaranych ostrze-
żeniami ustnymi i pisemnymi, upo-
mnieniami, postraszonych w  związku 
z  niską zdawalnością. 

A przecież zdawalność jest wyni-
kiem wielu elementów składowych: 
- poziomem przygotowania kan-

dydata do egzaminu /a powinno 
być: przygotowania do ruchu dro-
gowego/;

- sytuacji w ruchu drogowym 
i decyzji podejmowanych przez 
zdającego; 

- predyspozycji zdającego do posłu-
giwania się pojazdem i poruszania 
się w ruchu drogowym;

- przypadkowości w losowaniu kan-
dydatów w systemie egzaminacyj-
nym – osoby pochodzą z różnych 
szkół, od różnych instruktorów, 
są w różnych stanach emocjonal-
nych i życiowych; 

- umiejętności adaptacyjnych przy-
stępujących do egzaminu – różne 
pojazdy, różne osoby egzaminu-
jące, różne sposoby wydawania 
poleceń; 

- diametralnie różnych zasad egza-
minowania w zakresie relacji egza-
minator – kandydat – instruktor; 

Należy stwierdzić, że opisy-
wany współczynnik zdawalności 
jest jednym z najważniejszych 
mankamentów obecnego systemu, 
który funkcjonuje w obliczu braku 
chęci i umiejętności w systemie 
zarządzania i podnoszenia kwali-
fikacji podległych pracowników. 
Muszę stwierdzić, że każdy, kto 
posługuje się tym współczynnikiem 
nie wie lub nie chce wiedzieć dla-
czego jest egzaminatorem i jaki jest 
główny cel tego zawodu. 

Ostatnie 5-6 lat pracy 
w ośrodku egzaminowania wiąże 
się też z eskalacją znaczenia współ-
czynnika „przerobu” określanego 
według sobie tylko znanego wzoru 
przez nadzorujących proces egza-
minowania i kadrę zarządzającą. 
Bezpośrednio jest on związany 
z realizacją celu, jakim jest wynik 
finansowy ośrodka, ale też z przed-
miotowym traktowaniem pracowni-
ków merytorycznych i kandydatów 
zdających egzamin. 

W każdym szanującym się 
systemie, egzaminator ma czas na 
rozmowę wstępną, rozmowę pod-
sumowującą i wyjaśniającą wynik, 

Podsumowująca rozmowa egzaminatora.
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zalecenia, określenie mocnych czy 
słabych stron zdającego, nawet roz-
mowę z asystującym instruktorem. 
To, co przed chwilą napisałem, 
zdaniem kadry zarządzającej oraz 
za cichym przyzwoleniem urzę-
dów marszałkowskich jest nie do 
pomyślenia w polskich realiach. 
Tendencja do maksymalnego skra-
cania egzaminu, minimalizowania 
wymiany informacji miedzy egza-
minatorem a kandydatem, a już 
nie do pomyślenia z instruktorem 
utrzymywana jest od wielu lat. 
Stąd też perfidne wykorzystywanie 
możliwości skrócenia egzaminu do 
25 minut dla kategorii B, jeśli „kan-
dydat odbębnił wymagane zadania 
egzaminacyjne”, to natychmiast 
należy wracać do ośrodka i koń-
czyć egzamin. Do tego właśnie 
służy minimalny limit przeegzami-
nowanych osób przypadających 
na poszczególnych pracowników. 
Obecnie średnio wynosi on 9-11 
zdających kat. B na egzaminatora 
na 8 godzin jego pracy. Dobrze 
znane są przypadki „średniego 
przerobu w miesiącu” na poziomie 
12-14 osób, a nawet są przypadki 
egzaminowania po 16 osób w ciągu 
8 godzin pracy. Co więcej, te osoby 
często stawiane są za wzór praco-
witości i wzór do naśladowania. 
Nikt nie pozwoli skrzywdzić takich 
osób w ośrodku, bo są to pracow-
nicy przynoszący „złote jajka” fir-
mie. To, że analiza ich egzaminów 
wykazuje wiele nieprawidłowości 
stanowi ogólną tajemnicę firmy. 
Praktycznie nigdy podczas robo-
czych spotkań nadzoru z egzamina-
torami nie analizuje się materiałów 
filmowych z ich udziałem. Nato-
miast ten egzaminator, który nie 
stosuje się do „właściwych zasad 
pracy” może się spodziewać kry-
tycznej analizy przeprowadzanych 
egzaminów na forum ogólnym. To 
jeszcze jedna z metod „dyscyplino-
wania” niesfornych pracowników. 

Co ciekawe, współczynnik 
o którym piszę jest różny w róż-
nych ośrodkach, a co więcej różnie 
się do niego podchodzi. Jedno jest 
pewne. Z takimi praktykami należy 

jak najszybciej skończyć. Aż trudno 
uwierzyć gościom z zagranicy, 
że w naszym systemie występują 
takie formy zarządzania.  

Podsumowując – wszelka inge-
rencja kadry zarządzającej w pro-
ces egzaminowania narusza pod-
stawowe prawa pracowników do 
wykonywania rzetelnej, niezawisłej, 
obiektywnej oceny umiejętności 
kandydata na kierowcę. Narusze-
nia te związane są z naruszeniami 
prawa, które wyraźnie kreuje status 
egzaminatora. Wpływanie na wynik 
egzaminu, bez względu jakiego to 
dotyczy elementu, jest formą korup-
cji. Niestety, przez wiele lat tolero-
wanej w naszym systemie egzami-
nowania. Uwolnienie egzaminatora 
od zależności bezpośredniej, jaką 
jest układ pracownik – dyrektor 
zdecydowanie wpłynie na jakość 
pracy, odbiór społeczny, a przede 
wszystkim przełoży się na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Wreszcie będzie można ocenić 
umiejętności kandydata nie przez 
pryzmat interesów firmy, a wyłącz-
nie w oparciu o doświadczenie, 
umiejętności i przekonanie do 
pracy, którą się wykonuje. 

Trzeba zaznaczyć, że taka 
skrajna patologia w ośrodkach 
egzaminowania ma miejsce czy 
też miała miejsce przed wyborami 
samorządowymi tylko w kilku jed-
nostkach samorządowych. Jednak 
w mniejszym lub większym wymia-
rze jest obecna prawie w każdym 
ośrodku. Czy będą mogły i chciały 
zmienić ten stan osoby nowomia-
nowane do kierowania WORD-ami 
– już niedługo się przekonamy. 

Pojawiają się już niestety nega-
tywne medialne komentarze i opinie 
nowych dyrektorów w sprawie pro-
ponowanych zmian ustawowych. 
Przede wszystkim ich kategoryczny 
sprzeciw przeciwko propozycji 
przejścia egzaminatorów pod nad-
zór wojewody, a przez to odebranie 
im możliwości zarządzania dużymi 
przepływami finansowymi i ogra-
niczenia się wyłącznie do pewnej 
subwencji na rzecz funkcjonowa-
nia ośrodka, potęguje ich wrogość 

do każdego, kto jest zwolennikiem 
tych zmian. Wciąż pokutuje prze-
konanie wypracowane latami przez 
zarządzających ośrodkami egza-
minowania, że tylko oni i tylko oni 
najlepiej wiedzą, co należy zmie-
nić w przepisach, co jest najlepsze 
dla pracowników merytorycznych, 
ale też dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Nic bardziej mylnego. 
Z tym należy skończyć jak najszyb-
ciej i zdecydowanie wprowadzić 
nowy system bez oglądania się na 
tą garstkę oponentów nierozumieją-
cych podstawowej idei, jaka przy-
świeca procesowi egzaminowania. 

Jedno jest pewne – egzamina-
torzy są pod ciągłą presją ze strony 
przełożonych, mimo to jednak swo-
imi sposobami starają się realizować 
właściwie, uczciwie i „po ludzku” 
swoje obowiązki. To przede wszyst-
kim oni stoją na straży prawidło-
wości przebiegu procesu egza-
minowania. Wiąże się to jednak 
z potencjalnymi reperkusjami, ale 
jak sami mówią, nie można się dać 
obłudzie, nietolerancji i zwyczajnej 
głupocie. 

Należy też wspomnieć, 
że wśród osób zarządzających 
ośrodkami egzaminowania są też 
„porządni” ludzie, z perspektywą 
na przyszłość, odważni i kieru-
jący się przede wszystkim intere-
sem społecznym w swojej pracy. 
Szkoda, że są to osoby nieliczne 
w tym środowisku.

Rozwinięcie aspektów pozytyw-
nych przejścia egzaminatorów pod 
wojewodę w następnym artykule. 

Fenix  

Egzaminator pod ciągłą presją.
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List otwarty do posła Jana Mosińskiego

Szanowny Panie Pośle

 

Panie Pośle, list do Pana to akt desperacji z mojej strony oraz akt sprzeciwu przeciwko medialno - politycz-
nej nagonce na egzaminatorów na prawo jazdy. Od jakiegoś czasu obserwuję narastającą ilość kłamstw, 
przekłamań, sugestii dotyczących pracy tej grupy zawodowej, tak istotnej dla bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. Mnożą się informacje, z których wynika, że egzaminatorom na prawo jazdy zależy na stawianiu 
wyników negatywnych na egzaminach na prawo jazdy a ich zarobki zależne są od ilości postawionych 
wyników negatywnych. Z kolei obraz ośrodków egzaminowania wyłaniający się z przekazów medialnych 
można scharakteryzować w jednym zdaniu: instytucje żerujące na zdających na prawo jazdy, którym zależy 
jedynie na pieniądzach zdających. Takie stereotypowe przedstawianie pracy egzaminatorów prowadzi do 
coraz częstszych aktów agresji wobec wykonujących ten zawód ludzi (pobicia, agresja werbalna, ostatnio 
w WORD w Łodzi egzaminator był duszony). Uważam, że ta mowa nienawiści skierowana do egzaminato-
rów doprowadzi, któregoś dnia do wielkiej tragedii w którymś z ośrodków egzaminowania.

 Przeraża mnie to, że Pan Poseł, niegdyś działacz związkowy, powiela te nieprawdziwe informacje 
dotyczące pracy egzaminatorów (wydaje się, że ze względu na swą wcześniejszą działalność powinien Pan 
być bardziej ostrożny w ocenie ludzi wykonujących ciężką i odpowiedzialną społecznie pracę). Powodem 
tego listu jest Pańska wypowiedź, z której dowiedziałem się, że „obecna sytuacja w egzaminach na prawo 
jazdy to patologia, z którą trzeba skończyć. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego powinny być fi nanso-
wane przez wojewodę. tak, aby wynagrodzenia dla egzaminatorów były z góry określone, żeby nie trzeba 
było „dorabiać” na egzaminach poprawkowych. Bo podejrzewam, że tu jest główny problem, a nie słaba 
wiedza tych, którzy starają się o uprawnienia do kierowania pojazdami.” Poprzez takie wypowiedzi dołącza 
Pan do ludzi używających stereotypowego postrzegania pracy egzaminatorów i napędza Pan mowę niena-
wiści wobec egzaminatorów. 

Pragnę Pana poinformować i zapewnić, że: 
- egzaminatorom w Polsce nie zależy na stawianiu negatywnych wyników egzaminów na prawo jazdy, czyli 
jak Pan to ujął „dorabianiu na egzaminach poprawkowych” 
- egzaminatorom w Polsce zależy na rzetelnym i sumiennym, zgodnym z obowiązującymi przepisami, 
wykonywaniu swoich obowiązków a nie na zarabianiu pieniędzy poprzez zwiększanie ilości egzaminów 
poprawkowych 
- egzaminatorzy w Polsce chcieli by przeprowadzać 8 egzaminów (a nie 14 jak w niektórych ośródkach) 
w ciągu 8 godzin pracy ze względu na fakt, że egzamin na prawo jazdy powinien trwać co najmniej 40 mi-
nut w ruchu drogowym i zawierać wszystkie przewidziane przez ustawodawcę manewry do tego trzeba 
również doliczyć czas przeznaczony na zadania na placu manewrowym oraz sprawy administracyjne. 

Łódź, 14 lutego 2019 roku 
Pan Jan Mosiński

 Poseł na Sejm RP 



43

egzaminator

bezpieczny kierowca nr 6 (23) 2019

Inaczej mówiąc egzaminatorzy chcą takiej liczby osób do przeegzaminowania by mieć czas na sprawiedliwą 
i rzetelną ocenę.

 Patologia systemu egzaminowania to nie egzaminatorzy, ale niektórzy przełożeni -dyrektorzy 
ośrodków egzaminowania. Powstaje pytanie: dlaczego oni? Przecież to egzaminatorzy egzaminują. I teraz 
w  tym liście przyszedł czas żeby przedstawić swoją wersję. Po czasach korupcji w ośródkach egzaminowania 
(końcówka XX wieku i początek XXI) stworzono przepisy, które miały zapobiegać tego rodzaju wynaturze-
niom -wprowadzono obowiązkowe kamery na egzaminach, stworzono precyzyjną instrukcję egzaminowania. 
Instrukcja egzaminowania nie jest idealnym narzędziem pracy, ale to nie w niej tkwi problem. Od dwunastu 
lat obserwuję postępującą deprawację systemu egzaminowania, której dopuszczają się niektórzy dyrektorzy 
ośrodków egzaminowania. Po czasach korupcji, ośrodki egzaminowania dotknął kolejny kataklizm — niektó-
rzy, nie mający pojęcia o egzaminowaniu, dyrektorzy, którzy postawili sobie na cel maksymalizację wyników 
fi nansowych WORD-ów. Do ich głównych grzechów zaliczam: 

- nastawienie na zysk a nie na rzetelne i obiektywne egzaminowanie (tragedia polega na tym, że egzaminator 
- urzędnik otrzymujący uprawnienia od ministra jest całkowicie zależny od oczekiwań dyrektora ośrodka 
egzaminowania przedstawiciela władzy samorządowej, który ma cały arsenał narzędzi, zwłaszcza Kodeks 
Pracy, by wpływać na styl jego pracy)
- ingerencja w proces egzaminowania (kształtowanie „przerobu” - ilości egzaminów oraz wysokości zda-
walności) - dyrektorzy ośrodków powinni być jedynie administratorami procesu egzaminowania a niestety 
roszczą sobie prawo do kształtowania sposobu egzaminowania w swoich zakładach 
- planowanie nadmiernej ilości egzaminów na jednego egzaminatora (tak jak pisałem wyżej, w niektórych 
ośródkach planuje się 14 osób na egzaminatora), w celu uzyskania jak najlepszego wyniku fi nansowego 
- rozbudowane nadmiernie struktury zarządzającej i kierowniczej (czyli zwiększenie ilości „ciepłych” posa-
dek w ośródkach egzaminowania) 
- rozbudowanie struktur administracyjnych w ośródkach, na które w ich odczuciu muszą zarobić egzami-
natorzy 

- takie prowadzenie zarządzania ośrodkami, które wywołują patologiczne zachowania wśród egzaminatorów, 
zwłaszcza skracanie czasów egzaminów (podam ostatni przykład z WORD w Łodzi, Kierownik Oddziału Eg-
zaminowania - skrócił egzamin do niespełna 23 minut i nie wykonał 4 podstawowych, obowiązkowych zadań 
egzaminacyjnych i postawił wynik pozytywny - Marszałek Województwa Łódzkiego egzamin unieważnił) 

- przy użyciu dostępnych narzędzi (widełki płacowe, premie, nagrody) gratyfi kują tych, którzy w ich odczu-
ciu pracują właściwie. A co oznacza właściwie? Szybko i dużo. I tu powstaje pytanie gdzie w tym wszyst-
kim jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Bywa, że egzaminatorzy niespełniający oczekiwań (niewygodni 
w procesie uzyskiwania odpowiednich wyników fi nansowych) są eliminowani przy użyciu dostępnych me-
chanizmów kontroli i posiadanej władzy. 

 To tylko główne grzechy niektórych kadr zarządzających w ośrodkach egzaminowania. Jak Pan 
widzi to nie egzaminatorzy są tymi wilkami, którzy czyhają na pieniądze naszego społeczeństwa. Deprawacja 
systemu egzaminowania wypływa od niektórych dyrektorów roszczących sobie prawo do jego kształtowania 
(mimo tego, że przeważająca większość z nich nie jest ekspertami z zakresu egzaminowania czy szkolenia 
kandydatów na kierowców). Chcąc zobrazować skalę nieprawidłowości, porównałbym tę sytuację do takiej 
w której ordynator szpitala nie byłby lekarzem, a jednak kierowałby zespołem ludzi odpowiedzialnych za 
zdrowie pacjentów (na całe szczęście przepisy w Polsce na to nie pozwalają, niestety jednak pozwalają na to 
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żeby dyrektorzy ośrodków kształtowali styl egzaminowania w swoich zakładach mimo tego, że nie posiadają 
odpowiednich uprawnień i wiedzy). Poprzez narzucanie ilości egzaminów, poprzez totalną inwigilację pro-
cesu egzaminowania(wykorzystywanie nagrań przeciwko niewygodnym egzaminatorom), 

poprzez ocenianie egzaminatorów ze względu na „przerób” i poziom zdawalności całkowicie wypaczono nie 
najgorszy w założeniu system egzaminowania wypracowany przez ministerstwo. 

 Mam nadzieję, że ten list otwarty choć trochę zmieni Pańskie postrzeganie problemu egzamino-
wania w naszym kraju, na tyle przynajmniej, że przestanie Pan Poseł sugerować, że egzaminatorom zależy 
na stawianiu wyników negatywnych, czyli zwiększaniu ilości egzaminów poprawkowych. Zwracam Pana 
Posła uwagę na fakt, że to egzaminatorzy od dłuższego czasu są zwolennikami reform systemu egzami-
nowania w Polsce (walczymy zwłaszcza o to by dyrektorzy nie mogli tak bezkarnie ingerować w proces 
egzaminowania i zastraszać pracujących w WORD-ach egzaminatorów). W związku z narastającą dez-
informacją społeczeństwa i deprecjonowaniem zawodu egzaminatora będziemy zmuszeni do ujawnienia 
konkretnych przykładów wpływania na wyniki egzaminów przez dyrektorów i do rozpoczęcia walki w są-
dach o dobre imię naszej grupy zawodowej. Nie chciałbym żeby Pan Poseł w celu uzyskania określonego, 
krótkotrwałego uzysku politycznego, bazował w swoich wypowiedziach na stereotypowym postrzeganiu 
pracy egzaminatorów. 

 Na samym końcu chciałbym Panu Posłowi zaoferować naszą wiedzę z zakresu funkcjonowania sy-
stemu egzaminowania w Polsce. Nasza organizacja, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidar-
ność w WORD, istnieje od 11 lat i w tym momencie działa na terenie kilku ośrodków egzaminowania. Między 
innymi pomagamy egzaminatorom prześladowanym przez swoich pracodawców. Moje spostrzeżenia co do 
funkcjonowania egzaminowania na prawo jazdy w naszym kraju, którymi podzieliłem się z Panem Posłem 
w  tym liście, są efektem moich osobistych doświadczeń i mam na ich potwierdzenie odpowiednie dowody. 

Do wiadomości: 
- Minister Infrastruktury 
- portal L-Instruktor 
- portal Szkoła-jazdy.pl 
- kwartalnik Bezpieczny Kierowca 
- tygodnik Auto-świat 
- onet.pl 
- wp.pl
- Rzeczpospolita 
- Do rzeczy 
- Wprost 
- Tygodnik Powszechny 
- Polskie Radio 
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej w Sejmie RP 
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Listy od czytelników

Dziękujemy wszystkim za przesłane 
pytania. Poruszają one bardzo sze-
rokie spektrum spraw dotyczących 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Dała się zauważyć pewna pula 
pytań dotycząca kwestii sygnalizo-
wania zamiaru wykonania mane-
wru skrętu. Czyli używania kierun-
kowskazów. Czyli, kolokwialnie 
mówiąc, migania. Czytelnicy i roz-
mówcy przedstawiali swoje poglądy 
na ten temat, wskazując jednocześ-
nie, że często spotykają się ze zda-
niem odmiennym. Kto ma racje? 

Interesujące jest pytanie jak 
duża jest różnica w interpretacji 
Kodeksu Drogowego w tym zakre-
sie? Od czego zależy? Czy zależy 

Na przykład: mężczyzna, lat 
37, prawo jazdy od 17 lat, Wroc-
ław, instruktor. Albo kobieta, lat 28, 
prawo jazdy od 5 lat, Karwiny koło 
Gdyni, kierowca prywatny. 

Oczywiście należy również 
podać wybrane odpowiedzi do 
przedstawionych pytań. Na przykład: 
Pytanie 1 – odp.A itd. A jeżeli ktoś 
z Państwa chciałby udzielić innej 
odpowiedzi niż przedstawione na 
rysunkach to zachęcam do przesła-
nia ich – będą uważnie przeczytane. 

Uwaga WAŻNE – w tym teście 
nie ma dobrych lub złych odpo-
wiedzi. Istotne jest tylko jedno – 
jak Państwo interpretujecie prawo 
i jak jeździcie. Dzięki temu badaniu 
mamy nadzieję dowiedzieć się jak 
duże różnice panują w sposobie 
sygnalizowania manewru skrętu. 
Czy sprawa jest incydentalna czy 
też ma głębsze uwarunkowania.

Wyniki i ich analizę przedsta-
wimy w następnym wydaniu naszego 
kwartalnika. Zatem – do dzieła!
PS. Jednocześnie informujemy, że zbierane 

dane nie są danymi osobowymi w myśl 

RODO i związku z tym nie ma potrzeby 

wypełniania dodatkowych dokumentów.

1
2

3 4 5 6
7

8 9 10 11

Czy pojazd poruszający się zgodnie ze strzałką 
ma obowiązek włączyć kierunkowskaz?

Czy pojazd poruszający się zgodnie ze strzałką 
ma obowiązek włączyć kierunkowskaz?

Czy pojazd poruszający się zgodnie ze strzałką 
ma obowiązek włączyć kierunkowskaz?

Czy pojazd poruszający się zgodnie ze strzałką 
ma obowiązek włączyć kierunkowskaz?

TAK TAK

NIE NIE

1
2

3 4 5 6
7

8 9 10 11

1
2

3 4

1
2

3 4 5 6
7

8 9 10 11

TAK TAK

NIE NIE

od wieku, miejsca zamieszkania 
(miasto, wieś, konkretne wojewódz-
two), płci, znajomości przepisów 
(instruktor, „zwykły” kierowca)? 
Zatem w bieżącym numerze posta-
nowiliśmy odstąpić od tradycyj-
nego przedstawiania pytań czytel-
ników i udzielania odpowiedzi na 
rzecz mini quizu / egzaminu teore-
tycznego. Na inne zadane naszemu 
ekspertowi pytania odpowiemy 
w następnych wydaniach – prze-
praszamy.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na 
adres: redakcja@liwona.pl 

z tematem maila: „Egzamin”. 
W treści prosimy podać następu-
jące dane: 
– płeć, wiek, 
– od ilu lat posiada Pan/Pani prawo 

jazdy,
– miejsce zamieszkania (nazwę 

miejscowości i ewentualnie 
najbliższe duże miasto),

– związek z branżą nauki jazdy 
(instruktor, egzaminator, „zwykły 
kierowca”).

1

3

2

4



46

egzaminator

bezpieczny kierowca nr 6 (23) 2019

redaktor naczelny  
Andrzej Karpiuk

wydawca 
Zbigniew Papuga

andrzej@liwona.pl
tel. 602 511 722 

zespół redakcyjny 
Dariusz Chyćko 
Jaroslaw Błachnio 

ilustrator Paweł Kasperek 
DTP Sylwia Sokolnicka
zdjęcie na okładce Dariusz Chyćko 

skład i druk Liwona sp.  z o.o.
ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa
tel. +48 22 867 88 66
fax +48 22 867 64 64
www.liwona.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Redakcja nie zwraca materiałów 
niezamówionych. Zastrzegamy 
sobie prawo do skrótów 
i  adjustacji tekstów. Przedruki 
jedynie za  pisemną zgodą 
redakcji. Nakład 4 000 egz.

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO

NAUKA JAZDY

ADR od A do Z

SERIA

SERIA

Autor: 
Jerzy Tomaszewski

W podręczniku znaj-
dziemy: omówienie 
zasad ruchu drogo-
wego, zasady obsługi 
technicznej, zarys budo-
wy motocykla oraz 
omówienie techniki 
kierowania motocyklem.

Format A5, 152 strony

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. A1/A2/A

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. C

NAUKA JAZDY Kat. A

NAUKA JAZDY Kat. C  i  D

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. D

NAUKA JAZDY Kat. B

NAUKA JAZDY Kat. T

Autor: 
Marzena Domańska

Podręcznik zawiera: 
definicje prawa o ruchu 
drogowym, zasady po-
ruszania się na drodze, 
podstawowe manewry, 
budowę, wyposażenie 
i warunki techniczne 
motoroweru.

Format A5, 104 strony

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. AM

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. B

Autor: 
Zbigniew Papuga

Podręcznik zawiera 
omówienie przepisów 
ruchu drogowego, 
znaków drogowych 
oraz uczy, jak zacho-
wać się na skrzyżo-
waniach i zdawać 
egzamin. 

Format A5, 360 stron

Autorzy:  Andrzej Czyżewski, Mariusz Papuga
Zbigniew Papuga

Książka obejmuje zagadnienia programu 
kursu prawa jazdy kategorii C. Zawiera 
praktyczne rady dotyczące techniki kierowania 
oraz zasad bezpiecznej jazdy samochodem 
ciężarowym.

Format A5, 160 stron

Autorzy:  Jacek Giszczak, Jerzy Tomaszewski
Marek Tomaszewski

Podręcznik zawiera: omówienie zasad ruchu 
drogowego, przepisy o ruchu pojazdów, 
szczegółowy opis znaków drogowych, zasady 
obsługi technicznej oraz omówienie techniki 
kierowania motocyklem.

Format B5, 208 stron

Autor: Andrzej Kulis

Książka zawiera informacje niezbędne dla 
kandydatów i kierowców, którzy w sposób 
profesjonalny będą wykonywali lub już 
wykonują zawód kierowcy kat. C i D. Pod-
ręcznik jest szerokim kompendium wiedzy 
z problematyki kategorii C i D oraz rozsze-
rzeniem posiadanej już wiedzy.

Format A5, 544 strony

Autorzy: Andrzej Czyżewski
Mariusz Papuga, Zbigniew Papuga

Podręcznik zawiera: przepisy 
ruchu drogowego, wiadomości 
z zakresu techniki kierowania, 
opis budowy i obsługi oraz przepisy 
dotyczące przewożenia osób.

Format A5, 132 strony

Autorzy:  Andrzej Czyżewski, Mariusz Papuga
Zbigniew Papuga

Podręcznik zawiera: przejrzyste tłumaczenie 
przepisów, zasady bezpiecznego korzystania 
z dróg, opis przepisów ruchu drogowego, 
budowę i techniki kierowania pojazdem.

Format B5, 296 stron

Autorzy: 
Andrzej Czyżewski
Mariusz Papuga
Zbigniew Papuga

Podręcznik omawia przepisy 
ruchu drogowego, budowę 
i zasady działania ciągnika 
rolniczego, technikę kierowa-
nia ciągnikiem rolniczym.

Format B5, 312 stron

KWALIFIKACJA WSTĘPNA Kat. C  i D

VADEMECUM kierowcy zawodowego

TACHOGRAFY

SZKOLENIA OKRESOWE (Uzupełnienie do Kwalifikacji Wstępnej) kat. C  i D

CZAS PRACY KIEROWCÓW

MOCOWANIE ŁADUNKÓW

Autor: Sebastian Paluch 

Publikacja omawia szczegółowo: układy 
napędowe, układy bezpieczeństwa, zagadnie-
nia z zakresu ergonomii, jakości w transporcie 
drogowym oraz ekonomii jazdy. Uświadamia 
kierowcom zagrożenia wypadkami na drogach, 
znaczenie predyspozycji fizycznych i psychicz-
nych, umiejętności oceny sytuacji awaryjnych. 

Format B5, 432 strony

Autor: Sebastian Paluch 

Publikacja przeznaczona jest dla kierowcy, 
przewoźnika i spedytora. Omawia wybrane 
zagadnienia dla kierowców zawodowych, 
wykonujących transport drogowy. Książka 
zawiera wybrane pytania testowe z poszcze-
gólnych kategorii tematycznych. 

Format A5, 464 strony

Autor: Mirmił Bielecki

Czy tachograf jest przyjacielem czy wrogiem kierowcy? Nie mamy 
najmniejszych wątpliwości, że jest sojusznikiem tych kierowców, którzy 
szanują prawo do pracy w godnych warunkach oraz mają na względzie 
bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg.
Jedyną drogą do „polubienia” tachografów jest dobre poznanie zasad 
ich działania, sposobu użytkowania oraz tego, co się z nimi nierozerwalnie 
wiąże – czyli podstawowych praw i obowiązków kierowcy określonych 
w przepisach prawa.

Format A5, 96 stron

Autor: Sebastian Paluch 

Podręcznik omawia m.in. przepisy regulujące transport drogowy, czas 
pracy kierowców i zasady jego rejestracji. Przedstawia zagadnienia 
z zakresu: mocowania ładunków, przepisów regulujących przewóz 
pasażerów, bezpieczeństwa w przewozie osób, a także uświadamia 
zagrożenia wypadkami na drodze.

Format B5, 360 stron

Autor: Mirmił Bielecki

Obowiązujące normy jazdy, przerw i odpoczyn-
ków wprowadzone w Unii Europejskiej rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 561/2006 są złotym środkiem pomiędzy 
bezpieczeństwem, a koniecznością zapewnienia 
rentowności firm transportowych.

Format A5, 64 strony

Autor: Sebastian Paluch 

Książka omawia 
podstawowe zasady 
mocowania ładunku 
tzn. jak prawidłowo 
należy zaplanować 
procedury przwozowe 
oraz jakie są systemy 
zabezpieczenia ładun-
ku transportu. Książka 
przedstawia szczegóło-
wo warunki techniczne pojazdu do przewozu 
oraz w przystępny sposób przekazuje spsosoby 
planowania załadunku, rozmieszczenia ładunku 
i rozładowania go przez kierowcę.

Format A5, 40 stron

KIEROWCA ZAWODOWY SERIA

ADR od A do Z nie tylko dla kierowców

Autorzy: Mirmił Bielecki, Andrzej Nieśpiałowski

W książce znajduje się podsumowanie doświadczeń zdobytych 
przez autorów, opisy najczęstszych nieprawidłowości i porady 
praktyczne, w tym po raz pierwszy na rynku – szczegółowy 
opis z przykładami taryfikatora kar nakładanych na kierowców 
i uczestników przewozu. Podręcznik zawiera m.in. klasyfikację 
towarów niebezpiecznych, sposoby ich przewozu, jak również 
oznakowanie, wyposażenie i konstrukcję pojazdów. 

Format B5, 416 stron
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Czy pojazd poruszający się zgodnie z kierunkiem strzałki 
po obwodzie ronda ma obowiązek użycia kierunkowskazu.
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Czy pojazd poruszający się zgodnie ze strzałką 
ma obowiązek włączyć kierunkowskaz?

Czy pojazd poruszający się zgodnie ze strzałką 
ma obowiązek włączyć kierunkowskaz?

Czy pojazd opuszczający rondo zgodnie z kierun-
kiem strzałki ma obowiązek użycia kierunkowskazu? 
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Czy pojazd opuszczający rondo zgodnie z kierun-
kiem strzałki ma obowiązek użycia kierunkowskazu? 

Czy pojazd poruszający się zgodnie z kierunkiem strzałki po 
obwodzie ronda ma obowiązek użycia kierunkowskazu? 

Czy pojazd opuszczający rondo zgodnie z kierun-
kiem strzałki ma obowiązek użycia kierunkowskazu? 

Czy pojazd poruszający się zgodnie ze strzałką 
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PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO

NAUKA JAZDY

ADR od A do Z

SERIA

SERIA

Autor: 
Jerzy Tomaszewski

W podręczniku znaj-
dziemy: omówienie 
zasad ruchu drogo-
wego, zasady obsługi 
technicznej, zarys budo-
wy motocykla oraz 
omówienie techniki 
kierowania motocyklem.

Format A5, 152 strony

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. A1/A2/A

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. C

NAUKA JAZDY Kat. A

NAUKA JAZDY Kat. C  i  D

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. D

NAUKA JAZDY Kat. B

NAUKA JAZDY Kat. T

Autor: 
Marzena Domańska

Podręcznik zawiera: 
definicje prawa o ruchu 
drogowym, zasady po-
ruszania się na drodze, 
podstawowe manewry, 
budowę, wyposażenie 
i warunki techniczne 
motoroweru.

Format A5, 104 strony

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. AM

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. B

Autor: 
Zbigniew Papuga

Podręcznik zawiera 
omówienie przepisów 
ruchu drogowego, 
znaków drogowych 
oraz uczy, jak zacho-
wać się na skrzyżo-
waniach i zdawać 
egzamin. 

Format A5, 360 stron

Autorzy:  Andrzej Czyżewski, Mariusz Papuga
Zbigniew Papuga

Książka obejmuje zagadnienia programu 
kursu prawa jazdy kategorii C. Zawiera 
praktyczne rady dotyczące techniki kierowania 
oraz zasad bezpiecznej jazdy samochodem 
ciężarowym.

Format A5, 160 stron

Autorzy:  Jacek Giszczak, Jerzy Tomaszewski
Marek Tomaszewski

Podręcznik zawiera: omówienie zasad ruchu 
drogowego, przepisy o ruchu pojazdów, 
szczegółowy opis znaków drogowych, zasady 
obsługi technicznej oraz omówienie techniki 
kierowania motocyklem.

Format B5, 208 stron

Autor: Andrzej Kulis

Książka zawiera informacje niezbędne dla 
kandydatów i kierowców, którzy w sposób 
profesjonalny będą wykonywali lub już 
wykonują zawód kierowcy kat. C i D. Pod-
ręcznik jest szerokim kompendium wiedzy 
z problematyki kategorii C i D oraz rozsze-
rzeniem posiadanej już wiedzy.

Format A5, 544 strony

Autorzy: Andrzej Czyżewski
Mariusz Papuga, Zbigniew Papuga

Podręcznik zawiera: przepisy 
ruchu drogowego, wiadomości 
z zakresu techniki kierowania, 
opis budowy i obsługi oraz przepisy 
dotyczące przewożenia osób.

Format A5, 132 strony

Autorzy:  Andrzej Czyżewski, Mariusz Papuga
Zbigniew Papuga

Podręcznik zawiera: przejrzyste tłumaczenie 
przepisów, zasady bezpiecznego korzystania 
z dróg, opis przepisów ruchu drogowego, 
budowę i techniki kierowania pojazdem.

Format B5, 296 stron

Autorzy: 
Andrzej Czyżewski
Mariusz Papuga
Zbigniew Papuga

Podręcznik omawia przepisy 
ruchu drogowego, budowę 
i zasady działania ciągnika 
rolniczego, technikę kierowa-
nia ciągnikiem rolniczym.

Format B5, 312 stron

KWALIFIKACJA WSTĘPNA Kat. C  i D

VADEMECUM kierowcy zawodowego

TACHOGRAFY

SZKOLENIA OKRESOWE (Uzupełnienie do Kwalifikacji Wstępnej) kat. C  i D

CZAS PRACY KIEROWCÓW

MOCOWANIE ŁADUNKÓW

Autor: Sebastian Paluch 

Publikacja omawia szczegółowo: układy 
napędowe, układy bezpieczeństwa, zagadnie-
nia z zakresu ergonomii, jakości w transporcie 
drogowym oraz ekonomii jazdy. Uświadamia 
kierowcom zagrożenia wypadkami na drogach, 
znaczenie predyspozycji fizycznych i psychicz-
nych, umiejętności oceny sytuacji awaryjnych. 

Format B5, 432 strony

Autor: Sebastian Paluch 

Publikacja przeznaczona jest dla kierowcy, 
przewoźnika i spedytora. Omawia wybrane 
zagadnienia dla kierowców zawodowych, 
wykonujących transport drogowy. Książka 
zawiera wybrane pytania testowe z poszcze-
gólnych kategorii tematycznych. 

Format A5, 464 strony

Autor: Mirmił Bielecki

Czy tachograf jest przyjacielem czy wrogiem kierowcy? Nie mamy 
najmniejszych wątpliwości, że jest sojusznikiem tych kierowców, którzy 
szanują prawo do pracy w godnych warunkach oraz mają na względzie 
bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg.
Jedyną drogą do „polubienia” tachografów jest dobre poznanie zasad 
ich działania, sposobu użytkowania oraz tego, co się z nimi nierozerwalnie 
wiąże – czyli podstawowych praw i obowiązków kierowcy określonych 
w przepisach prawa.

Format A5, 96 stron

Autor: Sebastian Paluch 

Podręcznik omawia m.in. przepisy regulujące transport drogowy, czas 
pracy kierowców i zasady jego rejestracji. Przedstawia zagadnienia 
z zakresu: mocowania ładunków, przepisów regulujących przewóz 
pasażerów, bezpieczeństwa w przewozie osób, a także uświadamia 
zagrożenia wypadkami na drodze.

Format B5, 360 stron

Autor: Mirmił Bielecki

Obowiązujące normy jazdy, przerw i odpoczyn-
ków wprowadzone w Unii Europejskiej rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 561/2006 są złotym środkiem pomiędzy 
bezpieczeństwem, a koniecznością zapewnienia 
rentowności firm transportowych.

Format A5, 64 strony

Autor: Sebastian Paluch 

Książka omawia 
podstawowe zasady 
mocowania ładunku 
tzn. jak prawidłowo 
należy zaplanować 
procedury przwozowe 
oraz jakie są systemy 
zabezpieczenia ładun-
ku transportu. Książka 
przedstawia szczegóło-
wo warunki techniczne pojazdu do przewozu 
oraz w przystępny sposób przekazuje spsosoby 
planowania załadunku, rozmieszczenia ładunku 
i rozładowania go przez kierowcę.

Format A5, 40 stron

KIEROWCA ZAWODOWY SERIA

ADR od A do Z nie tylko dla kierowców

Autorzy: Mirmił Bielecki, Andrzej Nieśpiałowski

W książce znajduje się podsumowanie doświadczeń zdobytych 
przez autorów, opisy najczęstszych nieprawidłowości i porady 
praktyczne, w tym po raz pierwszy na rynku – szczegółowy 
opis z przykładami taryfikatora kar nakładanych na kierowców 
i uczestników przewozu. Podręcznik zawiera m.in. klasyfikację 
towarów niebezpiecznych, sposoby ich przewozu, jak również 
oznakowanie, wyposażenie i konstrukcję pojazdów. 

Format B5, 416 stron
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TESTY NA PRAWO JAZDY
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