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Kryteria oceny przygotowania
kandydat6w na kierowc6w
Ocend prz) datnosci kandydatnx na kicrowcow
nus uszgledniai wiele ranrorodnych czynni
h{nv wiekszosi z nichjesL TwiqTanychz osob4
krndydala i sqto n.in.: sLaI zdrcs,ia. prcdys
l)ozycjc psycholechniczne. TnajonroSa przcpi
el$ ruchu dfogowego ordz ston)*ania ich
w czasie laTd!: jak r6wrie2 lechnik. jxzdn
unletQhoii korzysluia z urzqdzen i wlposd-
zcnia slosowaneso r lojedach. 2.sady obslu-
gi poludq a nadc srzystko zdolnoii prze$i-
Os dia i srosowania zasad de.ydulacych o be/-
picczenslBie ja7dy. NiczalezDie od powyzsze-
go noga-zaislniea czynniki zewnetrzne. niez.,
leTnc i! dmej chtrili od osob): Mo2na ti iry
mienia n.in. zmieniaj4ce sie ilarunki atmoste
rrczne. chFilowa s)tudcja nd drcsach (korki.
$ytadki), nagta llespra*noit p(iazdu ilp.

MxJ.lcna usadzetakwiele uv aru. kos,an occ
n. przlddr,ro!ci kudydaLa nd kierosc€ stdic sia
zadaniem $!maeai{cym uwzgltdnienia s,ielo
sc' slosowanycl kateri6w. $ rym konleki.ie
kryrcn. mogE bya zasadricze (podsta$owe),
nri4ce chaidkLe. bczwzeledly oraz pomoc!1,
cz. ({arunko{e), \'yn'k!jaie z r6znych poza-
rrcr!torczn)_ch u*aruntorvu.

Rodzaje kryteri6w
K.yLcrii o charaklerze beTxTglednym s4 na.j
c/(sclcj konsekwencj q rcgulacj I Drawnych ( za

rzqdrenia MTiCM i MI)..tak r6*niez raruszc
nia podsLdlo\lych zasad ruchu drogowego. ba
d4cych nastepstrcm. np niewhiciwego przy
got{Jwania w proccsie szkolenia. chrvibweco
bnku dlspoTyd i lut wsNrzut 4cyn na bhk p.e-
dyspozycji kandydata. Krt4cria eatunko* e od-

^ 
ierciedlaj4 zaiis no star psycholuycny oso-

by, uchybienlaptuce$ szkolcnia. zddzenia lo-
sovc, wdulki atinosferlcae itp. Rcasumuj4c.
r rytcria ocely kandydatotr na kierorcorv Do2
na podzielia m kryteiia zasadriczc (podstawo
i!c) ofd kryleria ponocnicze (sdunkowe).

I Kryteriazasadnicze(podslawowe)
Kryteri, zis,dn icze (KZ) obejnuja ub..un-
kowania o ch.raktcrze:

l. prawnolbrmxlnyn;

2. przestrzcg.ni, zr$d ruchu drogowegol

l. poprawnoscitechDiki jazdr owoceny sts-
nu tcchnicznegopojazdu,sazeg6lnie* aspek-

4. progrxmoro-sTkolenior'lmi

5. stopDia zagroiienia * czasiejlzdyi

6. krotnoscipopclni.ni. bltd6'j

7. stuu psychoful czn€goi

,1. braku predtspoztcjil

9. obtc2ijoNoici i kultur! zachowaDia.

l .



W celu ulatsienia. ujedDohcenia tak systemu
ocen!: iak i slosowanycb procedur wato przc
Sledzit i choclaz w sk6cie opisaa \yyspecyfiko-
s ane krrlcria. Przedstawbnc kryrna wlnagai4
od egzaminatora bdrdzo du2ego doswiadczenia
ibardzo duzcj wiedzylak merytorycmcj. obci
mt'jacej przellsy ruchu d.osoweeo. re.hnikj a,-
dx Tasad przcpfowadzania eg?amlnu.jak i pc
dagogicdo-mendycznci cz,v psychologic/iej.
pozwalaiqcci m oblekL)'urq occna sltnacii. Ig
zanindtor pos.nrcn umiea dokonat hnfnego
uasadnienia podjatq decyzii

Generalnle triqk\zo!a kryeri6w obejnuje zdda-
n,a nrei_torycae zwinzane z unicjatnoscimi
lrovadzenia pojadu zeodnie 2 obo\riq2rj4cy-
m, zasadmi. W procesle egzamiDo\rania Fyst4
p1a !Dg{ asFkt! pozaDeryl
uDrosrie lbrm.hyfri. P'rkladcN rych nchybien
jesr np. brak dokument! lo2srno{ci (do$odu
osobistego. p.szporlu) c7\ stan wskazLri4cy m
spo2ycie dlkohohLlub odnow.podddnia si( ba-
dlniom. Aspektv fonnalne sqbezponcdnio 

^,i4zde z sarunhnri prarvNniwlrlkajqcyni w
Tasadzic z 

'nstntkcji 
elTanrinowania (Dz.U.

nr 150 7 2il erudnia 2001 Ro4orz4dzenie Ml-
nistra Inliasrn&Lun z l:r grudtria2001 w spra
w1e szkolenia. cgz.ninowanid i uzyskisania
upEsrien przez kieruj4cych poiu dml insmk
torow i egzam'natorow) dotycz, $ szclegiil-
nolci { 18 ust.7 \e. nozporz4dzcli!.

Egzamhald.dmaria przeprowadzenia egzr-

1 Nieno2lnvc icsr ustalenie 6zsa'no{cio$by
zglaszajq.ej siQ na egzamin
2. Osoba zglasTaj qca siQ m egramii:
- zDaiduje siQ w sonie nielrzczwosci, {, s€nie
po spozyciu alkoholu hb irodka dzialaj4cego
podobDie do alkoholu bqdt odmaxialoddeia
sie badaniu.  okt6rymmow. $ usl .6 pkl .2,

zaproporo*ald egzaniDatorcwi przyjecie
korzyic' matcriahej wzanidn za uryskafic po-
z]Irynego \rynlku eszamnu.
l. Wrrunki atnosi-eryc2ne lub ilne przlcTvny
uniemozliriajq ptu$adTcnic cgzarrin6sr

Egzanin zoslaje ppcmDy przez egzanindt,!
.a. jetcli w.icgo lrakcie:

osoba egzaminowma nie panlule w wlstar
czaiqcym stopniu nad poj azd.n\
- dals,a jada zagaz. berpie.ze,isr$u ruchu

Egzanin mor e zostai pPerwant:

- na wdosck osob,v egzamino\anejl
- przez egzanrinann a nadzoru.jlicgo prace eg-
zaninalor6ww prz$adku sr$ierdTenia. tc zo
sLaly ldruszonc $arunki. b4dz zasadyprz+ro-

W przypadku okre(kfym u:
l. Us1. 7. pkl I r l, usr. 9. pkt 2 onz art. I12,
nsr. 2. pk1 2 ustawy przyjnujc sia. i2 osoba nie
!u)stal)n! do eezntinD.
2. LsLr.pkt2. un.8 iust..9pkr I prrtmnjesit,
i2 osoba uzyskal. ftgalywnl ryrik egzaninu.
Z nalury rec7.y $w instrukc ia.iest rylko s)nte,
lyczn)m uog6lnieniem kryternnv oceny i nic
wlczerJ'uje cahici prcblemarykr prowadzenia
polazdu. Nadrzednyn elemff lemlesr \ldscirc
sloso$ anre obos,i4zlLtqcrh zaed i prawa w ru-
chu drogo\Tm Zacho*anie sie kand_\da1a na
kierc$q s, micicic lub n irasie w \i(kszo(ci
przlpadkow jest qynlkie'n zdistniatcj sltuacji.
w nrniejsTynr ?ak.csie rynkaj4z dyspozycji sla-
wieydr przez egzaninalola. I'rreDretucja t] ch
syludcti w procesie cgzanrinowmiajeslw gestli
cgzalinltora. W t}rn przypidku kluczowyDi
zagadnieniem iesl posiadma Fiedza i doiwiad-

Podstlur)$e umicletroici deqdu]:re o dopusr-
czenin zdai4cego do jazd) * tu.hu miejskim sq
{xenime m placu nrancxro\n. Istotrym aspek-
tcm tcst srilierdzerie czy 2dajqcy lJosiad! iwia'
donosa poLrzeby kontroli stanu tccblicareSo !o
jazdu decydujacego o berpicc/cnsl{,ic
w iuchu dogowym (ukladjczdnr hdNlce, uklad
krerosriczy, widochosa przez szyby itp.). Musi
ny jednak 7da\ai sobic sprawe ze aajomofti
lechnik i  jazdy mozld donierc occnia
s czas'ela7.dy s,nicscic i poza obsurem zabu-
do{'aDym. T! llJsleBtle $ieloft i nirnorodrosa
syLL'acji (p'rspiesToic, €1\'altoMe hano\ranie.
zasracanie itp.). Ocena acho$nnia slfnajqcc
eo r tlT akcsictest domen4egzaminabE. KrJ,-
Ida ocfly placu haneNrorvego prcdstawione s4
v oenlnym zltlsie \, 

'Ntrukcji 
egzanino$ anid

(Dz.U. nr 150 z 2.1grud'rid 2001 r).

Uchrbienid $ rediTacjr prcgrmn szkolenia nie'
letM]ego re.lireja cz) niqropiasne 7lsady in
Ld'r.ehcji zlsad kicror aDia lo.jdden sldo\ iq
nalbedziej ko.bowersllny asnekt ocen) kur
santa. Zc s,zgledu na wv. przeslanki l'odq-
now.nie declzji $ lych p.zypadkach starvia
posazaDc wyz\ranre przed egzamrnatdeh,
a p{rod zdaj4cych s,J,"duje wielc kont|oweNji.

t r l  l



PrNdtoNa ocdra s tlr pzypadh.iest $tniKm
widlz, i doix iadczenia egzaninaLrd,jak ri)lniez
elbktcn prq s2kohb$ ej WOR D-u w stosuhr
do egzmlnator6v. F€zamin zostaje prze.rey
przez egzanri'rato4.iezeli wjego tratcie:
- o$ba cgzminowana nie prnuje 

' 
lystar

czaj{c}m slopnlu nad pojudcm.
dlhza jazda zagra2a bezpieczeistsu ruchtr

Ponadlo. gdl o$ba Tdaiqca slForzyla bezpo
iredrie 2agtutcnic dla os6b ipojdd6w aegza-
ninaritr TmuszoN byl do bezpo{redniej iilcr
s e.qi w czasie jazdy (hanos,anic, e1vahonaDa
zmioa kierunku jazdy itp.).

General'ld Tasada $nikaj4c. z I{ozp. Ml Dz.
U ir 150 z 24 endnia 2001 r) uhotlisia po
$rdrzelie 2adania, .iczcli wykoneie jeso za
p1ess2lin .azcm egzannatorumajeza nie za-
licTone. Mozli\rosi takanie dolycTyjednak sl

ac.ji opisallch s pozycii 5 ord w przypad
k ch. kied! rr6ba $,)tonania mdewru zagra2a
be4t' ecTetishvu ruchu dtugo{ego. Najczr(ciej
porltarzajqcymi sie lego t$u rndne\lrami \! tak

nie\la{ci$a zmidapasiruchu- pr6ba zaje-

- prnba Rjazdn na skrzyrorvanie. przeiicicdla
fiesTych. przy istniejqcym zlka?ie (o,envoDc.

- I)roba n iudu na skrzytos,anie bc7 nozhto

proba syfrusTenia lLeNszeistwa Da pie'
szych zmjddacrch sra naprzejsciui

pnlba wynruszcnia piess2ensr$ d ]'rzejazduj
\tykonanic skatu w lewo na ulicy wielopa-

smowel 7 pasa pm\ye8o;
- n, e respcktowarie zakdzuruchu. sjsdu lub
neka^ dotycz4cego kiendku ruchu:
- jlzda przez skz)rowanie po nie\lalcisyDr
pasic ({, kierunku rie Tgodlym

dlugolN alaj azda lewym psem;
Dre resPektowanie zEkn slop;
nie upe*nicnic sie na skzy2o{aniu oftou li-

woic' kontynuoFania jazdy (nvy 
"jerdzlcr drogi podporz4dl<owanej)l

- nie faroweie nadpjazdenri
- $ecrcncj. egzannraLda $ czasie egzamlDu
spowooo\rana sso.zcmem zagazenlr pnez

No\cl'zacia rozporzqdTenia MTiCM z dDia lE
czetucd (D7. U. ru 72. !02.462 inr l0s.loz.667.

zat. tr 8 do ro4roz{dze,rid. labela D 3. poz. 3

' 
4.) po7*olila r tzech pr4?adk chdopuiciado'

datkowo koiekty nd placu noe$ro!,!m. cene-
ral'rie korclla loru judy znosi prynno{ci ruchu
w poz. 3.  4.  5.  hb.  2 inslrukci i  Roz!.  MI
z l4 grudria2001 Dz.U.D 150224 gudni!2001.

Zgodrie z lryteriahi ocery $ykonlNeych za
dan egzahinacljnych !a llacu manewro*ym
(tabela 3 instmkcji). korekra jest mozliwa w ra
sttpuj4cych zadanrch:
l Parkowanie sko$e ($la7d przoden. wy-

2. Parkowanie rostoladle (iazd lylem. wy-

3. Parkowalle Fxbladle (r'jazd lrzodem,

4. Parkow$ie r6ulolcglc (dazd tylem. $y-

KorekQ noaa *ykonryaa tylko w6wczas. gdr l
Po.lud nie najechal na linie ograniczai{c4

- Pojazd Die sjecltal na lfa$ q2nik prrv pdko

- Po.jlzd nie pohqcil slupkd.
- N,e Tostala prz.koczona linia ogranicza-
Jqca obszar {jardu (nie dotycTr pafkowada

Osoba zdaj4ca nle p01}ierd7ita zakofczeda
wykonys arego zadalia
WykoNj4c korekte norna lo zxbTymaniu !o
nowit j azde do pr?odu lub 1yhr, ale tvlko j eden
raz $ kdtdln kicrunku. Nie mozna natoniast
podj echai do punktu ro4ocz$ia {ykony! ane
go zrddnia, gdyt byloby to potrowre \!tkoiy-
$an,e tego zadaria. a de korekta trn ja?dy.
KtteriuN stanu !sychollzycznego.cgulonane
jesl czescioso ltzporz4dzenicm MI (Dz.U.
nr ls0). w pdras.alic lE!.5 cztldny: j.Warun-
klcm prysnpienia do eez.ninu jesl posiadmic
lrzez osobe zglaszE{cq \ie ns egzaDnr odpo
viedniej spraMosci lizycznej i psychlcznej .
Uwmnkowuia o stanie Irsychofi zycznyn \}
nikaja- rownie2 z p. 7 pkt. 2a \rF. peagmfu,
frasr4clm o slaic wskmjqqm na sran nic-
t.zerxllci lL'b nodk6w dzialajqcl,ch podobnie
do u2)ria alkoholu. Niezaletiie od powyzsze
go elzanin nie mote bya korqDuowd,v. je2eli
obl d* y ?dcncso{oia lxb depresji nle po,}a-
l.j4na kontynnosdnie ddl\zej bczpicc zne.r j az,
dy,lub o$ba Tddjqca zc Fzgledn !a zdenertr o-
s afic pr-st.la panowe w systarczdj{cyh slop

r -N,:i:,



Kryteriun, oceny pfcdvspozycji kandydaL(nv na
kierc\.cow losiada podloze Tarnsfo Dsychoti-
zycrre. jak i 

'nanualne 
Occna w tym konrek

Scie potrinnd miea gcncralne odzsierciedlenie
w z!!s iadczcniu lelrskim. w v i€k\zoii pr4,-
padkow aspekty re usidocTniajq sq s.sposob
qraznr n Narunkrch strcsosac\.jakimjesr eg
za'nin. objtLwenr zc\letrznrh zrchowli Isr-
choiizrcarh.jest nadp.budll\o!a. uloiarzc
!ie. brak koncenL.acji itp. \ grulienwml*o
{ri manuahydr szczeg6lnie isldi}nrjesL brak
koordnacji ruch6i!. nieprze\ idyuahoSa c7r'n
loici. bnk skojarzcni! skutk6{ zachoirari, itp.
Inryn' aspekreh jed zacho$ die os6b sln6zych.
u ktaryci slslcn Nyilowy lkoordlnaLji,uch(ls
.icst spowolnior\. w ,7eczy$Nrosci ir ocerie
egz.mindl(r r^tujc to Da ostarecrnq decyzji.o
do occny ],ival'iikacji zddj qcego. W .amact tcgo
kt4erudr \)'slalra nrccqobia{!: kt6rych pod
l02e.tesr lJozr on)bos.oSci4zdajqcego r {!nika
po r.ostu z Dicdouczerir. obawl.!4ccgo sic
uch!bicDrer o charak(er ze psychomonrrycznlm

O$bnyh pr)hlcnrcnr tesl ocen. zdajqclch na
p.a\! iazdy osob niepelnost.awnych. \\'!l)cz
ne pvrlkajnce z tl\ta$ Nll nie shraizaj4 2ad
nych eierencji dla Diclehrospriwny.h. Do-
iv r adczcn ic wskaruje ze bdrd/oc7€slofieliro
fc sclrorzeni. s.rtrnk!!4 zdolnoia prec,vzjj
w realiza.jizada,i nd plac!. Egzalrimbipo$i
hien prze$i&ica e{enru.lne skutki rrch rch}-
bici D! bezp'eczelist$o n(hu doeo{cgo. Tcn
ostatni $skdlnik porlniieD bya odniesienlen
tr, srosunkr do podjelej decy,ji

w prahycc .eztunin.cyjnej wysicpuj4 czesro
zdezenia(przytddki) st.aln)dr zachoFrlzda
l4cy.h. Rar d7o czesto rMiitonepodloze p\r.ho-
lilrc^e (nadpobudliwoSa. agresyrnoif irD.).
W F'clu pz),?.dkach jed to po pfostu kultura
osobis1: rl,.tajqca sie doerncjq i ionszalandq.
w occnic lych zachovai eg/am i,r!io. nusi roz
{azya cry !a Ldkie zsclos.die lrialy Fpb$
uwarunko$dnia u podlo2., krorych bll srd eg-
z'nifalor, czy{\'nikaj4 z ze*netrznlch czvn
nikos lnb usposobienid zdrj4ccgo. L{lNilo
{,aria te generahrie sply\ !trrDa bezpieczensnro
.ta7dy , ten aspckt powinien bya dohinujqcym

W uzaMdnio!,.h p17\ padtach. kied,v z.chowa
n,e slanosi uyhrnc pollzenie godnoici egzd-
nrininm. occne ralezy 2ak$dllfikoqaa do kry
leriow bez$zgltdnych.

ll Kryteria pornocnicze(warunkowe)
Dngq gnp{ oc€n s4 k.rt€ri, ponoctricze
zsale cz$to rvarunkor_t ni. Do grupy tej zr-

l .  zdarzcnialolowew$m:
' zmicniaj4c.sitw.runki rtnoslervczne,
- urzkodTenia statru techniczrcgo pojazdu,

chsilow. niedlspo,rci, o\obr zdajacej.
2. tlchybienia s szkoleDiu brek prcclzji s tu-

l. Aspekt] estetyki i kultury osobistej.

5 Inne (urvarunkowonic o charakteue €.go-
nonicznyn. po2r.jiridh \r czasiejazdl itp.).

Zbi6r kr1ct6{. lomocnicz)rh (srtunkowr ch)
sldno\i istohr! c7\nnik occfy przygorowoia
IiudydaroF Da kieroscoq. U l.zypadku sy-
stElosania ltch kD4crio! spond)-czNe i\rda
fe uzasdniorych sltuacjadl. rdar^nia te nic
$!4be4o(.edf iego \.plyqu n! ostateczra-de
c]2.1a. lcz.li naroDiasl qstqpujq s du2ym u-
sileniu ofu sLano* i4 podsta{e do pzclo2eria

'ch 
na kq'teria zas.dnicze. sq pod(as4 l)odjt-

.irnelary$nejdccyzji. Podob cnale2.vpostq
pit.je2elibladt. chocidzr62ne. rlsrfluiqsic
lokr(nnic q czasc.iazd]. S)lu.c e takie mogq
bya podsta\4 do negatr$nej oceny koico\ci.
Dccr'ziq podcj'nuie.ezamiDalor s1.raj:lc sie
szczeg6lowo sljainit s ys slsierdTonycb
niepras.idlowo!ci Da caloksztah bezpieczenstsa
.tazdy oraz slopien prtgolo*aria kandydalor

Zdarzolia lo$we nLrl czq(cie.i Taskakui4 ceami
nowanego. przykladein lakie.j sytu!.ji s4 naglc
mieiiaj.lce sie Ndurk' ahoslerycae, nagla
nie\pri\no(. krnegoi 7 nrcchanizDro{ *mo
clod!. zristttienie lieprzeeidrtr.Lnej sttuacji
drcgo{ci np $ anr pr}?adku real,cja nr Le
rda.zenia, szcTcgol'ric znni.jsz.jace berpie
.zensLw. jrzdy, j est \'!tn!nr czr-nnikicn oceny.
ry. w lechrice pro\rdzenia Iq azdu. Podobnic
tcst rv ry acti lashj nledlspoz).jl zdij4cego.
nl dus^.i4, ze$netrTny k$otol<. Te aspekty
ocenia egzafriiidlo. blrd7o (lokladnic, uzasad

a podiclqdeclzje. W uzas.dnionl.h przypad-
kach more bya occm ncearyTna.

ltu.es szkoldla. jego zasady, poprasno!a. jak
s lustzc u{.idaczniar4 sie \r czasie egzaninu.
\\ielu instn,kld(nv ma s! ojc p.r-TsyczajcDi!,
kt6rc nozc nie statroFi4 bezposredriego zago-
2erla { czrslejazdy. ale odbiesajq od przrje

dil



Iych zdad czy sandard6w. liudnoje znienii
* czasie cgzmjnu. Egzmjnator musi lodjqi de
clziQczyuch!'bisia Le sq dopusTcTllne czy dys-
kwalifi kuiqzdli4.ego. S4to 1rudie decyzje, na.j
czesciej nie zawinn'ne przez ?dajqceso. ale sq
bledami, tt6rc obci4zaj4 zdaj4cego. Nalezy
uwzglednie je { koico*ej o.erie i }yra2nie
$(kaz!a podczas omawiania e8zminu

Kultura, spos6b zacho$ania rq,azulczaj uwa-
ga'ni nie dccyduj4cymi o ostateczrej ocenie.
Zpxnktu sidzenia kullury zachovania ijrdy
slrtc jcdnak D! podkeslerie Jako przylilad
moze 10 dolyczy{ wsiddaniado samochodu Pa-
n,t{, Pan. zasady poroamje$?lia kieruj4cego
z innyni uczesmikani .uchu (ge(y. nlinika).
KryLena te nic dotyczq zachowai wskddych
w pkt.19.

Ksdy spFwdzie to shes dla zdaj4cego. lo
dejmowdie !16by likwidox anid stresu &odlieh
lrmaccutycznym slanowi naj czeiciej rcgatyw
ne sku*i dla zdaj4cego Ospaloli. oldalenie
rdkcji) i w rzcczryistosci mog4 byi loSredri:l
przyczyn4oceny negaLywnej Aspekt slresu wr
nich byc uwzgladniony lzez egzanimtom. Pro
blemem jednak j c$l fatt occny. w jakim zakresic
mozna rozdzielii stres od nieumiej etnoscijzdy
lLrb poN slale z Dowytszceo zaErotcn ic ruchu.

TaL elehenty shcsu,jakinchybieniawzakesle
poprawnoSci i dokladnotui rellizacji cz)dnosci
zadan mogA rzutowaa na plnik cgzminu. Occ
na stwierdzonych uchybien w skrajnych przy'
pddkdch mozc bya podsbwldo oceny rcgaBT
nej egzminowanego. Niezalemie od ostatecz-
nej decyzji nalezy je uwzglQdnii w procesie
omawiania po zakdiczonym esTa'ninie. N!d-
rTednym puntten odniesienia plzy lode.jmowa
niu decyzji np. braku precyzji w realizacji za-
d!n. czy Tachowmie sie zda.jqcego jesi wp\r
ww uchybien na be4rieczenstwo ruchu dn'go-
s eeo w niescie i poza obszmm abudowuym.

Pr2ykladem kryL*iun. knrego brdk bezpoftd-
nieso zapisu w inslrukcj i egzminacyjrcj poso
duje puesuni(cie tryrerium z zasddniczego na
warunkowc. Nic nalda lo jednak egzminato
ra z zdiechania uwzsldnienia v ocenie tak
wa egoaspcktu.jlkimjestry.xtaiciwapozy
c.ja w czasielazdy. wla{ciwapozycjd 1() nie lyl-
ko samopoczucie kiercwcy, jego stm psychon
zyczny. ale nt{nie7 bczpicczcn$wojazdy {y-
nikaj4cc z mozii$osci wtascirej reakcji w sltu'
acjach naglych, np. koordlnacia ruchow i wla-

Sciwe zrchowanie sie zdaj4.ego podczas gsat
tolnego hamowafia. Occna tego zagadnienia nie
$fslepuje w wykazie kiyreri6* obo*i4zujqcej
lNtrukcji egzaminorania MTjCM, w ocenie
natonidl wiekseici eSzaniMlor6s jesL ro ])od-
stawo*y tryrimik dccyduj4cy o dopuszczeniu

Uwaga o charakteze 096lnym
Osoba pragn4ca uzyska{ pmwoja?dy } dancj
katcgorii nie noze bya pzygotop]$ ana sylq.z-
new aspekcie zdania egTaminu. NiebeTpiecznc
.jest zarvQzenie prcerd! szkolenia do minimum,
jakih jest nrsfukcjd egzaninowanid (Dz.U.
r 150 z 24 grudnia 2001). Podejscie takie jesl
*ielkim nleprozunienlen. Musiny byi $ia-
domi, 2e palp dni po egzamirie osoba upraw'
niona lidda zd kierownic€ i podejnujc dccyz.jc
xydkaj4.e z zaistniale.j w dmej chwili syruacjl
(ko,iczy sie zasada dwa obroty w p.axo. nz
w lewo). Nauka pod iNtrukcjQ eezaminowania
jest ttedna rez z innych powodow. Instrukcjaicst
synletycaln lykden zadd. hasel, kt6re moz-
na okre{lit nininun. Ihk apisu $ inslrukcji
lie aaczy, ze egzminator nie badzie sfmagal
aajomoici innych zlchowan szczcsolDic ma.j4
cychwpbs n.in. nazdolnoiazpobie2enianie-
beTpieczry'n s),tuacjoDr drogowym zwieksza.j4
cymi zag.oze.ie uczesmikon dr6g, czy i*iad-
cz{cym o nieTnajonoici Drzepisaw i zdad ru

Podobniena sie s)'tuacja do podsLaw asad tech-
Ditiiazdy czy zachowm zmDiciszaiacych bez
pieczensNo tak wlasne jak i uczeshik6w d6g.
Egzaminalor w czasie egaminolania ocenia-
jqcnie komcntuje zachoxan w czasicjazdy, lecz
po.jej akonczeliu. wydaje dyspozycje i potwieF
dza mamienien ich ppez osobe egzmino-
wan4. Dyspozycje nie mog4 bya ni€zgodnc
z pr.episami ruchu drogowcgo. ProblcDen sa
mlm w sobie w precesle (eny egzanin6wjed
stosowanie ujednoliconych htacri6w occn. su
bickqwDosa kttdidw w)n'kE 4cych z wlasne
go doiwiadcmia eszaninarora Gta*iajqce swoj
punkt wldzenia w hierarchiisarrokl poszcrc-
gnlnyoh achowan), uwarunkowania chdlktc
rologiczne, co ob.jawiaj4ce sie czeslo sposobem
bycia lub zachowania. sran osobowy s danej
olrili es?aminatord (zdcncNowanic. zlc smo

Reasu'nuj4c, tullura o$bista egTa'ninaloa, x ie-
dz! zawodowa. poprawne stosowuie melodyki



egz.ninu oraz czyrclne kJyteria ocenr to ue
krore cechy nlorzqce syhverlQ eCzlminalora
i SriddcT.qce o jeeo anlorylecie. ZagrdiicDie ro
* y'naga jednak oddzielnego porraktowario.

UWACA:
Odnosz4c siedo knreri6wfofr alDo pra$nyoh,
nalety uwzglqdria obosiqzujqce p'epEy ka-
towe (uslas,y, ro4or4dzenia). jak f6wnlez przc
ttlsy pnwne Un'i Europejskiej. U4pclDreniejn
arlyktrru icst przedslawnnry jako zalqc?cnie
Ancks tr Il do DyrekLy{y s,Zakrcsic ,W}da-
wdia Pn{,aJa2dy . FF*3.

!_ LI

}}Srrekt;nma
ry xakr*si*

-,$fSldarrnn*.aF:.*arira #ax*"p"
Aneks nr II

I Minimalne wymagania w zakre.
sie teat6w na prawo jazdy
Pdls$ a Cztonko{skie podejn4niezbedDc krcki
v celu upewnicnia siq. ze lLbiegajqcj, sia o pra-

" 
o.jazd)' posiadajawiedze i umiejqho(ci. a ich

zaohorveie i*iadczy o uniejetnoscilazdy. Te
sry wproNadzone w 1rm celuDusz4skladaa siQ
z testu lcorerycznego, a nastqpnic tcstu sp.as
dzrjqceso uniejahoici i zachosanic. Watunlj.
wjakich tcst). te bed4 nfo\radzone s4przedsta-

.{. TEST TEORETYCZNY
l. l'onna Wybnna lbma posinna slsarzac
pewmsa, ze ubiegalqcy sle posiada trynagdq
$icdzer lsestieh\skazaDychs pu,ktachod
2 do 4. Osoba ubicgal4ca sl€ oprawojady da
nej katcSorii, kr6ra zdala lest reorcryrzny nd im4
leLesotQ, mo2e bya 

^,olniona 
zc wsp6lnych po

sla'iowicn punkl6w od 2 do 4.

2. zawelosa tesru tcoreqrcznego dk *szystkich
ka€gorii po.ju d6s. Plr.nia muszq bya 2adasa
ne na tenat kudeg. z punk6w predstawionych
ponDej. natomiast ich r.e,ii I tbma poTostaj 4do
uznania prez Palstwa Czlonkowskie.
2.1 Przedsr ruchu dtugowcgo * sTczc86l
nolci odnodnie aak6w drcgowych, oznaczen
poziomrh i sygnaliw, dertr szcirshva i liDirow

2.2 Kldo*ca:
- znacze e czqnoici i stosunkr do innych

postregane. ocena, pode.jmowanic decyrji,
szczegltlnie czas reatcji. jak .6wniez aiany
w achowani u kicrcwcy bedqcego pod v"bTem
alkoholu, narkolyk6w i lek6w, stan dyslu i ne-

2.3 Drosa:
naj wdaiej sze ,asady doryczqce Tjchowania

bezpiecznci odlegbsci pomiadzy po.jazdafti.



odstetr pr2y hamo{aniu i Lrz}nanie sii dogi
w r62nych warunkach pogodowych i drogowychl

czynniki .y7yka dla kicryt4cego z\ri4zafe
z ro2nym, s arunkami na drodze. a {,szczcS6l
noti ich Tniana w zalezlosci od pogody lub

- charakte,j-styk f62nych bTow droei i !owr{
4.e 7 tyn rymac.lia nstawo\le.
2.:l Lrni uzrylkoMicy drogil

specyfic2ne czlnniki.yzlkaodnosz4ce siedo
bnku doSwiadczenid irnycfi lt)tkovnik6$ drc-
gi i nalbardziej ndraTonc na \!-vlradki katcso.ie
u2)tkosnrki\ takic.iah dzieci. picsi, rowcfzy
io i osoby o ogmniczonvch mozliwosciach ru

- ryTyto zFi4zde z mchem i kierowdiem
rntrtDii tvlaDi pojrd6\ i ro2n)m poler wi

2.5 Ogolne zrsady iFrpisy o@ inne k*enie:
2asad) dolycT4ce dokuDcnl6\! adnif istrucli

tlchwlnragoychpf korzystaDiu

' osilneT6adyokreSlar:Eeachondiekierow
cl s 

'nomcncic 
*]?adkLr (uDieszczenie zmLa

ostrTceai4ccgo i zaaltumowanie) i Srodki, kore
nusi zastosoMi ud2lelajqc ponocy onaron $f'
padku. jezeli jesr to koniec.rci

cz)nnikl be4iecze,islxa odrosz{ce sii do
poja2du, lddunku i przexlzonych osnb.
26 Srodki osnoznoscl, j.kie nale2ry predsie
{ziqi lrzt wysiadanin z pojrzdtr
:.7 Aryekry nechanic^e 7$ivaie / /acho-
$anien beTpieczcnslra D! drcdzc:osoby ub'c
g.4ce sie oprawo jazdy inusrq $rkrri najbaF
dziej povs?echnc ustcrki, F szczcgnlnolci
$ uklddTic licfonniczym, zawieszeda i ha ul
co\iln, oporyl iwialla i kidunko{skazy. reflek
rory hslerkr $sleczne. f.zednir \zyba ilycie-
nczki. slsLem wydehoa),, pas-v bc?iccTensts,a
i dtwielo{,y sygml ostr2egawczy.
:.E Wlposusie zwiq/ine z bezpieczensrwdn.
n w szczeg6lioici kor4staDie z pasow bczlic
czcnst{r. zaglowk6s i lorellk6{ dzieciwych.
2.9 Zrsady doLlczqce korzystania z p{idzdu
* honLeklc,c irodo\tiska naturalDcgo (od!o
$ iednrc uz_vcic daiekowego syenalx ostrzegaF
czcgo. nmirkosane zuu,.ie palisa. ogranicze-
nie srkodlnv!ch enrisji. i1p.).

3. Specjalnc postaDo\ticnia doryczacc katcgo
rliA o.az A L Obo{'i4zkowe spra$dzenie 096l

.l.l [lkorzystania irodkdw ochronnych, ta
kkhjakrakawice.obuwie. ubnniei kask.

1.2 widocdo$i kieofcds mobc),kli dla in
nych ut)llownikow drng
l.l Czlm'L6x ryzyka zr'.Eanyc\ z r62n!
mi warunkanri droeo{,ym! przcdstawio!,vmi
lowyzct ze zM6cenien szczeg6hej u\ragi na
elemeDb Sliskie, r.kie.jakpokr)lf studzienek.
oaaczenia na drodze, takie jak Linie i srzalki.

1..1 Aspektn! ne.hanlcznJ,ch zwi{zanych
z zdcho$dieh bezpieczens$ a is drodTe pzcd
stdsionych powytej. ze z{.6ccnicm szczcgol
nej usrsi na a*d.yjny sylqcTnik. poTion oleiu

:1. I Spcc.ialnc losteowicnia dotycz4ce kaie
goni  c.  c E. c l .  c l  E,  D. D+r.  Dl .  Dl  rE.
Obowiqzkoue spraudTenie ognlnej Nicdzr na

,l.l.l Zasad dorlczq.lch czrstr pracy I odpo
czyf kukierowcas okreilorycl w Rozpor4dze
nn' Rady (EE( ) r 3 820/85 ( 1)i wykorzyslrya-
de tachograf6s. co okeilono w Rozlolzqdze-
niu Lady (EEC) nr:1821,85 (2).
.1.i.2 Zasad odnosz4cych sa do rodzaju ruko-
ry\idego fianspoitu: tow.rorvego llb pasa2er-

,l.l..l DokuncnloF poludu i oanslortosfch
wymagdych w kraj o\rym i miadzynrodo$,n
p.7es oTie towrov i pasatero\.
,1. 1 .4 .lak Tachos da sit s mo'nencic wnadku:
s,iedTao irodklch jakie ndlet4przedsiewTid po
{ rpa&u lub podohrym Tdarzcnilr l4czxc z akci4
mludowq nr-1jak c{.akueja pasa2erow i pod
siawox-a wiedza na te'nal pienvszej pom€y.
4.1.i Srodktls osbozroicl, jakienalety podjqa
podcras zdejinowania i *rnian) lt{td
4.1.6 Zdsdddoryczqcych hasy ivymiaros po'
jszdur Tasad ogranicznikirx predkoici.
,1 I 7 Przeszkad u polu widzenis spo$odor!
nych cha.akterysLykami pojazdas.
,1.1.8 C44afia nrap dogosych, pluowai! tra
s), ]{caic zc slosowaiicm cl.klronicznvch s) s
te'n6w m\rigacji (opcjon.lnie).
,1.1.9 Czynnik6s bezpiecrelisL{a zsiqzanych
z zalrdo$ anlen pojrzdu: korrola pq azdu (roz-
nlesrczenie i zamocowanie), trudroici z rotny-
mi rod?ajami ladunk6s lnp. ladunki plyfnc.
tadunki $ iszqce), zaladunek i.ozladunet to\ra
ro{ oraz sto$\anla ur74&en bdunlowFh (\\
l4cznLc ktcgoric C, C+[, Cl. Cl E).
4.l.l0Odpoiviedzi.lnosi kierowc,v \r zwi4zkr
2 przewozem pasr2er6w: komfod i be4iecrdi
stwo; lranstorl dziecil niezbedre czynnoici
przed iuszenieni czeici4 testu teorety.znego

Ji



poFnnry byi wszysrkie rcdzaje artobus6s
autobusy ko'nunikacji niejskic.t oraz auroka

rlj aurohusy o specjatnych Rynjarach ($yhcz,
n'c kateeonc D. D+E. D], Dl+E)
4.2 Obo\riqzkowy sprarvdzian wiedzy ognl
ftJ s zak.csie dodatkoeychpsrdro$.ien doq,
cT4cych kategonj C. Cr E. D, D+E.
4 2.1 Zdady budowy oraz funtcjono\ ania: sil
r r l , , r !  spr l inuurch. pbhtt$ (nn oteJ \  nrkL,r) .
f i \  n chrodzcr\ .  pr \  I  d4 .pD\t  $ar7!1.  s) \kn u
pr l r r | \egt ' ,  s)$cmu cle(h\rzn(eo. \ )sremu
przc[radn rslrTcgh" sk1\ d a hrceos. trb. I
:r 2.2 snDraqm,c I orhnu n.".,; ,,".;.-,,,
,r.2.3 Zasady budoryy, zauadanja {4aiciwego
sro$Fe'! oraT dbania o opony.
.1.24 Zasad) podzialu. eksdoatacji. gliwDe
cTascr. por4czenra. stosowalic ordz odTicnre
utrzym.nie urzqdzen hafrulcoucl ord resu
ta&n 6w obrot(n' oraz srosopanic hanutc6w;i

.1.2.j Zasady podziahr, eksptoakcji. gl6wne
c2tsc1, pdqczennj slosowanie ora2 cod2iefne
uhz],han re systeniw spzegania (tr yh-czi jc ka_

.12.6 Melody okei tania pzlca.D atr dii.

.1?.7 Odtosiedratno(i kie.ow.). \, zvi4zku
7pr2lleclem.prcwo/crr i dosra$qrow!r6$ na
rrzg dnrL f \ r r i  \ ruDkrdr Is) t4czn ctategttrre

I]. Tf ST UMIEJ4T^'OSCI
I ZACHOWAN

s. I,,)idd ijeso wyposa2enie.
5 |  l rzh n ' , l rzLlrm z r lczn4zn .n4bregos
r.oresJ( bedzre \pri{dzi.,f oN i nuci(rnosLl
r za.nNar w Nstrci resluprzepfoqadzonego
F poJezdz'c \yposa2onyn {,r$znq znnmg bic
gas: Jetcliosoba ubiegaj4cd sieopExo iazd!
lodchodzi do lesl6w umieletnosci izrch;wa;
w prlczdz'c 2 autohatycTtr4 skzyni{ bieg6\,
zosrare to odnoroNme na prawie j azdy tr yda_
nlm.na podstasic lakicSo tcslu. pmsa.jddy
z rak'nzdpue'n upowa2niai4 wvta.znic do kic
roslnir potaTdeh wyNsa2onyn tr auroma-
rycznq skrzynii bicg6s..

Tcmin. .p,rud \  vp,^azm) \  Juronrar\c.n{
\ | ( jz lnr9 hrcSu\_ ryMlz ! ' ! rzd.  t r  knfJD
prcr<rJ ' rn i r  hr(Bo{ porr icdz} \ r tn i t  .n I  to la-
m rolDrco{uaJcst {.}JqcTnie tzez nacisnj€-
oe pcdaJu pr2vspleszcnia lub hanutca
5 1.2. Poiudy sto$iErcpodczas tcsr6n unie_
ltnoscr I zaclowan nj usz4 spetnirc lodane po-

ntej ntniinatne t.)rna. taristsr czlonkoFsk jc
hog4 symagaa spehiienid oslrTcJszych krlre
now oru dodawat nowe kr_lleria.

Kategoria A
Dostlp stopniosy (pienvsz. klauzula pieNsze_
8o u\lapl' Artylutu 6[]ltbD: Dorocykl bcz ko-
sz! zpojcmnoscrq srlnika porad 120 cm, rdol
ry osi4sn4a prcdkofa co na ihn ici I t)0 kn,hi
DosL€p bezpoiLedni (d.uga ktauzutd pienvsze_
go ustepu.Adykuhr 611l[b]): mtocyklbe2 ko
sza z s'nl[1em o hocyco nal,nriciSs kw

Motoc)kl by ksa z l]ojonnoiciq sitnita, co

Kategoria B
Cnen)lolovy pojazd karcgorii B zdolny osia-
enia rradko(i co niimnicj 100 knrh.
Kategoria B+E
Zeslaw pojddrnv, ir klnFgo sktad {chodzi po-
lazo eg,mnac)ln! karegouj B of, DrzycTcpa
o md\srnJlnei  , ln^, ' tonei  mJsi . .o n,rMi I
r l r00 [" .  zdL, ln\  

" . iag,ai  
pr€dtoc. , ,  nai" , re

100 km/h, kr6ry nic miesci si€ r.kareeont n. rze
dzi.l ladunko*f p'yc2ery sthd! sit z zahkdi
lej skr4ni ladunkoxej o szerokoici i $ysokosci
co laJmDeJ takiej sdnej jak pojazd sitnikoir za-
thknEn sklzln'a tadunkows !ro7r b)r ro\ric2
mczndczDe s,azvr od pojudu silnikowcgo, o i1e
Bldocaosc wslecanlesi tu)rlis€ sl4q.nie pry
uztt'u rusltrekwsreczrlchpojazdn silnitolcgoj
rzeczwrsra mesa calko$,iLa lr2)czepy musi rvy
nos. co najmiej 800 kc.

PojaTd sil,iko\r trzykoloey tub czlerckotoivy
zdoh}, osi4elqa predtoSi co najnrrici60 knlh
Kategoria C
lojud kalego.ii C. nakslnahej doluszc?al
reJ 

'nN€ 
@ mj'nmej t2.000 kg. dlugoSci co

najDnrel 3 h. szdokosci co najmiej 2.40 m.
zdohy uzyskai predtosi co najnnict 80 kn./hr
wl?osazony { hanllce przecjs?ollizgowe.
strzyre hEgo\ z @ naimniej E t.zclozeniahi
w leztu'c 0o przodu ohz urzadlenia .ejcftuia
ce okrcsroic ir rozlorz4dze'riu(EEc) 38tl18s
lr'zed2ial ladunko\! obejmuje zukni€t4skrz,
!r€ ladunkowq o szen)kosci i {.\ sokosci co nrit-
Driej hriej sdnej iak ttabDa: rzecarisLa cai_
toslta nasalojudu nNsis.}Iosji co naimricj
10.000 kg.



Kategoria C+E
P,ttd I)rTcgubosl lub zestaw skladat4cy sie
z po.jazdu egzaninacyjnego kalegorii C oraz
prycrepy o dlugoSci co najmnicj 7,5 m: Dak-
synalna dopuszczalna masa z&6$no pojddu
prTcguboweEo jak i zeslatr u tojzd6w nusi wy-
nosia co lajmiej 20.000 kg. dluso{d co ndjmniej
14 m onz szerckoli co na.jm ej 2,.10 n, mlsi
bya w slanie osi4gr4i predkoSi co najmniej
80 ktrth, *l,posazd)' tr hanulce p.zeci$ poali-
2gose. skrTvnia bicg6w z co latnne.j 8 przelo
ueniami{ icZdziedoprodu oraz uz4dzenia re
.tcstruj4ce okreilone $ Ro4orz{dzeniu (EE(r)
ff 382 I / 8s; przedTiat ladunko*f skladal sia ba
dzie z zdmknietcj skzyd ladu*owej o szero
kolci i Fysokosci co najtuniej rakiej jak kabina:
rzeczryis0 catkowita masa zdowDo poiazdu
prlegubowcgo jak i zestawu poidd6w nusi
$ynosii midmum 1s.000 tg.

I'oj azd podtategorii C I o naksyDalncj dopusz
c?ahrej masie co lajmdej 1.000 kg. dlxgoicico
nainuici 5 n, zdolny osiagnqd prqdkost co nal-
trniej 80 km/hj wyposatony ! hamulce prTe-
c1*poilizgowc omz urz4dzenia retestruj4ce
zeodnic z Rozporzqdzenlen (l.ttc) 3821/85:
przedzial ladunto{y sliladal sie bedzic z za
mrniilej skrzyni ladunlowej o szefokosci i wy
sokoscico na.jmniej takiej sanej lak kabina.

Podkategori! Cl+f,
Zestaw pojazd6w. s kt6rego sklad wchod4 po-
jard egzdnrinacyjny podkategorii C 1 omz przy
c?cpa o maksymalnej doptrszc,ahej nDsie co
najnniel 1.2s0 kgt dlugosC talicgo zestarumusi
{l,no$.conainnicj 8 m. alredkoSi conaimLei
80 kn/hr prcdzial ladunko\rry przy.zepy skla'
dal sie bQdzie z zamknletd skrzyni laduntowej
o szerokosciivysokoicico fajmniej takiej sa-

'nejjak 
kabinaj zmknieta skrzynia tadunkowa

noze bya rownie2 nieznac4ie rvizszd od kabi-
n),: o ile sidocdo(a wstccznaj cst mozhla wy
14c^ic Drzy u2yciu lusterek wstecznych poju
du silnikowego; ninimalna r2eczysisla masa
calkowila lrzyc^ny musi r)'nosia rJ00 kg.

Kategoria D
Pot a7d kategorii D o dlugoscl co najnniej I 0 m

' 
s,erorosc' co laindej 2,10 m. zdolny osi.l'

gnqa prqdkosi co najmniej 80 km{I wyposa2o
n, w hnnnLlce przcci{,loslizgorve oraz urqdze
n'd rejenrul4ce zgodnc z Rozporz4dzcniem
(EEC) 182 r l rJ5.

Kategoria D+E
zeslarv pdsd6$: w ktorcgo sklad wchodz4po
jazd egzaninac),jny kdlegorii D oraT prryczela
o ftaks)rmalnej dopuszc4lhej nasie co naj nnicj
1.250 kg, o szerokoscico najnniej 2.40 h ?dol-
ry osiaAn4i pradkosi co najmniej 80 kg/h: nrTe-
dzial tadunkoxf przyczepy skladal siq badzie
7 Tanknietci skrzlni ladulkowej o szerokoscl
co najnn'ci 2 n i wysokosci co n.jmdej 2 n;
minihdlna vEczy! jsta msa calko{,italrzlcze
py'nusiwynosia 800 kg.

lojazd podkategorii D I o haksymalnej dopusz
czalnej mdie co najmniej 4.000kg. dltrsoicico
Daimici 5 m, zdolny osiqen4a predkosi co naj-
rDici 80 knb sfposazony w halulce prze-
ciwposlizgorvc oraz lrzqdzenia rej estruj qce
zgodnic z RozporqdzcrieD (EEC) 3821/E5.

Zestaw poju d6r. v kt6rego sklad {chodzq po-
jazd egzaminacyjny podkaFgorii Dl oraT prTy-
czepa o maksynalnej  masie co najhniej
1.250 kg, zdoltry osi4en4a prQdkosi conajnniej
80 kn/hr prcdzill ladunkowy lrzyczepy skla-
dal si€ bedzic z za!*liefcj skrryni tadunkowej
o s?-erokofti co najnniej 2 n i \rysokosci co Da.l
nniej 2 h: minimalna rzcczyvista Dasa catko
wil2 Fzyczepy 

'nusi 
wynosia 800 ke.

lojazdy egzaninacyjne kategdil B+tt. C. C rF,
Cl, Crt+E, D, D+E, Dl oraz Dl+U. kL6re lie
spclnia.l4 mininalnych kqteri6w podanych lo-
s ytej. ale s4 stosormc w chwili Fet icia w zycie
niniejszej Dyrektywy KoDisji, mogqnadal bya
stosorane prTcz otrcs nic dluzszy li210 ht po
Lyn dnlu. wynosi 7$i4zane z obciqzcniem u
kich ]rojdzd6w noeqbya xdrotone prcz Pd
st$ a Czlonkorskie w ltminiedo l0ldtodchsi
liweisciaw zycie dniejszej Dyrehyt'y.

6. UmiejeinoSc' i zachowaNa sprawdzane
$ prTypadku egzamnior na kalcgorie A i A I
6.1 Prz]gotoxaiic i lccluicaa kontrola po
jazdu Dodkqlcm bc?icczcnst\ra ruchu. Osoby
ubiegajqce sie nuszq syksai sie zdolnoscl:l
przvgotowania do bezliec^ej jddy pvez spc]
dede mslepuj4cych fynog{nvl
6.1.1 Dopasoranie slroju ochronnego takiea)
tak rekawice, obuirie, ubmllei kask.
6.1.2 w)biorcze strawdzenie sLlu opon. h.-
mulc6{,, utladu kierowniczego, prze{qcznlka
awaD!fcgo, 0czcli x ystepuje), tdcucha, pozio-
nru olej u- $ iad. reflektorcr, kieNkowskaew
ors sygnahL dzriakowcgo.

lt@



6.2 Egzahin obejnujc manewry specjalDc
pod k4lem bezpicczensts a ruchu:
6.2.1 Podlarcie notocylla orar zdj$ie noLo-
cykla z podparcia i przemieszczclic go bcz po-

6.2.2 Zapdkowdie motocykla na Ndporce.
6.2.3 Co najmiej dwa naneslt' na wolnej pryd-
kodcl lqc2nie ze slalomcm: powimo poNolii
to na ocene miejetnosci pykorzysqNania sppt-
8ta w pol4czeniu 2 hamulceD, zachowdniem
r6vno$ agi. przeelqdu rytuacji ord pozycji na
molocyklu oraz lozycji sntp na ich oparciach.
6.2.4 Co mjmniej dwa mane*rt, na sl^zci ped-
ko!,ci, z kldrlch jede. na drugim lub trzeciD bie
gu, lpy predkoSci co najmiej 30 km na godzi4
oroieden mmewr polesnjqcy na objelhaniu pr4
szkody pzy pQdkoici co najmnicj 50 knh: po-
*inno to pozwolii !a ocene lmie.jehoSci w a
kesie achowmia pozycji na molocytlrr prT.glq-
du sltuacj i, zachowania r6wnor agi, tcchiki ja-
dy o@ tefiniki zNjey bieg6w
6.2.5 Hamowdie: mle4 praprowadzii co naf
mniej dwa zadaria hanowanialqc;ie Tlamo-
sanien awaryjnym przy predkosci co mjmiej
50 km/h, po*iDDo to po^olii na ocene umie-
j emosci w zakesie obslugi przedniego i tylnego
hamulca, przeslqdu sytuacji oraz pozycji !a

Spejalne ndewl, wynidrione s punktach 6.2 l
do 6.2.5 musuq zoslaa trdroTonc nic p6aici n;
5 lar no wejiciu r zycie nilie.jsaj Drekls]''
6.1 Zachowuie w ruchu. Ubiegajqcy sie
o pFwo judy nuszq vykonaa {sTystkie poniz-
sze .zynnoSci w nomlluym nchu ulicaym,
prJ zachoxdi! bezpieczelistwa oraz z zacho'
weien nale4/1ej ost.ot.oici :
6.3.1 R6zdnie: po zaparkowdriu, !o zatrzyma
niuw ruchu, wyjdd z podjddu.
6..1.2 Juda po prostlch odcintach drogi mija-
nie pojazdow nadjezd,ajacych z napzcci{ka,
l4czmc z tr'{skimi odcinkami
6.3.3 Jddanalukach.
6.1.,1 Skrlrowania: Tilizanie sie iprzekacza
nie skrytowu oru rozjdd6$l
6.1.5 Zniana kierunku tuchu: skr(ty w levo
t w lrawo, mnn PrsaBchu.
6.1.6 w.tszyTjrd z autostrady lub pdlobnej drc
gi, (teati dosl€lna): slac,anie sie do ruohu z pasa
wolnego ruchur Tjczdzdie na pas wolnego ruchu.
6.3 7 Wnpedzanle, onijanie: {5,prrcdaic in'
nych polvdow w ruchu, (jerli mozli{e)i omjja-
nie prB2k6d np. zdparto{ mych lojazdow: py
pocdzmic Fez ime pojudy (je2eli w1{{ciNe).

6.3.8 Spcc.jalDe cechy drogr, liezeli dostQpne):
rondar przejazdy w po2iomie szln; przyslanki
trdnwajowe/autobusowe. prejlcia dlapicszych:
judapod gora i z 96ry na dlugich odci*ach.
6.3.9 Zachowdie nale2ylej osiroznosci przy

7. Umiciatnosci i zachorania slrawdzane
wlunadku cezein6w mbtegorie B, B1 iB+E.
7.1 Przygotowanie i kortola techniczna po-
jddu pod k4tem bezpieczensMa rochu.
Osob! ubiegajqce sie nusz4wyksda sit zdol-
noiciqprzygotd$ dlia do be4ieczrej jazdy przcz
spelnienie nasrapujqcych wynogaw:
7. I . I Ustawienie fotela do osiqgniecia popEw

7.1.2 Uslawienie lusterck wstccznych. dopao
wanic pasow bczlicczcnsnva oraz zagt6r'L6w,
jezeli pojudjest s' nie rv)"osa2on):
7. 1 3 Sprawdzede czy drei s4 zdkniQle.
7.1.,1 Wybi6rcze spnwdzenie stantr opon. ha-
mulc{iv. ukladu kierowniczego, plyn6* (po,io-
nu oleju, plynu chlodzqcego i )musp.yskila-
cz), Swiarel. eflekr.mN! kierunkos skats o@
sygnalu.lzwlekosego.
7.l 5 Sprawdzenic czynnikd! bczpicczcnstwa
di4zeych z atadowanicm poiazdu Dadwozie,
pokqr]. drFi ladunkowe, zmkniecie kabiny,
slosob zaladowdia. zabezpieczenie ladunku
(wyi4caic kategoria B+E).
7.1.6 Sprawdaie nechml^ u sprzqgajqcego.
przewod6w hmulco\ych i elektrychych (ry-
l4caie kategone B+E).
7.2 Specjalne manewry kalegorie B oraz B I :
slecjalne mdncwry sprdldTane pod k4len bcz

Egzamin obcjmuic mmcxry wybranc z poni2
szc.l lNry, (co nainnici dsa mancwry z czterech
puktow' icdcn na bicgu wstccaym).
7.2.1 Cohrie !o proslej, cofdie ze skQlem
w prawo lub w lewo o 90 stopni w rdeh tego

?.2.2 Za$racanie z *lkorzysLanien bieg6tr st(!
sosanych sjcidzie do przodu i do 1ylu.
72.1 Partowanic pdazdu prTy zachoraDiu
odstepu(ro*noleglc.naukos lub skosDic w pra
wo. przoden lub tylen, na lcrcnic ptaskm. na
podjetd?ie lub,jetd,ie).
7.2.4 Hmoweie do zatzymeial hdowanie

7.3 Kategoria B+E: spejalne mmsry spras-
dzane pod kqtem be2pieczenstsa ruchu.
7.1.1 Sprzeganie oru rozpz€ganie lub rozi)rze-
ganie i ponowtre sFTaganic ptz\:czepr z poju-
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dem silnikowy'n: sltuaci4*;aJScio{'q jest s)1u,
dcja. gd po.jazd silniko$y stoi nojsd silniko
wy sloi obok przyczepy (nie w j edftj linii).
1.1.2 Cotitnie po htku, lini! luku pozostawia sia
do wyboru Pan$woD Czlonkowskim.
r.l i Bczliecae parkovanic s €lu aladunlu.
7.,1 Za.howanicw ruchu
Ub,cgalitcy sie o prawo jaTdy muszq wykonaa
ponizsze czlmnosci w nomahlm ruchu ulicz-
nlrn. pry pelnym zachowaniu bczlicczcnst$r
ora2 z 

^clowdiem 
mlez,r'lej oslrotnofti.

I ,1 1 Rnszanie l)o Tapdkowuiu. po zatzlma
niu $ ruchu, $'jazd zpodjardu.
7.12 Jazda po prcqch odcinkach df6gr mija
nie Nja7d6$ nadte2dzal4cych 2 narzeci{kd.
r.lczDie z wqskimi odcnrkami.

7 ,1 .1 Skrzyzovania: zbllzuie sie i lrzekacza-
nie \l.zr2owe od rozjazdorv
7.4 5 Zmiana kieNnku nchu: skrity w lewo
i a praFo. zniana pasd ruchu.
7.4 6 \'jazdAazd z .ltoskady lub podobnej
drcgi. (iczeli dostQpna)r $4{.2!nie sit do ruchu
2 pasasolnego ruchu: zte2d2uie na p.s \olne-

7.4.? wylrzcdzure/omijanier wllrzedzrnie
nuych lojazd6w $ ruchu. (jczcli uozlsre):
onijdnie Dzcszk6d. np. zaparkosarj'ch poja,-
dos,: slprzedzanie Drez iDc pojud),, ( e2eli

7..1.8 Specjalne cechy dfogi. (tezeli dosrtpne):
rurda prejazdy $ poziomie sTyn: przysta*i
Lrafr\!ajowe, autobusotre. Pej tuia dla piesz.ycl i
Jazdalod gnra i z gory na dlugich odcinkach
?..1.9 Zachosanie nalc2yte.j osnoznoSci pr2y
wysiadantr' z pojazdu

8. Unr ie jetnoic i  i  zacho$ania sprdwdzane
rv przlpadku egzam'n6w m karegorie C, C+E.
cr.  c]+E, D. D+E. Dr o.az Dr+r: .
E.l P.4-go1o{'uie i kontrola lechniczr! po-
la2du pod k4tcn bezpie.zens$,a n'chu. O\oby
ubiegaj4ce sie muszq sia wykuaa zdohoSci4
przygotowania do be4iccznci iudy lrzez spel
nienle nasleprj 4cych qlmog6vi
8I I Lisrawief ie lbtcla do osi4Sniecia polraw-

8.1.2 Ustarvienlelnsterekvstecznych.dopaso
wrnle pasoN bczlieczensfwa oraz zdgl6$k6r'.
jezeli pojazd jest w nie rvlposuon):
8.1 3 Wybi6rcze sprawdzre stmu opoq hmul
cis. uklad! Kerowniczcgo, i{,iatcl, reflektoro\
kierunkowsk?ow oru sygnaludzwiekovego.

8.1.4 Kontrola uklado{' rsponagdia hanulco-
s,ego ikierowdcagoj konlrola stanu ko1, zmo
coedia k6l. chlapaczy. sTyby przedniej. szyb
bocznych i rj,liych oraz slcierrczek, pozionu
pbr6r (np. olcj sihkowy. ptn chlod?qcx pbli
spryskiwacza)j konLrola i stosowaDic peek kor
trolneSo lqcznie z u.z{dzcDiani rEeslrujilcyml
okre{lonymi r Rozlorz:tdzennr EEC nr I82 L85.
8. 1.5 Kontrolacisdeniapo$iehza. *ioDik6F
powlerza onz zLrw'es7enu.
il.l.6 Spraxdzelie czymiko{ bezpiecToist$ a

^li4zdych 
z zaladosanid pdazdur Dad{'ozie.

pokrlNy, dr$i ladunkox c. n.chdizmy z&nyka-
j4.e. te2eli dost!'prc). zanrkniecie kabn1,, (je2eli
dostepnc), stosob zaladowali.! zabe4iecTcnic
Iadlulo ortqchle kalego.ie C, C+L. C l. Crl +E).
8.1.? SprawdTenle mccheizmn sprzegaj qce-
go. prcwodbw hdnDlcotrych i elekhrcznycll
(x]t4c2nie kaLesoneC+8, Cl+1, D+E, Dl+E).
8.1.8 zdolnoia do podcjmowdia slecjaliych
Srodkow bezpieczenstwa pojazdui lonnola nad
wozia, drzwi seNisosych. $yj!a a\aaqtrych,
nrzqdzen pierwszej pomoc),. Casnic oraz imy.h
urz4dzcn bezpieczeiistsa lwvlqcziie tdtcgoie
D. D+E, DI,  D1+E).
8.1.9 Czytanie nrap &ogosl,ch. pldowanle rd-
sy z x ykozystafem elektronicznlch sJ, stemo{,
nawieacj i (opcj onalnie).
8.2 Specjdlne manc{,ry slrawdzde pod k{-
teh beTpicczcnstFa ruchu.
8.2.1 SprzQgdie oru rozp./(ganie lub fozprze
gdre 

' 
ponoene sp.z€ean'e prlczcpy

z pojaTden sjlnjko{}mr s)'tueja w)t icbw{jest
rytuacia ed,v pojazd silnikowy sloi obok przy
czepy (nie vjednej lnrii). (s_llqczde katesone
c+F., cl+E. D+E, Dl+E).
8.2.2 Cotitde po lxku. linit luku pozoslawi! sre
do wybotu PansLsom Cronko{skim.
8.2.1 Rc,?iecTne pdkoweie w celu 2aladu.-
ku - roTladunlu; pfz,v nmpie/plafomie zala
dowczej lnb podobnyd urTqdzcniu (wll4cznie
kdtesonc C. C-E. C1. C1+E).
8.2..1 Pdkowanie w ceh untuzli*ienia olusz
czenia autobusu pr7e7 pasazcrow ]!b wejlcia
pasozer(tu * beTpicczny spos6b (wylqcaie kLt-
tegoric D. D+E. Dl, D]+E).
8.3 Zacho\anie w ruchu. Ubicea.j4cy sia
o prawojazdy muszq s ykoraa wszys*ie ponit-
sze czynnosci w lormalnyn nchu ulicznyn,
lrzy pelnln 2achowaniu bezpicczcnstwa or.z
z zacho$aniem f alcTyej ostroaoicii
8..1.1 Ruszdie: po zaparkowanlu. po Tatrzyma
niu w ruchu. {tdzd, podjddu.



8.3.2 Juda po prostych odcinkac! dr6gimrJa
nie loiud6w nadjezdzajq.ych z natrzeciska.
l4cznie z w4skini odcinkami.
8.3.3 Juda po tuk!.
8.3.4 Skr2yzo* ania: zbLi2mic siQ i przekacza
nic skzyzowair ord rozja2d6$.
8.3.5 Zniana kierunku ruchu: skQry w lewo
, x prawo. zmda pasa ruchu.
8.3.6 Wjazd./zjazd ? aurostrady llb podobnej
drogi. (ezeli dostepna):wlqczanie sie do ruchu
zpala wolnego ruchu; zjezdzaDie na las wolne-

E.:1.7 WyprzedzaDic/omi.jmie: wyprzed2anie
imych poja2d6w w ruchu, ceteli nozlwc)l
om,jrnie przeszkod, Dp. zaldkowdlth pojd-
d6{'i il,przedzdie przez inne lojudy. (c2c1i

E.3.8 Specjalne cechy drogi. (jezeli dosteple):
ronda: przctaz4, w poziomie szlni przystdnti
tranwajowe/aubbusowe,lucjScia diapieszychi
jazdalod gorQ i z goryna dlugich odcinkdch.
8.3.9 Zacho*die nale2ytc.j ostroznoSci prz)

9. Ocena uhlej€ho(ci i zaohowan podczas

9.1 w ka/dej 7 powy2szFh s)tuacj i w nchn
occna musi uwzeledniai sbpiei swobody, zj ak.{
ublesaj 4c, $ie o pEs ojazdy obslxgnje urz4dze
Di! kontrohe pojddu oraz wlkazana przez nic-
go zdolnoft do jazdy w ruchu wi4ze sie z za
chowmiem pelneeo bezpiecze,ids a. PrzcT caly
czas egzaninu eszaminator nusi c2ua sie bez'
licczny. Konsel$mcjqbldiw $ ruchulubDic
be4iecaego zaohoweia, be2poSrednio wply-
waj 4ceso na bezpiec^nstwo pojudu eczarina
cyjnego, jegopda2er6w lub innych uzlLkowni-
k6\i, bedzie nlezdanietestu. niczaleaie od rego
c?y egzaminujqcy Lub osobrlo\dzysz4.aft usi
ilteN dioq2i. Jednako$ot cgzmiNj4cy mo2e
podj4a dccyzj a o kontynuowmiu testu uniejtr-
nosci i zachov a'i lub j eeo plzen aDlu.
Egzatninatorz,v nnsz4 u2yskaf odporviednle
lrzeszholeii e. aby D6c Ftasciwie ocedrc zdof
nosi do bczpiecznego pro*adrenia pojazdu
przez o$by ubiesaj4cc sie o prawojudy. Praca
cszanrinator6{.podleganoniloringosl i nadzo-
rowi lrzez oigan wyzna.zony przcz Pairstxa
Czlonkowskie $ celu zapew eria wlasciwego
i spojncgo stosowdia oceny blqdds zgodnie
2 nomani okreil{riyni w ninicj szym deksie.
9.2 Podczas oceny cgzamiDatorzy zwr6c4
szczcg6ln4 uwage na fakt. czy osoba ubiegaj qca

sie o prawo jazdy prowailzi pojad w q'os6b
obronny I spdeca). Poliino todotyczya096l
ncgo stylu iddy i zostaa nwzSlQdriore w og,jl-
nej ocede lbiesaj4ceeo sie. obejnuje Lo wy-
uczonq i wynN2on4 (bezpiecdq) jazde, bioqc
pod uwage stan drogjomz sarukilogodowe.
Nalc2y mici rcwnie2 !a uwadze wmnki ruchq
irleresy innych u2)tkownikdtr dr6g (" szcze-
golnolci slabiej chroDionych) oru zdolnosa

9.3 Ponadb egzahltrujqcy oceni ozy osoba
ubiceaj4ca sia o pFwojedy:
9.3.1 Zachowuje konholQ nad pojddeni bio-
r4c pod u*aga: wlaicnve sto\owanie pas6r be7.-
pieczerisLwa, lusierek $srecTnych. zaglowkow;
tbtcla; wlasciwc korzystanje ze Swiatei i imych
urzqdze,ii DlaScise stoso$ anie sp.zegla, strTy-
.i biegaw. $ystenru przyspieszatria i hmo{uia
(Lqcznie z systemen hzeciego hanulca'jezeli
dostepny). syslen sterosaniaj kontrol9 nad po-
jaTdem w romych okolicTnoSciach. pr4 .62nych
lfadkosciachr opatrowanie ra drodzei mase,
qmiary orz chankterysrykl pojddli mas( oru
rodzaj ladunku (wyhc?nie kaleeo.ie B+8. C,
C'F,Cl .Cl .E,D+E,Dl+l)rkomlbnlasa2e
row (\ytqczde kalegorie D, D+E. Dl, Dl fE)
(bez ndelych przyspieszci. swaltoMcgo hamo

9.1.2 Prowadzipojud w sposob ekononlczny
i pr4'Jazny dla irodo*iska bior4c pod lxage
obroty Da nrinuta, zniaDe bicg6\', hmowuie
awaryjne i przyspieszede lwy]4cznie ka€gorie

9.1.1 obscn acia: obscN acja dookolnar wlaici
Fe korzysidie z lusGreki sposlrzega$c2osa na
dalekie, {rednie I bliskie odleslo{ci
9..1.,1 liesszcnstloruchu/uslQpowdiepies'
szenstla: pieNszens$o ruchu m skzy2o$a-
niach. punkrach *ezlo*ych oraz rozlazdachi
ustepowanie preNszeistwa lrzl iMlch ok!
ztach (!p. !rz_v zmjmie kerunl(r ruchu. znia-
nie pasa ruchu. nanewrach specjdlnych)
9.1.5 Wlaic'wa poTycja na drodzc: wtasciwa
lozycja m drodre, M pasie nchu, na rondzie,
na tuku - ooowiednia do rodzaju icha.atLery-
styk poj dzdui zdjno$anie roTycj i.
9.1.6 Zachowe'c odstQp!: zachowmie wlaici
iego odstepu z przodu i z boku; zachosanie wla-
ftiwego dlLwu od innych u2Fkosnil<6F d|6g.
9.3 7 PrQdlosa: e !rekaczdie nakslmalnej
do^volmej predkosci j doslosowanie pi€dldci do
$arunk6* pogqlyruchu ord tam, gdzie jest to
x hicnvc do hatoifcli oeruiczn predkosciijd-
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da z prcdkoft'{loaalaj4c4 M zan2ymanie we
wlaicircj odleslodci od {idocdej i {olrcj dro-
gii dostoewanie prdkoici do ogolnej lredkosci
tych sahych uTrtkownikow dlogi.
9.3.8 Sygmlizacja Swiedna. znati drogowe
1 inne odaczenia; postepoweie wediug wska-
zan sysnalizacji Swietlneji postepowanie zgod-
nc zc wsl@ulami os6b kdlroluj qcych ruchj po-
stepowdie zgodnie ze wstsanimi znakow dro
gorych (zakaTui laka)ipodjQcie dzialdi sto-
sownycl do oaaczen poziomych dr6g
9 3.9 Kierunkowskaz) | syg'ralizo{,uic sketu,
gdy jest to konieczrc, loprawre i w odpowied-
njn czasie; s'laiciwe wskranie kieruntuj pod-
.jecie stosownych dziahn wobec syEnalizowmia
skretu p.7ez inrych u4lkosrik6w dr6g.
9.1.10 Hmowaue i zatrzymanie: hniejszanie
pfedkoSci ntch!, hamovanie lub zatrzlnl)nca
nie 2ale2ne od okolicaoSci; zdolnosa przewi-
dywdia; stosoweie .oznych systen6* hanul-
co$lch (wyl4c2nie w pr7)padku latcgorii C,
C+E, D. D+E)i stosowaDic s$tem6w ogrdicza'
nja padkosci imyc! ni2 hanulcove (wylqcznie
$ przlpadku kategoniC. C+1. D. D+E)

l0.Dlugoia IesLu.
Dlugosi testu oraz lokolana odleglost mrsi
wystarc i do ocery umiejqtnoscl oraz zacho-
wd okreslonlch v paragrafi c B w niniejsz)m
Anekec. W 2ad!!m q?adku cusjazdy na dro-
dze nie powirien bli lr6tszy od 25 minut
w pP)$dku kategorii A, A l, B. Bl olu B+E,
w przypadlu poToslalych kateeorii od :15 mi'
nut. Czas tcn nie obejmDle przlecla osob) eg-
zmim\ranej. przlgoto*ania pojazdu, korboli
technlc,nej pojadu pod katen bezpieczeiistq a
ruchu, mee\r6w slecjalnych orz ogloszetria
wyniku lestu piaktj,cznego

Czesa testu obcjmuj4ca mdewry specjalne hoZe
byi przeprowadaa na specjrlnyn lolu manc*-
row)m. Tm gdziejest 1o $lasciwc. czasi spra*-
dzajqca zachox aiia w ruchu powima byi prze-
plo{,adzoa na drogach poza obszaren zabudo-
wdym. &)gach szybkiego ruchu. autoshadach
(lub ih podobnych). jak tcz na wszystkich ro-
dzatachulic (osiedla, strery l0 i50 tntn. mlei
skie trdl szybkiego ruchu), ktorc lowinny od
niercledlaa zroznicowaic rrudrosci ryracji,
ktdrc mo2na Mpotkai w ruchu. Tesl powinien
rowniez odbnvrc sie w oplynalny sposob wy-
korzystany do oceny cezamilowanego we
lszyslkicli r6aych obszdach ruchu, ze szcze-

g6h)m u$zglFdnicriem przenleszczania sie
poniiedzy tyD obsztuani.

ll Wiedza, umieietnosci i zacho-
wania kierowc6w pojazd6w z na-
pedem wlaanym
Kierowcy lszyslkich rodzajow poj azd6w z nd-
p9dem wlasn)an musz4w kudej chwill dyspo-
nowsa triedzq. umiejatnoicimi onz zacfios,a-
n,am, opisanymiw lunktach od I do 9 po*f

- occn'i zagro2enia w ruchu omz okeslai

- posiadai odlowiednlq kontrole lad lo.jazdem,
lie stwdze sytuacji niebez.piccznych o@ wla-
Sci$ie reagowe. gdy srtuacjc takie xfstapi$

postepowaa zgodme z przelismi ruchx dro-
goweSo. a 2alas^za z przcpismi zapbiegajq-
clni porsta*aniu wyladkdr drogowyoh
i utzlmuj4cymi ci4glosa ruchul
- wykryvrc wszelkie powazne uslcrki tech
niczne lojazdui szc2eg6lnie ustcrki stwdzajq
ce zagrozere w ruchu oraz usuwaa.je w odpo-

uwzglqdniai wszynkie czlmiki n"la'aj4ce
mzachoaanie kieroscy (Dp. alkohol, zn(cze-
nie slab)' *zrok ih.) d1a zachowania pelni zdol
noici do bezpiccacj jddyi
- dolomagaa w zapewnianiu bezpicczeiisiwa
{,sz,vstkich u4tkownik6w dri,g. a w szczeg6l,
noscr na.lslabszych i najbardTicj Daruotrych
prcz lvlkazyNade nale2)tego rcspeki!.

tan$la Czlorkowskie h(u4 stosowai Srodki
slaiciwe dla zapewnidia. tc kieroFcy, kr6rzy
utncili wiedzq. umiejet'rofci i zdolnosa zacho-
wan zgodnie z opisen w punktach od I do 9
nogl, uTyslaa je na noro i wykoz'sLy* aa pod-
czas kiero{ania loiudem silniko$ym.

r t@



_lonlan uld21lki l

$Wypalenie zawodowe
egzaminator6w.

F***,9*gi*xt:* i FsF*l:*-
l l , ; : " ; r"  r  ̂ :  "  *  ; . ' ' ' , "  ; " .  - ". "1}J '" ' - .d""4t , : ""-

mctsa.215 - pozostali specjaliici szkolrldra
1\')rhow!scy 2.i53 egzlnr nuiorzy. 2:15 301
-gruliacrcDcrrarna - egzanuatorzy osob ubie
gaj.lcych sa o npr.snienia do klen)$.a a po
jrrdem:Crupa I obejmuic zawody *IMsaj4-
ce roradeia slsokiego poziomu wicd4 za-
Nodowe].  umiej l lnoic i  of .z doiuiadczenia
w zakelie nauk lccluiczr\ch DrzyodnlcTych.
spolecznych. hu'ndistyczr\dr i pokresn\ch.
hh gl{nvnymI zad&rianis{: sdm2anie do pmk
qki koncqrcii I teorii ndu$\')'dr. posiqksza
nle dotychczasoFego slanu {iedz\ p.p.zcz b.
ddnir i nvofczoia oraz \yslcDat1c2nenauczdie

ZNlod egzaniDaton nale2) nicwqrphvie do rych
zdsod6{, w kft}ch $ la!cn!} konlakr z inr}-
m osobrnn. proccs za.ng.toNeia i $ymliny
en cjoralnej oder!\djq istohn ftt€. Od egz.,
minator oczekuje si€ nic ttlko be?slronnej oce-
nycAjej i* ied,y iumiejr t i  (c i ,a le lak2eshra
ranr odpos,icdnich Farunknw do prezentacii
svolcl umie.t$noi.i przcz kand) dat! na kieroi -
ca. ClwakLer prdcy cgzminaloa. icgo zdanga
zo{ani e. um icjetnosci iincncBoDalne i codzicn
na troslet.k o kand) dstor', rak isle.oko rozu-
uiaie bezpie.^nsilo (swoje I nurh) slano-
$iq duze obcrq2enie psychiczne.

Egzahinalor $roin 2.choqeien nieustonie
osc) ujc poniedzy bliskoici4 r serdecznoicnrdh
osib suadaj4cvch eg/anrnr a dysLlnscDr, bez
kto.cgo dobre wvpelnieric roli egzamlnarora nie
jcsMo2li\re. liwzglcdniajac donelne badania
n.d slreseD prac\'ngtupie rauczycielir fbada
ra eg2annnltdoF { q'n zakresic lie bylj, prTc
lro\radrane). mozDa sNierdTla. 2e ziKid cg
zminarotu - spccjllisty szkolnictsalesl zdwo
den. v klo4m dziala p.ze{lek\, slres, wysre
puj q specyticae uclq2llwoicj oraz indls,idual
n'e roTpalt]s de zDcTne rydarzenrr strcsowe.
Ndlcty\rziAi pod u*dge takt.2e w dosuDku do

Wprowadzenie
Na przelofiie s ick6w XIX i xx !s iat z&hrysn4l
se houiFoscirnl nrno.yzacji. I'ienv\zs dclo
da XX sieku to okes lawinolo Fzast.j{ej
ptudukcji smo.hodo*. W rylr czisie 7ac4oa
poiawiai sie micd^narcdold zmororyzo\ratril
urysl)ka drogowa. K.rdy kraj posiadaj{c} sa
nochody, hidlju2 nbnn osrne iakiei przeni-
sy Nrzqdkowe. l,i'7! { jczdzie do innego kaju
sprawa Nru\zanF sQ po d' ogacb zaczlnala si€
komplikoirai. poniewa2 na tenLorium poszcze
gdln)rh fd,inN obowi4ry*dry nue przepis).
w tej slaucj i ponanowiono podsre$ o*c prze
pisyrjednolicia I stworzlt ognho oborviqzuj 4-
ce rDTctisy midrl ndrodowe.

\\ pazdricnriku 1909 tuku s Pary' odbj,l sie
tieNvszy lvligdzynarodo\y Kongres Drogowy,
na klorym uzgodrior. pieN szc m'Qdzrna()do-
$e rzcprv por4dtowc Kon$ercja, ialia po
\rstala * elalic'c rego zjaltr. 7osra]. podpisana
prlez pmwre lvs/ystkjc !anstwa europciskie
Or roalch t.rmimch). Po raz pieNszy okrc-
sr\o, 2e nd rr )|| dd.e n i e ti cLl u po tr:e tu n id
po^*n.tie ilrhne ptez r'lud.( luh Lpord!
nioae Towdra's1.tD, \,rlatu po ndle')t)'ht !t| id-
rlztniu .dolnr!. i k irrc\.dntu i absl"gi sdno.ho
i|, Po$,2szy Tapis sl.loNi zrl4tek cgz.nino-
ilania I cgzamnubtjs osob lbiegaj4.ych sia
o upmsrienlr do prcs'ad2eniapdaTdoF Pie^r
szln aktcni lr.wrrh v Polsce nomuj4cym
potzqdek nd drosadr byl. usla$a z l92l roku.
lednekTc dopiero * s udnnr 2001 r (a siac !o
poDld 80 lahch ) okeslono { ranmch pratrnych

Za{.6d egzanrinatorakand}dal11w na kierowc(is
i kien)voonirg klasyli kacji z.wod6w isrecj!l
nolci dla porrzeb nDkr pracy o.az zakesujej
slo$$df ra usltuo$dny jcstw zaxodach gruly
2 specjaliici, podgrupy 2l - spccjalisci s2kol-

!*



egzaminatorow isldejq z jednej stony bddzo
duze oczekiwmia spotecae, z drugie.j zai ocze
kilanla pracodawc(t\ ldtire nanszaj4z trudem
Tdobytqr6wnowage poniedzy indlvidualnymi
cclani zawodowymi egTaminato6w a celami
instltuc.j! jakaicst WORD.

Calosi tych zagadnien mozc poxodowai po-
wstdie syndromu syalenia zawodowcgo. Ce-
lem nide.jszego olracowuia icst pr6ba odpo-
wiedzi na dwa islotne !)tuia:
1. Czy problem wypalelia zawodowcgo doty-

2. (lzy ijak nalezy przeclwdzialaa powstawa
riu nickorzystnych zjdsist sTkodliwych dla
zdrowia cgzaminatora oraz Dowodujqcych
zmie.jszcnic icgo ctckrywnolci?
Posakiwmic odpowiedzi na postaw'one Dta-
nia majq^ iqzck z wnikliwa obseN acjq mecha-
niznow rz:dz4cych slosobui wykonryania
teSo zrwodu. a achowdimi loszczegdlnych

w lileraturze pslchologichej zj awlsko wlpale
nia za$odoleso jest sz*oko opiryeare jako
koncowe sladiun s lczerpanialednostki spowo
dotrane nadniemyni vymaganiani obczenia
dotyczacymij ej ,asobow energeLycdlch.r wy-
palenie zaxodoweto swoisty srr romobjasow
o chdaklcrzc tizycaym (zn€czenie. b61e. po-
datrosi m zachorowania). bchawiofalnym
(lat*osa wpaddiaw zlosa, duza niemosi za
chowania) i psychicalm (aiechecede, zlosa,
mudzede). lojawia siQ, gdy dtugols'ale lrze
ci4zftie psychiczne w prrcy staje siQ dla pn
coqnika trudnosciq nie do pu ezwyciezenia.

Na srndrom 1en skladajq sie lrzy podstawowe

I wycTerpanie eftocjonalne (zniechtcmie. pG
cTucie.  te nicmomainnyn nic zslebiedad).
2. DcpcNoDalizacia (tmklowarie innych ludzi
w slos6b pPcdm'otowy).
3. BFk salyslitkcji i osiagniea w lracy (utnta
wury ee wlasne sLly. swole mozlilolci, polq-
czom z obdza.j4c4 sie skuleczloiciq mimo
zwiekszonego czasu prey lnb sysilku. uchy
lanie sie od obosiq2k6s).
S)ddron v',Flenia za*odosego pojawia siQ
gl6*nie $ tych zawod.ch. kl6rych vsp61n4
cechqjest ciqsly kontakt z ludini. Dolyczy to
wiec tal egTaminator6v. jak i lekarzy. pielqgnia-
rek, psychologiw i nducTycieli. Praca w rych
za$odach {ymaga du2ego zaaryu owdia i po
lwi€cenid. co cTesto nie jest w pelni zreko'n-

pensowdc lrcs1i2cm awodo$Tm i $fsokosci4

Charakterystyka przyczyn i obja.
w6w wypalenia zawodowego
luyczyny sypalenia zawodowego bogq lezea
zar6wno po stonie eatunk6w tm., (czynniki

' nieodpovledni styl zfz4dzania instylucjq.
- nie$laici$erelacje interper$nalne v pracy,
- niewystarcznjqce zarobki.

wysoki pozion symagd,
kodecznosiponosze.iaduzej odpowiedzial-

' wysok stopien psychichego aargazo* ania
koniecznego do rfkon)Nania za*odu. jak i po
slronie cech osobovych gacosnika (cz)dniki

. shatcgic radzcnia sobie ze stresem,

. sol komllikowuia sie,

. Dmiejscowienie poc^cia konholi itp.
Czyndki zewnQtme lez4zaryyczaj pora mo2-
liwosci4wpbm poszczeg6lnych racosnik6a
, egzaminaror6w. chot niewqtpliwie Lworzq ar
mosler9 przygnabienla. braku el€bsrcj hotywa-
cji { $ ypetnianlu ro!i za{odowcj. Niedorado-
sciowanic profcsii w aslckcie wm*6w pracy
nusi bya zalcm EcjoMlizowde ppez ime wd
tolci, ktdre poF'nicn odmleZa eCzmimtor lra
gn4cy poczucia satysiilkcli zarvodowej. 54 to
zazwyczai 

'!Dc 
podjctc koki zmierzaj4ce do

ronoju osobisteSo. np : kuny, studia podyplo'
mo$€. rzeczoaawstwo samochodowe, funkcje
bieelych sqdowych itp.l

Pozostale przyczyny stresu s4 czynnikmi. na
kt6re. jak sie wydaj e. poszc?egi,l,ri egzdminato-
rzy mog4 mict wp\{ osobisry czyli moeqje
dleni{ lod waruntiem uruchomienia znian
w ss'oim sposobie mySleda, slostrzegdia, zak
ty{izo*ania uhlejetloici intcrrersonalnych,
stateei zaradczych oru srategii dzialdia.'

Sposoby przeciwdzialania wypa-
leniu zawodowemu
Zadaniem eezaDinatom. obok cezckwowania
wiedzy i umiej etnosci, jest rali2owanie zadan
wyclowawczo-opiekunczych. dostarcza!ic
*zorc6w osobowoSciowlch, a niekiedy na*et



pchienie lint.ji tcralenycznej (np. w wwad-
ku nicpowodzcnia nd eezmin je). ReatiTowuie
tych \dznrh zadai x sbnie iwtalcnia 2a\o-
doscgo nrozc bya znacaie utrudnione imiej
eiakry$re lub $recz niemozliwe. Oc4s1sLa icst
I 

'ac 
potrcba jak najlepszeso rozehania przy_

czln iuwanmlowan zespoht wypatenia s, cclu
podjecia dzialdi zabczpieczajqcych cgzamtuo-
tor6$ pred negarl$nlmi jego skulkaml.

ZAroFm analia przyczyn srresu dojwiadczde_
go lrzez nauczycicti (\r lym i egzanimn 16\).
Iakiobjawowwypllcmazalodowegowyk a_
Ia. ze badzo $ich z nich ma morliwoiciTmia
ny poprez 

^v'qkszuie 
wlasrych uhicjelnotui

radzeni. sobie ze streseDi. Toler sknlec2na po
hoc pslchologicaa Doze iia N rzech nie{y_
Huczaj4cych sie klerunkachJ!
L Przetudie syruacji stresowe.i celem odpo-
czynlu i nabranianowtch sil doridzcniatubic
2e srcsem (np. urlop. sIloc2yhckli2tcTny). Ta
hlcNencja majedynie chardkter doturny. sdyz
polra* a nasl€pnl c wsktrtek oddzielcnia od t6
dla strcsu. a nie realnych niarl l pocncitr w!ly,
wu na zmidnc sltuacji stresowej. W rym przy-
padku objawy !y!aler ia rnog4 powr6cia
z chwilq ponoMcgo podjecia pracy.
2. zorymizowdie grupy wsparcia dla eszui
nslor6s na rerenie dmego wORD{r czy dro-
dowlska lokalnego celejn zlilaidou.miaNczu
c1a osmom'eDn w tuzwr:Elaantu sprav zawo_

L Pslchoterapia indy{iduatna lub grupos.a
celen Fglqdu F dorychczdove nieskutecae
slrategie ont7 w)pracowdia bddziej adckwat_
rlchstrategiizandczych. Psychorerapj!mogta-
by bya realizowaD! corocaie w rahach cyklicz
nego szkolenia egzanriDaionl!.
w trakcie poszczegdhych elap6r procesu psy-
ohoterapi i zostaj.r uruchomiore pelnc czynniki
leczaic. n!.: o&ea8o*,anie mocji (znniejsze
nie Mpiecla). osiqlniecie sglqdu ry heotuimy
lworzmid sianegall{Dych dosiviadcTcn.poszu-
Kwan'e atremdl]Tnlch wzontw rcagowania.
myileDia o sobie i oloczcljtr (s yprcbost$die
noqrh s,7_or6s zacho*an. uczenie siano\J,ch
utuejetnoici - jakry. neeocjacji, pozyrywDcgo
my(lenia), uriwllanie i rozsze'anie znian (ana_
lr4 strategir ndzenja sobie z przewidFvel,nri
s przlsTiosci lrudnoScidnri).

W iwictle poryzszych roz{arat rodzi sic po_
l'cba srworzenh nodeh {rodowisko*lch u$.a-
mnkowd rozwoju (dziatan) egzminatua.

i {*  t

EgTaminator w 4m modclu wystapuje jako oso_
ba kl6ra inoglaby osiqs4. ado*!lenic poprzeT
swoj ro?wdj edukac):llorvychowatr c4. Kicnr
ftk lego rozwoj! lozrolilby na zahafroFeie
procesu szcroko roTumnnego,.u$stccznienia
sil". a nawel h6eiby zanricjowaa lroces usta,
sicznci edukdcji. Edukacji ptzez cate ,ycie.t:
N a ro^r6j Len, wedlug nDie. hoze njea {"ry$ :
- kiero$nicnvo os.odka. a wia. * gt6}nej
mrerze dlaeklor popze2 odpowiednie motywo
*anrc mateirllnc pacoxnika a takze polrzer
udzrelanrenrupomocypsvchiczneJ ipedagosicz-
neJ nd zasadzre Fzna.iranra egzaminarora
w jceo d2iata ach. d4rcniach ipragnieuach,
- wojevod!. k6ry \edhrg sldu iftie.j4ceso.
noglby wst zyvai kerunkj pranian w dzialal
nofti WORD{'$! a tvn samyn i egzmiftLtorce..
- stowrzyszcnie eg,miDaLorcw. kt$e mogn!
by inicjowai i szeroko tonsullowaa idee pcr
manentDej edul{acii do stopDia hislrzi $.zawo_
dzie. londdlo mogbby inicjowai szkoleria
rwskazj,*aa eldnent! dokszlalcdiaposzczesdt
nych egzamnlatorow lub gru! egzminato6w.
- poszc.e-gulni egzrnlnarnzJ. krora njogtr-
h) Indls i t lualnie l lub grup,, \o l  \ ! tyczcc \u-
bie kie.unkirozwoju i realizowa{ zdobywajli
w sposob naturalny wiQksz4wledze i umiciet
noscr w szeroko rozum 

'anych 
strnkturach tuch u

Bardz-o Btotna przy tlh jest pofzcba identy
r racj' cgzm,natora z zawodefr. Najbrrdzie.l
loz4dana wydajc sie idcntyfikacia \talciNa
a n,e petra. cTrsciowa, lbrmahra czy tcz po_
zoma' Wlelcnra a *,iec taka, w kl{irci slan
ulozsamrania sie z ras,odem I z lracq zawo-
do{'4sy*epnte lylko w wyDarach rlcjonal-
nych, pozwalaj4cy doslrzcgai r6wDie2 j.nc
wartoic, oru realizowli innc !oqinro jci c7.to-
wieka doroslego (rodzinne i spoleczre a nic

Rea$,mut4c, za podstawl do dals7_acl tuzwa
zan prytetoj ze istnieje korriecznosi sL{.arza
nir egzam'narorcs1 szans rozvoiu. dochodze_
nia do probsjonaliznu w zawodzie (Droiesji)
ro to, aby \tarval siQpracoqrikiem poNzech-
nr c cenionyn. IsrornyDr elehenrem procesD rd-
dzcnia sobie z vypdlenieh zawodo\!m jelt
wczesne post.zegrn'c tego problehu. ktorr" nie-
zauwaralnic posrep{e powodujqc dceradlcje
wlasnlch zachordri iwarLolcr powodujqc {c
rv&lilne konflikly. Model tcn m(tgtby \rgl4



sztoletric, doksTralcanicl
zdoblwanie kolelrlch (oDni
$ hicrarhii egzrninrlorew:
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r,O]IOC WYCHOWA\4CZO.EDLTKACYJNA
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ZAOOWOLENIE
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RozwoJ

POT OC
PSYCHICZNA

. WZMACNIANIE

OCZEKIWANIA
PRACOWNIKA MATERIALNA

Podsumowanie
Reneksje. kt6re zoslaly zaprezento*aDc F !i
nicjsztm opraco{oitu $skazli't nd pohreb€
grunbwnej analizy lego problenu i Diew4tpli
wie podjecLa stosourch badan. PrTybliTenie
podejmo$rnej LenrxLyki slndtumu \rypaleria
zarvodowego wsr6d egzminatoror ma srqe
uzasadnicnie p kryczne. Nzwala bowient m
zrozunlenie wielu (czaslni zdas aloby $€ ira-
cjonalnlch),achotrr'i.Lr l'oszczeg6lni eezmi
nltorzt noglibt bddzrci wniklis,ie 7rclNniea
specyilkQ zavodu. a lym samlm nechdizmy
psychicae nimi r4dzqcc. Pozqolrloby to na
unitni€cie sielu niekorzrshych sylueji i zja

wisk, xystepui4clch * czasic cgruinowaDia
$ p.,rcy poza eg2aflnowanl
sie podcjr!o{an ia ryzran F 2}ri! !ry\,atnym.

l BielaA.. S//cJ rrr&n:aMd,r'c/. Wyd. Ka
tol ickiego Uni{ersyLeru Lubelskiego.
Lubl i f  1990
2. Edtlacja jett t hiej tkryt, skdrb. npan
dla UNESCO Miedzynarodosej Komisji do
spraw Edutacjidh xxl \ieku pod prTeMd-
rictilcm J.Dclora. Stowarzyszcnic OSwiatox-
cow Polsklch. \\hszara 1998.

I ]p



3. Heszen-Niejodek L, Rataj.z kZ.. Czh^rxl.
, slrr4.l/ rlfur,, US, Katowice 191)6.
4. KIiS M.. KosewskaJ.. Trsp nl npalenid 2a
wdar ego d Letht osabottoiLi nduclcieli.Iw:l
Ronginsk!1. Caida W, Schdschmidr U. (rcd).
Zlrar ie p\ ,-thiczne || zuh orlzie ndu.2!tiel\ki,i,
WSq zielona C6ra I99lj.
5. Przybyla H., Ptr.halogi.z,e kosttr z.\pola
r! pdttnia zdwodau.ga \|ir'd hurr4. ieli d kie
runki pah.tr p.tychologkzn /. hvrl Rolginsk!
T., Gaida w.. SchaaschnidtU. tred) zdtor,j.
Itf.hiczhe || zd\rod2le nauc4.Phlt/r. WSP.
Zielona Cora 1998.
6. Rostocki A.M.. ,Yir/,nio rtdr!.h ltnocha
./.tu, WKiL, Wa6zaNa. 1988.
7. Ro2porzqdzcme Ministra Pracy i Politykj
SpolecTneiz dnia l0 grudnia 2002r w sprawie
klas)'fik cji ,awodon i specjalnoici dla Nt'cb
rynk tr pmcy oraz zdkrcsu jej sttxowania (Dz.U.
NI222 z dnia 20 gndnia 2002r. poz. 1868).
8. Wiahowsli 2.. Po./jrdr} petldeogikt ptdrr'.
WSl, Bydgoszcz 2000.
9 Wpol.tua .eodore pb-t\ztr', MhMizrt^
:4p,bi.su,re. Ed S€k H.. PWN, Wmzdva ?000.

\!:. S0h&Nchridl L. (red), Zr?ne t)st.hicft jr
zarodzie h.r.^rieLktn, ltrSP. Zielona C6ra t998.
t1 E^&d.id - .it! r' ri.j tktjt, 

'&dra. 
ralorl dl.

IINF.SCO \'liaqamndo{ej Kotorrj, do spraw Edu
k{jrdlaXxlnicku pod prz.wdiridwcn .r Delo
\a, srorar4szenie OiwiatoN.rtu lokki.h wisza-

| 2 \\'iafoxski 2.. Pdrldrt P!./ag,gtfi p,?.1 \tsl

1l.Ueszen-\i.j.dek L, Rataic2ar T.- C2tari?k r tr-
,29, r//.rr, US, Kruwice 1996.

Ronun U:d.icki jest dhtolwenten lfr-
dziatu Mechdnicznesa o spetidlnojci
sdno.hoLlr i ciqgniki W2s.ej Szkalt tn-
,.fnie$kiei w Zielonej Girze. Wieloletnt
nturz!.ie1, hrb proornik W),.lzialu Ilt-

lrastntktury Technicnei i Konunikdcj i
U rzdu ryol e\r 6d. k ie go, egzamin at o r
WORD, Ee':zoznaw.a, biegly sqdow,
P rezes Oddzidh S to\rarzrszeni a Eg.ani
naturn\r w Zi(lonei G6tze.

Pzypisy
l. Rosto.k, 4.M.. /lnhft trdrr.h k1n..:haLlnr,

2. Ro4iorzldzenic Mini\tr.lmcy i Polilylr Spolecz-
nej z dni! 10 $dnia 2002r w spm$i. rtus)-fikeji
zandti$ i specjalnoici dlr notreb rynku Facy oraz
zakmsujej sloso$an h (D/ U. \r 122 z dnia 20 snrd-

'r. Rongrnsks 1. caidx w, Schm6chmidr tl. (Fd.).
turorie p\-.hich. r1^t dzie nn!.z'rrL&,. U Sp.

5 fiital.ni.2arohw p/:!Lt!n\ 
"te.hdrizhr,:qr,rrcaarle rcd. sek H, PwN, wa(/ars 2000

6. Kll( M.. Ko$cwstx .1.. Z.Jp.l \,tat.ria zotr
doueEo d c.chr Lehowici nn ..rler, [{l Ron-
edska T . Gaida w., schla$chmidt U. (rcd), Zt ! r.,
p\t.hi.zn. v z.*otltie ndu.:|./.,1*rr. wsr Zielona

i. h,.rb.\lall.. PerlolasiEk li,s:+ respnk \\1tu!t
hu n.aaueAL \irAl nacrrieli d ldernrk p.n.xf
/]zr.r,ar'-,.r. lr:l Ronsinski T. (iarda N.. Scha.
{hn t U. (Nd) zhnrt prtl,ri:u n zeoli. tu4
./lht,, $ SP zi.lmx CnIq 1993.
3. \l! ]usobsc rji slasnych.
L Bicla A. ,s/pr r prd.f ;dLr-LNl, hdawiic

l0.P17.\byla H.. Ps!.halaAi.zk k \zt z.tp.hn)
Nlenia a\odtNego \|i/d.l n.x..f.ieli n *ierunki
ttrn..," pstthot.sicznei, lx ) P,onsrrirska 1., (ia]Ji

-s#



Tnstrukcja
i;rr.]*N€ir*",.,,;s,ria, prae*.;r;:ik*lr' ltifrn.l,r;r: .?fr'*r-

ll.lrlu 
'r:+ 

* pi*&rin*?ti ii: aalh,rlrl*i:ltti,. 1,tr$!"'
rjlni*l kan.dl,'d.ei*''ir na, h j*:,c,:.n'r,:*rr,', ki*L*llri-{:*v,r
a|ez iu:yrh *silb hi{}}aayr:i: ::dria,l y: t;iirl*,
Irit,*ir j. .kur.narh tlSaJi:f ,.1r*..J1-:r-r:.h t.r:,1: lllilljf

Str llann'd.kunt.nta\'t.tsdno!.i LhdtJa|t\ na kret?{.tir i ki.rc\-
.it ttdno\ti batha pa\t tt ptubl.h \, ptu r histrrtzkts. Otadlal Rt
.:hu D'ts.v.s. Z welkd satsfikti.t pttritlilhr zKrL- D)tlkntd t|'OPa
llio.l^, NN Jnnrstu lLil.tr kd .prblilt \'ani t ,, EgzdninatE. aprd-
d^anq i wir.tnnej .dtTt Edia'd .lrektatu ihtutktj( torr.ztlcLl \ptdv-
&dnid d.kunant.j\' toa\a"ai.i, M b aai.j. a. \r opnu'rantu ,.::e\hic4,-
ti dea*nic 

"dti 
k Ldzr: O.lLitltl 

'ta\rdE 
sz?nt \e u.n ldviu. Diekuje.

1 Crelem insLruk.ji jest doskonalcric i utcdnoli
cenie Nsepo$atria pncosniko{, \VORD pon
czs spra{dzanid lo2samoti kandydatos,na kic
rowco$ oraz nnrych os6b, do spnwdzeda 1ozs.
ntoici. kl6rych uprasricn s:Lpncowricy WORD
we w(Elawiu Tranych dale.j ..osobari".
:. TotsanoSa osoby lstala sie na podslasie
dowodu osobistego. tynczso\ego dovddu os!
bistceo, paszponu lubkarry shlego pobltu (dla

L Dokunenl tozsanoici r'owinien posiadaa:
a) wlasciwiezrmocowrnezdjlcicnapodsta'
wie kldrego n$rna stvierdTiC. czl osoba
prz)(tpuj4ca do cg7!minujcst podobna do

b) cTytelne zapisy dot)'czqce daty i miejsca
urcd7e.ia, nr PTSLL oru rysolis (wzrost.
kolor oczu. znaki szcze96lne):
c) czltclne odciski pieczQcij
d) podpis posiadacza dokumdtu.

4. Spnwdzcnie lozsanosci polega nal
a) porc"1mn'podohen(waN)b ailjrdmr
b) spNdhnr i]a)ntvnaniu 7 innrm dokmor
te!, jezell jst t. kmi@zrq nuncru PISIL;
c) strawdzen,u stanu, wyglqdu i termitru
wahofti dokunentu toTsmosci wedlxg \),
tycmych zaFanych w zalqcaila tr 1 do ni-

5. W przylJadku wqtlliwoSci. codo tozsmoici
osoby sprawdanc.j nalerry podj 4a wszys*]e nie,
zbednc czymoSci w celu xslalenia stalu faktycz-
nego, a v szczeg(tlnofti:

I\tz.! KSL, t 1u4nn\ Dtu:Ll

a) poprosit o inny w)micnioDy {'pkl 2

b) por6wnat djgeie maj duiacc !e we wnio
sku o sldanie pri$ a jlzdy z osob{i
c) popdit o podpis cclcmusralenia czyje(
Ndobn, do podpi$ w dokunercie:
d) spftsd7'a TnaiomoSi ddlch zd$adych
w dokNrencic !)trjac sprawdzdnq o{bc np.
o adrcs. sLar cF ilny. datQ uodT$id dTicci itp.

6. Jczcli F,uienione w pl,t. 5 czylnosci nie
przyniost iedroznacrnego roTd.zygnLecra. na
lezy dysketnie powiado'nit swoj ceo prelozo
nego i postQlowaa zgodlie 7 jego {,}tycaymi.
7. Nieno2na ustaladtor\amosciosob), napod-
stasie doktrnenlu tozsumoici, k16ry trlracil

8. Je2eli o$ba poslusujc sie sfahzosanym do-
kumentenr loTsamoici lub podaje sll za innq
osoba. przclotony, do ktorego z$r6cil sie pra
cotrn,l, powiadmia dyekora wORI)
9. W cclu ochrony dmych osobouycl os6b
zdaiqcych Kicrownik Dzialu ()bstugi Klicnta
prowadzi e$idencje os6b. ttorc dokonlvaly
wgl4du do dokumdLacji osob zdaj4cych egra
ninw niqzkr z uslal.nicn tozsmosci. W26r
eridencji okre(la zal4oznil nr 2 do ninielsrej

10.D. ewidencji, ,r kt6rci mowa N ttr. t nie
qrisuje sie Facornikow Dzialx Obslugl Klienta
ordz egzaninato.6w, kt6rzy pobierajq teczki
z doku'ncntami osob zdaj 4cych po zakoncTeniu



?alqrsnik i tr ,

e1*k*:::r*n**xr t*ms n:*"* $ *i
l. Dow6d osobisry w brmie ksiQzcczki
n twardej oprawie z p'yklcianym zdjQcieh
7 pieczeci4 such4 llb be/ de74cj $Ehej. Nalezl

^Teii 
nrvagq na Lo c/y:

,djldc nic bylo wczesniej (xlsvane od imcso
dokunrcnln jest odciiniea sucha liccai na zdjt
ciu i kartce dokbienLur dol<unenl awim wvysl-
kie k nki(!qnumm{are)i

kadi majq misiony len ldn nimcr scrii, s:l
zszyte \p@jalqnici4;
- doh'mentnienGi{adowusNdianesci kan-
ki losiadaj4 ̂dk 

Nodq,r
p'*7qlki qcz)1clnej

- do\ametjstptrlpisany.
Dokursr td rvydlwd), byl w larach 196: - t972 i
uhcnwaada I stycaia2004 r

2. Dolnd osobisty w fornie kri{zeczki
! n4kkiej oprrwic z wklejdrln lub pqnirosa
nlm zdjaciem. Naler' 

^nf,ia 
uq?gQ m ro czr:

Diq, nie n.\,a lladow odeimia:
zdjqliepzyrxh.hniejesrp.ylsarc nq'a

chql7q na zdjQcie;
zdje.ie nie bylo {c,.Suej odeNde {il inncgo

dokmslu jest odci{nieta sucha pi*41 na zd.je
c1u 1 kane dokumentu; dolunrdt 7a*icn 

'szlsfkie klnl<i (sanmm*ane)l
- kartkj mlqndi6ionytcn wnumd sii lalki
sA^z),1e sF.ldlnq f ici4i

dokmorl nic nosi Slad6\ ususdia trcici kan
ki rDsiadajqznak sodnyj
- picczqtl.i q czlrelier

dokunstjcsl podpimy.

Dowdldobisty { mekkich okladldch kohru nc
lorego 2 wkletonlm zdic.iem i odciskin suc}cj ljc
czeciwbitej v t*i sgfib. abyp{rlowapi@4li mj
dowala si€ na zdleciu a dnga tx o{ a na dokumen
cie. tlokumflt tcn sldawmy byl w latach 1973
I 980 i bei maoin I sr)'cmia 2005 r

Dow(d osbsry w miqkkich okladk@h koloru lG
ldeso zc zd.jecieD przlm(l(olulm dtami w g&-
nlm pwtm idoln\n le*'m rogu i odciskidn su-
chel piNzeci sbitej s bh spc6b. lby E owa pie-
crFci mtdowala sie nd Tdjeciu a druea polo*a na
dokumcncie. Ilokundrt bn s]dlsey byl w latach
l9rjl 2000 i tnci *au ola I sq,caia 2006 i

])Dcrosy dorvftlNbsq'w niaklich oklalk@li
kol@ c/soDcCo ze zljrden p.4ooco*aym

nlan, tr simlm pnslm i dolnyn lc$,m rogu
i odciskrcr! echej pi{ztri 

" 
bitci {'€ki sp{xob. abv

E o{a piev{ci uajdoqdr si9 na zdj$iu . dne.
lxtora ru doh'mencie. DokumcDt psiada temir
waadici, kLoryloiczy sie w chwili osirlsnc.ia p'g
posiadea l8 lat. Dokument Fldawany blt do
31.122m0.

l. Dornd osbisry s fomie krl1y plastikowej.
Nalcy 

^'ntia 
trwagt na to czy:

- rxN iez.hnia dokurmtu j*t jednolicie eladld
i nic non Shd6w sklejdiq
- Frui'lhnia dokumentu w hieieu mjdora-
da siQ zdjacia nie jes1 wyhzumm.
D)kunrent l)osiad! tqmin wa2ndci.
rt Pszport Naley z{tcia uqnae m kr cTyl
- loiia rx)krysljqca kartke z damlmi oebo\}ri
nie nosi ihd6w odry\'mia:

lblia dokladnie prylc€E m calej pos iczcln do
kdnki. dokumeniawie6 wszlstkic kdtki (e nme
rcsme) kanki s4 /s4tc spccjalq nici4
- katki posiada,jqmk wodny, dokunenljst p,xl-

Pas4am w gEntor)ch oHadkach z nalim lltska
P@2-Ixxldita Ludorq re zljacidn pryldejolm
j Gtondoim)D pidz(.iqwlczdcie da. tlnrc dc
tycz{@ \4aicicicla de s4 |x)kr}te tirl4 Dokundr
posiada 1trnin $ltxrici l0 lar od daly sldaid

l'asTnort w elutox],.h okladkach 7 nali*n R6r-
pospolita I'olslo. Dde dotyozqce {laticiela sqpc
kiyte foli4 Nick6rc pdzporty ndj4Taiblio*oe strG
Dy z ddlni Faiadaca foli4wi{zanq leftokwczli
$ie z B lotcm, kon w skutek ulrkoweia doku-
mmn' moz se mM2yC. DokmeDt p6iad! reF
bin wamoaci l0lat od dal, qld;dria T.diecie nielesr

Paer.n s bdosacl okladkrh z rapirn Raz
rrslFli6Polsbzeslom$dryn zljccim. D.kmon
posiada lemin ernoici l0 lar od daly $}'daia
s- X{rta pob}tu adaziems. Taiblowdy doku-
ment ze zdj*ift. Naley 

^ 
oci6 uwage nd ro czy:

- Iolia nie Dosi ilad6w rc4,waria
loxiezchnir dokmortu tcst tednolide gladka

i nle n(Ni ilador sldqjuia
po"ieahnh dokmstu w neJso djecia nic

Dokuneff posiada lemin lahosci.

ss! j
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EWIDENCJA OSOB
DOKONUJ4CYCH WCI,4DU

DO DOKUNIENTACJI OSOB ZDAJACYCH

-- . . \.rni{o on,b!. ttora
{of,on{rd rgr4du

Nuwisko i PESEI-

*prostowanie
***y*xry*i::r xr5'*"&-

31.3{h
sti 6, $ 2;1. punki I

.icst: D.legli erl.J'lanidnj zgodnje z.d:aLL!, ,e AlLl.idl1i.z4.r do 10.:lt &ti vilantu.\rfth
Jrlrgahy, ndtatnla\t lLr4t.," prntl l0 ,.e.h Pra.edttu ,ie rlot..! r.\,baru t)ierr.tz)..h \rktl2
Storrn-\'s.erid sLltir \1l\r'u dokanlid .zlikov ie dai\ie!. st.\'dtz.t\z.nnl

poqiiino blt:D.r.sd., 
'4l) 

lannnl zeadrie. zdsdd4:e Odtlztd! li.za.r do 20 t.bnknr \'rldrid

te.ln.ga .l.legttu. rutoniusl li.za.) pondd 2l) - d\ttth hr\tLIna ,E datr.zr r.rbota litn \4r'h
rkldz Stt)\.ara\2atd. e.lzt. \'lbotu dakontj4.zlorkNie alo:r.itlc Skrydrr\.eria

sl i  1?. l l iur

jest: KotLk\ ctr.z'J q.anindn,d poiekt

pownrno hya: Kodcks.icsl oli.ialnic pr4:tlry przez Walne Zgromadzenie grudzic,i 200:

st l  Ivokl .dki

W \r),kazie nie Txnries/c1ono oddzjalu Katowicc.
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KSE w Lublini€ i

25 *,zeifia 2002 r Uch$ala Rady cl6wrej
KSE o po*olar iu Oddziah * Lubl in ic dh
WORD LubLin iWORD Cheln.
j patdzicmika 2002 r Zcbrere w),borcze
2 ndzidlem l4 czlo*6w orar DlrckcjiWORD.
\Vybrano wladze Oddzialu KSL { skladzicl
- ftczcs Nosak Sbristd\.
- Sekrcldz: Bd.szkiewicT A dur.

Skarbnik: Lis Bogdar.

D,tekln WORD, pan Darir& Podsla{,k! \'}
razil \rol( pe.hcj rslobracl oraz poDarcic dh
dzialalnosci Oddziatu KSE. tr4,ietoplan ]fac!
oddrdlu KSE.

30 kwieLni! - 4 maja 1003 i l{ad! OddTilhr
{rsz Dyrekcjq$ ORD orsuia]e {tad eko-
lenios'o *yoczlnkowy do Slowacji. Au(rii
iCzech (spm{'ozddie w z!14czen !u ).
,+ 7 gmdnir 2001 r Zoryanizowanie I Kon-
gresu KSE \r Lubliiric.

2 4marca200:lr W,vjazd przedshwicicli Od
dziahr KDE do WilM celen zorgaiiTo{ania
\!!tazdu szkoleniowego do Onodk. Egzani-
no$dnia Kicfowco\ w wi ln ic { ,dniach

Wszystkie spnw! dotycTacc dzial.lnoici od-
d21ah' KSE w Lublidejak ri$nict WORI sq
Da blezqco konsultowale i tr2gadniafc 7 Dy

OddTial KSE w Lubliiie b,al aktryny udzi,il
\  lV Vi tdzynarodoxyn TlgodDnr BRD
s diiach 5-l I k\rictnia 200.{ i.

N dniu:9 sqc2nia 2004 r nastqlrla zmima !r
starowisk tr Dyrcktor wol{D w Lublif ic obo
fiazki prej4l par Adm Kalino\ski, podtrzl
mui4c dobr4ws$lprllcl z Oddzi.lem KSE. lsr-
nieje sLny kont.k ponidzy Drrellorcn ['ORD
a lrezesem Oddzralu, dolyczqc! liet4crch za
du ord pracy WORD.

ia oddztah6w

Relacia z wyjazd6w szkoleniowych
W wiclu krajacl luropy kDLcrid. ktore ndle2!
spelnii przy ulsksniLr prarva jardy r6zni4 sie
miadz)- sob4. Egzdrjrnrdkrzy z wojewadzkicgo
Oirodka Rnchu Dtugowego w Lublinie nicli
okazje przckonai sie o tym na *lasrc oczr-. llrd-
czrs spoLkania w dniu 30 k$ietnia:001 L
NOirodkLr Szkolmia Kierowc6nwDohym Ku
biniena Slo\tacji roznawialio ibhach ifre-
todach 5zkolenia o@ cgzanino$ anid prryszb ch

IgzaNnatorz)_ WOI{D $ \polnie doszli &r $f io
!ku, tc progmy szkoleria kandydat6i! tu kic-
rowcos $ Pol\oc r67nl!-siQ przede ssz)slkin
liczb.-eodzin zaj(a obos,iqzko{ }rh. cz!\ r$e
riakursu nalrwo jard) s,.AuloSkole' m slG
wad, *ynosi Srcdnio 30 godTin wykl.do\ ill
godzinr,. szkolenia praktyczrego. Dla Dorowna
nia {,Polsce liczb( godzir za.jei reorelyczDych
ipraktycznych dla ka2dej osoby !stala ii{l},ul
du.Lnre nrstruktor pzy czlnr np. na krt ts dla
za.jeiteorerlcznych fic no2eblt onanrnic sz.
ni2 l0 godziq 2aS dla zlea lnklvcznlch nic
noTebya ona nuie]sza ni2 20 godzi!.

Z prybcTonycl liczb wyiika. /e na Slo\racji
$1ecej usaer pz,'klad. sir do s^olcnF p.zl-
szlych klercscoir. U Das oirodki szkolenio\e
realirujtltn)gnnr czesto \t poipiechu, bcz koi
cowego sprevdTiaiu \ricdzy 2 pos/czcg6lryrl)
przedmiot6$ nauczania. Ponoduje ro poznic.j,
zc kdrd)dat na kiennvcc m! tmdnoici ze zd!
nicm cgz&liru palistwowcgo na pra\o jady
{' osrodku egza'ninosania.

Na Slowacij cezminy odby$aj4sie w.,Atrloc
kole". Egzanrin lcorcb czry jest prTepro{ adza
ry za pomoca resnw pap,erowych. Tesl! te skla
dajq sie z:7 p)tan. W ka2dynr pueiu s4I od-
powled. oz.acTonc litermi a. b. c i tltko jedna
odpowiedi prawidlosa. Ka2deztykn jcsr oce
Dranc przez egzannaLda N skali od I do l.
wynik poz}f$ry otrz)rrje osoba. .iezeli ur-
ski nd egTanniic co Dljmniej 5j punkr6sr \a
ka1. B czas trsanir egTaninu rvynosi20 mniui.

Etl



w przypadku njc zdania egza'ninu Foretyczne
go o\obN zdajqca noze ppyslapia docgzaminu
lraktycznego (Da placu manetr roNlr I { ruchn
droeoNyD). Czasjudy qfnosi25 nirut. Zda
walnosa w ..Autoikolc nalrawoiazdy ulnosi
ok. 80%. Fszaminat,mnri s4 policjdci z ruchn
drogopego. W trakcie dyskusji pol jcjano-egza-

mifakvy o(* iddczyli. 2e !a ich pnce nie *?ly
\raj:l skarsi. Na Slow.cji za!{,iadcTenie o ukon-
czcnju kuNuj en * d2ne 2 la1a. W prz,qadku lie
zdania eezaminu wokresiez lat. onrby ubiega-
j4ce siq o prarojaTdy rovtarajq ku6.leszc,e

WAusti i jcdnonkq koordyrujasq $talkie dzia
ldla * zakesie szkolenia i egzmiros ania kan'
dyda16\,na kierorvc6wl es1 Kurabrilm ds. Bez
pieczmstsa Rnch! Drogowego (KVF) Szko-
lcnic i cgzaminowanie na plaso jazdy jest prze
pro*adzane w oirodkach szkolelia ljcu!ciw.
W dnnr 2 naja 2003 r praco$nicy woltD sieli
oka/je zaloznai siq 2 takim oirodkl€m szkole-
nia w Wicncr Ncustadt ]l Wiednid. w Ausbii
egzdnnt Leorlyczny od roku 1998 jcst przcpro-
wadzu] za ponrocq konpuFro$ego urz4dze
ni6 egzaninacyjnego. Tesl komputerowy sklada
sie z 28 pltan (23 plrania og6lne z przepls6w
ruchtr dogowego i 5 pyran specjarisiyczDych na
zdawm4 katceoria lrawajazdl). w ka2dym py-
taniu sq4 o4owiedzl, z czego liczba odlowic-
dzi pras,idlosfch jcst a6aico\ ana. Aby zdaa
eszamin teoreryc2ny nalezry odpowiedzici pra-
widlowo na co najtnnicl 80% pyta'i.

Kandydaci na kierowcfi! w .Jab^chulc I Ialtdu
w $ icncr Ncustadt sq s7.kololi I eg2aninowa
nie na tych smych teslach. Baza p)tal sklada
sie z ponad 2lys. pl1a,i. Na kalegorie ts (kls
se B) cz.s t$ anla eSzamtnu teorelyczncgo wy-
nosi 45 N!ut. a cgzanrinu praklycznego 40 nn
nul. w Lyft I 5 ninul na placu mdesroFym t7!
Odbtvuic spra*dTenia pdazdu Itodczas spo
tojnej jazdy (wykonuja podobre mucN'r jal
w Ploscc schcmat {, Tat4czenlu do sprawoz
dania) oraz 25 miilut w ruchu droSorv)m. Zda-
wahosa w ,,Flhshulc Haltau q wieserNeu'
stadtxynosl okolo 85%.

W dDiu 2 maja2003 r prs.o*nicr WORD Ln
blin mieli tez mozliwosi uczcshnczya $ poha-
zic Da lorze polli7gu i jrtdrch pr6bnych w Te
esdorfk. WenerNeustadt Tor tcDjcsi zlokali-
zowdy Mpowierchni l:l hcklar6w. Dojazdy
na tyn torze kieroqcy sa przySotowy\luj we-

dlug uslalonceo programu. Natpienv sq Tapo-
zlawani Goretlcznie z trudnFl watunkdijd'
dy, a potcm bid{iuz czyD,! udziat w jczdzic
probnej v fudnych wanmkach drogo{ych
symulu]4cych na lowierzclli jezdni poSlizg ord
oshe zakrety isLrone wTniesienid.

Podczas poblt! na Slowacii i {' Austfii cgzaDii
natorzy WOIiD zapo2nall sier6{nle2 2 rozsiq-
zdimiuklados koDiurlke)rlych slrzyia.lq
clch be4ieczenshu ruchu drogolegos aglG
meracjach miej skch i s6rsrich omz z zasadui
organiTacji .uchu uwzsl€driajqcyhi ochr('rl
pieszych irowerz,vsl6w. Reasunul4c proSram
pobltu na Sbwacji i w Aust ii r iat istohe s a-
lory szkoleniowo poaawcze. a doS$iadcze
nia zdobyre podczas wyjazdu bd4 poftocne
w procesach dostosowania bezpieczenst{r
i fiDkcjonosanld ruchu drososego do regul
obovlqrujqcych w Unii Europej skiel

.trd,nlar No,u( metla|| Kthdila
Lublin, ll 05.2041

Zdjt.ia czlonk6w oddzirlu uczestniczQcego

' 
szkolenirch ryjaTdo*ych unies,c2one 1{



Serwis inf

kwiecie6-mai 2004

I

W dliach l-l ksiehia 200.{ w SLar} ch Jablon
ka.h. uoj Kuja{sko-PoDorskic. odbylo sie \e-
mi!!rn'm szkoleniowc. zorganizovanc przcz
KSE. organizltoreD seini,rlriuDr byl Oddzial
KSI w Olszlynie Tcnatem przesodnnn bylo
,,slrzQganic r rozprzeganie pr.yczcp oraz htuno-
wd'e asarrnc W spo*ann, {zieli !d7ial ce
aminatozy z 45 WO R D-n{, (nie uczeshiczyli
przedstawiciele Di.in. z WORD wllbrzJch. Je
lenia C6tu, Kiehe. Nos,y Sqcz) W zajtLyh \ta-
nowrku uc^nn jcv byli pr2eciw *pNadzedr
od I nrliab.r zadai ze sprTegaDm ihanDwania
a{ar,vjnego. Niczalcznie od \rafo{iska po
prredstawieniu nelodlki prcz przedndwi-
ciclaMinisle.\tuaInfiastruktu tbmasTaPi41
ki odbyla sie dyskusja. Wypracowane rosLall
pfopozycje. kntc przekddo do MilislcNnva

ll
Rada olo\rna podjdd nastepuiqce uchedly

L t jchsala o po$olanlu Oddzialu KSFI

2. tlchs ala o tcnninie zebEnia sprawozdavcT1!
{'yborczego uptrya kadencjr uladz KSE
Ilsltrlono lcrmin 11'esien 200.1.
.1. PodrQro decyTje ouczestnictric KSF wKoD
gresie CIICA w dniach 26-29 na.ta b.r. kr(ty
odbQdzie si( $ Warzdrie. Zgodrie z lnicnryll
zar)roszcmem orgxn'arcra. w rorgrese urle\t-
liczyt bed4: Wlxdysi.w Dro7d. .,af Curud..

,1 I'odj elr zostala decvr]a o kontyf uac.li wyda
$aiiabnrle[tu..Lgzami,rarof ' do konca kaden-
ctr, lros adzore sa_icdroczefiie n)7mory z KSD
o wspnlnym syd.{ iniu biulct}nu.
5. Podjtto decvzie doryc2lctl rrodukc ii aacz
tu \ymbolizujqcego zaqod cgzaniialda DuTa
lilera..ti' ra tlc znaku..Srol"

ormac;finy
$Q"*r,*y *t*vr*.S :tS il

6. Dok.nafo wstapnego lyboru cgzaninakts
16\rdozespol6e ds. Le\t6\riprognn s wspol

7. Zepclowtuto o ziitensynkoqmie piacy zcsto
16\ po$(tanych na scmimriun s l.ubhrie.
8. Rada Gl6irn. przedyskuto{'ala $. iosck Od
dzialu KsF s Kiclcach dotyc,accgo sepdracji
Stoirarzts2enid v Oacach legnlacljnvcrr Mrij
sler\tsa lnf.dtrl<nrry $ zakrcsic szl<olenia ieg

9. PodDisano unorve o r\tolDracf ponriqd/)
rTS a KSE.

I I I
Rada Glowna pn)tradzr svsr€m ),c7nc fozmo-
*y i korcslondenL:te z Depatmenrenr T.ans

lorlu D.ogotrego Mrnistesl$a lniastruklury.
7mrcr7ar4c. do $y dro\ranra nouch lbrm
wspolpricy. w cTcqcu b.r przesidzide jesl

tiervsTc spotkinie z.inte.eso*alych s1ron.

$\i nastgpnym
Ill";]}*|x* i::. t*1"

E1l



Koledzy z O ddzialu Stowarzyszenia Egza mi nator6w
w Lublinie w czasie wyjazdu slu2bowego

#4T-

Austria

Slowacja



O Wyka: Oddzial6w Krajowego Stowaftyszenia Egzaminator6w

15-103, Bialyslok, irl. lAmiiWojska Potskiego 2
43-316, Bi€lsko-Biala, al. Armii K.ajowej 220a
82-300, Elblqg, ul Skzydlata 1
80-067, Gdaisk, ul. R6wna 19/21
66400, Gotzdw Wlkp., ul. Podmiejska 18
40-507, Katowice, ul. Ffancuska 78
25-420, Kielce, ul. Domaszowska 141b
30-717, Krak6w, ul. KoszykaGka 33
38-400, Krosno, ul. llli9sowicza 4
20-218, Lublin, !1. Hutnicza 3
91-729, tdd2, ul. Smuha 28
33'300, Nowy Sqcz, ul.29 Listopada 10
10416. O'sztyn, ul- lbwarowa 17
45-233, Opol€, ul- Oleska 127
07-412, Ostrcteka ul Rolna 30
40-507, Plocft, ul. Otoliiska 25
37-700, Przemy6l, {]1. Topolowa 7
35-50 t , Rzesz6w, al. Wyzwol€nia 4
08.110, Siedlce, ul. Partyzantdw 14
98-200, Sier€dz, ul. Warszawska 4
96100, Skjemi€wice, ut M C Sktodowskiejg2a
76-200, Slupsk, ul. l\,lioroslawskiego 10
16-400, Suwatki. ul. Warynski€go 24
71-682. Szczscin. ul. colisza 10
39-400, Tamobfteg, ut. Sikorskiego 86a
33'104, Tam6q ul. Okrezna 1
87-100, Toruri, ul Polna 107/109
5&3M. Walbrzych, dl Wysock,eqo 27
87-800, Woclaw€k. ul Zielna 2/4
50-507, Wrcclaq ul. Ziebicka 34-38
22-400. Zamoga, ul. l,lQczennikdw Rotundy 2
65-339, Zielona G6ra. ul. Nowa 4b

Ryszard Slankiewicz
Edwafd Kasprzyk
BiedulsklHenryk

Wojciech Kaczmarek
Lech Szczyg e ski

Ryszard Wachow cz
Tonrasz DziLrganowsk

Jacek Dyle!

Stanislaw Nowak
AndlzejKawcryiski

Henryk Radornski
Karcl lrl.okon

Grzego|z [,4ichaiak
JeEy Pomajda

Adam Balut
Stefan Kukla

Bogdan Kaczan
I'lenryk Skrobisz

lvanrred Szllc
Slefan Lukawsk

Lestaw Wia2ewicz
Pawel Rosik Rosinski

Jan Kornas
Piolr Lica

Jan Gurazda
l\,4arek Plak

Marian l\,4oslowy
Jacek 2arQbski

Roman Uzdzicki

WORD-y, kt6r€ nie posiadaje oddzialu.
Koledzy - zapefniamy biale plamyl


