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UCHU
aspekt szkol€nia i egzaminowania

l. Wprowadzenie - stan bezpieczefstwa drogowego.

Bezpieczeistwo w ruchu &ogowym dotyczy nas wszystkich, t4k pieszychjak
i zmotoryzowanych, tak uczestnik6w ruchu drogowego jak i statystycznego
Polakn.

Problcm porz4dku i bezpieczeilstwa na drogach od wielu lat stanowi bardzo
powainy aspekt bczpieczeistwa kraju. Poziom bezpieczeistwa ruchu
drogowego oceniany liczb4rvypadk6w i rozmiarami ich skulk6q kwalifikuje
PolskQ na jednym z ostatnich miejsc wSr6d kraj6w europejskich. W naszym
kaju rocznie ma miejscc ok.60 tys. wypadk6w droSowych, w kt6rych ginie do
6 rl  . .  ,*ub. a dzicrrqi rcry ryle dozn.rje obra2en.

W roku 1991 przezyliSmy (ci co przeZyli) horror - liczba zabitych wyniosla
w6wczasblisko 8 tys. os6b (konkretnie 7901).

Od tego feralnego roku zauwMa siQ minimaln4poprawQ, ale gdyby uwzglQdni6
tQ tendencjQ, to do roku 2010 zginie blisko 40 tys. os6b, a setki tysiQcy os6b
zostanicrannych.

Wlpadki drogowe to nie tylko deszczQscie, hagedia rodzin i cierpienie
poszkodowanych ale 16$nie2 potQZnc stlaty materialne dla rodzin
a w konsekwencji dla spoleczeistwa.
Szacuje siq, 2e kosztuj4 one Polskie spolcczcilstwo ponad 12 mld zl rocznie,
oo stanowi 2,7 o/o PKB.

Wlworzyla siq doS6 dziwna sytuacja, z jednej strony istniejc przckonanie,
Ze wypadki drogowe dotyczqkogoS inn{rgo i nic dopuszczamy mysli, Ze mo2c
nam siQ to przydarzyi (unikamy informacji o rych tragediach i przcchodzimy
do porz4dku dziennego, tzn. wsiadamy do samochodu i o nisbezpieczeistwie
zrpominamy).

Z drugiej shony elity polityczne widz4problem pzed wyborami a nastQpnie
milknq, czQsto ukrywajq przed spoleczeristwem g16wne przyczyny
wypadkowoici, rzucaj4 spoleczeistwu kuriozalne rozwi4zanie problemu
prQdko6ci w obszarze zabudowanym (dziertnoc 50/60 km/h) uwazajrlc,
Ze \\4ainie w tcn spos6b rozwiqzany zostalproblem.

W tej chwili nie ma w Polsce takiej epidemii, kt6ra by zbierala takie zniwo,
tyle ofiar Smiertelnych. Srednio dzierurie umiera blisko 18 os6b.
Nic ma teZ sil (partii), kt6re chcialby siQztj'mproblcmem zmierzyi.

egzamtnowanra
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Przyczyn takiej sltuacj ijest wiele.
Pierwsza z nich to ryzyko uzyskania poparcia spolccznego dla takiego
pDgramu. W spoleczeistwie brak Swiadomo3ci nieszczQ!6, koszt6w jakie
niesie ze sobq niebezpieczenstwo na drogach.
Druga to fakt, 2c na cfckty popmwy bezpieczeistwa w ruchu drogowym
nalezy poczckai wicle lat.
Trzecia, kb wie czy nie n^jdokuczliwsza, to brak 6roilk6w na kompleksowe
roz,lvi4zania problem6w

Analizuj4c statystykQ w)?adk6w drogowych uzyskujemy uproszczona
informacjq. Cala odpowiedzialno6djest przypisana blqdowi czlowicka , mozc
nie calaaleblisko 80%.
Na pewno czlowiek (kierowca, pieszy) ponosi najwiqkszq winq. Dzialanie
czlowieka jest pochodnq wielu uwarunkowan wewnQtrznych jak
i zewnQtrznych. Najog6lniej biorQc gdy oceniamy w)'padkowo56 musimy
ocenid funkcjonujqcy system transportowy od szkol€nia kierowc6lv
poprzez egzaminowanic, warunki pracy, inliastrukture drogorv4,
rozwiQzania organizacyjnc ruchu, stan i rvyposaienie samochodu
kofrzec na dzialaniach i skDtcrznym rozwiezywaniu probl€mu
przez rz4d i polityk6w.

Twozenie nowego programu bezpieczefstwa ruchu drogowego w]'rnaga
weryfikacji dotychczasowych sposob6w myilenia i dzialania na rzccz occny
funkcj onowania calego systemu ftansportowego.

Tak siq sklada, 2e u n6del tego systemu jest kierowca. Nim ktoS starfe siQ
kierowc4 musi przej3a szkolenie kursowe, a nastQpnic pzcjsi cgzamin
paistwowy. Nalezypostawii sobie p)'tanie czy to fundemenlalne zagadnienie
jest prawidlorvo realizowane w Iolsce.
Od blisko 100 lat mamy do cz)'ricnia z procedur4 przeprowadzania egzaminu
kandydat6w na kierowc6w.

ll. Zmiany w ostatnich latach w systemie egzaminowania - szkic
Zasady egzaminu co do gl6wnych zalo2en sq te same. Sptawdzenic stopnia
opanowania przepis6w ruchu drogowcgo zwane obecnie teori4 (test
teoretyczny) oraz ocena umiejQlnoSci manualnych kierowc6w pojazdu czyli
umiejEtnosa kicrowania, zgodnie z obowiqzujqcFni zasadami i przepisami
zwany cgzamlnem pmKtycznym,

Dokonuj4c analizy, chociaZby pobicznic. mozr\a zanwaz:yt zmiedajqce siQ
formy przeprowadzania egzaminu w ostatnich latach. Zmiany na pewno
uzasadnione, ale czyzawsze trafne.
Pamiatajmy, ze egzamin komisyjny w koicu lat siedemdziesi4lych zosial



zast{piony egzaminem jednoosobowym. Rozmowa czyli egzamin komisyjny
ze znaiomosci przepis6w ruchu drogowego w sysiemie z odpowiedzi ustnej
zostal zamieniony na pisemny testowy, a nastQpnie tesly pisemne
,/ lsl 1iono lc. lcm frzcprowxdzrn)nl l  w i) \ lenl ie LomluLrro\\ ) m.

Egzaminy prowadzone byly w zasadzie tylko po poludniu i wszqdzietam gdzie
prowadzono kursy, a wiqc w miasteczkach, miastach powiatowych
i wojcw6dzkich jak r6wnic2 w okolicznych domach wczasowych,
sr(olach itp.

Egzaminy przeprowadzano na samochodach o6rodk6w szkoleniowych.
O3rodki szkoleniowc pracowaly w zasaalzie w systemie szk6l niepublicznych.

Egz:rminy w imieniu Woje$,ody przeprowadzali egzamindtorzy zatrualnieni na
umowq zlecenie w urzqdzie Wojew6dzkim.

W chwili obecnej eSzaminator to zaw6d wpisany w rejestr zawod6w
i zatrudniony na etacie w Wojcw6dzkim OSrcdku Ruchu Drogowego.
Do roku 2000 nadz6r nad szkoleniem kandydtrttiw na kierowc6w jak i nad
egzaminatorami spelnial Wojewoda. W sprawach merytorycznych bardzo
czQsto dccyzje zapadaly na szczeblu Ministerstwa.

Kluczow),rni znianami w systcmie szkolenia sq umocowania prawne o6roalk6w
szkolcnia, kt6rc zc szk6l nicpublicznych przyjqly tbrmQ podmiot6w
gospodarczych.

Egzaminy jako dzialalnoaa budzetowa Wojcwody w oparciu o rachunek
specjalny, zastElriono Wo.jew6dzkimi Oirodkami Ruchu Drogowcgo czyii
WORD-ami podlegajqcymi zarz:Ldom wojew6dzkim z dopiscm: "nadz6r nad
egzaminem pelni Wo.jewoda". W okresie przej3ciowym oSrodki
egzaminowania byly podmiotami gospodarczymi, do kl6rych Wojewoda
kierowal cgzaminator6w na cgzamin. W tym okesie wprowadzono tez w
sysfenrie egzamin6wplac manewrowy.

Natomiast w bardzo malyn stopniu zmienil siQ system wylaniania, szkolenia
i cgzaminowania egzaminator6w, jak r6wnie2 przepisy w zakresie
podstnu owych badair lekarskioh.

Wraz z powolaniem WORD 6w tj. od 1998 roku, zaniechano przestrzegania
przepisriw dotycz4cych licziy os6b zapisanych na egzamin do jednego
egzaminatora w ciQgujednego dnia.
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W roku bicz4cym dokonana zostala kolejna zmiana polegajqca
m.in. na podwyzszeniu obowi4qkowej liczby godzin w procesie szkolenia
z 20 na 30 nakat. B.

l l l. Wplyw dokonanych zmian na poziom szkolenia
iegzaminowania
Prowadzone pzez wiele lat zmiany w zasadzie byly koniccznc. Dobrzejednak
zastanowi6 siq czy zmieniajqc zasady organizacji systcmu szkolenia
i egzaminowania, jak i wprowadzajqc nowe formy egzaminowania nie
zatraci l iSmy wielu sprawdzonych i cfektyrvnych zasad szkolenia
i egzaminowania i nie zast4piono ioh nowlni i nie zawsze trafnymi
rozwi42aniami.

Egzamin komisyjny stosowany jeszcze w latach szeS6dziesi4tych
charakteryzowal siQ tym, 2e kandydat na kierowcq zdawal go ushie przed
komisj4 Forma ta bezdyskusyjnic dawala wiQksz4 gwarancjq znajomo(ci
plawa nrchu drogowego wraz z interyrctacj 4 zachowan i zasad.

Wprowadzenie sprawdzian6v tcstowych uzasadnionc z punku widzenia
zdolnosci ,Brzerobowej", stworzono w formie testowej, a nastQpnie dokonano
przejscia na system komputerowy egzaminowania, jest to tylko namiastk4
rzcczy lviste.j oceny zBj omoSci prawa o ruchu drogowym.

Problem ten nalezy podda6 ponownemu prz€ an al izow ani  u
i wypracowaniu trowych skutecznych form wymuszajqcych rzeczl,'wiste
przyswajanie sobie przepis6w r[chu drogorv€go, a nio zaliczenie
egzamrnu.

Dokonyl,vanc zmiany w systemie prowadzenia cgzaminu praktycznego
kandydat6w na kieiowc6w budz:lnajwiqksze kontrowersjc.

Kontrowe$je te odradzajq siE i nasilajq w zaleznosci klo je wprowadza
czypisze ijaki chceuzyskai cfckt.

W chwili obecnej znikly juz protesty przeniesienia egzamin6w do du2ych
osrodk6w miejskich, pogodzono siq z t4 sytuacj4 a mo2e lepiej uswiadomiono
sobie koniecznosi takiej decyzji. (Co to za kierowca, kt6ry dojechal do duzcSo
miasta, zostawial samoch6d jdalej kozystal z komunikacji miejskiej,
bo bal sia jcZdzi6, bo nic umial np. zaparkowaa.)

Od czasu do czasu pojrwia siq problem pzeprowadzania egzamjn6w
na pojazdach ofuodk6w szkoleniowych. W chwili obecnej prawo nic pozwala
na takE sytuacjQ.



Prawo mozna zmienii. PamiQtai jednak naleiy dlaczego wczelniej
zrezygnowano z egzaminowania napojMdach o(rodk6w szkolcniowych.

Podobna sltuacja dotyczy udzialu instuktora w czasie egzaminu. Wa11o
siQzaslanowi6 allaczego l5 lal temu odstqpiono odtychprocedur.

Niech odzwierciedleniem tego bEdzie fragment komentaza zamieszczonego
wowczas w prasie: ,,aby podni€Sd poziom przyszlych kierowc6w, zmniejszyt
wypadkowo(6, przcciwdzialad korupcji, aby zapcwnid bezpieczeistwo
zdajAcym i egzaminatorom, naleiy niez$locznie odstepid od
egzaminowania na samochodach 0610dk6w szkol€nia. Tc kt6re
sQ podstawiane to bardzo czgslo po prostu ruiny. R6wniez Iratezy
wyprowadzid instruktol6w z samochod6w l\' czasie egzamin6w
gdyZ zachowanie instruktor6w unicmoZl iwia bardzo czesto
przeprowadzenie egzaminu, sb\'arza sytuacje konfliktog€nn€ i sprzyja
w-vzwalaniu korupcji."

To wlasnie ten argumcnt ,,uczcstnictwo instruktora w czasie egzaminu"
i urynikajEca z powyZszego patologia, byla bezpoiredniE przyczynil zmirn
w zapisaoh prawnych.

.lezeli po tylu latach wraca tcn problcm, to znaczy , 2e mamy bardzo k6tk4
pamiQi lub komuS zale2y na konfliktowaniu lrodowiska, twozeniu szumu
meoranego,

Niezateinie od powyiszego Srodowisko egzaminator6w jest otwarte
na zglaszane postulaty w zakresie mo2liwoici uwiarygodnienia
podejmo$ anych decyzji  przez egzaminatorri$.

Najdziwniejsze w tlan wszystkim jest to, 2e takic zmiany proponuje
Ministerstwo Infrastruktury To samo Ministersiwo, kt6re 15 lat tcmu
wystQpujqc pod inn4 nazwil uzdrawialo system szkolenia i egzaminowanja,
kt6remu przySwiecalo piQkne haslo: " lad, porzedek, uozciwoSd
i bezpieczefstwo wrllohu drogowym."

W analizie wpll,.\,r'u zmian zachodz4cyoh wprocesie szkolenia i egzaminowania
kicrowo6q a wiqc i na poprawQ bezpieczeistwa w ruchu drogowym, istotne
znaczenie maj4 zmiany ustrojowe, dla polrzeb opracowania nazwijmy
je systemowe, dotycz4cc zar6wno o6rodk6w szkoleniowych jak i forma
prawna oSrodk6w egzaminowania_

Z punktu widzcnia praktycznego najwiQkszy wplyw na funkcjonowanie szk6l
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nauki jazdy, w konsekwencji na poziom ksztalccnia mialo przyporz4dkowanie
s/kolum u\Lru ou el dzrdl:r ln( ' i . i  gospodarc/ei.

Ustawa odebrala osrodkom status szk6l nicpublicznych, uznajqc Je podmjotem

Sospodarczym.
Przed oSrodkiem szkolenia kicrowc6w stanQly wszystkie problemy, pzed
kt6rymi stoi podmiot gospodarzy w gospodarce rynkowej. (Konkurencja, zysk
upadloSe czy bankluctwo).
Wolny rynek mial uzdrcwi6 o6rodki i podnie66 poziom szkolcnia - stalo
siE odwrolnie.

NajwiQkszym blEdem tej dccyzji bylo zaprzepaszczeiie nozliwosci
oddzial)'wania systemowego na sc&i tysiqcy os6b w zakesie (wjadomosci

zagrozenia zdrowia i Zycia w ruchu drogowym, jak r6wnic2 brak nadzoru
pcdagogicznego nad tysiqcami szk61 szkolzlcych kierowc6w.

Wolny rynek to jedna z fonn pozyskiwania pieniQdzy. Wolny rynck
w kontekscic tysiqcy zabitych os6b, r6wniez kilkadzicsiqt tysiEcy ra ryoh
to powaZny dylemat. Zmiana stttusu o(rodk6w szkolenia na szkoly
ni€publiczn€ czy tei wprowadzenie nadzoru kuratoryinego to nickt6re
z czynnik6w czy d€cyzji kt6re poprawilyby t{ sytuacjQ. To jest problem
do rozNi4zania, tego ni€ wolno przemilczct, zaniechaa.

Kolejna decyzja systcmowa, kt6ra miala \\'?lyw na obccnq sytuacjE
to dokonane, mniej wiqcej w tym samym okresie, tj. blisko l'1 lal ten1u zniany
struktualnc i systemowew egzaminowaniu.
Powstaly osrodki egzaminowania w miastach wojew6dzkich. Osrodki te byiy
podmiotami gospodarczymi (sp61ki prawd handlowego, zaklady budzetowe),
kt6re zabezpieczaly bazq cgzaminacyjn4- Egzaminatotzy natomiast
jako pracownicy Wojewody, niezalcz od dlrekcji oSrodk6w egzaminowania
w imicniu Wojcwody cszamino\\,ali kandydat6w na kietowc6w Egzaminator
byl urzqdnikiem, osob4 publicznE, uiezale2n4 niczax'isl4 i nie powiEzan4
z dzialalnoSci:1 gospodarcz4o(rodk6w cgzamrnowanla.

W cclu wlasciwcj occny zdaj4cego, jrk r6wrrie2 zapewnicnia egzaminator6w
w occnic zdolnosci percepcjijak i sprarvnoSci psychofizycznych, liczba os6b
pz)?isana egzaminatorowi w jednym dniu byla 6ciile okcslona i nie mogla
byd wiQksza niz dziesiai os6b. Bylo to gwarancj4 o charaktczc prawnym,
zapewniaj4o4 egzaminalorowi komlbrt a jednoczeinie obligujqca
go do gruntowncj occnypzygotowaniakandydatanakierowcQ.

Z chwil4powolania Wojew6dzkich OSrodk6w Ruchu Drogowego 1998 rok



najpicrw o statusie pairstwowej osoby prawnej, a lastQpnic wojew6dzkiej
osoby pDwnej na wlasnyn ,,gamuszku", egzaminator stal siQ nieodzownym
ogniwem w systemic, zc wszystkimi zalctami, alc r6wniez i ze $,szystkiD
wadami tcgo rozwi+zania. Egzaminator forrnalnie, niczalcZny,
w[eczywistosci, pracuje w systemie dualizmu zalc2noSci i wwarunkachcoraz
mnie jszej niezawisloici i niezaleZno!ci.

Nie rvchodzec w szczeg6ly zasady ponyzsze, tak w zakresie standaryzacji
egzaminowania jak r6wniei statulu w systemie WORD-6W wymagaj4
glebokicgo przernalizowatria dla dobra Wojcw6dzkich Osrodk6w
egzaminowania, dla dobra os6b egzaminolvanych, jak y6wnie2 dla dobra
cgzaminator6w.
W powstalych OSrodkach Egzaminowania jak r6wnie2 i p6Zniejszych
WORD-ach wprowadzony zostal dwuetapowy system przeprowadzania
egzaminuwwarunkachplacu manewrowego oraz w ruchu miej skim.

NajwiQksze niezadowolenie w chwili obeclcj skupionc jcst na egzaminie
na zw. placu mancwrowym.

Uwa2amy, Ze slusznie i to, z wielu przyczyn. W k$4criach oceny egzaminu
wlasciwie nie stosuje siQ hierarchizacji blad6rr i wykroczeir. Nadrzqdnyr:r
celcm stalo siQ uczcnic pod ,,fikcja", jak4 staly siE pacholki, wycicraczki,
,lz.yr(lzle" to po prosht parodia.

W trakcie realizacji zadari na placu manewrowym nie pzestrzega
siq obowi4zuj4cych zasad: upewienie siQ przy coJaniu , obselwacja pola
w kierunl:u jazdy, itp. Najwazniejsze stlly siq: linia, tyczka, kt6rcj
wnormalnych warunkach nigdy nie ma.

Drug+ siron4 medalu jest plac jako jedna z fomr w systemie egzaminowania.
lQaje w Unii Europejskiej coraz bardziej staraj4siQprzenie3inickt6rc clementy
cgzaminu na placu. Zrobila to Portugalia, Bclgia. Marzy sia innym krajom,
ale uwarunkowania finansowe i poniesione naklady odstraszaj4 od podjQcia
takich decyzj i.

JeSlijui coi mamy - place, to zastan6wmy siQ jak je efektywnie wykozysta6.

Konkluduj4c ,,plac" ijego role ntleZy zmieni6, ale zlikwidowa6 nie wolno,
wyrzucii w bloto blisko 100 milion6w zlotych zainwestowanych
w przygotowanie plac6w Placom nalezy nada6 rzeozywjste warunki
wykony'wania marewt6w i zadai. Nale2y bardzo dokladanie zastanowii
siQ nad konsekwencjami w zakesie bezpieczeistwa w ruchu dmgowyn
w miastach , gdzie odb)'waj4 sia egzaminy i rczpocznie siQ na zatloczonych



ulicach parkowanie ok. 60 tys. samochod6w z oSrodk6w szkolenia
iegzaminowania.

Dyrektywy Unii Europejskiej zobowi4zuj4 do realizacji tych zadaf Przyszly
systemcgzaminowaniama zapewnic kontrole nad ich realizacj4. ZcjScie zplacu
nie omacza, 2e realizacji tych zadan nie bQdzie. Tak pEed szkolami, jak
i osrodkami cgzaminowania stoi powa2ny dylemnt. Wsp6lnie, bez ,,mit6w"
naleiy rozwiEza6 ten problem.

Do zagadnieir systomowych nalciy zaliczy6 r6wnie2 ploblem nadzonr tak nad
o3rodkiem szkolenia kierowc6w jak i nad Wojew6dzkim Oirodkiem Ruchlr
Drogowego.

Nadz6r nad osrodkami szkolenia kierorvc6w przejql Starosta. Skutecznosi
tego nadzoru jest ograniczona i obcjmuje tylko sfcrQ fblmalno-prawn4. Brak
nadzoru mctodycmo-dydakryoz,nego jak i merytoryczrcgo. Zabraklo narzQdzi
kontrolnych, baralzo czQsto odpowicdniej kadry a przede wszystkim
SwiadomoSci o wielkiej odpowiedzialnoici za poziom szkolenia,
w konseL:wenc ji za nieszczqScia nanaszych drcgach.

Problem nadzoru nad szkoleniem kierowc6w w systemi€ woh€go 4'nku
musi sta6 si€ prioiytetem w dzialaniachl€gislacyjnych.

Dwuwladza w systemie nadzonr nad egzaminatorami posrednio i nad
Woj ew6dzkimi O(rodkami Ruchu Drogowego to kolejny dylemat systemowy

Wojcw6dzkie OSrodki w zamierzcniach mialybyi ccntrami wszclkich dzialari
organizacyjnych i nadzorujqcych nad bczpiecze6sllr'cm w nrchu drogowym
Z tych piaknych zamicrzeri zostllo niewiele. Egzaminatorzy, kt6rzy mieli
by6 liderami w tych dzialaniach, stali siQ,,wlrobnikami".

Istniej4oy dualizm w systemie nadzoru cgzaminator6w jak r6mic2 brak
standaryzacji proces6w egzaminacyjnych , tak w zoklesie form jak i liczby
egzamin6w w ci4gu dnia to problemy rzutuj4ce najako66 przeprowadzanyoh
egzamin6w a w konsekwencji skutkujqcym na bezpieczeistwo w ruchu
&ogow)'n.

OddzieJnym zagaddenicm jest problcm szkolenia i egzaminowania
kandydat6w na egzaminator6w oraz proces samokszlalccnia egzaminatorow
jak r6wnie2 doksztalcania obligatoryjoego, realizowanego przez Wojew6&kie
osrodki Ruchu Drogowego. Obydwa zagadnienia wymagaj4 nowej jakolci
Anachronicmy systcm nic inspiruje do rozwoju, nie sprzyja do stosowania
ujednoliconych loyteri6w ocen, nie stwaza mechanizmu do samoksztalcenia
i przeciwdzialaniu syndromowi wypalenia siQzawodowego-



W ry.rn wszystkim zabraklo r6wnieZ systcmu pozwalaj4cego na awans
zawoclowyegzaminator6w, awiQc kolejnychprzeslanck do jegorozwoju.
Podnoszenie kwalifikacj i popzez zdob'.wanie kolcjnych upriwnien w zakesie
egzaminowania nie zawsze przeklada siq na aspekty rozwoju egzaminator6w
Jak r6wnie2 obecnie na gratyfikacjq wynikaj4c4 z taryfikato;. pzy braku
odpowiednich zasad zmian w oplatach za cgzaminy stawia D],rektor6w WORD
w sytuacji tllrdnego wyboru, gdzie szukai oszczqdnosci w procesie
d)'nanri cznego wzrosfu koszt6w utrzymania WO RD-u.

Te nicprawidlowo6ci przekladaj:1 siq na sylwetkq egzaminatora w odbioze
zewnQtrzn),rn, nie spzyjaj E na krcowanie autorytetu zawodowcgo.

Zmiany w tym zakresie zglaszane do Ministcrstwa Infrastrukturv
rue ,,rajdujQ aozumicnia. Upr,r w lansowaniu dorychczasowrch za,ai
szlrolenia i  dokszlr lcania egzaminatorou Jest rrsk;k1tincy. To dziwnc,
Ze Srcdowisko egzaminator6w stawia pzcd sob4 poprzeczkq wyzej ni2
aomrntsuacja.

Dladobra 6rodowiska, dla dobra og6lni€ pojQtego bezpieczeistwa w ruchu
drogowym, zrniany w zakr€sie og6lnie pojQtego szkolenia egzaminator6\,
ststy siQ koniecznoscie.

Zmiany te musz4 byd rozpatrywane calosciowo popzedzone dokladnq analiz4
zakoirczon4 tezami, bQdqcymi punktem wyjscia do wszelkich zmian,
a w szczeg6lnosci dotycz4ce zmian systemowych.

Pr6by zmian taktowanych wybi6rczo prynosz4 najczQsciej mieme efekty.
Przykladem takich zmian jest nowelizrcja 150-ki, polcgajqca
min. na zwiqkszaniu obowiqzkowej liczby godzin szt<otenia LandydatOw
na kierowc6w w zakrcsie praktyoznej nauki jazdy z 20 na 30 w kat. B.

Powaznie wzosb koszty szkolenia, a efekt.jest mierny. Wzrost zdolnosci
zdawalnosci o nieco wiqcej niz jeden procent przy takich kosztach
spolecznych trudno uznai tcn fakt za ftaii1q decyzjq.

Dobrze jcst w t1'rn miejscu zauwaZy6 ,2c w oparciu o wczejnieiszc zasadv
tzn. przl obowiqzkowych 20 goJzrnach nrukDczncJ n.rukr jazi l  . , irode[
(instruktorzy) uzyskiwali zdawalnoSi siagaj4cq 60%.

Uwzglqdniaj4c fakt, 2e po t.zykotnfn nic zdan),rn egzarninic zdaj4cy
zobowi4zany jest wykupi6 kolejnc 5 godzin nauki jazdy, staliKmy siq kajcm
w Europie o najwiqkszej liczbie godzin obowi4zujAcych do zrealizowaria
w procesie prakryc,/nego ksztrlcenia kierotr(o\,\.
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Zgoalnie ze statutem o6rodk6w szkolenia, lwiadcz4 one uslugi. Za niewla3ciwe
wykonanie uslugi czyli za niewla6ciwc przygotowanie kandydata na kierowcQ,
dostaj4prcmic - kolejne obligatoryjne 5 godzin. Taka ku ozalna sytuacja moze
mjea miejsce tylko w Polsce.

Od&ielnlan zagadnieniem w procedurze zdobyrvania prawajazdy sq badania
lekarskie, szczcg6lnic badada podstawowe. Badanic te nie uwzglqdniaja
caloksztaltu wynagan wynikajqcych z sylwetki przyszlego kierowcy,
w konsekwencji sprzyjajq zwiQkszeniu za'BtoZeniiL 

^a 
drogach pubJicznych.

Badania te nie mog4 by6 zastQpowane przez lansowane przez nieki6re
Srodowiska badania psychofizyczne.

Ten zarys analizy sytuacji szkolcnia i egzaminowania kandydat6w
na kicrowc6w pokazuje jak wielejest do upotz 4dkowania, naprawienia i zmian
w flan zakresic.

Statystyki podaja iejedn4z przyczyn wypadk6w na drodzc, jcst niewlasciwe
przygotowanie kierowc6w w procesie szkolenia, dodajmy i egzaminowania.
Udzial ten mie6ci siq w granjcach l5-20 %.

Wysilek zainteresowanych stron uczesfni€zecych w poprawie szkolenia
i egzaminowania wymaga opr6cz dobrej woli d€termilaciS w dzialaniach
zmierzajecych do przelamania partykularnych inter€s6w, dzialaf
lobbingowych dzialai i gest6wpozorowanych, pamietaj4c ie iycie ludzkie i
zdrowie jest ponad wszystko.

Realizujqc ten moralny obowi4zek nie zapominajmy o wadach
i pr4rpadlosciach dotychczas powstaj4cego i fi.mkcjonuj4cego pmwa.

Tw6zmy czltclnc i jcdnomaczne zapisy prawnc, dbajmy o poprawnoSi
merytorycmych zapis6% pamiQtajmy o kosztach spolccznych i skutkach
dokonlwanych zmian. Likwidujmy wszystko to oo spzyja patologii
Srodowiska. PamiQtajac o dniu dzisiejszym patrzmyw przyszlo(i.

Dokonuj4c zmian musimy pamietat o bardzo trudtrej '  cz9sto
dewdziQcznej roli instruktor6w i €gzaminator6w. Powsfaj4€e normy
prawne ni€ mog4 zmierza6 do dyskryminowania tych zarvod6w, al€ wr€cz
przeciwnie, do podniesicnia ich autorytetu.



PODSUMOWANIE

W oparciu o przcprowadzonq sk6towq analizq mozna postawi6 tezy do dalszej
dyskusii.
Unikanie wielu niewygodnych dla kt6rels ze stron temakiw, to brak
odpowiedzialnoSci, to zaprzeczenie dobre.j woli.

Nic nalezy ba6 siq dyskusji nad zmianami systemowymi, jcili nie mo2na
ich zmienii to nalezy zweryfikowa6 i znodcmizowai dla og6lnopolskiej
poprawy systemu transportu, a wiQc bezpicczeistwa w nrchu alrogowym.

Problemy, kt6re w oparciu o pzedstawiony zarys analirywzakesie ksztalcenia
kierowc6w powinny byi uwzglqdnione w procesie tworzcnia nowego porzqdku
pmwnego i nowych wyz-wail w zakcsic bezpieczeristwa na drogach
publicznych, mog4 posluit do postawicnia nastQt uj4cych tez do dalszych
szcz€g6lowychpmc.

Wzakresie szkolenia:
- ponownie rozwaienie statusu o6rodk6w
- analiza systemu nadzoru nad osrodkami
- tworzenie nowej sylwetki {bsolw€trta kurs6w kandydat6w

na kierowc6w w tym:
zmian) proBram6n nauczania

- zmianyw zakresic podstawowych badai l€karskich
- standaryzacj a szkolei
- monitoringszk6liinstruktorow

W zakresie egzaminowania:
-  ponowna anal iza struktury Wojew6dzkich OSrodk6w

Egzaminowania
- zmiany w systemie egzaminowania, !v tym:

- zmiany w systemie egzamin6w testowych
- zmiatry zasad przeprowadzania egzamin6w praktycznych

z uwzglQdnicniem gradacji wykroczerfi i bI€d6w
- standaryzacja proces6w €gzaminowania, w tym obciqZeri

egzaminator6w.

Ni€zalcZnie od powyzszego pelncj analizie nalezy poddad system szkolenia
i instruktor6w i egzaminato16w jak 16wniei szkolenia kierowc6w z zakresu
udzielania,,pierwszej pomocy".
Dokon'.wane zmiady, tworzon€ nowc mechanizmy i zasady powinny
sprzyjat, poprawie bezpieczeistwa ruchu drogowego, przeciwdzialad



zjawiskom patologii w Srodowiskach i tworzeniu niepotrzebnych koszt6w
w procesie szkoleri i €gzamin6w oraz uwzgledniad obowi4zuj ec€ dyrektywy
Unii Europej skiej.

Problem nowego spojrzenia na sylwetke kierowcy, ze szczeg6b\ym
uwzglealnieniem zmian w systemie egzaminowania, stal siQjedn)4n z temat6w
odb)ryajqcej sie w Warszawie konferencji CIECA. Mimo, 2e wypadkowo66
w kajach dawnej UE jest duzo mniejsza niz w Polsce to pzedstawiciele Udi
wska4rwali na pohzebQ systematycmych analiz wszystkich uwafurikowair
wp\waj4cych na bezpieczefstwo w ruchu drogowym. Takie systemowe
spojrz enie potrzebne j est wiQc r6wniez w nasz',rn kraju.



cv. Er&a

Wpro$'adzenie.

Jed ym z naiwazniejszycll zdgadniei staiqLych przed Krajovym
Stovtarzlszenieh Egza inat016\r jest problen warunk6w pracy

P ro b lem w ar u nktw pr acy j e s t w i cb\r qtkovy i I i1t c rLl! s c),p I i n arny.
Rardzo czQsta plynqce do Rady Gl1wnej sygnuh sq przeciwstawlle.
Pf?kladem tdkiej sytuacji jest xlo'cenie wieku emerytalkego egzaminatora,
z drugiej stro ! nieogru iczolla moilinosi egzaminowunia po ukoiczeniu
65 roku rycia.

Podobnie trudno pogo.lzil oczekiwa ia Dyrektorott IITORD v stosunl,u
do i/o!(:i realizowanlch egzaminiw , ciqgu dnia tN stosunlat Llo mo,litNolci
ic h rc a I izacj i p lzez egzamina to r a.

Problemem samym w sobie j est :.tgadnienie samt)wypalanfu siq zawo.lowego
egzaminatoftiv a wi€c brakmechanizm6w i warunkdta) clo lanoeduk rrji.

Oddzielnym tematem )r)rnagajqcrm ro?,r'iqza ia jest bralc meLhanizm6--
awansu zai)odo$)ego.

Oddziel e zagadnienia ?,a,iqzane z walunknmi pracy to xpraw)) o charakterze
socjalnrm, zdrowotnym, jak i odpowiedzialnoiLi prawnej i materialn4

Egzamhator to zat6d pod|,1-2szonego ryzylca. R\,4ko to dory-czy nie
filko orJpo\riedzialno.{ci q'wilnej ale r6rrnie; ryzyl@ utraty zdro\tia
i p ftl\' d o p o do b ieis t t',,ti t hor rJ b zaw o d owy c h, i t p.

llada GltSwna tloskonale zclaje sohie spraw< ztejzal\,ilcj, pt.awnie ie opisanej
sj tua(j i z aw odu e gz am inator d.

Wl,chodzqc naprzeciw t)jnt W aniom na Pienrsz!-m Zjeitlzie Otktzial'r,rt
ut Lublinie 5 7 grui ia 1998 r potrolany zostal zespil do spraw warunkiw
pracy. Zespolowi pnarodniczy Kolega l.lenryk Radoms ki. Prohlem warunkltw
praq) zostal poruszon! r'wniei w Stunowi:;kaclt przed:ta\a,ianych
rt/ Mini.rterstwie I Jiastrukturyw dniLt 3 grudnia 2004 r



Prze^tawiony poni2ej artykul Kolegi Romana Uidzickiego Prezesa Odtlzialu
Stowarzyszenia w Zi.elo ej GtiEe jest pocz4tkiem debaly nad tym trudnym
ale koniecznym do rozwiqzahia zagadnieniem.

Do debaly tej zapraszamy Koleg'w skupio4tch w KSE, jak r6wniei
w Zwiq kach Zawodowych funkcjonujqcych w WORD-ach oczekujqc
nq artvkulv.

Z powainniem

Krajowego
Stowarzyszenia
Egzaminator6w



stawianymi egzaminatorom
a oczekiwaniami pracodawc6w

Wprowadzenie
Na przelomic rviek(rw XIX i XX S$'iat zachlysnEl

siQ moiliwosciani motoryzacji. Pierwsza dckada XX wieku to okes
lawinowo wzrastd4cej protlukcji samochod6rv. Wiqcej samochod6w
a wiqc rozw6j zmasowancj turystyki. Ludzie na przcstrzeni
dziesiqcioleci przcmieszczaj4 siq coraz wiqccj i coraz szybciej.

Niestety, nieunilotionyn nastqpstwem rozwoju motoryzacji byly
i s4nadal wlpadki drogorvc.

Nale2y zauwa2y6,2e przy analizic po$'stawania wypadkdw
drogorvych ju2 wczcsnie zrvr6cono uwagQ ra to, 2e spoSr6d cztercch
czrpnik6w generujqcych wlpadki drogowe, jakimi sq r'r:

- czlowiek,
- pojazd,

- droga,

- organizac1aruchu na tej drodze,
to czk)wiek stanowi najslabsze ogniwo.

USwiadonrienie tego stanu zeczy pozwala spojrzci z nieco innej
porspekt).wy na wymaganta stawiane cgzaminatoroD w kontek6cie
swoistcgo ,,pzcloicnia" tych wyntog6w na kandydat6w na kierowc6w.
Jrri \\ 1922 roku w rozporzqdzeniu o ruchu samochod6w i imych
pojazd6w mcchanicznych po raz pierwszy w ustawodawstwie polskim
ujEto pzepisy dotyczqce kierowc6w pojazd6w mechanicznycht'r.
Ustawa rcgulowala r6wnie2 warunki uzyskiwania pozwolcn
do kielowania pojazdem istanowila, ie,do samodzielnego prowadzenia
pojazd6w mechanicznych na drogach publ icznych mog4
byi dopuszczonc tylko te osoby, kt6re uzyskaly na topozwolenie Urzqdu
Wojewridzkiego (Okragowej Dyrekcji Rob6r Pubtjcznych), w obrqbie
kt6rego znajduje siqmiejsce ich zamieszkania lub miejsce, gdzie uczyly

_ fli1?_



siQ prowadzenie pojazdow. Pozwolenie (...) moZe by6 wydane
kandydatom na podstawie wykazanych przy egzaminie zdolnoici
prowadzeniapojazdu mechanicznego"r'.

Otrzymane pozwolenie na prawo kicrowania okre6lonym
rodzaj em poj azd6w mechanicznychna calgn obszarze Rzeczlpospolitej
Polskiej wa2ne bylo do korica roku, w kt6rlan zostalo wydane.

Przy egzaminie kandydat musial siq wykazai :
- znajomo6ci4ustawowych przepis6w porz4dkowych

na drogach publiczny ch, orazrozporzqdzeipol icyjnych
wainych dla kierowc6w pojazd6w mechanicmych,

- znajomoSciqsposob6wprzechowywaniai
obchodzenia siq z benzyn4 i inn1mi materialami
spalinowymi,

- znajomo3ci4konstrukcjimaszynowejpojazd6wobranego
rodzaj]u, oraz

- pmktycztrym wlrobieniem do kierowania pojazdem
n,v ia.r?.t. ia 

-"Ah-Fi

Pomigdzy wymaganiami a oczekiwaniami
Po ponad 80 latach charakter pracy egzaminatora,

jego zaaagazowanie, umiejqtnoSci interpersonalne i codzienna toska
tak o kandydat6w na kierowc6w, jak i szeroko rozumiane
bezpieczeristwo (swoje i imych) stanowi4 nadal du2e obci42enie
tak fi zyczne, jak i psychiczne.

Egzaminator swoim zachowalliem I1ieustannie oscyluje
pomiqdzy bliskoSciq i serdeczno6ciq dla os6b skladaj4cych egzamin
a dystansem, bez kt6rego dobre wypelnienie roli egzaminatora
niebylobymo2liwe.

Oceniaj4c calosi terazniejszych dzialan egzaminatora nale2y
wzi46 pod uwagQ fakt, Ze w stosunku do tej gn.rpy zawodowej istniej4
z jednej strony bardzo du2e oczekiwania spoleczne, z drugiej
zaS oczekiwania pracodawc6w, kt6re naruszaj4 z trudem zdoblt4



r6wnowagQ pomiqdzy indywidualnymi celami zawodowymi
egzaminator6w acelami instytucji, jak4 j€st WORD.

Punktem wyjscia do niniejszych rozwazai sq koncepcje
traktujqce prowadzenie pojazdu, jako umiejQtnos6 spoleczn4.
Tym samym, jednym z naczelnych zadafr  nakladanych
na egzaminator6w jest mozliwosi stwierdzania czy kandydat
na kierowcq mo2e byi zaliczorry do specyhcznej spolccznodci
kierowc6w, a wiqc do grupy, do kt6rej chce nale2ee.

Celem niniejszego opracowania jest pr6ba odpowiedzi
na dwa istotne pltada:
l. Czy wlmagania stawiane cgzaminatorom sq zbie2ne

z wlanaganiami stawianlmri przezpracodawc6w?
2. Czy wymagada stawiane pzcz pracodawc6w s4 zbie2ne

z wymaganiami 4.nku?
Poszukiu'anie odpowiedzi na postawione pltania maj4 zw.i4zek

z wnikliwe obserwacj4 mechanizm6w ru1dz4cych sposobami
wykonywania tego zawodu, a zachowaniami poszczeg6lnych
egzaminator6w, pracodawc6w (dlrektor6w) awymaganiami rynku.

Wymagada stawiane egzamitratorom wynikaj4 ze specyfrki
wykon)ryalego zawodu. Okre3la siq, 2e egzaminatota powinna
cechowadPl:

1.  UmiejqtnoSd komunikacj i  interpersonalnej ,
na kt6r4 sklada siq:
- umiejqtnoca nawiqzlvr'ania kontaktu z ludzmi,

- umiejatno6i postqpowania z lud2mi; 2yczliwo6i,
zaufanie, takt,

-  umiejqtnoSd i  gotowo(i  do wsp6ldzialania
w zadaniowej sytuacji spolecznej.

2. Umiejqtno6i precyzyjnego i jasnego wyslawiania
siQ oraz wydawania polecei  i  uzasadniania
formulowanych ocen.



3. Wytrzymalo66 na dlugotrwaly wysilck intelcktualny

I llzyczny:

- /dolnoic do dlugotrwalej koncenlrrcji uwagi.

- utrzymywanic przez dhtLszy czas zdolnoici

do prawidlowego spostrzegania i my6lenia.

Umiejqtnosci pracyw szybkim tempie, w 1ym szybki refleks.

Latwo(i przerzucania siq z jednej s1'tuacji (c4mnoici)

na drug4 umiejqtnoii dostosowania siedo sl4uacj i i zadania.

WltrwaloS6 i cierpliwoS6.
UmiejEtno66 podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
Odpomo(i emocjonalna, odpornoSi na stres.

ZdolnoSi do samokontroli.
SamodzielnoSi.
Odpowiedzialnoii.
Poziom intelektualny umo2liwiaj4cy ustawicanqedukacjq
i gotowosi do stalego podnoszenia kwalifikacj i.
DojrzaloS6 spoleczna, w tlm w szczeg6lnoici systcm
wartoSci, akceptacja norm spolecznych gwarantujqca

poczucie odpowiedzialnoSci, obicktywnoSi, odpomoSi
na sy.tuacje nacisku spolecznego.

S4 to wymogi ujqte w katcgoriach emocjonalnych

i inteleltualnych, alc poniewa2 dzialania egzaminatora sqnierozerwalnie
zwi4zane z funkcj4 kwalifikacyjnq w stosunku do kandydat6w

na kierowc6w, jak i samych kierujqcych, sylwetkq egzaminatora nale2y

wzbogaci6 r6unie2 o wszystkie cechy psychofizyczne dobrego
kierowcyt'I.

Wymagania stawiare egzaminatorom w celu reahzacji zadaf

wynikaj4cych z wykonyrvania czynnosci kontrolno - sprawdzaj4cych
wlnrikaj4 ponadto bezpo3rednio z zapis6w zawartych w instuukcji

e gzaminowaniarsr. W instrukcji tej ujQte s4 wszclkie wymogi,
h6re przekladane sqna ocenqczynnoSci realizowanych przez kandydata
na kiercwcq zar6wno na placu manewrow).m, jak iwruchu drogowym.



Przestzeganie tych wlanog6rr przez egzaminator6w w wiclu
przlpadkach moZe budzii kontrowersje i rodzic nicstety konflikqJ
pomiQdzy nim a pracodawc4.

Pracodawca egzaminaton dyrektor - to nenaget organizator
pracy cgzaminatora a jednoczesnie kontoler jego pracy. Ustawodawca
(Minister wlasciwy ds. transportu) wyznaczyl takie wlasnie miejsce
dla pracodawcy. Miejsce, w kt6rym d'"rektor lub wyznaczony
pzez niego pracownik mo2c uczcstniczy6 w cgzarninie realizowanym
przcz cgzamlr.atora, natomiast nic mo2c wplywad na jego przebieg,
nie moze zmieni6jego w),niku ani go anulowad.

S4 pracodawcy, kt6rzy ubolcwaj4 nad tym faktem, 2e niestety
nie maj4wystarczaj4cych kwalifikacji do oceny mery4orycznych dzialail
cgzaminatora oraz kompetencji do zmiany jego decyzji. Itbolewaj4
r6wnie2 nad faktem, 2e nie mog4 te2 odpowiadaa na skargi dotyczqce
przebiegu cgzaminu, wnoszonc przcz osoby egzaminowane
w pr4padku. gdy ismieie uzasadnione przypuszczenie. 2e cgzamin
odbywa siQ niezgodnie z instrukcj4 Zgodnie z wyrokiem Naczelnego
S4du Administracyjnego, wyrok w zal4czeniu na stronie 25-26
..prawidlowoii zochowdnio si( eqzdmi ow.rhepo w cT,aric cgzaminu
praktycznego okreilit moie jedynie egzaminator, kttjt! jest jedJthT

osobq komperentnq do ustalenid b'yniku epzarrinr" . Tego Iyf u,/lJ'i\)
chroniq neutralnoSi i bezstronno66 egzaminatora. Jcdnak2e spos6b
zatrudnienia i podleglodi pracownicza moze w niekt6rych sytuacjach
zakl6ca6 poprawno66 tej neutralnoici. St4d ogromna rola pracodawc6w
w celu zapewnienia takich wamnk6w pracy, aby egzaminator m6gl
bcz dodatkowych obciqZen psychicznych rcalizowai cele wyznaczone
Irlu drog4rozporz4dzcnia.

Z niepokojem moZna zaobserwowai zjawisko wskazuj4ce,
2e w ramach wykonywania podstawowych czynnoSci ,
t j. cgzaminowania, jako podstawQ dzialclno(ci WORD6w
ptzyjeto zalozenie, Ze egzaminowanie jest typowq dzialalnoSciq
komercyjn4 (zarobkowq).  Egzaminator -  jako czlowiek,
jcgo bezpieczenstwo, zdolnoS6 percepcj i  oraz starannoSd



w realizacji funkcji kontrolnej schodzi na dalszy plan. Liczy
siq ,przer6b". ,,Przer6b" WORDu, jako instytucji i ,,ptzer6b os6b" w
przeliczeniu na jednego egzaminatora. Statystyki,,efektywnoici"
wykorzystania egzaminatom stanowi4 podstawQ dyskusji na temat

,,wladzy" nad egzaminatorem.
Rodz4cy siq wewnqtzny bunt pzeciwko takim celom

realizowanym pEez pracodawc6w rodzi u egzaminator6w masq
frustracji, niechqci do wykonywania tcgo zawodu i prowadzi

do syndromu wypalenia zawodowego t'r.

W wielu jednak przypadkach istnieje zbiemoGi pomiqdzy

wynaganiami stawianymi egzaminatorom a tymi, kt6re okreslone
s{ przez pracodawc6w. Wzajemne relacje pomiqdzy pracownikiem

a pmcodawcq realizowane sq wtedy na plaszczy2ne wzajemnego
poszanowania, rozumienia swoich cel6w oraz wypelniania rnisji.

W tych wzajemnych stosunkach zale2y bardzo wiele od pracodawcy,

od jego pojmowania kwestii egzarninowania i rozumienia spccyfiki
zawodu egzaminatora.

Dyrcktor to takze organizator i aktywny kontroler stopnia
zadowolenia spolecznodci wyraiaj4cej wolq poddania siq egzaminowi.
Miernik stopnia zadowolenia z obsfugi (bez wzglQdu na wynik
egzaminu) kandydat6w na kierowc6w ma swoiste ,przelo2enie"
na administracyjnie podleglych pracownik6w. Zaznaczy' przy tyli..
nalei, 2ewzajemne stosunkipmcodawca pracownikprzekladajqsiqna
relacj e pracownik (egzaminator, obsluga) kandydat.

Pracodawca ma nielatwq role do spelnienia. Rozpatruj4c
zagadnienie pod k4tem speNniania zadair kontrolnych oscyluje
on pomiqdzy €gzaminatorami a szeroko pojqg'rn rynkiem. Rynek
przewa2nie reaguje negatywnie na wszelkie dzialania sprawdzaj4ce.
Wszqdzie tam, gdzie wystqpuje niezadowolenie spoleczne pracodawcy,
jako pierwsi narazeni s4 na publiczne piQtnowanie dzialarl
niezadowolonych, skarZ4cych os6b. Rynek, gl6wnie z powodu biedy
reaguje negatywnie na kosztowny poprawkowy egzamin wnikliwie
nie analizujqc pzyczyn niepowodzen na egzaminie. Jako argum€nty



podaje siq gl6wnie: nadmierny strcs, zly egzaminatot zty samoch6d.
Niestety, dopiero pod konicc zestawienia plasuje siQ niedostateczne
przygotowanie. Nie spos6b nie zwr6ci6 uwagi na fakt, 2e egzamin
na prawo jazdy nie jest egzaminem latwlm zaS konsekwencje
niewla6ciwego nauczania mogq byi tragiczne. R1.nek w wl,niku
zewnqtrznego nacisku oczekuje od pracodawc6w takiego oddzialJwaaia
na egzaminator6w, aZebywiqksza ilosi os6b otrzymala ocenq pozl,tyvnq
nawet pomimo nie spelniania ky'teri6w bezpiecznego uczestnictwa
wruchu drogowym.

Takie autogenne dzialanie prowadzii moZe jedynie do destrukcji
'wlasnego organizmu, wlasnej spoleczno6ci. Niechybnie na zgubq.

Podsumowanie

Rclleksje, klorc zostaly zcprczcntowane u niniejszym opracou aniu
wskazuj4 na potrzebq gruntownej analizy tcgo problemu i nieu'4tpliwie
podjQcia stosownych badan. Przybli2enie podejmowanej temaryki
pozwala na calosciowe patzenie na elementy wplywaj4ce na poprawQ
bezpieczefstwa na drodze. Tym bardziej, ie jeder z program6w
wsp6lnotowych IJE European Road SaJbty Action plan zauad,a,
2e do 2010 roku liczba zabitych w wlpadkach drogowych powinna
obnizyi siq o 50% [8]. Unijni specjaliSci ju2 teraz obawiajq siq,
2e po rozszerzeniu i zniesieniu gradc osi4gniecie tego celu moze
by( zagroiore, bowicm na drogach Unii pojawi siQ wiqksza iiczba
kiercwc6w o odmiennych postawach i kulturze zachowania siQ w ruchu
drogowlm.

Naczelnq zasad4 kt6rq naleZy kierowai siq przy podejmowaniu
prac zmieniajAcych przepisy normuj4ce szkolenie i €gzaminowanie
kandydat6w na kierowc6wpowinno by6 szercko pojQte bezpieczefstwo.
Spelnicnie tej zasady wymaga uczciwego szkolenia, rzetelnego
i bezstronnie przeprowadzonego egzaminu a od pracodawc6w
egzaminator6w odpowiednich dzialair ipoczucia, ze sQ gospodarzami
ma;4cymi wptl.w i dbaj4cymi o bezpieczeirstwo na drodze.



Od rynku powinno siq wymagai, aby ewaluowal w kierunku
spoleczefstwa w pelni Swiadomego zagro2eri wynikajqcych
z niedostatk6w wiadomosci i umiejqtnosci kandydat6w na kierowc6$'.
Skutkiem tak rozumianych niedostatk6w moic byi og.oDna skala

; indywidualnych, spolecznych i ckonomicznych stat. Aby tego unikn46
I wymagania stawiane egzaminatorom w korclacj i z kandydatem powinny

ewoluowa6 w kierunku podnoszenia wymagai egzaminacyjnych
nie zaS w ich zmniej szaniu lub kolejnl'rn ich eliminowaniu.
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ZTYCIAW
artykul z Gazety Lubuskiej

Moja elka

Nie wiem jak Was, alc mnie denerwujq tak zwane "elki", czyli
samochody nauki jazdy. Zwlaszcza gdy siq spieszq (zdarza mi siq
to nadzwyczaj czqsto) aprzede mn4wlecze siq sploszony kursant. Kicdy
nie mogq wyprzedai, padaj4 bardzo grube slowa. Ostatnio "elek"
jest w nasrym miastach comz wiqcej. Niedawno trafilem na ftzy,
kt6re poruszaly siq w 6ljmaczym tempie niczym kolumna saper6w
wioz4ca niewypal. Jedn4 udalo mi siq wyprzedzirl, drug4 w kofcu te2,
ale kierowca trzeciej tak eksperymentalnie zrnienial biegi i uiywal
hamulca, 2c ziechalem na bok i postanowilem poczekad.
Kiedy sobie tak na spokojnie o tym pony3lalcm doszcdlcm
do wniosL:u, 2c siq czepiam. Kazdy musi przeciez )akoi' zaczynaa.
Sam nie bylem lepszy. Kicdy pielwszy raz usiadlcm za kicrownic4
duicgo fiata (w czasach PRL-u oczywiicie) zalniast ruszyi zrobilcm
"iabkq", a instruldor ryczal niczyrn misjonarz przl,piekany na wolnym
ogniu przez ludo2erc6w. P62fiej po kazdym blqdzie, mgal rnnic
straszliwie. Jako( go jednak znioslem. Kiedy dosz-lo do ostatecznej
pr6by, kursanci wypelnili bagaznik fiata flaszkami, a instruktor
(w tamtych czasach byl obecny w czasic egzaminu) odwdziQczal
siq jak m6gl. Jeszcze dziS slyszq iego szept "Kierunkowskaz!
Wlacz. k...a. kicrunkou sLau '

Andzej Fhgel



Prezydium Rady Gl6wnej
postanowilo utworzyd stronp internetowQ

dotycz4c4 naszej dzialalnoSci.

Prosimy o uwagi i wszelkie sugestie,
dotycz{ce powstaj4cej strony www;

co wg Paristwa powinno znaleZ6 sig na tej stronie,
jakie zagadnienia powinny by6 ornawiane

oraz jakie tematy powinny znaleZ6 sig na naszej stronie.

Wszelkie pomysly prosimy przesyla6 na adres:

email: sukces@sukces.biz.pl
Pani Jolanta Karwowska

tel.lfax (068) 453 22 92

W nastepnym numerze:
. Wvborv nowvch wladz



Wladze KrajowegoStowarzyszenia Egzam inator6w

Dylqg Jacek

ct6wNA KoMtsJA REWtzYJNA

Jan Goetze Przewod niczqcy
Jezy Budacz Z.ca Przewod,
Kzysztol Janowsk SekfetaE
Henryk BiedL sk C2lonek
Adarn Balut Czlonek

PREZYDIUM RADY GTOWNEJ

lVicha ak Grzegorz

Prezes Rady Gl6wn€j
I z+a Prezesa RG
llz+a Prez*a RG
lllz-ca Prezesa RG

Sekretaz RG
Skarbnik RG

Pr:ewodnicz4cy z elona GoE
Z-ca PEewod, Lublin
Sekretaz Opole
Cztonek Lomza
Czlonek Tarn6w

Elblqg

sAD KoLE2EIsKl

Eig usz Wozn akowsk



Ll Wykaz Oddzial6w Kr4owego StowaEysr€nla Egzamlnator6w

15-103, Bialystok, ul .  lArmiiWojska Polskiego 2
43-316, Bielsko-Biah, Al. Armii Kralowej 220a
82-300, ElblEg, !1. Skrzydlata 1
80-067, Gdahsk, ul. R6wna 19/21
66-400, Gorz6w W kp., ul. Podmiejska 18
25-420, Ki6lc€, u.  Domaszowska 141b
38-400, Krosno, ul. Mgsowicza 4
64-100, Leszno, ul .  Opal inskich 10
20-218, Lubl in,  ul .  Hutnicza 3
18-400, tom2a, !1.  Zjazd 21
91-729, Lddz, ul. Smutna 28
33-300, Nowy Sacz, u|.29 Listopada 10
10-416, Olsztyn, ul. Towarowa 17
45-233, Opole, ul. Oleska 127
07-412, OslrolQka, ul. Rolna 30
40-507, Plock, ul. Otolihska 25
37-700, Plz€my6l, ul. Topolowa 7
35-501, Rzeszdw, Al. Wyzwolenia 4
08-110, Siedlce, u.  Partyzantdw 14
98-200, Sie€dz, ul. 3-go Maja
96-100, Ski6rni6wic€, ui. M.C. Sklodowski€j 92a
76-200, Slupsk, u. lrigroslawskiego 10
16'400, Suwalki, ul. Warynskiego 24
71-682, Szczecin, ul. Golisza 10
39-400, Tarnobrzog, ul. Sikofskiogo 86a
33-104, Tamdw, ul. OkrQlna 1
87-100, Tofui ,  ul .  Polna 107/109
58-304, Waibtzych, ul. Wysockiego 27
87-800. Wioclawek, ul. Zielna 2/4
50-507, Wroclaw ul. ZiQbicka 34-38
22-400, Zamo66, ul. lvQczennikdw Rolundy 2
65-339, Ziolona Gdra, ul. Nowa 4b

WORO.y, kt6re nle poslrd4q oddzldu.

Ryszard Stankiewicz
Edward Kasprzyk
Bi€dulskiHenryk

Wojciech Kaczmar6k
L€ch Szczygi€lski

Tomasz Oziuganowski
Andrzej Zalq6

Roman Er6k
Arlur Baszaszkiewrcz

Jan Liberacki
AndrzejKawczynski

J€rzy Budacz
Kazimierz Kisielewski

Karol l',,lrokofl

Grzegorz Michalak
Jeey Pomajda

Adam Ba{ut
Stgfan Kukla

Lucjan Baranowicz
Henryk Skrobisz

llanffod Szulc
Si€fan t ukawskl

Ryszad Prawacki
Pawel Rosik Rosihski

Jan Kornas
Piotr Lica

Jan Gurazda
I\,{arok Ptak

Ma 6n Mo6lowy
Jac€k Zarebski

Roman UZdzicki

Koledzy - zapelniamy biale plamyl


