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malnoi6 szczegolnicw zakfesie kal. B. PIa-
wie kazdy dorosb Polak rna rq kategoriQ.
Posiadanie prawajxz dy na *szyslkie kate-
gofle loJuz problen. Picrusz) problem to
czas proces len lrwr w zasadTie parg lat.
drugi problem mn chrrakter finanso\r)
koszt takiego predsi!\yTiEcia 1o zailn!esto-
$anie kilku lysiecy zbtych. Trzeci to zx
pe\lnienie nrozlirvo(ci sukceslqnego do
kszralcania sia $ tcj profesii

Bycie dobrym ki€rowc{ to z! malo, by-
cic bardzo dobrym kier')wc{ to oborriQ-
zck przyszlego egzaminatorn.

MyLilby sigten. k1o salzilb}.2e iviedzazdo-
blta na kunach pr,rwr i rzd) rest wysnrcza,

Jqcq dla przyszlego cgz.tminriora. Zagad-
nicnia z$iAzane z zasad.mi techniki jaz-
d}j budowf pojazd6w to oddziclny ob-
szarj kt6ry oborviqzuje przyszhgo cgza-
minatora. Dlalego bardzr) czesto egzami-
nalolzy sa bieglym i s{do$ yrni rzeczoar. 

"
cami lechniki sanrcchodowel c4 w zirl.rt-
sie rekonstrukcii s.ypadk6$r Fakt ten do
daje egzaninntorowi preltitu i rriarygod-

Jeszcze $ieksze slmagania ni7 wiw do-
t_vczE znajomoaci przcz egzanrinatora pra-
wa o ruchu drogolym. W tym przlpadku
znajomosd m sta\ria egTa'ninatora w roli
eksperta, a *iec i irterpretatora pral'a {
varunkach drogowlch.

Log'cznq konsek{encja jcsi hiegla znajo-
moia obox'ivujAclch ak16w pm$ D'ch: pra-
ro o ruchu drogo*ym. inshukcji egzaml-

l. \,lymogi merytoryczno-etyczne

trgzrminator to brzmidumnie, chodzi o
to. rbJ nic brzmialo a tlyk' dum{, nic b)I
to frnz€s { rzecz}rvistosr:.

Ab] l.tk siq stalo musrln) wicdziea. kinrje-
sLcanry. kim poNinniimy by6, co musimy
zmic'ia. aby ten eliramy z$6d s ykon)avai.

Zapzegnieci$ kieral dnia codzien nego nie
ra\szc manrvczas i ochot! na rozs.aTania,
snucic rcfleksj i i $yci4ganic sr nsk6w Dla
nas sa'nlch oraz dla dobra WORD 6w.

SprdbujmJ uzm!-sloNia sobie kim jeste-
smr. na czym powinnism] sif 2n.6, co
umie':. czego sie od nas ocz€kuje.

Egzaminator to 7aw6d interd] scyplinrr-
nv. Eteken] pfacy Stowarz) szenia na rzccz
(rodowiska eszaminato16$ jest m.rn. usank
cjonowa e p.a$re za\r'odx egraminarda
i $pisanie eo do rejest"x za$odow. Nasr.l
pilo ro $ 2002 roku (Dz. U. 222i02 poz.
l86tl Rozporqdzenie MinistraPraclr i Po-
lityki SpolccTnej z 10.12.2002 L. grupa
2153. Pelna naz!,!a brzml ,,egzaninator
osdb ubiegaj4cych sie o uprarvnienia do
kierowania pojazdem".

I nterdyscyplinarn066 u$?runko\ anix pra{
ne l sa\rranc 

'nu 
\r]mogt ro podsra$owc

elemenl) tworzqce caloksrtalt s) hleiki eg-
Tarninalo . Uzupelnienien pow]2szych
c4nnikowjcst wlasna osobowosa. W pcw
n] m noncnc'e kto wie czy nic nai w rzniej

Punklem w)ji.ia w karierze egzaminaroa
iesr posiadaDic praNa jazdy. Pozoma nor
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Wymogi te w]'lrruszaj4 obowiqzek perma-
nentnego doksztalcrni$ si9.

Przcprowadzenie egzaminu to caloksaah
dzialai. kt6re najcz€icicj okreSlamy meto-
dyk4 egzaminowania.

Mcrodyke mozna opisaa. mozna na\r'et
zgodnie z opisem poslepo$,a6. ale ro nie
'w s4stko. A by egzanin mial ..ludzkq twarz '
nrusim) ulrzgl€dniaa aspckly z zakesu pe-
dagogiki i psychologii oraz \rlasne do-

Udziclajqc inslrukta2u, infonnacji czy wy-
daj4c dyspo?ycje musimy panietad. ze w
gupie zadaj.L osoby \l r6znyn s ieku o roz-
nyn poziomie intelektualnym. Problem .|r

t),n. aby egTaninowani odbierali dyspozy-
cJejcdno?nacznie ibyli pEekonani, ze dys-
pozycie te wydane zostaly w dobrej wierze.

(G4, n^riny o neto.bce egzaninotra,lia
nusinf ifidtlonbod i niac neb&k<joko
lystem eg:aDtinowni.t \| aryo.ciu a ilst].uk,
qe lgz.Mino\:ania o.l netodyki postQpotrd-
nu egzantnatoru w .zdste eS.autnu).

Metodykt postepowania to spos6b zacho-
wanla srQ cgzanrnaroram.in. na placu (bez
zbednego biegania, dwuznacznego nacha-
nia rekoma, pokvykiwania itp.) w procesie
wydawania dyspozycj i i omawianiapopel-
nionlch bled6\ w czasie egzaminu !v mie-
Scie, w lonou podsxnowrnie i ogloszenie
wyniku. Nale7y \r sposob jednoznaczny
ocenia |ang€ bledu (bl4d malt usterka,
xchybicnie. bl.rd podstaw oD ). bl4d po\r'az-
ny (gruby. {ykroczenie drobne. podslawo-
'we. zxsadnicze. dyskwalifi kuJqce. zagroze-
nie polencjalne cz)- bezpo(rednie).

Podsumowanie egzaminu jcst zlviqzane z
podjecieln decy,ji. decyzji adninistrac)'j-
nel. Dccyzja tajest podcjno$ana \l imie-
niu Pansrwa. Egzaminator staje si€ \lj€c
urz€dnikiem. Przeprowadrajq. eszaminee-
zaminalor staj e sie tunlcjonariuszem, czyli
osobq publiczn+ Slruacja sras,ia przed eg-
zaminalorcm nowe r,yz\yania. w ten spo-
sob pojawia si€ ro$e wcielenie egzanina-

1o|a: €gznmioator urzednik - osoba pu-

Tu sit klania r6wniez Kodeks PosteTorva-
nia Administracyjnego- Kodeks Cy\ri1n),,
Kodcks Kamy to niekiore rylko skutki
usyruowania egzaminatora j ako osoby pu-

Wakrry urzednjcze muszE sie przcbzya na
bezbledne \rl,?elnianie dokxnenl6w i bez-
\rzslednq realizacje obo\rivujqcych ptze-
pis6$ a szczeg6lni€ instrukcji cszam ino$ a-
nia. RestrykcyjnoSi instrukcji cgzaminato-
ri. j ak r6Nniez druziacznoia zapis6s stwa-
rza lviele klopot6* egzarninaldom $ ln-
strukcji Bgzaminowania. Syluacj a raka sta-
ia sigj ednym z czlnnik6 w nadszarpni€tego
autorltetuegzaninatora- Egzaminatorprze-
strzegaJqcy pravaw zakrcsic egzamino*a-
niaJest g16M)nl winowajc4! zamiast auto-
lt'tetu spotyka go S,lko gnics, zdajqc) ch, na-
rzekanie o6rodk6w szkolenia i nega!1,!ny
odbi6r opinii publicznej.
(KSL utilnie pru.:uje nd.l zmianq s$tenu
egzauinohqnia. W tei sptu||ie zlo,one zo,
tt.?lf pryjektr do Minbterst||d hfrastruk-
tur.v, rlo KS Dlrekttrr;||, ITS u, Sto)raq,-
reni.:t Oircdk;'| k\ztalcenid Kkrc\r.:o\r,
iQ. Ndd/zEdnfn celen tuch ,nid jest ,, nie
karut" Iec, o...ni^t).
Koleinyobs?ar \liedza,Lt6r4musiposia-
da6 egzaminator to umicjttno66 pracy z
komputerem i znajomoia obowiqzujacych
w WORD-ach programow

Jaki powinien byd egzaminator?

Oprocz wszechsrronnej wiedzy, egzamina-
tola pot!inny ccchowa6 m.in.:

- rrola samoksztalcenia i podwyZszania
kwatifikacji s arunek konieczny utrzy
mania au|orytctu * zakresie\liedz]!
( P oara k s i e zd trzf Mat ! rr tt n pa ds td
w)rym.lh eqzamindtorl trdtltnku. Od
poviedtlie ptrepbr !rui/rne obliguj q es
zan i na I oru.L] poltno tzc ]1 id ktt u I Likoci i,
np. trv.lniawe szkalenia ka;tlego toku,
sd"bksztalcetiia \r WORD.
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KSE dla srych czlonkri'| pE\rttuk .1o-
.ldtl@w szkoleniu. Szkolenia k sq konse-
tulnci.rpEietega prze sto||atzyszenic
p,osrulnu jak fttwie, rynag;\| UL.

Dldtega dla .zlonknrr sto||dlzyszenia
przefi.lt1Jc sie qH sfi1di6n' || celu uz!-
skaria tftulu egzamin.toru dudltor.l
lako pa.btawowego stapnid I pncesie
pohlas.en id \riedz!. Prze||i.lujen) a.l-
l:ielne t:kolefiio dld duut\tor6t, audt-
t.r6|| trcnerorr, du.lltor6|| b/d i dud|-

- dobre zdrowiei \\, praklycc 80% czasu
pracy wykonule egzamina&r na 7e-
\rnalz. u, zmieniajqcych sie warunkach
atmosfcrycznych, musi podlegaa bada-
niom os6lnym jak i specjalistycznym
psychologicznym, zgodnie z Usta{q o
Tr.tnsporcie po 65 roku zycia co rok.
Przy okazji 80% czasu pracy na ze-
wn4rrz, w sloncu. uietrze, (niegu a
BHP-ovcy xznaje so jako p6co\1dta
unryslovego. Nie nogq znaleti fonnuly
prawnej oprsL'j4ccj ten zaw6d (kierowce
nmiejE policje drog6wki tez anasnie).

- dunr sprawnosr: fizyczn!, podzielnoS6
trBrgi i refleks;egzaminator musi pre-
cyzljnie odbieraa informacje. dokony-
waa obserwacji w czasiejazdy, zapew-
nia bezpieczn4 jazde. Egzaminator po-
dejmujEc blyskawiczne decyzj€ nusj
przewidziet j ej nast9pst\{ a,

- duza odpornosr: psychiczna; jak malo
kt6ry za$6d polega na be?posrednin
kontakcie z osobq w specyficznej slru-
acji oceniania i podcjnolvania declzji.
Takich sporkari B roku egzaminator ma
ok.3 tys.

Kitzdy {yjaz d do nir-sta to nowa, nie za-
\sze do przewidzenia sltuacja. To po-
prosru stan pilota samokrru pasaTerskie-
go. Nate sytuacje naklada si€,.obciqze-
n'e dzienne egzaminatora", tzn. liczba
pPeprowadzonych egzamin6*: Oddzi€l-
nym aspeklcm jest przekazanie negatyw-

nego $ynikx i spos6b odbioru tego \1y-
mlru przez osob€ zdajqc.L

- odpowiedzialnoa':i OdpowiedzialnoSa
l'ynika z wielx uwarunkowa,i ale \l spo-
s6b szczeg6lny powinien nam plzyswie-
cac fbkt, 2e podjrta decyzjajednoznacz
na z pojawieniem sie n. drogach publicz-
nych danej osoby jako kiero$cy i pyta-
nie czy ia osobajcsr w stanje samodziel-
nie szybko i pra$,idlowo podejnowaa
decyzje. W zakresie $yzszych kategorii
pnwajazdy to decyzj a na uzysl-anic no
$ego zawodu. Za*odu trudnego, odpo
wiedzialncgo i ryzyko\:r'nego. lslotn4
sprawq jcst r6wniez odpowiedzialno(a
materialno-priwna egzaninatora,

- obiektr.fiizni Prcblen wielowEtkowy i
rrudny. Obejmuje on zar6wno sftra od
czua i uprzcdzen, z kt6rymi n'rusimy de
sobie rade. wlasnych slaboici i obci4
zei sytua.)jno za!,!odo$ych. Odciecic
sie od lych uwarunkowai to szluka.
Przede \rszystkim wazne j€st ablsmy
lnieli wolq i mozLiwost obiekt!$'nej oce,
ny zdaj4ccgo. MoTli!\,osci lo m.in. zdol
nosa oceny po przeegzaminorvaniu np.
l6 os6b bez przer$y.

- kultura osobistri , kultura osobisla to
klamra spnlajaca i r?utujqca na relacjc
egzaninatora do zdajqcego i odx'rohic.
To zachowanie. ubi6r Kultun osobista
1() r6wnic2 spok6j \qt*'orzona ahosft
ra.zdolnost i \l, o1a rozstresowania. Opa
nowanic i uprzejmos6 pzy zacbowaniu
shno\yczoici. Kultura osobisra to szacu
nek dowied4 i umiejetnoscj zdaj4ccgo.
(cbociaz niewystarczajEcej do zaliczcnia
cgzaminu). Kultura osobista 1() paltner
stwo i zrozumienie. bez pr6b upoko.ze-
nia. zdaj{cego; {aeszcie kullura osobi-
sta to gra cia1a, gesty, chX
uczciwosd; pozomie rzecz oczys,ista.
Rzeczl,$ isio{6 natomiast skreczy. a ula
iciwie krzycry Bolesne sygnaly o korup
ci i. poj awiaj e sie na lanach gaz ct. !v ra,
diu. w telewizji.



Nie mozna przcj(a obok rych sygnal6w
obojatnie i m6\'ic.2ero nas nie dotycz]:
To dot) czy n$zcgo 6rcdowiska, a $ i€c i

- W celu zapobiezcnia tym negat).lvnym
zjawiskom MTiGM \\ drozl lo odpowied-
ni system wynagradzania kierosc6w.
Jaktolwiek systcm ten nie g\r'arantuje
100% lik$'idacji patologii to jednak w
bardzo duzyrn stopn iu j q ogranicza. lnna
spra\!3! ze !! lvielu przypadkach o tych
podslawowych przeslantach zapomnie-
li niek!6rzy Dyrcktorzy WORD.

lnne mechanizmy. kt6re majqpuypomina6
o uczciwosci egzaminatorato dzialania or-
gan1zac)tne Dyrcknra WOR D I ikviduj qce
mechanizny korupcyjne.

Srodox'isko eszaminator6lr'. a w szczeg6l-
nosci KSE podjek) dzialania samooczlsz-
czaJqce i przeciwdzialaj4ce nieetycznym
zachowaniom egzaminator6w. Po szerokiej
konsultacji pr4,j€ty zostai przez stowarzy-
szenie Kodeks Etlczncgo Egzaminatora w
grudniu 2002 roku.

W dniu 07.06.2001 roku na spotkaniu w
Carbiczu podjale rostalo slanowisko w spra-
lrie przedsie*zjea korupcyjnych. Zadne z
tych pfzedsie$ziea nic bedzie skuteczne
jeteli m], kazdy z osobna ijako ca1oft nie
povieny,.NlE'.

l l .  Uwarunkowania
charakterologiczno-osobowe

Temperament, zloS{
Z&howanie sie egzaminabnwprocesie eg
zamino$ania jest rlnikiem 5wi{domych
dzi$lart oraz urvarunkorva6 emocjon:rl-
nych w-anikajqcych z temperamentu oraz
wyniku wr''musze6 zaistnialvch podczas

Swiadone dziakni€ ro calokszla]l zacho
rJan u ynikai{cych z metod}ki egzamnrowa
n'a. zasad postepowania, kultufy osobistej

jak i woli stwozenia odpowiedniej przyja

Zachowania sq najcz€Sciej efekten pracy
..nad sob4' systematycznie wzbogacanc
wraz ze zdob)'wanym doi riadczeni€n i sla-
wianych pzed egaminatoren \r ynog6w.

Temperament natomiast to cechy genetycz-
ne. kszaftujqce obraz charakerologiczny
egzaminatora. Literarura $ )r6mia czlery
podstawo* e rodzaj e tenperamentu:

- SANGWINIK
optym ista, radosn). umiel qcy realizowaa
swoje cele. dzialaj acy dynanicznie.

- MELANCIIOLIK
depresyjny. nic wicdzqcy co chce osiq-
gnqa w zyciu. za wsrystkie niepo$odze-
nia obrvinia inne osoby, nalo Lrczucio-
w)! maro aK.Ivny.

- CHOLf,RYK
impulsywny i dra2liwy, robiqcj'v,iele rze-
czy naraz. ma zapa] tllko na poczqtku
rcalizacji jakieso( zadania. czesto popa-
da \r konflikty.

- FLEGMATYK
powoln!. malo pobudliwy iecz konse-
kx entny x' dzialaniLr.

w pewnym zakesie nad temperamentem
mozna zapano!,! aa. Popra* ianie mtury j es1
jednak bardzo trudne iniesiet) niezdrowe.
\r' szczeg6lnosci gdy lxsnny zmieniaai4
na rzecz pracy za$odowej. Bardzo czQsro
staje si9 to konieczne.

Wymuszcnia zaistniale r' czasie egzami
nu to nastgpny czynnik $pb\l aj 4cy * isld
ny spos6b nanasze zachowanie. wkonse-
kwencji powstale sytuacje spotQgowxnc s4
bardzo czQsto tenpenmenlern. mog4 po
\iodo$ad zdeneno\lanie pzechodz4ce {
zloia a nawe! agresj€.

Zlosa to wyraz emocjonalnych zacho*an.
J€st zJawiskien naturalnyrn polegaj4cyrn na
odbieraniu,prlelwarzaniui * konsekwen-
cji \yra2aniu najczlaciej niepozqdanych
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doznan. Zlo$ jest stanem nieunilnionym.
Przed egaminalorem staje tudne zadani€
Tapanowania lub ograniczedaobja\'6r'zlo-
ici x'acholvaniu. (Temato*i ,,zlo3a" po
(wiecone bedzie oddzielne opracowanie).
Bardzo \!azne aby ztos6 nie przeksztalcila
s'€ $. ekspresje zbici lub co najgorsze w
agresje. Przyponnijmr ze agresja ro inten-
cionalne (nie zawszc irviadone zachowa-
nic, majqce zaszkodzi6 komu6 lub cze-
mu6).
Tej zloSci zwanei ngreij{ eszaminator
musi n{ zawsze sit pozby{.

lll. Uwarunkowania osobowe

,,Jakim Cie widzQ takim Cit pisz{"
To staropolskic pryslowie w kr6ikiej for-
mie mowi nam lviele. .Jakie cechy chcA u
nas $,idziea zdaj4cy zeby niezale2nie od
$rniku egzaminu Ii16$ili o naspochlebDie.
Nie bronnry sir przed pochwalami, dajrny
szanst rvymzanja sie pozytyNnie o Nas
swoiln zacho$,aniem, gestami C ezyk ciala)
oraz kx llur4 osobistq.

Pamigtaj *'iQc przed egzaminem:
. ftnie.hatmy sie zachecaj4co.
. traktujln] zdajqcego po partnersku,
. nie przyjmujmy postawy lekcewazqcej.

aroga cki€J! agrcsywnqi.
. ..nczu!\,ajny ' sic r! ..sk6re ' zdajqcego i
mysl. co by w talici s)tuacj i sprawilo naln
pEyjemnosi gdybyamy 7am ien ili si€ ro-

' dobrze ptz emyslny Nlasnc sugestie. sta-
mnn'e przygorujmy sre !

. skonccntrujmy si€ na najwtnjejszych
spuwach na raz mo2na oln6wia iylko

. nie rczdrabniajmy sie,
JeZeli chcemy byd postrzegani jako
osoby kompetentne, to:

. b4drrny nili.

. u2ywajmy\1 pelni T ozunialego jezyka,

. podqzaJmy tropem nySli zdai 4cego i sta-
rajmy sie go zrozuniea rozrvia6 jego
$qtpliwoSci.

. nie,,wcinajny sie"; wjego wypowiedzi
po to. by lozpoczqa wlasny monolog,

'nie pozujmy na osobe bez rvrd napo-
mknijmy o s$oich galhch. bledach a b€-
dziemy lubiani.

. nigdy nie starajmy sie bya dowcipnikosT-
tem zdajqcego. nie bqdzny zlosliwi,

. nisdy nie ponizajmy i nie upokarzajmy,

. nic zrzpdtnn nie gderajmy. nie narudt-

. m6wmy wprost. nie kr96my,

. nowln] w pics,s,ej osobie: ja nyile,
mni€ sie wydaic.

. nie oceniajmy zdajqcego.

. chr.l almy wszysrko co da si€ pochwalia-

. pami€tajny, 2e Jeili cgzam in ma zakon-
czyi si9pozyq\rnie, cnDcjepozyl,lvne
zdajqceeo nxsr4 przcwtad nad nega-
q4rnymi.

. egzamin por| inien zakonc?y6 si€jakim(
pozlt'$nyn akcentem z Twojej strony

nieal€znie od koncolvego efeku.
W odbiorze zernetrznlm bardzo waznejest
nasze zachowaniewyra2onc w ruchach cia-
la, gestach i nimice czyli ..jezyk ciala". Za-
cho\r'anie ro sprzyja powstawaniu ptzyja-
cielskiej i pzyjaznej almosfery.

Jeieli chcesz aby odebrano Cig jako
lastawionego przyj ainie stosuj nast€-
puj{ce gesty i zachowania:

l .Twar iglowai
- patz na t$,ar drugiel osoby

u$niechnij sie
knraj glowq. gdy mowi druga o$ba

2.Rece i  ramiona:
nriej dlonie otllarte
od czasu do czasu do*nij rek4twarzy
nie zakladaj rqk

3. Clialo:
nie zakladaj nogi na nog€

l {# I



- lckko pochyl sia do przodu
- prybliz si9 do drugiej osobl,:

JeSli chcesz sprawi6 wraZenie wiary-
godnego zwr6d uwagg na nast€pujq-
ce gesti:

l .Tvarz i  glo\r l
palrz x ocr] drugiej osobie,

2 R€ce i ramionx:
- n1e dol]klj r'vazy rakq.
- jeili sroisz s$obodnic. trzynai rece

zBlu.

LCialo:
gdy siedzisr. prTechyl sie do rylu.
trzynal nog' prosto przed sob4.

- gdr sLoisz. st6j proslo,
- umlel Dagllch ruch6{.

Jcsli chcesz sprawi* Nr:rienie u\r aZnc-
go sluchaczn stosuj nast€puj 4ce zasad) :

L l'$arz i glo{,tl
- gdyshrchasz dmgiej osoby- parr na

niq pLez trzy cz$arte crasu
- przechll glolvE lekko w bok

2.Rtce i rflni{rrai
- przll6z dkni do policzka,
- poroli pogladi si9 po brodzie. lLrb

L'szczypnii nos miedzy oczami. je(li
nosrsz okula,l,. zdejnij lc.

i. Cialo:
- gdl marvisz. pochll sia do przodu.
- gd) sluchasz. pochyl sie do przodu,

D'c poruszal nogann.

lV Reasumuiqc

Ilozemy zada{ sobie pytanie: czy jcdna
osob, moic podolaa l-r'lu rYtmogom?

Udziclcnic bezk{'t}cznie nri€rd,{ccj od-
powiedzi b]{obJ nieuczciwe. Trudno $}-
mag{.. .by katdy egzaminator poriadal
wszystkic opilane zalef. $hznejcst nato-
niast, {b} dostrzegal wlasn€ brrki i de-
doci{gnifcia.Analizowanie i korckta Ia-
snych uj€mn)ch cech, N tym ccch osobo-
wlchj umottilia zbliznnie sit do *zorca
idcalnego.

D{zenic do idealu musi bJI zwi4zane z
przeslriadczcniem, te podjfta przcz cg-
zalninatora dec]zia nie jest obarczana
uprzedzcniem cz] zloSliso6ci4 i aby ta
dccyzja byla trafna w kontckscie rvizji
zachowaii prz$zlego kierowcir



Sd Kongres CIECA
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Warszawa, 36-29 maj 2OO4

W dniach 26 - 29 mitir 200.1. odbyi sie !r
Uhrszawicl6 Kongres CTECA. kt6rywrym
roku organirowany byl przez Krajow{ Rade
Bezpieczerist$.a Ruchu Drogowego oraz
DepanancnrTransportu Drogowego Mini-
sterstlva lnlias|r ukrury.

W Kongresie, jako zaproszcni goscic uczcst
nic4li przedsawiciclc Rady C]&vn..j Kri
jox!-go Sto\rarzyszcnia Egzamindtor6$, Kan
d,vdalo$ na Kicrowc6w i Kierowc6$,:

wladyslsw Drozd Prezes
HenrtLRadomski \\'iceprezes
Jan Gurazda $iiccprczcs

ClliCA - ConmisionlnrmamnalcdcsExir
nens de Conduirc.\uromrbilc (Miedzyna
rodo$a Kolnrsja ds. cgzamin6w na pn\vo

Jazdy).  Polskaicst .Tbnkiem CII- lCA.

CIECA jesl niadzynarodo'v4 organizaci.!
zrzeszajQcq instylucie rz4dowe i l]ozarzaj
dowezajnqqcc si€ ppeprowadzan iem eg,
zamnow parislrlow) ch na pra{ o j udy. prc
blenaryka szkolenia kandydatow na k ierow-
c6w orazbczpieczenstwenr ruchudrogowe'
go.  ktualnie czlonkani CIECA sq illstv-
rucjc,ll kraj6lv calego s$ia!a. organiza-
cja |ajcsr liderem w dziedzinie badai nad
systcmami egzaminowada i szkolenia, aod
l9q.l rokujest parherem Europejskiej Ko-
misji l-nergiii Transportu w tymzakesie.

Tematenr prewodnim Kongresu bylo:
t' Begrierteistwo ru(h u.lrogo|'cgo w roz-
s.enon ej Un ii E utotcjs kiej "
Udzial w Konsresie przedsta$icieli Krajo-
scgo stowxrzyszcnia Egzam inaiir6\r po-
zwolil na zapoznanie sie z o-solnoeuropej-
skimi trendami $, zakres ie poprawy bezpie-
crens(waruchu drogowcgo orazprocesem
unifikaqli ksaalcenia i egzamnowania kn-
dydat6w na kiero\rc6lr ikierowc6w

W czasre obrad Kongresu zosialo w]'gloszo-
nych szcrcg rclcrariw przezprzedsrawicie-
1i poszczeg6ln]'ch par'Nn{ i instytucj i bior4
cych udTial w obmdach.

Jako pieNszy rettml $)glosi] A. Crrzcgor
czyk. Dlrekor Seketariatu l.,-rajowej Rady
Bczpicczcnstwa Ruchu Drogo\r'ego ni.: Uez-
pieczensnvo R'rchLr Drogowego w Polscc.

W referacie Rm predstawil skale lvypad-
k6w drogo$y.h rv Polscc oraz przlcTyny
ich po$ sta$ ania, a przede \r'sz] stkim \{ ska-
zar na zadania i ccrc Krajowcj Rady Bez-
pieczenstwa Ruchu Drogowego i \lbie
r6dzkich Rad BRD.

$rypadki drogo*e w Polsce:

glownaprzyczlna Smierci Lrdzi mlodych
(18- ls lat) ,
25% $,szysrkich zgon(nr r przyczyD zc
\rnetrznych.

I



- roczne straty ok. 2,1% PKB (> 4 mld
USD) 73% zabitych einie na miejscu z

- nadmierna pr€dko66 jazd),
- bmk zapierych pas6r bezpieczerist*a,
' slaba konstrukcja pojazd6x.
- niepodatne otoczenie dr6g,
- rbyl p62na akcj a ralownicza.

Zagrozenie picszych na polskich drogach
jestjedno z naj wy2szych w6r6d kraj6wUnii
l-uropejskiej i lrfnosi 6.,{ zabilych na 100

Krajowa Rada Bezpiec,eistwa Ruchu Dro
gowego (K R BRD) ?ostala po\l olana z dniem
I stycznia 2002r na moc)' ustawy prawo o
nLchu drogolym, jako miedryresortowy or
gan pomocnic4 Rady Ministr6w \1 spmwach
be?piec?enstwa ruchu drogowego (BRD).

Przewodnicza.cym KR BRD iest minisler
wlaici$,y ds. transpodu. za6jego zast€pca
misqsekretarze lub podsekretarze stanu w
lninislcrslwic ds. hnsportu oraz spra\v wc-
wnetrznych. Czbnkami KR BRD s.rwska
Tani prez Prem iera przedslawiciele spoirod
$,ojewod6u i ministerstw oraT Kornendan
ta Gl6wnego PoLicji, Komendanta G16wne-
go Strazy Pozarnej, Ceneralnego dyrekto|a
Dr6g Krajowych i Auiostrad. W pracach
Rady uczestnicza16$niez Cl6wny tnspek
tor Transportu Drogowego oraz Polski
lwiqTek Motorcwy.
Jcdnostka wykonawcz4 KR BRD jcst Sc'
kretariar, kr6ry dTiala w strukturze organi
zac)!nei Minisrerstwa 1nfrastruktury.
Krajo\la Rada BRD olrc(la kicrunki i ko-
ordynuje drixlxnia adlninistr3cii rzqdowej
w spr3wach bezpieczcistwa ruchu drcgo-
wego. Do radari KR BRD nalczy niedzy

opracowy\ranre programirw popnwy
BBR i proponowanie kieruntow polio-

- zlecanie badan naxko\rl'ch,
inic jor!anic oraz opiniowanic akl6w
prawnych w dziedzinie BRD,

iniciowanie wspolpracy zaeFnicznej, jak
rowniez dzialalnosci edukacyjno-inf bnna
cyjnell

wsp6braca z organizacj ami spoleczny-
mi i instytucjami pozarzqdowlmi oraz
analizosanie i ocena podejmo*anych

Jednoczesnie z Kraj owq Radq BRD w ka,-
dym z szesnastu wojewodztlv uhvorzona zo-
slala woje*odzka Rada Bezpieczeistwa
Ruchu Drogowego (wR BRD). k6ra dzia-
la przy $,ojcwodzie, jako wojer,6dzki ze-
sp6i koordynacyjny dzialan a&rinistracj i
publiczncj w sprasach BRD.

Przewodnicz4cym \\oje\r'6dzkiej Rady
BRD jcsr wojeioda, jego zastepcami sq
maNzalck wojervodztwa i wojewodzki ko-
mendant policji. Czlonkowi€ WRBRD to
przedstawiciclc zarzqdu wojew6dztwa. za-
rz.d6w powiat6w i glnin, Komendanta Wo-
je$,idzkicgo Policji, Konendanta woje-
N6dzkiego Paristwowej Stazy Pozamej, od-
dziatu Cenerilnej Dyrckcji Droe Krajowych
i Autostrad. zarz4du dr6g woj€w6dzkich,
zarzqd6lv dr6g powiatowych i wojewodz-
kiego kuraiora oS} iaty.

Do zadari Woicr!6dzkiej Rady BRD nal€zy
miedzy innymi:

- opf &owywanie regionalnych progran6w
poprawyBRD.

- opiniowanie akt6w prawa miejscowego
$, zakresie BRD,
szkolelic lGdr w zak€sieBRD,

- niclowanie wspi,lpra.y migdzywojcwodz-
klej.

- wspolpnca z organizacjani spoleczny-
mii pozarz4dowyni,

- inicj owanie dzialalno(ci cdukacyjno - in-
romacyjnej.
analirowanie i ocena dzialair BRD na te-
renie $ oj cw6dztwa.

Z progmmr "Poltfka truns?orto'|d pai
shra na lata 20a l - )41 5 dld zfui'|na||aao
t1,.so toz||oju L?dir1" wynjka sz€reg pnory-
iei6\l. do kt6rych nalezy zaliczya:

rs



- budo\ra i przebudowa drog,
- usprawnienie przejazdu drogami kajo-

r-1 mi pzez miasta na pra\i'ach po$ ialu.
- zbrdowanie systemu aulostndos,ego.

wdrazanie i nonitoring 6rodk6w popra-
\\y bezpieczensnva ruchu drcgowcgo,

- realizcja progrunu dostosowania pod-
stawowel sieci drogowej w Polsce do
standardow Unii Europejskiej do 2015
roku (programTINA).

Cl6vne czynniki wplywajEce na stan BRD

n adnleme pradko(c i - co piqty wlpadek
zwiqzan) jest ? jazdEz nadniem4prad
koici{ albo z predkoici4 niedostoso-
wanq do $arunk6lv drogorvo - rucho-

- nlodzikierowcy - wSr6d sprawc6w \ly-
padkow drogowych 35% to kierorcy w
\\'ieku l8 24 lata,
niechronieni u2ytkownicy dr6g - zago-
zenie zdrowia i zycia pieszych j est wic
lokohio wiqksze niz w przodujqcych
kmjach Unii Europejskiej,

- alkohol - \y Polsce pra*ie l0% wypad-
kow powod{q nierzerwi kierowcy i
ponad 5% nieizeiwi piesi.

- ciQzkoft wypadk6li'- x'Polsce I I zabi
iyclr na I 00 $,]padkow. w knjach U f,l -
Srednio 3,

- przejazdy pr?ez male njejscowosci to
odcinki. na kt6rych zdarza sie co piqty
{ypadek.

Cel stralegiczny dzialan be4ieczc6stwa
ruchu drcsowego w Polsce to anniejszenie
liczby zabitych o 50% w okrcsie 2000 -
2010r

Ref*at n1. "Nowy system szkolenia i cgza
minowania \r Polsce" przeds|awil Maciej
Wroiski - Dyrektor Deparramentu Trans
ponu Drogowego- Minislersr\yo Infrastruk,

W wyst4pieniu s$y]1 dokona] occny obec
nego slsle'nu, na ktory skladaj4sie:

l Badania lekarskic!kt6re wykonuje wy-
ialznic upra$ niony lekarz,

- posiadanie orzcczen ia o braku pze-
ciwwskazai zdrowotnych do kiero-
x'ania je( warunkiem rozpoczacia

- w\ryniku badania lekarzmoze skie-
rcwaa kandydaia na krerowce na ba
daniapslchologiczne,

-  . | r  wyniku badania lekarz n1oze
wprowadzia ogran iczenia do prawo
jazdy.

2. Szkol€nia

- $,ykonlvaneJestplz€zpz€dsiqbior,
cirrv prowadz4cych o(rodki srkole-
nia kierowc6\,!,

- istnieje bardzo duze zoznicowanie
potencjalu oSrodk6w szkolenia kie-

- fomalny nadz6r nad szkoleniem wy
konuJe samorzqd powiatowy.

3. Egzamin]

czesc teoretyczna - komputcrowy
tesi wielokotnego $ yboru.

cze$ praktyczna przeprowadzana na
placu mane\,lroq ym minewry

c,€S6 praklyczna przeprow adzana w
$,arunkach ruchu drogowego.

Egzamin przeprolvadzany Jest:
- 1i'woJe$odzkich oinxtkach ruchu dro-

gowego,

- Fzez upirwnionych egzaminator6w
,1. Uzyskanie prawa iazdy.
Pnwo jazdy nie jest 216znico\r'ane ze .'rrsle

du nawick istazw kierol'aniu. Utran pra
wajazdy moze nast41]ia s, ryniku:

- ozeczenia s4dowcgo (zaka, kjero-
wania pojazdu),

- badania lekarskicgo.

-  negaty\rnego wyniku cgTaminu
przepro\radzoncgo po uzyskaniu 2:l
puDlaow kamych za naruszcnie prze-

Ocena obecnego systemu uzyskiwaDia
uprawnien (sxbiekt wna)

l * l



Opnriapubliczna - ocena negarylna:

- szkolenie \r]l4cznie pod kqtem za-
danegzaninacinych.

- zadania eszaninaci ne nie odnosz4-
ce sie be,piccznego uczestniciwa w
ruchu drogowym.

- zonento{anic na zysk.
- $yst€powanie zj awisk korupcji.

Ocena obecnego sys|emu uTyskiwania
uprawnien (obickty\!ne fakty):

76% qypadkow powslajc z winy kie-
rowc6$,. wtlm 72% z \riny kierow
c{trv sam ochod6w osobou ych.
Naj l iczniejsza grup! k icrosc6w
uczestniczqcych \1 wypadkach. k)
osoby w wieku 18 - 2'l lata posiada

Jqce pfawojazdy kr6ccj nii 2 lata.
$, lvypadkach z udzialem mlodych
kiero$c6\l 83% rabitych to rez sq
ludzie s * ieku l8 24lata.
cie2koi6 wypadk6w drogo$ych w
Polscejesttzlkro|nic wy2sza ni2 w
krajach o *ysoknn stopniu bez-pie-
czenstlva ruchu drogowego.

- x $ypadkach drogowlch $.Polscc
{ por6wnaniu do liczby ludnoscigi-
nic irz, krotnie x'iecqj os6b niz w kra
jach ur.r.

N o\l} syslem szkolen ia i egzamino\,! ania w
Polsce zaktada osiqgniecie nastepuj.rcych

L Zmniejszenic liczby \ypadkow drogo
wych, w ryn zmniejszenic udzialu mlo-
dych $ iekiem i stazcm kierowc6* w+6d
of iar ispraico\ro20%

2. Slw orzcn ie przyjaznego i spolccznie ak
ccptowanego syslemu uTysk'wania

3. Stworzcnie rozwi4zari organizac)jno
prawnych utrudniai{cych po\r'stawanie
zjawiska korupcji.

Zaklada si€. ze cele |e brd{realiTorvane:

e$,olucljnie,

popt7ez w]'korzyslanic doSwiadczeir
i rozwiqzan sbso$,anych w inn)'ch
krajach.

Nowy system uzyskiwani, upr{wnief
przewiduje:

- badania lekarskie i psychohgicTne,

- szkolenietradycyjne.
- egzamin,
- wydanie prawaj azdx
- kurs rozszerzony od I6 lat.
- szkolenie, Jazda r osob4 tos,arzy-

- pnktyczne szkolenia zzagadnien$

- kurs doksztalcajqcy.

ftadz6rnrd szkolenicm

Nadal nadror lbmalny spras,owaa b€dzie sla-
rosia (organ samoE4dn powiatovego). Sta-
rosta ofzyma nowc narzedzie - anahz€ staty-
sryczn4 wwdki^'t koli,ji i naruszen zasad
ruchu drogowego absolved6w L:urs6x .

Do wykonywania nadzoru przez starostQ
\lpro*adza sie udria] spolcczny komisje
skladajqcE sie z przedslawicicli:

ppedsiebiorc6* pro\ladz4cyc'lr OSK-
- instuktoro$,
- organizacj i znotoryzowanych.

Zaklada sie wpro$ adzenie nowego clcnicntu
nadzoru - nadz6r rver'natrzny. PrzcdsiEbior-
ca prowadz4cy oirodek szkolenia kicro\rc6rv
zobo\\ iqzany b9dzie do ustanowienia na swi)
koszt doradc]' ds. pe&gogicznych.

Szkolcnic. kurs rozszerzony obejmuje do-

zajecia pre,naczone dla osob] to-

j azde kandydala na kiero\\' ce z osob.r
nnrarzyszacq prowadzonq pod nad-
zorem oSrodka szkoleoia kierowcow

Czrs ts,ania j azd z osoba towarzyszqc4 mi-
nimum I rok nraksinum 21ata.

Wlmagania do osoby rox arTyszqcej:

- wiek od 28 do 65 lar.
- pokewienslwo lub powinowactvo

2 stopnia,
- nie kanlnoia (dot. ruchu drogos ego,
- posiadanie plrNa j^z dy kat. B i samo-

chodu przez okrcs condmniej 5 lat.
- przeszkolenic.

LTn' l



Ograniczenia podczas jzz dy z osob4iorva-

wlezdzania poza granice PoLski,
crqgm€craprzyczep.

- ruchu po aulostradach.
- przekraczania pr€dkosci (50 kmft na

obszarze zabudowanym. 80 km/h
poza rym oDszareml.

wynagania dla pojazdu uzywanego dlajaz-
oy z osou.Llox'arzlsz4c4l

oznakowanie umieszczonqz tyhl po-
iazdu kwadratowq nalepk€ barwy
zielonej z bial4l i rera"L".
wwosazenie w pod\rirjne lusterka,
\rposazenie w montowany fabrycz-
nie rv miejscu ]at\ro dostepnym od
strony pasazera hanu lec awaryjny i
\r ylEcznik ziplonu.

Egzamin - zmiany wzakrcsie egTaminuteo-

powrot do tes16w jcdnokrotnego w].

testy opad€ na rcahych sluacjach
drogowych (filmy lub synulacje)
rozx'lvywanc s cTasre rzeczywr-
srym.

- nacisk na rozpoznan ie zagrozei.

Zmiana forln egzaninu pmktycznego i

zdecydowane ograniczcn ie na p lacu
(dla kat. 81 i B manervry zwiqzane
z parko*anie $,ykonywane b€dq
wylalznie w warunkach ruchu dro-
go$egol,
wprowadzenie dodatkolvo prakb,cz-
nel czeici rcaUzo*anej poza obsza-
remzabudowanym.

Nad76r nad egzaminowaniem sprawowai
bqdzie \I ojewoda. ktory otrzyma no\r'e na-
redzie - analize srarysrycznE wypadk6w,
kolizji i naruszen zasad ruchu drogowego
absol$ent6w kursi'w. Do \r'ykonyrvania
nadzoru pzez wojewode wpro$adza sia
udzial spol€czny komisje skladajEcq sie z

-  przedsiebiorc6!vprowadzEcych
OSK.

- insrukbr6$,.
- organizaci i zmotoryzowanych.

Dwnletni okres pr6boy - kiero\! ca:

- przez 7 picrwszych miesiecy musi
jerdzia spccjalnie oznako$ anym po-

- do dnia uko6czcnia szkolenia ikur-
su nie nbzc pEekracza6 predkoici
80 klnih poza obszarenr zabudowa-
nyln (dotyczytakte aulostrad i drog
eksprcsowych).

D$uletni okes pr6bny dotyczy os6b. kt6re
po mz pier*sry uzyskly prawo jazdy i(at.
Al, A. Bl lub B. W okrcsic pr6bnym kie-
rowca powlnien ukonczlt w tcrminie od 5
do 7 mesiqca od dnia uzyskania praq?jazdy:

- praktyczneszkoleniewzakresieTa-
grozen w ruchu drogowyn.

- kurs doksztalcajqcy $ zakrcsic be7-
pieczeisnva ruchu drogowcgo.

Prakqrczne s?kolenie w zakesie zagrozen $,
ruchu drogoxym ma byt przepro\radronc $,
fonnie iwiczen prakq'cznych i n1a na celu:

zadcmonstrowanie niebezpieczensrw
wynikajqcych z nadniemej i niedo
srlrso*aneJ do warunk6i ruchu
pradkoici.
ksztalto\vanie postalry defensyrnej

Ku dokszulcajqcy !,! zakesie bezpieczen
stwrruchu drogowegomabyi prowadzony
w fonnie lvyklad6lv i ma obejnowaa w
szczcg6lnolci przedstawienia:

- czlnnik6N maj4cych \r"ty\l na bez-
pieczcnstwo ruchu drogo*ego,

- problcmatyki wypadk6$ drogo-
$,ych.
psychologicznych aspekt6r, kiero'
wariapoiazdem i uczesrnichva w ru-
cnuorogo\ryrn.

D$uletni okres pr6bny obejmuje takze ele-
menry nadzoru Dad k icrowcam i popelniaj4-
clnri wykroczcnia drogo$ e. takie jak:

r t@



- iist ostrzegawczy.
- kurs reedukac)'jny N WORD I po-

no\rne naliczenia 2 lerniego okresu

coliiacie uEawmei i ponowne ubie-
game sit o xpHvnienia.

Nadzor nad kierowcapo okresie p6bn)'m.

Prze$idute si€ pnrwadzcnic oalizy w]ko-
czen. kolizji. $,ypadkirx i nlnych naruszeir
zasad ruchu drogowego pod katcm prawL-

- oSrodkow szkolenia kicrowc6\r',
- inslruktor6wnaukijazdy.
- WORLI r'rr.

- egTamrnatorow.

Analizaprowadzona bldzic przy w},korzy-
staniu Cenrralnej Flwidencji Pojazd6[ i Kie-

WdroTenic prczcntowneso projek$ nove
go systemu szkolcnir i cgzaminoBama prze-
r! idujc si! $,roku 2006.

Przcdsh$'jonE intbrlnacje opracowano s
oparciu o materialy prezeniowane na 16
Kongresie CIECA i przekazane jego uczcst
nikom do zapoznania sie $ swoich Srodo

I  i ,4

xsr fua:"h}*xai"*

Podsumowanie

M aterial opraco wany w oparciu odyskusje
i wni{rski zglaszane na I T.Jetdzic Oddzia-
i6w Kmjowego Slowarzyszenia Egzamim-
toro$,oraz Seminarium pt. 'Nadz6r Woje-
\\ody nad woje*odzkimi Oirodkami Ru-
chu Drogo\vego'- Lublin 5-7 grudnia 2003.

Podstawowe zatoienia dzialafi
Rady Gl6wnej

- s spieraa WORD-y (!,! ka2dym bqdi 13-
zie nie szkodzi6), w sprawach spomych
uzyskiwaa konsc'nsus;

- dzialaa na z€cz szeroko pojetego iro
dowiska egzaminaloro\r;

- prowadzia pcmranenhe dzialania na
rzecz czbnk6w stowarzyszenia skicro
wane szczcg6lnie na podnoszen'e pozn)
mumerytoryczncgo r eI)cznego egzam'

\\ celurealizacji rych zalozei siowarzysze-
nie Scisle !r sp6]pm.uje z Nlinisterstwem In
tusrftktury. Kujowyln Siowarzyszenienr
Dyrektora)w \\ ORD oraz posTczegannlmi
Dyreklorami. Stowarzyszeniem O6rodk6w
Szkolenia K ierowc6w, lnsq,tuten T|anspor
tu Samochodowcgo, organjzacjqmiEd?yna
rodowa- CIECA ore administracj4 s3mo'4-
dowq I sqdowq sTczebla wojewodzkiego.

Niezaleznie od powy2szego stowa'yszcnic
slara sie efckry\ nie $ykorzystai potcncj al
samych egzrminalor6$, dla dobra zaintere-
sowanych. j ak i Srodo$ iska egzaminabr6w



Gl6wne kierunki dzialai Rady
Gt6wnei KSE:

umolowanic prlr$ne zatlodu egzaninaton;

- opisanie pnwno nerlbryczne za\r'odu;

- przeciwdzialanic pxtologii wsrod egza-

' aktywnc uczcshiczenie rv opinio$aniu
akt6$ prawnych. zgiftzanie wlasnych
inicjatyw;

- ujednolicenie kryteri6w cgzanin6w

- aktywne ulac?enie czbnkirw stowarzy-
szenia doprac na zccz irodowisl<3i

- podnosTen ie poziomu kultury egrsmino-

- systematycTne szkolcnia cgza ina$r6w

- przecnldzialanie syndrcmowi rutyn)r;

- podejmowanie dziahn majqcych nacclu
wsp6luczestnicTenie w integracji cgza-
minator6u z egzam inatorami UE skupio

ryni \1 CIECA;
- systematyczne dzialania zmicrzaj4ce do

powolania oddzial6u $ WORD !ch.

(tasnent \:3tq?ieniu Prezesa KSll na
I Zj e:d2ie przeArlr i. iel i od.lzidl;||)

l. Formy i kryieria przeprowadzania
kontroli egzaminator6w przez
przedslawicieli Woiewod6w

Przcdstawiciclc Woje$od6* przedsta$ili
zasady i kryre a cgzanjnabrom \r'czasie
przeprowadTonych kontroli. Zebrani uzna-
li, 7e kontrola WORD 6w. jak j egzanina-
tor6w prez przedstawicicli Wojet!odow sE
bardzo waznym cTynnikicm w procesie
ujedno licen ia krytcrnnv i za$d pfl eprowa-

Majqc na uwad?e po$,yzszc uznano, ue
wsp6lpraca przedstawicieli wojcwodow r
Krajo1lym StowaEyszeniem Lgzaminalo-
r6w reprezedox anym i przez Rada Glown4
powinna miei charakter syncmowy i sko-
ordynowany. Stanowiiob) n, gwarxncj€
przepb$u informacji. w konsekwcncji rwo-
rzona by byla noNajako(a ni$,eluia! roz

bieznoSci x' interpretacji kr!1eri6w ocen

Pod rozw aga zghszano min. problem nad-
miem€go obci4tenia egzaminator6l! tak
w formie przydzialu liczby egzamin6r'na
dany dzi€f praq', jak i rzeczywistych
przeprowadzanych egzamin6rv. Sytuacja
|aka sl{aLapowa,Zny dylcnral przed egza-
mrnalorcm sl{arzal4c wewn9trznq roztef
ka. zwiAkvaj4c rym srm),m i tNk ju2 bar
dzo du2c obcia:enic psychiczne omz dys
komfot w podeimo$,aniu decyz-.Ji.

Ponadto porusano problemy dor)'cr4ce

eleklyt! noici i poprawnoici merylorycz
ncj pzeprowadzaniit kontroli przcz oso
by. kl6rc nic sqcgzaminarorami. W dys
kusji w skaz ano. 2c optymalnym roz$,i4
zaniem jcsl przcpro$,adzcnic kontroli
przer osoby z uprawnicniami cgzamina

zgodnoaci z prNwem kontroli niejawnych.
z "ukrycia". Kontrolajako element 'rbu-
duj.rcy" a nie wamnek destrukcji. Kon
trola niejawna jako c?ynnik problemo-
lvy a n'epersonalny;

lralhoia i zasadnoia dccyzii pokonrol
ntch w slosunku do egzalnina|oro\vi
koniccao(a wsp6lnych szkolcn przed
sta$ icieli $ojewod6w i egTaminatd6w
$,sysrenic ccntnlnym w celu ujednoli
cenia zasad iklaeri6w ocen.

Przedstawiciel€ wojewod6w zwr6cili uwa-
ge na pozyq'\\'ne aspekly kontroli czego
prz),kladen jesl rnniejszenie sie liczby
skarg na egzamina|or6w. slanowiajqobcc
nie dziesiqlq promili; np. napucpro$adzo
nych ok. l0 tys. cgzaminir{ zgbszono 4

Zglaszano propozycJe powolania wspolnq
Konisj i w celu przeprowadzenia odpowied-
nich analiz w zakesie warunk6w czasx pra-
cy oraz szkolenia €gzanrinator6w
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ll. Projekt Ustawy o Kierujqcych
pojazdami.

Oddzielnyn iematem Zjazdu i Seminarium
byla dyskusja na temat projektu usrarvy o
kieruj alych poj azdami.

Konlduzj4 dyskus.ji bylo nastepujEce stwier

- proJekt usnNl nicjestopartyo dokladnq
analize przycrynowo sk uikorvto tak pod
lvzgledenr occny uwarunkowan merylo-
rycznychjak iprawnych;
proJekt uslawy obarczony jest uchybie-
niami o charaktcrze zapis6$ pra\r'nych,
iakw odniesienju do prd'r a polskiegojak
i prawa w UniiEuropejskiej:

- usta$anie sluzy podnoszeniu aulory1e1u

Dh Srodo$iska egzaninator6w proj€kt
ustaw-r'jest przesadn ie resrrykcyj ny i dls-
kredytujqcy zaw6d egzaInin{tora.

Zapisy budzqce szczcginne n iezadowolenie
(oproczuwag o charakterze og6lnln zasy
snalizowanyni wyzej) io nrin.:

system szkolenia kandydat6w na egza-
minator6w i egzaninaror6w bedqcy za-
przeczeniem oczekiwan i $awianychza-
drn przed egzaminalorami. min.:

- podnoszenia poziomu pn eprowadzanych
egzamin6\l, i ujednolicenia stoso$ anych

' zasad i krferi6w ocen;

- zatrudni€nic egzaminatora na pelnym
etacie - zastrzezen ia niezgodnoici zKo
deks€m Pracy i popra$no3ci ekononicz-
neJ 1i'nrcjonowania wORD;

- s6rna sanica w iek u (65 lat) dla €gzami-
narora (wy|3tny aspekt dyskryninacj i
za$odu. niczsodnoSi z obowiQzujqcynr

wprowadzenie czynnika spoleczrego do
oceny egzamnatorow i

- raprsy dotyczace uchylenia $,yniku eg-
z:lm'nu przez organ nadroruj4cyi

- rejestracja pzebiegu egzaninu za pomoc4
kamer - problem prarvny, finansowy:

- zakzz podejmowania przez egzaninatora

Jakjchkolwick zajla zarobko$ych (jak sia
|o na do rzcczoaawc6[ biegl_vch sqdo
\[ych.ilp.).

W dyskusji padaly r6zne prcpozycje \y sto
suntu do posrczeg6lnych zapis6$. NaJbaF
dziej daleko id4ce odnosi+y sie do "calej" usta
.\:ly. Zjednej sron)' byty glosy o zlprle$lniu
dalszychprac nad projekem z drugiej stro-
ny powolanie slpy in icja$mej w cclu opra-
co\rania i zsloszenia projektu spolecznego.
oprulowmego p'ez Srodowisko (KSE. KSD,
Oirodki Szkolenia Kierovc6w).

lll. Nowelizacja Rozpoeqdzenia Ml
z l4grudnia 2001 (Dz. U. Nr 150
z 20011

W podsumowaniu zebrani stwi€rdzili, ze
norvelizacia rozporz{d4nia po*inn. sta-
nowi: zakof czenie dotrchczasonf ch zasad
i fbrm szkolenia i €gzrminowania. Srodo-
$isko powinno rozpoczQ6 praq nad prz)'
stosowani€m form przcpro{ adzania egza-
nin't$ (wstpne projckt] zostab zglo3zo-
ne do NII). \'l{j{c na uwadze podnoszcnie
poziomu i kultury egzaminowania Srodo-
rvisko €gzrninator6rv powinno skupi6 sit
r6wni€2 n{ systemic szkolenia kandJdrt6w
na egzaminrtor6w jak r6*niet form szko-

Szczcg6lowe uwagi Stowazyszcnia do roz-
poLqdzcnia zostaly zgloszone do M inisrer-
slwa Infrastruktury pismem w lcminie su-
gerowanym prez Ministerstwo. Jednym z
lemat6$, dyskusji ajednoczesnic fomalnyn
wnioskiem byla lrtwidacja liczby podejic
do egzam inu paistlr'owego cgzan inatorow.
kt6rzy podnoszE kwalifikaci c a ukonczyli
odpo$ iednie szkolenia.

Innym postulatem bylo Fawne zagwaran-
towanic uczestn ict$ a Sto* azyszcnia w opi-
niowaniu egzaminator6\' zelaszanych do
komisii egzaminacyl nych, kandydat6w na
cgzaminator6u,. jak r6wnie2 opiniowanie
tcst6w dla egzaminator6w jak i kandydatow
na kiero\1c6!r ikierowcow
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lV Problemy Srodowiskowe

Nuriuj{cc problcmy arodowisko egzamina-
tor6w porlLszane byly idk podczas spolkan
plenarnych.iak r6\rniez w loku dlskusji \l
zespolach roboc4ch.
Do najbardziej istotnych temar6 $ wynaga-
j4cych uregulowania nalezq min.;

- problen ineerencj i niekt6rych Dyreldo
16 w woRD, polegaj Ecy na zakazie dzia-
lalno(ci oddzialow Stowazyszenia lub
zabranianiu dzialanix poNolanych od-

- problenen dyskryminacji personalnej
Dyrektora WORD czy tez Marszalka
woj e\l odzFra l\ stosunku do niek6rych
dzialaczy slowarzyszenia;
problcm r6znorodno(ci interpreto*ania
przez Dyrekbra WORD RozporzEdze-
niaMF i MI o zasadach stosowaniawy-
nagradzania egraminator6w;

- problen nadmienego FzeciEzenia eg-

W sbsunku do ww. problemoN zobo\liq-
zano Rada cl6wnq KSE do zbierania od-
powiednich dokunentacji w celu podj€cia
czynnoicj w):Jainiajqcych tak na poziomie
Krajo\r ego Sto\\ arz) szenia q'rektor6q jak
r6wnie2 Marszalka woj e 

'r6dzr$ 
a, wojewo-

d6{, Ministerstwa InftastrukNry. W skraj-
nych przypadkach wystqpic na droge post€-

V Postulaty pod adresem wtadz KSE

Oceniono poz.).tywn ie wsp6ldzialanic Rad)
G16$nej KSs zjednostkami i orsanizeja-
mi wsp6ldzialajqcymi bezpoirednio i po
irednio ze Sto$ arzyszenie'n.

Zebrani wspierajq inicja[nvy Rady Cl6x
nej znierzajqcqi do Scislego wsp6ldziala
nia 7 Krajou,ym Stowarzyszcnicm Dyrek-
1016\! i akceptuj4 zglaszanc tcmary do
wsp6lnego ro^ i{zania, min.:

l.Wsp6lne przysr4picnic do CIECA.
2. Wsp6lne $ydawanie Biuletynu Inhoma-

c}]no-Szkoleniolrego.

3.wsp6ine organizowanie Sennrari6\\',
np. kont)'nuacja obecn€go Seminariunr.

4. Wspoluczesmiczenie w p|acach zespo-
1ow i konisji.

5.wspolne dziahnia na rzecz opniiowa
nia dokumeni6* i akiowprawnycb.

6.Podpisanie porozxmieri pomiedzy Za-
rzqden KSD i Rady Gl6wnej KSE regtr
lujqcych zasady i Ibmy wsp6lprac),.

T.Powolanie \rspolncgo zespolu do roz
poczecia pmc nad spolccznym projeklem
ustawy o Kierowaniu lub nowelizacji
zasad egaminowania i szko1c6.

Doceniaj ac pEychylnoSa i osobiste zaan-
gatowanie w porrolanie i Nsp6ldzialrni€
z KSE zebrani czlonkowie Stowarzvsz€-
nia podjtli przez aklanacjQ uchwale o
nadaniu tytulu czlonka honorowego Sto-
warzyszenia nasttpuj4cym Drrektoroln
WORD:

l. Andrzej Szdstak
- WORD Olsztyn,

2. Janusz Planeta
- WORD Wroclar',

3. Jcrzy Barairski
- WORD Szczecin,

,1. Andrzej Stqzka
- WORD \4albrzych,

5. Edward Stopczynski

-WORDCda6sk,
6. Dariusz Podstawka

- WORD Lublin.
Gratulujemyl

Vl. Kierunek dziatai KSE

U$zgledniaja! fakt wejicia od naja 2004
do Unii Europejskiej koniccznc s.r dziala
nia zniezaj4ce do rblizenia fbrm i aktirw
prawnych do zalecanych 1ub slosowanych
w UE. Jedrymz rych crynnik6w jeslzmia-
na fbnn szkolenia i dokszlalcania egzan;
nator6x'. jak rowniez x'sp6ldrixlxnie z od-
powiednini organizacjanri europcjskimi. w
zwiaJku zpowyzszyn ralne zebranie Sto
waLyszenia w calej rozciqgbaci popirk)
inicjalywy Rady Gl6wncj w zakrcsie:
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L Prryst4pienie KSE do CIECA.
2.Rozpoczecie szkolcnia dla c7-lonk6w

Sto\l arzyszenia w zakresie sylweiki:
- egzaminator audybr (zgodnie z za-

sadani obo'vi4zuiqcymi $ UE);
- egzaminalorlrencr(dydaktyczny,

'rrykladox 
cy);

- egzammatorrzeczoznawca (rzeczo-
zna$cy z lechniki samochodowej,
biegli s4dowi);

- aud,tor arbiter
3.Po$olanie zespo]6w zgodnie ze zglo-
szonyri sugestiami w czasie dyskusji
zwiekszajqcych efcktlanos6 i meryto-
rycznosa prac) Stowarzyszenia.

LPodj9ci€ dzialan do jak najszybszego
rozpoczecia\rydawaniaBiulelnu Inlio-
macyjno-Szkoleniowego wraz z KSD.

5. Kontlnuo$,anie dzialai przeci\i' zjawi-
skom patologii w 6rodo{, isku egzamina-

6. U pox'aznienie Prezydium RC do wyde-
legowaniaprzedstawicieli czlonl(6r, Sto-
warzyszcnia do prac w Konisjach w ITS

a) Opracowania nowego zestar u plan
dla kandydat6s, na kierowcow,

b) wsp6ldzialania $ zakresie zmian
programowo nerylorycznych z Mi,

' nis€rslwcm Inliastruktury w zakre-

- oceny zesiar'6w pltan d1a egzami

- \ 'spolpracy przy powolywaniu
czlonk6w kom isj i eszaminacyjnch.

Vll. Powolane zespoly

ZespA 'l
ds. finansowych KSE (finansowy)

] l-eslaw Wiazewicz Prze\rodnicz4cy
WORD Szcz€cin,

2.Andrzej Kawczynski czlonek-WORD
+,6d2,

3.Lech Laszczynski czlonek - WORD
cdansk,

4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5

Zespol2
ds. opiniowania akt6w pra$/nych

(opin iujqcy)
l jan Gurarda PEewodniczqcy - WORD

2.Piotr Lica - czlonek - WORD Torun.
3.Zygmunl Pyc czbnek - WORD Biel,

sko Biala,
4.Henryk Jxniewicz - czlon€k WORD

Olszlyn.
5. Karol Mrokon czlonek - WORD Opole.
6.MarekDworak czlonek - WORD Kra-

Zesp6l 3
ds, szkolenia i doskonalenia egzami-

nator6w {szkoleniowy)
Lwladyslaw Drozd Przewodnicz{cy
WORD Zielona G6ra,

2. Tomasz Szwaczkic{,icz - czlonek - Dol
nosi4ski Urz4d wojc\'6dzki,

3.t-xcjan G6rski cztonek - WORD Wro-

4. Tomasz Matuszewski - czlonek, WORD

5.Tomasz Dziuganowski -  czlonek -
WORD Kielce,

6
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Zespol4 .. 
'l,ll,':l'l 

l,l.l:titl:lllll

ds, warunk6w iczasu pracy egzami-
nalora (ds. warunk6w pracy)

LHenr) l  Radum.l  '  Prze$odnic, ,ac) -
WORD OIs/r)n.

LBogddn Uale$sl i  c/ lonek -  \ \ORD
Bre.sko Brala.

. r .  Ry' /ard $achou c/  c/ lonek-$ORD

4.Bogdan Tr lp i .  -  c/ loDek -  Lrbuskl
(  r /4d $"Jcsod/ki .  \  ORD Cor, ,o$
wlkp., :,,,... ,

5... . . . . . . . ._... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zesp6l5
ds. uregulowania kryteri6w i zasad
egzaminowania (ds. kryteri6w egza-

minowania)
Llucjan G6rski - PrzewodniczEcy -
WORD Wroclaw.

2.Przenyslaw Szajewski - czlonek - Za-
chodniopomorski Urzqd woj€wodzkj,

3 . AndEej Kawczynski - czlonek - woRD
L6d2.

4.Lech Laszczyiski - czlonek - WORD
Gdansk,

s-Wladyslaw Drozd - czlonek - WORD
Zielona C6ra.

Zesp6l 6
ds. redakcji Biuletynu Infromacyjno-

Szkoleniowego
Osoby upowaz nione do wypracowania for-

'ny, 
zasad $)'dawania i oddelegowania os6b

do redagowania biulelynu: za roz.poczgcie
wydawania biuletynu:

L Janusz Planeta - wsp6lpEewodn icz4cy.
2. wla$nlawDrozd wsp6hz€wodniczEcy.

UWAGA:
W Podsumowaniu niepodano szcz€g6lo-
wych przyklad6w niepraryidlowosci wy-
stepujqcych w poszczeg6lnych WORD-
ach, nrjQc nr uwrdze mottwo56 polu-
bown€go rozri{zywania niekt6rychpro-
blem6\r'.

] .
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Kazda driatalnoaa podlega procesowi roz-
x'ojx i ciqgllm przemianonr. M6\\ iqc o roz-
x'olu za{odowyn s, wymiarze zbioro*yn
tzeba mica na mysli strategie dzialan kon-
krernci grupy za\1odowej, w tyn1 pzypad
ku egzxminator6$ kandydato$ na kiero$'
c6w i kiciowc6lr na rzecz ochrony wlasnlch
itueresi'w. kszlahowania lozsanosci zawo-
dowej oraz Tagwaranto$ania wlasnego
pra\lncgo stalusu. Celem finalnyn lak ro
runnanego rozwoJu zawodo{€go, c41i pro
lesjouli?acji jest podniesienie danci dzia
hlnosci do fangi profesji.

W polskiej hadycji j9z)kowej temin pro
tesja 1(r "prac. zawodowa. stale zairudnie
nie: zaiecie. fach, zaw6d " . Tenniny lc sq
niejako ,amiennje uzlq,ane i nl ro$ni $o

WJazyku angielskim temlh prolcsja (prc
lcssion) jest zarezer*owany dla za$od6w.
ktorc nuszqspelni6 pe$ne dodatkowc wa
runki. Znany reformator aneryk1liskici cdu
kacj i W Bohem Ryodrtbnil piea g]6w nych
krytcri6w $yr6zniajqcych profesjc od zwy

I Czlonk6w profesji cechuje \!)'$ka od,
powiedzialnoS6 za jakoia *)'kony$.anej
pracy. w zwiqzku zporyzvym d424do
utrzymania naJwyzszyclr standard6n
upmlriania s$ ej dzialalno3ci.

2. Prcfesja oznacza sie sp6jnym i usystema-
ryzoNanym zasoben wicdzy opartej na
uznanych teonachnaukowych. \ViedTata
na sprz,vjai racjonalizacj i dzialania.

3.Prolcsja powinna posiadaa Scj3lc okre
ilony zbi6rwatotui. kt6ry q,znxczy nri
bardzicj pozirdane posra$)' r rclrejach
z kolcgami. odbiorcami uslug ispolecz,

L Profcsia musi posiadac zbior umiejetno-
ici hed{cych wypadko$ q poslrw iwiedry

5.ProfcsjonaliSci muszE bya rinlegrorva-
ni w ramach wlasrych organizacji ?aw o-
dorvych. oddanych spra$ ie ftzrvoju da-
nej profesji.

w czasie ro?woju za$odu. rv nkp'i€qJn
rczumieniu. ?achodzic badq lakie proces)'.

' po$,stawanie rvlasnych inst),tuci i.
podrvyTszanie k$alifikacji upm$,niaiq-
cych do $ ykonlNania dancgo ?a!vodu.
ts,orzenie kodeks6w etyki zas,odowej.

' powoly$ame wlasnlch stoDarzyszei

W (wietle TapreTentowanlch powyTej kry-
ieri6!r mozna przyj4i,2e islnicjqnuiej lub
bardziel sprofesjonalizowanc zawody Te,
kt6ry przeksztalcil]' si€ w profesj€ cechuje
s\r oNta ekskluz!wnoia. kt6ra zaznacza sie
w rlsokich srandardach k'valifikac,vjno-
moralnych. czyli \1 1yn. co nrozna azwaa
wysokE krltura.z3wodu.

Moznajuz x rym miejscu zadaa sobie py-
tan ie: Cz] chca byi czlonkicm profesjonal-
nego stor\ arzyszenia zawodo\yegolAle za-
nim zostanie slbmxlo\rana odpowiedz na-
lez] uSwiadomii sobic. 2e w \l,lekszoici
$ysoko znotoryzowanlch kraj6$ europej-



skich odcbodzi sie od slerowanych pzez
pari stwo tzrrd. poszczeg6lnc lninist€rsiwa)
standafd6w edukacyjnych na rccz wlasni€
stowarzyszei. To sto$,arzyszcnia decyduj 4
o srandardach kwalifi kacji zawodo$,ych. o
formach i zakresdlh edukacji. To stowarz]-
szenia wskazujq kierunki rozwoju jedno-
srek icalych firm ?ajmujqcych sie szcroko
pojqtym bezpieczenstwem na drodze. To
one prowadzqj ednorodnq politykQ na Eecz
xysokreso poziomu sprzedawanej uslusil
obojetnie czy to b€dq przepro{ adzane eg-
zaminy. szkoleniacry kursy.

Istniejemy od bez mala stu lat. ale dopicro
od grudnia 2002r. zostalismy wpisani do
rel estru zawod6w:. Czy warto wi€c czeka6.
ze ktos za nas cos zrobi, a nie zrobimytego
sami? Cz] napla\ld€ nie many nic do po-
wiedzenia na temat naszego ?awodu? Czy
boiny si€ m6$i6l Czy nie lvierzymy. 2e
nasz glos zniknie w gEszczu nuych slos6w l

wystarczy spojrze6 na lekarzy, sedzi6w,
pnwniko$, nauczycieli... i inne sprofesjo-
nalizowane zawody. Jezeli chcemy, by po-
srrzegano nas lepiej,jezeli chcemy, by po-
srrzegano nas na takiej plaszczyrnie, naja-
kiej sani bytuy chcieli. by nas x idziano -
musimy od czegos zaczE6. Wyrazam prze-
konanie, ze zjednoczenie sie w stowarzy-
szeniu egzaminalor6w bedzie wlainie tym
poczqtkiem i 2ejest to kok w dobrln kie-

Przypisy
r Slownik Jta-La Polskieeo, \lar?lsa 1988, I I, s

I Za SkidmoE R A., Thackcrdy Nl C , Wlro$xrl2e.le
do pracysocjalnel. wesza$a 1996. s.305

I Ro4roru:lLenie N{iniska Prac! i Polit_yki spol.c2-
nc.i z dria l0 grudnia:1001. x spnwic klasrdkrcji
zraod6s I spccjalno:ici dl. potrzcb rynku pracy oraz
zxkn jcj sl.so*ania(D2.U.\r222 z dnia 20 grod-

od redakcji

Prezentuj qc \l "Egzalninatorz€r' przerny3le-
nia Kol. Romana Uzdzicki€go zachecamy
mszych Koleg6w do wypowiadania siQ na
lamach biuletynu na temal nudujqcych prc'
blem6$, dziahlnoici Srowatzyszenia, wla
snych spostn ezen i pzenySlcn.

Polencjal intelektualny koleg6\l'to nave bo-

Nie zmamujmy go - czekamy m \qpowiedzi.

tr@
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}{4\illd .\ndu\ * p.r* " syoe
- rx^x .jkq*i .

"&

t^d fig- iht{ri rcN "r,ldde

-#r)-l**1P'"\h."]{
$J*Xu1 n*r. i' yr.1e3

t"Ad lfu: 1,

To Die Zart. to rzeczywlstosi.

Pr€zentujeny'Nowatonkie meto-
dy szkolenia pnlszlych kierow-
cow\ woj. lubuskie).

Koledzy apel ujemy, przesylajcie
swoje spostrze2€nia i materialy w
t)rn zakesie. MoZe w ten spos6b
powstanie dokument na kt6ry
czekaj a zainteresowani.

PS.

A swoj4drog4o Kierowcy tak szkc
leni zobiq jak im dzyndzle poprze-

l*J j3d!*l '{J.,r*,.

x"irid \al.a iJ, r-"t !6.lr-"tr- J L
\$$1. tr*:i*: -$1*r li|;i.* )

.3*l\--*-----'*-.1-'.a.f*

i j,*r



Wladysla\ Drozd

"l?rzycz5mek metodyczny
** r*sial*ni.a ma*arl

* gfxar::"1.nr: p:,akfiy*u :3* g*

Ad Frrcga .zdsu .1o Ktujowego Stoid/zt\..nid Egzamindtdtnr .glas.ane s.r
ihhtnu. i. . tl"trzjd.:h wbje\rodn\, anulujq.rch \ v ik csauinu : pa\ adar n -
r\1ot!czh),. h. P.l. i "bvdn. ?/.ez Stot dE\ szenie pl6ht.htury, I vk'ks:ai.i pEl
pd.lk j|| sq be.skute.zhe. tyoj.t odar,i. ,4.tdj4lo.lttlro]r}ch daktunentltu ?a^|eL
Lt.4.tq\h zasadnoit podj<t.h pEez eszd,lihutt,'in .la:,-zji Mih^t.tstvo unikd
ai(tia ndro\iskd d iro.lotisko cqzdn ntah/n\. .i. n bezbronne.

Tdkddlcjhtt hi. tuie ttan aeLieja 2., nie nbtulotie hdh o&Msi i \,ied:r nd rh/n-
sjanalne ipru\ne 

"poEtdkotuhi. 
ktk i\lt)tnega dld iatzega itudt^\iska ?rablemu.

Obiekry\izn \y occnie kandydala na kje-
rowcQ przez Egzaminxtora to podstal'ow,v
\lmog stal(ianyEgzaminaorom,lak$ sfe-
rze pnwnej jak i moralnej. Stoso$anietvch
salnlch rasad i kryteri6$ oceny przez
\rszyslkich cgzaminato16$ 1o obowiqzek.

DobrzejesL witc pEciledzi6 przeslanki teo-
reiyczno-pra$ nc i prakrycTne. kl6re stano-
wia bFdE punkr { ),jicia do t$ozenia uJ ed-
noljconego systemu oceny kandydat6rv na
kiero$ c6w pucz Lgzam inato16$

L Przeslan ki teoretyczno-prawne

Kryteria oceny egzaminu praktlcznego
budorna n.rlezy od podstaw. Punktem
n Scia iest sylw€tka .bsohvcnh kursu
czlli obowi4zuj{cr- program szkolenia.
Egzaminittormaprawo i obowiEzek$ylna-
gaa od zdaj4ccgo nie lylko tego czego zo-
sl,tl Dauczony na kuNie. ale to co zoboui4-
zxny jcst on umie6 zeodnie z progralnen.

l,lgzam inator oceniaj 4c prTygoto$ anie kan
dydata na kierowca ni,t nie rylko obox'ia.-
zek st$ ierdzi6 j akie zxistn iaiy n iepra\\, idlo-
woSc' v czasie egzxminn. ale 16$niez do-
konai hieffchiracii tych zdarzeri.

Hrerarchizaqj a zaidn ii ych nieprawidlowo
ici (patrz Egzaminator nr l)podporzqdko
wana jest\\ielu czynnikom:

1.Zape$nienic bezpieczenstrva s ruchu
drogowrm i na placu mane\uowlm. a
' lxSciwr ocena "stopnia zagro2cnia bez-

2. St{rpien znajomosci wicdzy i umiejetno-
(ci manualnych 1\ynikaialych 7 progra-

l. Kryterium lbrmalno pras ne (kr}aerixm
$ynikajace najczeicicj, oboviazlrj4-
cych aktoq prarnlch. Kodeksx Drogo
wego. Rozporz4dzenia Ml o szkoleniu

' 
egTaminowaniu. irp.).

-  
l r - l



K'taeria te nie tunkcjonujasamodzielnie. W
procesie egzamino$ an ia u,yst9pujq najcze-
6ciej $spolnie i przekladajq sie na ocene

Jednym z najwazniejszych aspcktnv jest
nplyu stwiefdzonych nieprawidlo\'osci na
bezpieczeiistwo w ruchu drogowym. Prak-
tyka wskazuje, ze nieplaxJidlowo(cite mogq

bezpoSredniego zagrczenia

- pra$dopodobieisr$ a powstania

- potencjalncgo zagrozenia

Nie mniej islohym crynnikiem programu
szkolenia i poprawnosi realizacji programu
szkolen]a. Ismicjq od dziesi4&6\' lar zasad]
postepowania kicrowcy $ obszare lechniki
jazdn kt6rc nalezy rcalizolvai na co dzien w

'!chu 
drogo*yn. a nie rylko na egzaminie.

Paradoksemj esr np. obowiqzek bezwzgl€d-
nego upe$niania sie k ieruj qcego w jetdzie
do przodx anie realizowanielego obowiv
ku. np. przy cofaniu.

Kryterium fonnalno-prau ne j est w zeczy-
wisrosci "narzedzi€m" slu24cyn do prak-
rycznego, usystenaryzo$ania i nadania cech
prau nych wczesniejszym kryteriom.

W oparciu o FzedsEwiane kD4eriamoz€-
lny sie pokusia na usystemaryzowade i zhie-
rarchizowa-nie $yst9pujqcych nieprawidlo-
$osci s, czasie egzalninu.

Dla potrzeb metodyki pzyjmujemy naste-
puj4ce zaloTenia i podziau

Wystapuj4ce w czasie egzaminu praktycz-
nego niepra* idlo$ osci okrcilamyjako b1Q-

Tak bledy i wykroczenia podziehny na:

LBledy i wykrocTenia drobn€.

2.Bl€dy i wykroczenia podstawore.

3. B19dy i wykroczen ia powame (dyskwa
lifi kujqce. zasadnicze).

Ad. I Cechqbtadorv irykoczen drobnych
jcst iakt. 2e rv zasadzie nie skurkuj 4 one
na wynik egzaminu. Egzaminator je
slwicrdza i przekazuje zdaj4ccmu. Kur-
sanl za te n iep|awidlou oici nie ponosi

Ad.2 Bledy i u,l,kroczenia podstawo\r'e to
tcn obszar w kt6rym obo\riqzuje kry-
rerium "d\Ilrkotnego wyst4pienia nic
praividloli'osci, tak w zadaniu. j ak i pod
czas egzaninu $ ruchu drogo\i'ym".

Ad. 3 Bledy i rykroczcnia powa2ne s4to
bl€dy, kt6re dysN-alilikuj { dalsze 2da
wanreegzanmu.

Spr6buj my teraz zd€finio$,ad prz edsrawionq
klasyfikacje:

l. B.lQd.

Okreilen ie obejmujqle miqdry inn),rni: nie
zgodne z zasadami zachowan ie, niewla(ci
we wykonlvanie czymofti (zadan), niellafl
ne decyzje. uchybienia i bledy \r technice
jazdy, postepo* anie niezgodne z rnsrrukcjq

Blqu!\ ohejnuj qte nieptuwidloroi. i srrier
.1zone w cz$ie egzaninu. kt6re nie sqobiek

l-1. B.led drobny.

Czynnosci, zachowania i decyzje obarcza
ne uchybieniami, b|akiem precyzji cz) sta-
rannoSci w $ykonaniu.

l-2. Bl4d podstawowy.

Okeslamy jako sprzeczne z og6lnic obo-
$ i4zujqcymi lub przyj€O Ini za$dami, n ie-
wlasciwe zachowanie sie czy wykon}1va-
niem czynnoici lub zadania \rply$,aj4ce na
zagrozenie w ruchu drogo\rym.

l-3. Bl4d powatny.

Niestoso$ anie obowiqzxjqcych zasad post€-
po$ania itcchniki jazdy stwarzajqc tym
samym bczposrednie zagozenie.
Nie pano$.anie nad pojazdenr. zachowanie
najqce przcslank i pra$ dopodobienstwa za-



grozenia lub bezposredniego zagrozenia
(os6b, sprz9tu), tak $ rxchu drogowl'In, j ak
r na placu nane \\rowyr11.

Zacho{ an ie wymagajqce interwencj i egza-

Blokowanie ruchow ze wzgled6$, tcchnicz
nych.

ll. WYkroczenia.
Najoginn iej wykroczenia definiujeny jako
zrchosanie nieTgodne z przepisami ruchu
drogowcgo. nie respektovaniem obolviqzu-
j4cych w tym zakresie zasadpost€powania.

ll-1. Wykroczenie drobne.

wykoczenie przeciw przepison ruchu dro'
gowego nie nosz4ce znarnion zagrczcnia.
zaistriale na.Jczeiciej j ako cfikt zdcneso

ll-2. Wykroczenie podstawowe.

wykoczenie naruszajqcc przepisy ruchu
drosot!ego srwarzaj4ce potencjalne zagro-
2enic w ruchu drogowym.

. Dzialania lub bmk dzialania. kt6rego nast€p
st$'em jest w ykroczcnic srwarzaj ace poten,

,rfkrccenia za||dlte || wyka.ie cennika
nanddtiw D.. U.2A3), s.czegdlnie \r paz.
I i ]IAB,

ll-3. Wykroczenie powaine.

Zachowanic. cfektem kt6rego, jest 11}ko-
czenic srwarzajqce pravdopodobienst$o
zagrozenia lub oczlwisre zagrozenie \r'ru-

Nieprzcsirzeganie zasady - zachowania
szczcg6lncj ostroTnoSci.

Nie respeklowinie znak6* drogowych na-
ruszaJqce nomy bcz\rzglEdnie obo*iazu-

Jqce i niedopuszczaj4ce mo2liwoSci inn ego
zachoi ania, ni2 to kt6re iynika ze znak6\r
- znald zakazu, nakazu.

Nieprzestrzeganieprzepis6w ruchu drogo-
wego, kt6re ze wzglqdu na s$6j charakter
podleeaj4 bez$,zglqdnemu przestzeganiu.

Wlkro.tze ia zawalte w cennitu nanddt'lr
(Dz. U. nr 208), szczegnlnie wpoz.lI C, D,
EG,

wystepuj4ce w definicjach pojecia wyma-
gaj q uszczeg6lor jeni4 dotyczy to: plawdo-
podobienst$o st\rorzenia zagrozenia

- porencJalne zago2enic
bczpoirednie zagozenie

- nie panowanic nad pojazdem

- intemencja egzaminarora

Prawdopodobief strvo shvorzenia
zlgrozenia.
Obejmqje zachowanie onz wykrocz€nie na-
stgpshvem h&ego niemozlnve byloby unik-
ri9cie qpadku drogou ego. gdyby zaistnieli
inni uzltkownicy dr6g majqcy zgodnie z
przepisami pierl\ szensN a p|zej azdu.

Potencjalne zagroienie.
Zagrozenie spowodowanc niewlasci$ym
pq'gotowaniem pojazdu dojrdy na drogach
publicznych(lusterka. Swiatla), nieprz€slfze-
gan iem zasad zachowania osaoTnosci. oga-
niczoneso zachowania Odleglo6d od pojaz-
du. nie$la(ci\\'e rpcs nien ie si€)

BezpoSrednie zagroZeni€.
Zdarzenie lub {,f,koczenie. skutkiem kt6-
rego - gdyby nie inten'encja cgzaminatora
zaisinialby wypadek drogowy lub koli,:ja

\r ruchu drogow)'n. Zagozcnic zdro$ ia lub
pra$dopodobieistwo uszkodzenia sprzetu
w odn iesientu do placu mancwrorvego.

Ni€ panowanie nad pojazdem.

S)tuacja, w kt6rcj kieruj qcy poj azdcm st{,a
lza bczpoirednie zagrozenie spowodo$,a,
nc brakicm umiejQtnoici, brakieln (wiado

[@



Jednoczednie blak oznak podejrnowaneso
dzialania w celu unikniecia zagrozeni^pnez
zmiane toru j azdy czy hanowania. Przykla-
dem na panowanie nad pojazdem na placu
manewro$}m jest wyjechanie poza obszal
stanowiska, udezenie w tyc zkj, nie zatr4-
mujqc sie na poleceni€ egzaminatora.

Klasycznym przyHadem na panowanie jest
naely wjazd na pas ruchu o kierunku prze-
ciwnym na prostej, plzy skecie, najecha-
nie na kaw€znik, chodnik czy wysepke.

Int€rwencja egzaminatora,
Zdecydowanarcakcjaegzaminaton(rapa-
nie za kolo kierownicy, nacisniecie na p€dal
hamulca lub okzyk "stop" w sytuacji bra-
k-u reakcji zdajqceso na: sygnaly drogowe
lub zaistniale zaglozenia.

W nasttpnym numerze "Egzaminatora"
przedslawione zostanQprzyklady ustala-
nia w opsrciu o powyisz{ metodyk€ kry-
teri6w oceny egzamitru, hamowania awa-
ryjnego, sprz€ga r i rozspEegania.

c.d.r

.  ' . . l . : i
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Wadze Stowazyszenia w pzededniu kolejnych wybor6w.

Wladze Krajowego Stowarzyszenia Egzaminator6w

Pzewodnicz?cy r-- tn,. ! '.
tu?rnrarf6.2czrlr\sr A-caPdeqod, GJa,iik
ka.in\qzazptt-zyr Sekelrn l.iilrcn
J.trt ?)|lt tt:zto Czlonel lonrr
LdwadKripr/tk C2ldne( I i,i[o g]rl!

PREZYOIUM RAOY GTOWNEJ
Wrad /sla x D.oza Preres Rady Gl6wnej
Hern/kttadonskr lz-ca Pre:esa RG
.lancuraz,la llzca P.e266a RG
',{cl. ecr Kicznafek lllz.ca P.ezesa RG
K^t)ntet.R 3iele N.lt SetretazRg
Lesrar'/!\r ai.vrcz SkaAnitRG

sAo KoLE2EtilsKl
Bdnir.l Mik.: Pzewodnie4cy Wclr3w
lihrJawNoB.k Z-caPaewod. ubln
tlqnr ardsk Sekrel?z Wroci.rv/
WesrawKlbajf.a Czlonek Lubli.r
3Letrrt,!k.r/.iki Crlonek $vr.lk

GI.OIIINA KOIIITISJA REWIZYJNA



O Wyka: Oddzial6w Kralowego Stowazyrzenla Egzemtnator6w

15-103, Biaiystok ul. lArmiiWojska Polskl€go 2
43-316, B elsko-Blala, a. Amii Krajolvej220a
82-300, E bAg, ul Skrzydata 1
80-067, Gdahsk, ul R6wna 19/21
66'400, Goz6w Wlkp , ul. Podmiejska 18
40-507, Kaiowlce, ul. Franclska 78
25-420 Kielco, u. Domaszowska 141b
30-717, Ktakdw, !1. Koszykarcka 33
38'400, Krosno, ul. Migsowicza 4
20-218, Lublin, ul. Hllnicza 3
91-729, Lodz, ul Smlrtna 28
33-300, Nowy Sq*, ul.29 Listopada 10
10-416, O sztyn, ul. Towarowa 17
45-233, Opoe, ul .  Oleska 127
07-412, Oskoleka, ul Rolna 30
40-507, Plock, u . Otolinska 25
37-700, Pzemys, ul. Topolowa 7
35'501, Rzesz6w, al. Wyzwolenia 4
08-110, Siedlce, ul. Parlyzantow 14
98-200, Si€ladz, ul. Warszawska 4
96 100, Skiemiewice, u. l\,4 C Sklodowskiej92a
76-200, Slupsk, ul lVierosiawskiego '10
16-400, Slwalki ul Waryiskiego 24
71-682, Szczecin, ul Gollsza 10
39'400, Tamobrzeg, ul. Sikorcklego 86a
33-104, Tam6w, ul Okrezna 1
87-100, Torur i  ulPoina 107/109
58-304, Walbzych, ul. Wysockego 27
87-800, Wloclawek, u . Zielna 2/4
50-507, Wroclaw, ul Zlebicka 34-38
22400, ZamoSC ul. N4eczennik6w Rolundy 2
65'339, Zlelona Gdra, u.  Nowa 4b

WORD-y, kt6re nie pGladajE oddzialu.

Ryszard Stankiewicz
Edward Kaspzyk
B edulski Henryk

Wojcioch K3czmarck
Lech Su cuygio sk

Ryszard Wachowicz
Tomasz Dzluganowski

Jacek Dylag
And.zejZajqc

Stanlslaw Nowak
Andrzej Kawczyiski

Jerzy Eudacz
Henryk Radomski

Karol N4rokoi

Gftego|z l\,4ichalak
Jetzy Pomajda

Adam Balut
Stetan Kukla

Bogdan Kaczan
Henryk Skrobisz

lvlanlred Szulc
Slefan Lukawski

LeslawWiazewicz
PawelRosik Rosi isk

Jan Komas
Piotr Lica

Jan GLrmzda
Marek Ptak

I\,4a an Mostowy
Jacek Zarebski

Roman Uzdzicki

Koledzy - zapelniamy biale plamy!


