
Lokowanie użytkownika ruchu drogowego 

Diagnoza standaryzacji wychowania, kształcenia  
i przystosowania młodego kierowcy w realiach 

współczesnego funkcjonowania społecznego, czyli... 

 

prawidłowe i nieprawidłowe elementy systemów, 
zależności, identyfikacji potrzeb i motywacji.   

opracownie: 
 

 Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów 

Opracowanie na potrzeby pracy Zespołu doradczego  do spraw szkolenia osób ubiegających 
się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego 
na prawo jazdy (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 59) 



Założenia ogólne pracy zespołu:  

- priorytetem pracy zespołu jest „podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego  
w Polsce do standardów państw przodujących w UE poprzez zmiany systemowe 
w procesie kształcenia, doskonalenia i podnoszenia świadomości użytkowników 
ruchu drogowego”;  

- priorytetem jest  opracowanie takiego systemu kształcenia i doskonalenia 
nowego uczestnika ruchu drogowego, by posiadał poziom wiedzy, umiejętności i 
odpowiedzialności wystarczający do bezpiecznego funkcjonowania jako pieszy i 
kierowca;  

- osiągnięcie powyższych celów wymaga zmian systemowych;  

- celem nadrzędnym jest stworzenie systemu czynników determinujących zmiany 
w społeczeństwie uwzględniających oczekiwania  społeczne;  

- wyłącznie stworzenie nowych rozwiązań ustawowych i rozporządzeń umożliwia 
likwidację bylejakości, niekompetencji, patologii i korupcji w środowiskach 
odpowiedzialnych za stan obecny;  

- wyłącznie zmiany systemowe umożliwiają realizację postulatów 
środowiskowych; próba realizacji postulatów bez analizy spektralnej całości 
systemu skaże działania zespołu na niepowodzenie;  

- członkowie zespołu wykażą się empatią i determinacją w swoich działaniach  
w oparciu o kompromis założonych celów i interesów środowisk zależnych;  



UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO 

WYCHOWANIE PREDYSPOZYCJE WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIE 

egzamin 

szkolenia 

edukacja szkolna 

edukacja 
wczesnoszkolna 

kursy i szkolenia  
doszkalające 

koła 
zainteresowań 

kampanie 
informacyjne 

inwestycje 
medialno-

edukacyjne 

fizyczne 

psychiczne 
w bliskim 
otoczeniu 

w rodzinie 

w dalszym 
otoczeniu 

wzorce 

medialne 

społeczne 



UŻYTKOWNIK RUCHU DROGOWEGO 

• osoba posiadająca wystarczającą wiedzę i 
umiejętności do prawidłowego i bezpiecznego 
korzystania z ruchu drogowego; 

• osoba akceptująca obowiązujące zasady ruchu 
drogowego i stosująca je w praktyce; 

• osoba odpowiedzialna, świadoma swoich 
praw i ograniczeń;  

• osoba spełniająca wymagania określone 
prawem; 

 



IDENTYFIKACJA UŁOMNOŚCI 
SYSTEMÓW KREUJĄCYCH POSTAWĘ 

UŻYTKOWNIKA RUCHU DROGOWEGO 



panel: KSZTAŁCENIE 
NAUCZANIE PRZEDSZKOLNE I WCZESNOSZKOLNE – ELEMENTY POZYTYWNE:  

- środowisko gotowe do wprowadzenia treści z zakresu wychowania 
komunikacyjnego;  

- uczestnictwo środowiska we wszelkich inicjatywach z w/w zakresu;  

- realizacja wstępnych / ograniczonych treści z zakresu WK;  

- oferta szkoleniowa z poszerzania kompetencji kadry z zakresu WK obecna 
na rynku od 15 lat;  

- ograniczona ilość materiałów dydaktycznych i metodycznych z zakresu WK;  

  

 



panel: KSZTAŁCENIE 
NAUCZANIE PRZEDSZKOLNE I WCZESNOSZKOLNE - NIEPRAWIDŁOWOŚCI:  
- marginalna realizacja treści wychowania komunikacyjnego, znikoma ilość zajęć 

praktycznych, integracyjnych /np. z rodzicami/; kosztem godzin wychowania 
komunikacyjnego realizowane są inne zadania;  

- niski poziom wyposażenia jednostek szkolnych w pomoce edukacyjne o tematyce 
wychowania komunikacyjnego;  

- słaba oferta rynkowa w pomoce o charakterze edukacyjnym z zakresu wiedzy 
podstawowej i zachowań poprawnych; z zakresu nauczania dydaktyki i metodyki pracy z 
uczniem 

- brak zajęć praktycznych z zachowań  propagujących prawidłowe postawy w ruchu 
drogowym;  

- brak periodycznych zajęć integracyjno-wychowawczych w zakresie młodych uczestników 
ruchu drogowego i ich rodziców, opiekunów;  

- znikoma oferta pro-edukacyjna w zakresie wychowania komunikacyjnego ze strony 
podmiotów medialnych oraz znikome wsparcie ze strony jednostek rządowych i 
samorządowych  

- znikoma współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za kształtowanie infrastruktury 
komunikacyjnej /producenci pojazdów, wykonawcy infrastruktury, policja, KR BRD itp. /; 

- niski poziom wykorzystania obecnie dostępnej infrastruktury i środków do kreowania 
właściwych, pozytywnych postaw dzieci – również uczestników rd 

 



panel: KSZTAŁCENIE 
NAUCZANIE SZKOLNE /GIMNAZJUM, SZK. ŚREDNIA/– ELEMENTY POZYTYWNE:  

 

- motywacja do nauczania przepisów ruchu drogowego – możliwość 
otrzymania karty rowerowej; motorowerowej;  

- dużo większa świadomość swoich praw i obowiązków, przepisów oraz 
zasad odpowiedzialności;  

- zainteresowanie nowoczesnymi formami zdobywania wiedzy;  

  

 



panel: KSZTAŁCENIE 
NAUCZANIE SZKOLNE /gimnazjum i szkoła średnia/: 

- wychowanie komunikacyjne praktycznie nie jest prawnie lokowane w systemie kształcenia 
młodego człowieka; 

- brak systemów kształcących i wychowawczych w zakresie zasad ruchu drogowego; 
marginalizacja zagadnienia; brak profesjonalnej kadry w środowiskach wewnątrzszkolnych 
jak i zewnętrznych;  

- znikoma ilość opracowań dydaktyczno-metodycznych;  

- brak programów pro-społecznych propagujących wiedzę z zakresu ruchu drogowego; 
promujących właściwe postawy;  

- brak systematycznych akcji informacyjno-promocyjnych z zakresu wiedzy i umiejętności z 
zakresu zasad rd z wykorzystaniem potencjału kadry osk, word, policji, straży miejskiej, KR 
BRD, innych podmiotów oraz posiadanej infrastruktury;  

- brak systemu informacyjno-szkoleniowego w zakresie przygotowania młodych ludzi do 
rozpoczęcia szkolenia z zakresu kategorii praw jazdy /szkoły średnie/: 

a/ przepisy prawa;  

b/ prawa kursanta;  

c/ zakres obowiązującej wiedzy i umiejętności jaki należy posiąść by ubiegać się o uprawnienia;  

d/ wybór właściwej szkoły nauki jazdy/instruktora (nauczyciela); 

e/ zagrożenia, korzyści, możliwości, planowanie działań itp.  

 



panel: KSZTAŁCENIE 
SZKOLENIE  OSK – ELEMENTY POZYTYWNE:  

 

- scentralizowany system kształcenia teoretycznego i praktycznego;  

- wyspecjalizowana kadra;  

- przygotowana infrastruktura;  

- funkcjonujące stowarzyszenia, federacje, izby;  

- bardzo wysokie osiągnięcia niektórych osk w szkoleniu kandydatów;  

- podejmowanie profilowanych inicjatyw informacyjno-szkoleniowych – 
praktyka;  

  

 



panel: KSZTAŁCENIE 
SZKOLENIE   OSK 
- BRAK SYSTEMU PROFESJONALNEGO NADZORU POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNYM NAD 

SZKOLENIAMI – OBECNIE WYŁĄCZNIE NADZÓR FORMALNY! 
- BRAK JASNYCH, JEDNOZNACZNYCH ROZSTRZYGNIĘĆ LEGISLACYJNYCH  WZGLĘDEM PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ 

DLA PROWADZĄCYCH OSK GWARANTUJĄCYCH JAKOŚĆ  SZKOLENIA;  
- BRAK SYSTEMU WERYFIKACJI POZIOMU KSZTAŁCENIA OSK – przepisy określające minimum jakościowe, systemy 

komunikacji zwrotnej, poziomy zadowolenia, poziomy skuteczności kształcenia, statystyki jakości nauczania 
instruktora,  

- BRAK PRECYZYJNYCH ZAPISÓW LEGISLACYJNYCH DOTYCZĄCYCH SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA – bardzo duża 
rozbieżność interpretacyjna;  

- TOLERANCJA FIKCYJNOŚCI I BYLEJAKOŚCI WYKONYWANYCH USŁUG; PRZYZWOLENIE NA PATOLOGIĘ;  
- DRASTYCZNE OBNIŻENIE POZIOMU SZKOLENIA; niski poziom; DOMINACJA KONKURENCYJNOŚCI EKONOMICZNEJ A 

NIE JAKOŚCIOWEJ; ZATRACENIE PRZEZ OSK MISJI – kształcenie;  
- UPRZEDMIOTOWIENIE KANDYDATA/PETENTA;  
- BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI OSK/INSTRUKTORA ZA JAKOŚĆ SZKOLENIA;  
- BRAK SYSTEMU KSZTAŁCENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ SYSTEMU PODNOSZENIA KOMPETENCJI KADRY;  
- OBNIŻENIE WYMAGAŃ W STOSUNKU DO OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA INSTRUKTORA; BARDZO NISKI 

POZIOM SYSTEMU SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW;  
- BRAK SANKCJONOWANYCH LEGISLACYJNIE SYSTEMÓW  WYMIANY INFORMACJI POMIĘDZY ŚRODOWISKAMI 

ZALEŻNYMI: MINISTERSTWO, OŚRODKI SZKOLENIA, OŚRODKI EGZAMINOWANIA, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA, 
ITP. ; 

- BRAK NOWOCZESNYCH, PROFESJONALNYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH I METODYCZNYCH; BRAK UMIEJĘTNOŚCI W 
PRAWIDŁOWYCH WYKORZYSTANIU TYCH POMOCY;  

- BRAK INTEGRACJI ŚRODOWISKA;  
- FIKCJA LEGISLACYJNA – większość przepisów można z łatwością obejść 
- BŁĘDNA IDENTYFIKACJA NIEPOWODZEŃ KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW – NAJWIĘKSZY WPŁYW NA 

NIEPOWODZENIE KANDYDATA MA OŚRODEK SZKOLENIA; agresja środowiska, brak identyfikacji z popełnianymi 
błędami, brak chęci kreatywnego rozwiązywania błędów środowiska; łatwiej krytykować niż być krytykowanym;  
 
 

 



panel: KSZTAŁCENIE 
EGZAMINOWANIE KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW – ELEMENTY POZYTYWNE:  

 

- wyspecjalizowana kadra;  

- przygotowana infrastruktura;  

- system punktowy egzaminu teoretycznego oraz przyjęte zasady 
ograniczenia czasowego na wybór odpowiedzi oraz mnogość pytań daje 
dużo większe poczucie obiektywności oceny poziomu wiedzy; system 
sprawdzony i akceptowalny społecznie;  

- realizacja zadań egzaminacyjnych w ruchu drogowym;  

- olbrzymi potencjał wiedzy i doświadczenia /obecnie zupełnie 
niewykorzystany przez system do podnoszenia jakość brd/ 

 

  

 



panel: KSZTAŁCENIE 
EGZAMINOWANIE 
- ZATRACENIE MISJI OŚRODKÓW EGZAMINOWANIA; w tym również podporządkowanie misji pod 

prowadzenie działalności gospodarczej;  
- UTRATA ZAUFANIA SPOŁECZNEGO W STOSUNKU DO OŚRODKA EGZAMINOWANIA I 

EGZAMINATORÓW /UBEZWŁASNOWOLNIENIE EGZAMINATORA/;  
- UPRZEDMIOTOWIENIE KANDYDATA NA KIERWOCĘ – ze strony kadry zarządzającej jak i 

pracowników;  
- MINIMALIZM WYMAGAŃ W STOSUNKU DO KANDYDATA;  
- EGZAMINATOR PODDANY PRESJI ZWIERZCHNICTWA, STOSUNKU PRACY, EKONOMICZNEJ – 

obniżenie poziomu obiektywności oceny egzaminu; brak możliwości realnej oceny umiejętności;  
egzaminator ubezwłasnowolniony systemem egzaminowania oraz relacjami z pracodawcą!, 
ograniczenia w zakresie realizacji zawodowej egzaminatora;  

- SYSTEM EGZAMINOWANIA WADLIWY POD WZGLĘDEM OCENY UMIEJĘTNOŚCI KANDYDATA; 
system ograniczony do realizacji kilku zadań, brak możliwości oceny pełnej, pogłębionej z 
przekazem informacji  dla osk;  

- BRAK WSPARCIA MERYTORYCZNEGO W PRACY EGZAMINATORA: tak ze strony bezpośrednich 
przełożonych jak też organów nadzoru /UM/; brak profesjonalnych, merytorycznie uzasadnionych 
szkoleń ujednolicających rozbieżności w przepisach, sposobie oceny zadań, postępowania w 
zaistniałych sytuacjach; brak kompetencji osób w nadzorze; itp.  

- BRAK DZIAŁAŃ PROSPOŁECZNYCH, INTEGRUJĄCYCH, PRZYBLIŻAJĄCYCH PRACĘ OŚRODKÓW 
EGZAMINOWANIA – w ocenie społecznej wordy są instytucjami wyalienowanymi, aspołecznymi;  

- BRAK SYSTEMU PODNOSZENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI – w zakresie 
przepisów prawa, dydaktyki i metodyki, psychologii, radzenia sobie ze stresem; aktualizacja 
wiedzy;  

- WYMAGANIA WZGLĘDEM EGZAMINATORA NIEADEKWATNE W STOSUNKU DO WYNAGRODZENIA 
– stąd tak wiele nakazów i zakazów, nadzór nad dodatkowym zatrudnieniem; systemy 
antykorupcyjne;  
 
 



panel: WSPOMAGANIE 
 ELEMENTY POZYTYWNE:  

 

- wyraźne oczekiwania społeczne; konieczność pro-rozwojowa 
społeczeństwa nowoczesnego, europejskiego;  

- duże tradycje historyczne /obecnie prawie zapomniane/ 

- pomijając sporadyczne, lokalne, środowiskowe inicjatywy - brak rozwiązań 
systemowych;   

 



panel: WSPOMAGANIE 
- BRAK JEDNOLITEGO SYSTEMU/PROGRAMU WSPOMAGANIA KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE 

WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO;  

- NIESKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH AKCJI PRZEZ TAKIE INSTYTUCJE JAK: KR BRD; 
MINISTERSTWO; SAMORZĄDY; GMINY; - zbyt duże rozbicie jednostkowe; brak udziału 
funduszy unijnych w tych przedsięwzięciach; marginalność znaczeniowa;  

- BRAK LEGISLACYJNYCH ZAPISÓW OBLIGUJĄCYCH INSTYTUCJE PAŃSTWOWE I 
SAMORZĄDOWE DO PROPAGOWANIA WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO – większość 
tych instytucji skomercjalizowała swoje działania ograniczając do minimum działalność 
prospołeczną;  

- BRAK PROGRAMÓW AKTYWIZACJI ŚRODOWISK ZWIĄZANYCH Z KREOWANIEM POSTAW 
UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO;  

- BRAK SYSTEMATYCZNYCH AKCJI PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH;  

- BRAK INSTYTUCJI/ZESPOŁU KOORDYNACJI DZIAŁAŃ;  

- SKOSTNIAŁE FORMY DZIAŁANIA INSTYTUCJI Z POWIELANIEM BŁĘDÓW – w zarządach te 
same osoby, niemoc decyzyjna, brak kreatywności,  

- ZNIKOMA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTYTUCJI ZA BRAK DZIAŁANIA LUB DZIAŁANIE WADLIWE;  

 



panel: PREDYSPOZYCJE 
 ELEMENTY POZYTYWNE:  

 

- pierwsze próby wprowadzenia systemów informatycznych obejmujących 
rzetelną wiedzę o uczestnikach ruchu drogowego i pojazdach; 

- BRAK /pomijając sporadyczne, lokalne, środowiskowe/ - brak innych 
rozwiązań systemowych;   

 



panel: PREDYSPOZYCJE 
- BRAK SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI POMIĘDZY INSTYTUCJAMI ZARZĄDZAJĄCYMI 

UPRAWNIENIAMI A INSTYTUCJAMI MEDYCZNYMI O PREDYSPOZYCJACH FIZYCZNYCH I 
PSYCHICZNYCH  PRZYSZŁYCH I OBECNYCH UŻYTKOWNIKÓW RUCHU DROGOWEGO – np. 
komplikacje wzrokowe, kardiologiczne, fizyczne, psychiczne itp.  ograniczające sprawność;  

- BRAK SYSTEMU WERYFIKACJI ORZECZEŃ I ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH;  

- BRAK SKUTECZNEGO SYSTEMU EGZEKWOWANIA ORZECZONYCH KAR I ZAKAZÓW;  

- BRAK SYSTEMU WERYFIKACJI WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB PO 65 ROKU ŻYCIA;  

- BRAK SYSTEMU NADZORU NAD OSOBAMI WYKONUJĄCYMI BADANIA – fikcja badań, 
masowe wydawanie zaświadczeń nawet bez obecności osoby zainteresowanej, wywiad 
słowny zamiast realizacji badania, itp.;  

- BRAK MOŻLIWOŚCI WPROWADZANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROFILI KANDYDATÓW 
PRZEZ INSTRUKTORÓW I EGZAMINATORÓW /ew. osoby uprawnione do takich działań/ 

 



KIERUNKI DZIAŁANIA ZESPOŁU 
1. PODNIESIENIE POZIOMU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIKÓW RUCHU 

DROGOWEGO – podniesienie poziomu BRD :  

 

lp ZAKRES WARUNKOWANIE 

1 WPROWADZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WYCHOWANIA 
KOMUNIKACYJNEGO DO SYSTEMU OŚWIATY – od nauczania 
przedszkolnego do szkoły średniej 

Zmiany ustaw, rozporządzeń, programów 
szkolnych, uzgodnienia międzyresortowe 

2 ZMIANA SYSTEMU SZKOLENIA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW I 
KIEROWCÓW 

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami,  
ustaw dotyczących starostw, rozporządzeń w 
sprawie szkolenia kandydatów na 
kierowców 

3 ZMIANA SYSTEMU EGZAMINOWANIA  Zmiana ustawy ruchu drogowym, ustawy o 
kierujących pojazdami, rozporządzenia w 
sprawie egzaminowania, zakresu 
obowiązków wojewody, marszałka,  

4 PRZYGOTOWANIE PODSTAW DO STWORZENIA SYSTEMU 
WSPOMAGANIA WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO, 
PODNOSZENIA KOMPETENCJI – dotyczy instruktorów, 
egzaminatorów, wykładowców, nauczycieli, kandydatów;  

Stworzenie rozporządzenia wskazującego 
podmioty odpowiedzialne za organizację 
działań z zakresu wspomagania i koordynacji 
pomiędzy podmiotami.  

5 POWOŁANIE KRAJOWEGO KOORDYNATORA BRD – osoba o 
kompetencjach międzyresortowych;  

Stworzenie rozporządzenia / ustawy 



KIERUNKI DZIAŁANIA ZESPOŁU 

lp ZAKRES WARUNKOWANIE 

1 ZMIANY W ZAKRESIE WYMAGAŃ I  KOMPETENCJI KADRY 
EDUKACYJNEJ, SZKOLENIOWEJ, DIAGNOSTYCZNEJ 
PRZYGOTOWANIE ZARYSÓW PROGRAMÓW EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ I SZKOLNEJ ORAZ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Zmiana ustawy, rozporządzeń 
Uzgodnienia międzyresortowe, 
wprowadzenie klas profilowanych, 
specjalizacje na uczelniach wyższych;  

2 ZMIANY SYSTEMÓW NADZORU NAD SYSTEMEM EDUKACJI, 
SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
TYCH PODMIOTÓW 

Zmiana rozporządzeń 

3 UJEDNOLICENIE SYSTEMU INFORMACJI O UCZESTNIKACH RUCHU 
DROGOWEGO, w tym o przeciwwskazania medyczne, 
psychologiczne itp.  

Zmiana rozporządzeń, poszerzenie systemu 
CEPIK;  

2. STWORZENIE SYSTEMÓW EDUKACJI POSZERZONEJ W ZAKRESIE 
PRZYGOTOWANIA PROFESJONALNEJ KADRY, INFRASTRUKTURY ORAZ POSZERZANIA 
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO – 
PROFESJONALNY KIEROWCA, ODPOWIEDZIALNY PIESZY. 
 



ZAŁOŻENIE OGÓLNE  METODYKI PRACY ZESPOŁU:  

 
A/ USTALENIE I ZATWIERDZENIE PANELOWEGO SCHEMATU TEMATÓW DO ANALIZY, 

SYNTEZY I WYPRACOWANIA STANOWISKA;  

B/ OPRACOWANIE ELEMENTÓW PANELU POD WZGLĘDEM ROZWIĄZAŃ, ZMIAN, 
PROPOZYCJI – USZCZEGÓŁOWIENIE;  

C/ NEGOCJACJE WARUNKÓW, KONSULTACJE, BADANIE MOŻLIWOŚCI 
PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ;  

D/ ANALIZA PRZEPISÓW LEGISLACYJNYCH POD WZGLĘDEM MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 
USTALEŃ;  

E/ PRZYGOTOWANIE PROJEKTU USTAWY/ROZPORZĄDZENIA;  

F/ WPROWADZENIE PROJEKTÓW DO REALIZACJI SEJMOWEJ;  

G/ PRZYGOTOWANIE PAKIETU INFORMACJI UZASADNIAJĄCYCH ZMIANY.  

 



HIERARCHIA WIELKOŚCI POTRZEB ZMIAN W ELEMENTACH SYSTEMU 
KSZTAŁCENIA UCZESTNIKA RD I ZNACZENIA DLA BRD: 

1. SYSTEM SZKOLENIA /55%/ 

2. WSPOMAGANIE SYSTEMU SZKOLENIA, WYCHOWANIA 
KOMUNIKACYJNEGO /15%/ 

3. SYSTEM EGZAMINOWANIA /10%/ 

4. WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE /10% 

5. ELEMENTY POZOSTAŁE /5%/ 

 

SZKOLENIE OSK 

WSPOMAGANIE 

EGZAMINOWANIE 

WYCHOWANIE 

INNE 



PROPOZYCJA PANELI TEMATYCZNYCH DO PRACY ZESPOŁU:  
 
1. SZKOLENIE WCZESNOSZKLNE I SZKOLNE – przed uzyskaniem pierwszych uprawnień do prowadzenia pojazdu /z 

wyłączeniem roweru/:  

 - wychowanie komunikacyjne;  

 - karta rowerowa – przygotowanie i realizacja;  

 

2. KWALIFIKACJA  do kursu na prawo jazdy; kwalifikacji;  

 - badania lekarskie 

 - badania psychologiczne 

 - profil kandydata  

  

3. SZKOLENIE KANYDATA NA KIEROWCĘ W OSK I INSTRUKTOR  
- przegląd przepisów obowiązujących w Ośrodkach Szkolenia Kierowców     /merytoryczne i finansowe/,  

 - programy szkolenia podstawowego i rodzaje szkoleń uzupełniających / e-learning, teoria - wykłady i szkolenie praktyczne/,  

 - egzaminy wewnętrzne,  

 - uzyskiwanie uprawnień instruktora – wykładowcy,  

 - nadzór i kontrola w OSK,  

 - ceny minimalne, uwarunkowania prowadzenia działalności,  

 - opracowanie standardów kształcenia i poziomu wiedzy, umiejętności kandydatów;  

 

4. EGZAMINY PAŃSTWOWE, WORD I EGZAMINATOR 

 - przegląd przepisów obowiązujących w WORD   / merytoryczne i finansowe /,  

 - zasady przeprowadzania egzaminu / zadania i kryteria egzaminów /,  

 - uzyskiwanie uprawnień egzaminatora, podnoszenie kompetencji, ograniczenia, zagrożenia,  

 - nadzór i kontrola nad egzaminami państwowymi, 

 

5. NADZÓR NAD KIEROWCĄ 

 - okres próbny,  

 - egzaminy kontrolne,  

 - jazda z osobą towarzyszącą,  

 - obowiązkowe badania ze sprawności psycho-fizycznej np. po 65 roku życia, a potem co 5 lat;  

 

6. ELEMENTY NADRZĘDNE 

 - opracowanie dydaktyczno-metodyczne o charakterze uniwersalnym z zakresu ruchu drogowego  jako podstawa do 
wychowania i kształcenia nowych użytkowników ruchu drogowego; kandydatów na instruktorów i instruktorów, 
kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, kadry nadzorującej pracę ośrodków szkolenia, egzaminowania, 
instytucji publicznych i niepublicznych /METODYKA ELEMENTÓW RUCHU DROGOWEGO ORAZ ZACHOWAŃ KIEROWCY/ 



Ponadto proponujemy: 
1. Pracę w „jednym” zespole według wcześniej zaproponowanego  klucza 

tematycznego, 

 

2. Spotkania i pracę w zespole co dwa tygodnie w poniedziałki i wtorki  według 

bieżących ustaleń w sesjach jedno lub dwudniowych, 

 

3. Planowanie kolejnych sesji i uzupełnianie ich stosownie do potrzeb  poprzez 

zapraszanie ekspertów z dziedziny edukacji, Urzędu Gmin i Starostw, Dyrektorów 

WORD, środowisk medycznych, specjalistów RD i innych. 

 

4. Podsumowanie uzyskanych uzgodnień i zmian z poprzednich spotkań tak, aby 

istniała możliwość autopoprawek, 

 

5. Przewodniczący Zespołu podejmowałby decyzję o zamknięciu dyskusji i treści 

propozycji proponowanych zmian w imieniu całego Zespołu w przypadku sytuacji i 

wniosków spornych,  

 

6. Powstrzymanie się członków zespołu,  pod rygorem wykluczenia z jego prac, w 

przypadku upublicznienia ustaleń przed ich zatwierdzeniem przez 

Przewodniczącego Zespołu – jedyną formą oficjalną będą protokoły z posiedzeń.  

 

  



Priorytety  
KRAJOWEGOSTOWARZYSZENIA EGZAMINATORÓW 

 • Poprawa wskaźników  brd w grupie młodych kierowców,  
tj. do roku od uzyskania prawa jazdy oraz w wieku 18 – 24 lat poprzez wprowadzenie wielostopniowości w 
uzyskiwaniu pełnych uprawnień do kierowania pojazdem -  wychowanie komunikacyjne, karta rowerowa, szkolenie 
kursowe, egzamin wewnętrzny i państwowy, okres próbny, jazda z osobą towarzyszącą i temu podobne działania. 
 

• Analiza i poprawa systemu związanego z działalnością OSK i instruktorów 
pod kątem zwiększenia ciężaru edukacji świadomościowej, kształtowania postaw, odpowiedzialności, jakości 
oferowanych usług, preferencji w działalności; kształtowanie systemu szkolenia kierowców umożliwiającego 
konkurencję jakościową a nie cenową, w tym rola egzaminów wewnętrznych, system szkolenia instruktora, 
podnoszenie kompetencji kadry;  
 

• Zmiana systemu egzaminowania, zmiana statusu egzaminatora, odejście od 

rygorystycznych i zbyt szczegółowych egzaminów. OBECNY, RYGORYTYCZNY STAN PRAWNY KRYTERIÓW 

NA EGZAMINACH PAŃSTOWYCH NIE PRZYNOSI KORZYŚCI DLA BRD MŁODYCH KIEROWCÓW.  
 

• Analiza przepisów dotyczących uzyskiwania uprawnień egzaminatorów, 
warsztatów doskonalenia zawodowego, wynagrodzenia egzaminatorów, warunków pracy i nadzoru nad 
przebiegiem procesu egzaminacyjnego, ocena pracy egzaminatora.  
 

• Wypracowanie zasad współpracy pomiędzy środowiskami szkoleniowymi a 

egzaminacyjnym w celu osiągania lepszych wyników szkoleniowych i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

obowiązkowe warsztaty, obecność na egzaminach itp.  
 

• Wprowadzenie do realizacji postulatów złożonych przez przedstawicieli 

KSE.  



WALKA ZE STEREOTYPAMI MYŚLOWYMI!!! 
 

1. EGZAMINATOR NIE JEST WINNY NISKIEGO POZIOMU WYKSZTAŁCENIA 
KANDYDATA NA KIEROWCĘ I SKUTKÓW TYCH BRAKÓW W RD! 

 
2. EGZAMINATOR JEST OSTATNIM OGNIWEM WERYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI 

KANDYDATA PRZED JEGO UCZESTNICTWEM W RD – praktycznie nie ma wpływu 
na jego poziom umiejętności, powinien mieć za to dużo większy wpływ na 
ocenę umiejętności i przydatności kandydata do uczestnictwa w rd.  

 
3. ZDAWALANOŚĆ KANDYDATÓW NA EGZAMINACH W NASZYM KRAJU JAK I ZA 

GRANICĄ WYNIKA PRZEDE WSZYSTKIM Z POZIOMU WYKSZTAŁCENIA OSOBY 
ZDAJĄCEJ. SYSTEM WERYFIKACJI w niewielkim stopniu będzie miał wpływ na 
uzyskanie wyniku pozytywnego, jeśli kandydat będzie dobrze przygotowany 
teoretycznie i praktycznie. W innych krajach zdawalność jest dużo wyższa, bo 
dużo wyższy jest poziom kształcenia!!!  Im lepszy system egzaminowania, tym 
bezpieczniejsze drogi, bo mniej na nich osób nieodpowiedzialnych, 
niezdolnych, o dużych deficytach w zasobach wiedzy i umiejętności.  
 



KOLEJNY ETAP PRACY ZESPOŁU 

1.  Określenie zakresu zmian:  
a/systemowe 
b/ środowiskowe /ograniczone do postulatów/ 
2. Przyjęcie planu pracy wg zgłoszonych propozycji:  
a/ panelowy 
b/ zagadnieniowy 
c/ doraźny 
3. Ustalenie prac priorytetowych: 
a/ skonkretyzowanie zagadnień,  
b/ ustalenie wytycznych do tych zmian,  
c/ określenie czasowe realizacji,  
d/ opracowywanie zadań zespołowe, grupowe, indywidualne;  
e/ przydział zadań;   
4. NEGOCJACJE MIĘDZYŚRODOWISKOWE I RESORTOWE 
5. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW LEGISLACYJNYCH 
6. UZGODNIENIA MIĘDZYRESORTOWE 
7. STWORZENIE KAMPANII INFORMACYJNEJ 
a/ osoby odpowiedzialne za komunikaty medialne,  
b/ przygotowanie materiałów PR;  
8. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH  



Dziękuję za uwagę….. 


