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dr in2. Wladyslaw Drozd
Prezes KSE

Specyfflka praay egzamiraatona

Wprowadzenie

\\bjcN6dzki O(rodek Ruchu Drogou,ego a wiQc i egzaminak)rzJ, s4
\ \ . r ( rh i ' r t / . . \ fn l (c/n) nrr  hr |dzornrdn.1.1tuaclr .

Znrian_v rv usta\\'ic kornpctcncyjncj przckazujqcc adz6r nad
cpzarnir lo\\ 'aniem do Samorz4dLr Wojewtidztu'a zd jqlv calkorvitq
odpor.r.icdzialnoii rz4du zaWORD'y i egran]inatorow.

W tcj sy acji w wiclu o(rodkach polityczrych rodz4 siq pomysly co
do clalsrego losu WOITD'6w. Najdalej idqcy to rozwi4zanic WORD'6w
i plzckazanie egzaminowania do powiat6\\, il1ny dolyczy wylqczcnia
z \\iORD'6u. katcgorii "8", pozostau.iajQc katcgorie "C" i "D", jeszcze inny
Io powoluie niezale2nych s1u2b rzlclorvych. w sklad ktorych wcszliby
eszaminator-zy. kt6rrJ (wiadczyliby usiugi na majajku WORD. To
przvkladl pr6b dezintegracji zewnqtrznych.

Jesteimy irviadkami, 2e sq rtiwnic2 pr6by por6inicnia irodorvisktr
WORD-oq'skiego od wewn4tz. Przykladem takich zamicrzci _icst
pr'opozycja rozbicia Srodoniska cgzaminator6w poprzez wlilczenic
.gzamimrtor6\\. nadzorujqcych do Krajowcgo Stowarryszenie Dyrektor6w
WORD. Rada Gl6wna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminator6rv j  est
przecirvna \rszystkim t"vm poczynaniom, kt6re wczesniej czy p<iinicj
zakoicz4 si€ krtastrolhlnie dla naszego Srodowiska,

WORD'y s4 nrlodymi, samodzielnymi podmiotami prawnymi.
Funkcjono$'anic egzaninator6w, zawodu o niepowtarzalnej spccyficc
r-6$nie2 trwa kr6tko. Z czascm ujan'niajq siq problemy i sytuaoic
uylnagai4ce rozstrzygniEcia, hzeba siQ z nimi znicrzyi i je po prostu
rozr.i4zac. Do takich problem6w zaliczy[ mo2na miqdzy innymi:

rvarunki pracy czaspracy, warunki socjalne,
a\\'ans zawodowy.
podnoszenic kwa1ifi kac.ji,
$ynagrodzenia itp...



I. Status spoleczny egzaminatora.

_ Egzaminatorzy nic,/r leTnic od \wcgL, \ latu.u prau ncgo Iunkcitrnurc
od,bl i .ko rru l i l .  w r).m okre.ie cgzcminowani" , i" lo 

" ' to*Ir". f .r i idodatku$ ej a na\,et hobbyst\ cznel.
Sytuacja diametralnie zmieniala siq z chwilq dopuszczenia do

cgzammowania tylko os6b zatrudnionych na etacie cgzaminatora
w Wojew6dzkich Osrodkach Ruchu Drogowego, t.i. od I998 r;ku. w 200t
roku egzaminatorzy uzyskali status za*,odu pod nazw4 ,,egzarninator os6b
ubiegaj4cych sip o uprawnienie do kierowania',. 

'ZawOd 
tcn jcst

ih.Lra(tc[,, , 'nrnJ jrk ,,J\\od) $) magcjircc \\ ] iokrcgo poziornu u icdzl
Tarrooor{cJ.  umtqlcmoi( i  uraz doiu iadczcnra w zlkrcsre,nrn.  nnr l
technrcznych.

Istotnym aspcktem zmicnial4cyrn uwarunKowanra prdcy
egzaninatora stalo siQ umocowanie egzarninator6r. w strukturzc podmiot;
prawnego Jakrm s4 Wo.jew6dzkic O6rodki RuchrL Drogowcgo, podmiotu
rnaJA.cgo suoj4 osobouojc pr.ru a ibgdqce n, r. la. inl m'roziachur u.
r l . :Tarnrnalor/y !\  s(ruk|l tr lc lql . tanu$iE islorn] c/ynnik cteIldr{
eKonomlcznych.

Ze 
^nial\ami 

w usytuorvaniu cgzaninator6w i wynikaj4cych
1 q:t{yr./e8o nuulch ulmagrn i noulch u.Lrunkur prr. i  ni.  p""rt l
oTrarcrrrd o cnJruktcrre prann;m guarantuj4cc bc./ptcc,/et j . l$,,.  , ,dr,,wte
I elekfln,nc dzialanjr eezajn ina{or. jw.

\ r: j  t l ruaeji  pr,, . . l  eg,/rmrnalorern srajq nowc u),/uania
:/rnrer/ irJicedo ro,/tr tqzan ra nuru jqcych iroJowrsloprrrblernou.

,, 
\ \ychoJzqi, naprzeciu r1m wlzuaniotn nJlei) podjt la pri,b(

pr,/)hlr,/enra spccyliki narunkou prac1. Wlzuanie 1,, staj; prrcd ;al)m
srodor i ikiem. bL, nrkr,,r nc. nic ro,,r{ iaie r} ch pr,blcnrou. i  zai notu r z.zr
rozpocz4c debatQ. Zachqcam koleg6w do aktywncgo uczestnictwa.

Podstawo$,}m aktem prawnln opisujqcym status egzaminatora jest
uslc\ i lprdwncoruchuJrogo[]m,, .20c, ,cnrcr lgq7f i .  I  1. . lk t .  J mo$ i :
. .Lgramrnator \ czasie \r)konr$ania /a$odu podl(gn ocbronie
prawnej przysluguj4cej fu nkcjonariuszowi publicznemu".

,, 
Rezspornyr. [aktern jccl to. ic cg,/dntinct,r pr,/cnro\,!  aJ/a eg,/cmin

t) lko \ lcd).. gd) iesl , ,alruJnion) w Wc,icuodzkim O(rodku'Rur. lru
uroSorre8n. Jesl u t9c prrcu$nil . , ietn woRD

W odbiorze zewnQtrznym egzaminator stanowi co6 wiqcej t1i2
pracownil.r podtnioru prar\ nego. Podaia roine us] tuo$ ini ir cg,/antinatorJ:. Jako ur,/Ednrk gdlz podejmuic de..5z1e edrninisnrcyjrrc rangi

Danstwowet.
. lako funkcjonariusz z przyczyn j.w.,
. I,ako osoba publrczna. gdy2 w imieniu panstwa (reprezcntowane przcz

WORD) Swiadczy zadania egzaminacyjnc na rzccz spoleczeriitwa.

J-L L_
L l l  l



. jako osoba pehriAca funkcje osoby publiczrej, co jest najblizsze
prawdzle.

Unormowanie prawne statusu egzaminatora stwarzaloby daleko
id4oe nastQl,stwa tak o charakteze administracyjnym np. jawnosi
zarobk6w, jak i prarlrnyr\ tak w stosunku do kodeksu administacyjnego,
jak i kodelsu cywilnego czy kamego. Jednocze6nie ulatwiloby ustawowe
opisanic zasad i warunl6w pracy egzaminatora a wigc to, czcgo oczekuj4
egzaminatorzy.

Chcemy czy nieto:

Zaw6d egzaminatora to z lwbd zaufania
publ icznego.

Zaw 6d egzaminatora to z aw6d duZej
odpowiedzialnofci  prawnej i  moralne j .



ll, Wymogi merytoryczno-osobowe stawiane
egzaminatorowi.

PiLnktem wyjScia w karierze egzaminatora jest posiadanic prawa
jMdy. Prawie kazdy dorcsly Polak ma kategoriQ "B". Posiadanie prawa
jazdl na u szl st l ie kategorre Io jui probletn. Pier.rt. , /) problem to i , ,1.
prcces hwa w zasadzie parQ lat, drugi problcm ma charakter finansowy
koszt takiego przedsiqwziqcia to zainwestowanic kilku tysiQcy zlotych,
trzecie to zapewnicnie mo2liwoici sukcesywnego doksztalcania siQ
w profesji.

Bycie dobrym kierowc4 to za malo, bycic bardzo dobrym
kierowc4 to obowi4zek prz-vszlego egzaminatora.

Mylilby siq ten, kto s4dzilby, 2e wicdza zdobyta na kursach prawa
.iazdy jest wystarczaj4ca dla pzyszlego egzaminatora. Zagadnicnia
zwi4zanc z zasadami techniki jazd]! budowy pojazddw to oddzielny
obszar, kt6ry obowi4zuje przyszlego egzaminatora. Dlatcgo bardzo
czQsto egzaminatovy s4 bicglymi s4dowymi rzcczoznawcami tcchniki
samochodowej czy w zakrcsie wypadk6w. Fakt ten dodaie
egzaminaloro$ i prrrt i iu i \r iarj  godnosci.

Jeszcze wiqksze wymagania niz w dotycz4 znajomoSci pzez
egzarninatora prawa o ruchu drogowym, W tym przypadku z[ajomosi ta
slc,,\  r ir  cg,/aminalura $ rol i  eksperta. c urec i  inrerprctalora prana
o warunkach drogowych.

Logicznq konsekwencjq jcst biegla znajorro66 obowiqzujEcych
akt6w prawnych: prawo o ruchu drogow)'rn, instrukoji egzaminowania itp.
Wymogi tc \rynuszaj4 obowiqzek permancntnego doksztalcania siQ.

Przeprowadzenie egzarninu to caloksztalt dzialari, kt6re najczq6ciej
okreSlamy metodyk4 egzaminowania.

MetodykQ mo2na opisat. mozna nawet zgodnie z opisem
postQpowaa, alc to nie wszystko. Aby egzaminator mial ,,ludzk4 twarz"
musimy uwzglqdnii aspekty z zakrcsu pedagogiki i psychologiioraz wlasnc
doSwiadcze|Iie.

Udziclajqc instruktazx, inlbrmacji czy wydajqc dyspozycje musimy
pamiQtai. ze w grlpie zdajq osoby w r62nym wieku o r62nyrl poziomic
intelektualnln. Problcm w tym, aby egzaminowani odbierali dyspozycje
jcdnoznacznic i byli przekonani, 2e dyspozycje te wydane zostaly w dobrej

Metodyka postQpowania to spos6b zachowania siQ cgzaminatora
m.in. na placu (bez zbqdnego biegania, dwuznacznego machania rqkoma,
pokzykiwania itp.) w procesie wydawania dyspozycji i omawiania
popelnionych blqd6w w czasie cgzaminu w mieicie, w koncu
podsumowanie i ogloszenie wyniku. Nale2y w spos6b jed[oznaczny
okreSlid rangQ blQdu (blqd maly usterka, uchybienie, blQd podsrawowy,



bl4d powazny. gruby, wykroczenie drobne, podstawowe, zasadnicze,
dyskwalilikacje, zagro2cnie potcrcialnc czy bczpoSrednie).

Podsumowanie egzaminu jest zwt,4zanc z pod.jQciem decyzji,
decyzji admirlistracy.jnej. Decyzja tajest podejmowara w imicniu Paristwa.
Egzaminator staje siq wiqc urzqdnikicm. Pzeprowadzaj4c egzamin
cgzaminator staje siE funkcjonariuszem, czyli osob4 publicznq. Sytuacja
stawia przed egzaninatorem nowe wyzwania. W ten spos6b pojawia siQ
norve wcielenic cgzaminatolar cgzaminator urz€dnik - osoba publiczna.

Tu siq klania r6wnic2 Kodcks PostQpowania Administracyjnego-
Kodcks C}avilny, Kodeks Karny to niekt6re tylko skutki usytuowania
egzaninalora jako osoby publicznej.

Walory urzqdnicze muszq siq przcloZyi na bezblqdne wypelnianie
dokumcnt6w i bezwzglqdn4 realizacjq obowi4zu.jqcych przepis6w
a szczcg6lnie instrukcj i  egzaminatora. Restrykcyino6i instrukcj i
egzaninatora. jak r6wnici dwuznacznosi zapis6w stwarza wiele klopotdw
cgzaminatorom w Insttukcji Egzaminowania. Spncja taka stala siqjednym
z czynnik6w nadszalpniQtego autorytetu egzaminatora. Egzaminator
pvestrzegaj4cy prawa w zakrcsic cgzaminowa ajest gl6wnym winowajcQ,
zamiast autorytetu spotykago tylko gnicw zdaiecych, narzekanie osrodk(lw
szkolcnia i negatywny odbi6r opinii publicznej.

Kolejny obszar wiedza, kt6r4 nusi posiadaa egzaminator to
umiejQtno3i pracy z komputcrem i znajomo(i obowi4zuj4cych w WORD
ach nroeram6w.

Jaki powinien byd egzaminator?

Opr6cz wszechshonnej wiedzy, egzaminatora powinny ccchowai
tn. tn, :
. $'ola samoksztalceni. i podwyiszania kwalilikacji warunek

konicczny utrzlnania autorytetu.
. dobre zdron'ic - w praktyce 80o/o czasu pmcy u,ykonuje egzanrinator na

zewn4trz, w zmieniajqcych siQ warur <ach atmosferycznych, musi
podlegai badaniom og6lnymjak i spccjalistycznym psychologicznym,
zgodnic z Ustaw4o Transporcie po 65 roku Zycia co rok.
Przy okazji 8070 czasu pracy na zewnqtz. w sloncu, wietrze, Snicgu

a BHP-owcy uznaj4 go jako pracorvnika umyslowego. Nie mogq
znaleZi fomruly prawnej opisuj4cej ter zaw6d (kierowcq umicjq, policjq
drog6wkitci anasnie).

. du2a sprawnoit lizyczna, podzielnoSt uwagi i refleks - egzaminator
musi precyzyjnic odbicrai infonnacjc, dokonyrai obscrwacji w czasie
jazdy. zapewni6 bezpieczna jazdq. Egzaminator podejmuj4c
blyskawiczne decyzj e musi pzewidziea j ej nastQpstwa.



duia 
,odpornoid pslchiczna - jak Inalo kroq ,,auod p,, lqg6 na

De,/po\rcdntm tontalctc / osohE w sfecyl jc,/ncj slruaclr occniania
i podejmouunia Jec),1i. lakich \potkan u roku eg,/urninaror rnr
ol. I  D {. KaZd} w)ja,/d do lniacla to nor,r a, nre zau szc do Drzeu rdzenia
\) tudcia. T('  po pr(Ntu slan pi lol i l  \amololu pJsa,/e15liego. Nc le.) tuacjc
naklada siE ,,obciq2enie dziennc egzaminator6w'.. tzn. 

' l iczba

przcprowadzonych egzamin6w. Oddziclnym aspektem jest przckazanie
ne_gaty$ nego wyniku i spos6b odbioru tego*ynikuprzez osobqzdajqc4.
odpowiedzialno6a - odpowiedzialnoji uynika z wielu uw,arLrnkowair,
alc w.spos6b szczeg(t1ny powinien nan przySwiecai fakt, Uc podiqta
decyzjajednoznaczna z pojawianiem siq na drogach publicznyc-h diiei
o.ob) jalu l ierowcl i  pyrrnie ezy ra o., 'ba jc.r u srrnie .crnuJziclni.
.4bk, ' . r  prar id lu$o poJcjmouac dccyzic.  W zakresic \1zsz1ch
kategorii prawajazdy to decyzja na uzyskanie nowego zawodu. Zawodu
trudncgo..ndpo\ icd/i .r lncgo i ry zl krru ncgo. ln(, lnd sprau q jei l  ro\ n ici
oopo$ rc(vl ir lnosc ntalefi  alno-pra$ nit eg./amt nalord,
obicklr t r izm -  problcrn uic lonqrk, '$,1 iUudn).  Obcjmuje on,/aruqno
slerq oLl(,/uc_ j ur/ad/ei. /  lr i ,r l  mr musimy t lac sobie radg. u Lsnl t .h
slabo6ci iobci4zcii syruacvjno-zawodowych. Odciqcic siq od tych
ll \arunko$an lo \, /ru1J. Pr,/ede \srlsl l i tn uinc jert ,-rb5irny rn1..1,
uolg i  nroTl iuoic ohic l , r l r rnr j  r r rcnS zdl j4ccgo. Vozl i r  t ic  ro m. in.
zdolnoSa occly po przeegzaninowaniu np. ] 6 os6b bez przcnvy,
kultura osobista - krLltura osobista to klamra spinajqca i rziLtujqca na
rclacje cgzanirratora do zdajqcego i odrvrotnic. To zachowanie. ubi6r
Kultura osobista to r6wnie2 spok6j, wytworzona atmost'era, zdolnosa
r wola odsfesowania, opanowanie i uprzejmo6i przy zachowaniu
stano$'czoici. Kultura osobista to szacunek do rvicdzy i umieietnojci
/dajdc(tn r(hncirT nicu l ,r.Llczrlacel do zaliczenic cgiaminrrr. Kulrrrra
osobrsta to partnerstwo i zrozumienie, bez Dr6b rLDokorzenia
zdajq.cgo.\\ rcs,, cic k-ultrrra o\obi:. la lo pra ciala. ge:ry. rrrehl.
uczcr$osc - polurnie r/cc/ oc,/) rt  i5l i l .  R,/cc/ntistui(1 nalutniast
' \k r,/ec,.) -.  c u hsciu ic krz1..z5. Bolc.ne .1gn6\ o knruprj i .  polau ialq
sr{ na tamach gazcr, w rrdirL. w tcle\\ izi i .

W podsunowaniu nalc2y stwicrdzii ze:

Zawrid egzaminatora to zaw6d
obciQzony wieloma restrykcj  ami
prawnymi.

j  ak malo kt6 ry
organizacyjno-



III. Przyczynek do pracy egzaminatora.

Praca egzaminatora w 80% odblava siQw warunkach terenowych, na
placulub w samochodzie. Wykonywanie zadari wtych warunkach zwi4zane
Jest z wieloma nicpoz4danymi uwarunkowaniami.

Picrwszymi z nich to warunki atmosferyczne. W zale2no6ci od
pory roku mamy do czynienia z upalem, deszczemJ ulewA, wiatrem,
burz4, mgl4, mrozem, 6niegiem, zawieruch4 itp. Warunki te zmieniaj4
sie nie tylko w ci4gu roku, miesi4ca, ale co jest najwainieisze
i najtrudnicjsze dla zdrowia -w ciqgu dnia.

Efektem zmieniaj4cych sit warunkdw atmosferycznych s4
zmieniaj{ce sit warunki n ruchu drogowym np, zmiana stanu
nawierzchni dr6g (mokra nawierzchnia, gololedji , bloto posniegoNc,
szron) a koriczqc na zmicniaj4cej siQ widocznosci, najczgsciej iei
pogorszenle.

Innym utrudnieniem w pracv egzaminatordw s4 czynniki
zcryn€trzne Srodowiska objawiajAce sig migdzy innymi halasem
ulicznym, drganiami pojazd6w, wdychaniem z nieezyszczefi,
szczeg6lnie zwiAzk6rv olowiu, opar6rv benzyny,jak r6wniei posrednie -
m. in. zagroZenia chorobami,

Do bardzo istotnych czFnik6w wpllwaj4cych na nykonywanie
zawodu egzaminatora jest praca w warrrnkach ruchu drogowego. Ruchu
drcgowego w zatkrczonych miastach, w zrnieniaj4cych siq warunkach
atmosl'erycznych z progra owo zamieniajQcyni siQ uczestnikami
i dynamicznie mrieniaj4cymi siq sytuacjami drogo\r,ymi. Sytuacje takie
wymuszajQ na egzamitratorze stan permanentnego napiecia trwaj4cego
wicle godzin. Malo kt6ry z zawod6u stawia plzed rcalizatorem takie
wymagania. Stan taki skutkujc tym 2e, pod wzgl€dem fizycznym
i zdro*otnym praca egzaminator6w naleiy zaliczyd do \liecej nii
iredniego ryzyka. Nic mniej istotnym czynnikiem decydujzlcym
o warunl<ach pracy egzaminatora jest stres. Stres wynikajqcy z pracy
w Eecz.y-lvrstym ruchu drogowym pzy stalym zagrczeniu koltzj4 czy
wypadkicm drogowynr, przy jednoczcsnej Lonieczno(ci korygowania
blqd6w popehianych przez zdaj4cego czEsto w zaskakujqcych sytuacjach
drogouych z du24doz4prawdopodobictistw sytuacji konfl iktowych.

Czlnnikiem potQguj4cym sffes sq spra\ly migdzyludzkie, w wielu
przypadkach zdenerwowanic i wlnikaj4ce z powy2szego zachowanic
zdajqcych. Ka2dc zdarzenie to glQboka rysa na psychice egzaminatora.
Dodatkowy skladnik powi€kszaj4cy obci4ienie psychiczne jest
koniecznosc ciqglego skupienia w czasie egzaminu praktycznego
trwaj4cego wiele godzin dziennie.

Proces egzaninowania pol4czony jest ze zdarzcniami losouymi
polegaj4cy na bezpoirednim zagrozeniu kolizjq czy wypadkiern. Takie



zdarzen ia zostawiaj 4 trwaly Slad wpsychice ina zdrowiu cgzaminatora.
_ _ Zasygnalizowane aspekly zawodu egzaminatora to tylko wstQp do

poglabionej analizy tego zawodu. przedstawiony zarys 6wiaiczy
i uwidacznia w ocz).wisty spos6b ,,specyfikQ zawodu egiaminatora';.
Specyfika wy16Zniaj4cq siq wysokim obciq2eniem fizycznyn,
psychicznym oraz odpowiedzialnoiciQ prawn,L, rnoraln4 i materialna.
Uuarunkouania lc przelladajE sie hardzo c/qjlo nc nidmtern\m
obcr4ieniu orgdnizmu bcz mozliu oici regeneracj i. a u iec pou oduj4 rnri le
zmiany nazdrowiu. Jest to wiQc sprawa zwiQl<szoncgo ryzyka. Niejestwiqc
przesadq strvicrdzenia:

Zaw6d egzaminatora to zaw6d bardzo duZego
obciq2enia f i  zytznego i  psychicznego.

Zzw6d egzzminatora to zaw6d real izowany
w trudnych i  zmieniajqcych siQ zewn€trznych
warunkach pracy,



IV, Ryzyko zawodowe

Jednym z bardzo powa2nych aspekt6w pracy egzaninatora jcst
ryzyko wystqpienia zagro2enia dla zdrowia. Ryzyko to moie wyst.Uri6
u,postaci:

zagro2enia bezpo6rcdnicgo,
- zachorowai w zwiqzku zwykonywaniem zawodu,
- chor6b zawodowych.

Ocena ryzykazalrodowegozagrozenia bezpoSredniego. SpoS16d
czynnik6rv maj4cych istotny rvplyw na ryzyko zawodowe istotn4 rolQ
odgrywaj4:
I . Nie przewidpvalnoSd zachowail zdajqcych.
2. Koniecznoi6 przcbyuania w ciqglym skupieniu inapiqciu.
3. Znricnno(i sytuacji drogowych.
,1. Znienno(i warunk6rv na drogach i atmosferycznych.
5. Ciqgle prawdopodobicnstwo wyst.Utiei zdarzcri losowych (stluczek.

wypadk6w).
6. PzemQczcnicfizyczne.
7. Stes.
8. Obciq2eniepsychicznc.
9. Praca w r62nych wifunkach atmosferycznych (zirra, lato, deszcze,

6nie2yca).
l0.Wpl1w oddzialywania Srodowiska (halas, zadyricnie, opary pa1iw,

olej6$', drgania).
DokonujQc oceny ryzyka zawodu egzaminatora przyjQto dla potrzeb

opracowania 6-stopniowq skalQ wedlug poni2srych gradacji: picrwszy
stopiei - ryryko bardzo nralc, drugi stopien ryzyko male, trzeci stopieir
ryzlko lrednic, czwally stopiei podwy2szone ryzyko. piqty stopien - duZe
ryzyko i sz6sty stopicri bardzo duZe ryzyko.

Analizuj4c poszczeg6lnc czlnniki decydujrlcc o stopniu ryzyka
za$rodowego egzaminatora zdecydowanie wiqkszo(i mieSci siq
$ pr,/cd,, ialc , 'd c,.wdflego slopn ia $,/w) 7.

Stwierdzenie faktu, ii zaw6d egzrminatora jest zawodcm
podwyiszoncgo ryzyk. jest faktem bczspornym.

Tak sanro oceniajqryzyko zawodowc firmy ubezpieczeniowe, kt6re
nie s4 sklonne do ubczpicczenia egzaminatora od odpowiedzialnosci
clavilnej.

Jak stwierdzono $czeSniej pract egzaminatora zaliczyt naleiy
do pracy iviecej nii Sredniego obci4zenia (np. prace kierorvc6w uznajc
siejako Sredniego obciqZenia i ryzyka),

Wlanogi zdrowotne stawianc cgzatninatorom s4 bardzo rysokie.
Wykonywai zaw6d nie mogAosoby maj4ce padaczkq, kt6re musz4za2ywai
lcki obni2aj4ce sprawno(i psychofizycznych, czy osoby. kt6rc zc wzglQdu

H9



na choroby lub uwarunkowania genetycznc rnajq sklonnoici do utraty
przytomnoSci lub r6wnowagi.

Warunkiem poprawnie wykonlwania zawodu jest sprawnosi
og6lrro-fizyczna, a w szczcg6lno6ci ukladu kostno-stawowego oraz
miQ(niowcgo. CzEii pracy jest rcalizowana na stoiqco - plac mancwrowy,
.lednak zdccydowanic wiqksza czqii pracy wykonlwana jest w pozycji
sicdzqcej w sarnochodzic - pozycja z podkurczonymi nogami. Pozycja taka
ogranicza kr42enie kwi, szczcg6lnie w koiczlnach dolnych. oddzialywuje
rownie2 na krQgoslup szczcgdlnie przeprowadzaj4c egzaminy
w samochodach ciQ2arowych i ciqgnikach

Bardzo duie amczenic w wykonywaniu zawodu egzaminatora ma
dobry wzrok, sluch oraz zdolno{6 do szybkiej reakcji, czyli relleks.

Na stan zdrowia opr6cz \\'arunk6w pracy bardzo wazne jcst
otoczenie lrodowiska. Fakt,2e w ciqlgu dnia egzaminator spotyka siQ
bezpo*rcdnio z kilkuustoma osobami. a po(rcdnio z dziesiatkanri os6b.
cluar,/c iJcalne rrarunkr do,,arJicnia . iq Lhorubami. porggornanie przcz
warunki klimatycme i atmosfcryczne oraz ciqglc aniany tempcratwowe
(kabina, plac manewrowy irp.). To idealne warunki zagro2enia chorobami
./czegalnic przenu.,/on;,nri pr zcz u iru15.

Oddziclnym zagro2eniem w pracy kierowcy jest stan zdrowia
psychicznego. Specyhk4 zawodu egzaminatora jest praca \r, szybkim
tempie. Konieczno(i podejnowania szybkich, jednoznacznych, dobrych
dccyzji. odpowiedzialno3i za 2ycie i zdrowie ludzi, odpowiedzialnoii
prawna, odpo\r, icdzialno(i moralna, koniccznoSi permancntnego
skupicniJ. , , \ i  t i l , /drlcgo z< zJ,, lnorciq do skutecrrcgo rergurnonia 

-na

zaistniale sytuacje.
W proccsie egzaminowania egzaminator nara2ony jcst na sytuacjc

konfliktowe. Osoby zdaj4cc ulegaj4 stresowi. Bardzo czqsto rcagu.j4
w sposob $ybuchowy, przekraczaj:1cy zasady wzajemncgo poszano$ania,
kulturalnego zachowania. Na zdenerwowanic i zcsffesowanie cgzaminatora
po takiej konfliktowej sytuacji czeka nastQpny wyjazd z kolejn4
zdenenvowan4 osobQ. Obciqzenic strcsowe egzaminatora w takiej sytuacji
wzrasta niewsp6lmiernic. Podobnie jest po ka2dej kolizji czy wypadku. Sq
chwiJe przemqczenia psychicznego orga.nizmu, na kt6re odpoczynek nocny
Jest nic $rystarczajecy. Od samcgo rana na niezrcgcnerowany organizm
cgzaminatora naklada.jq siq nowe syuacjc prowadz4ce w konsekwencji do
trwalych zmian na zdrowiu.

W konsekwencji dlugotrwale obci4zenie psychiczne jak i fizyczne
sprzyjajq chorob:1 zawodowym- Po tak k6tkim okrcsic wykonywania
zawodu trudno ustalii je jednoznacznic. W tej chwili daje siQ wyraznie
w1r62nif choroby kq2cnia koirczyn dolnych, prawdopodobicistwo
zw1'rodnienia stawdw w nogach, nadr,r,yrq2enie ukladu nerwowego.

Punktem wyj(cia oceny. obejmui4ccj pnce egzaminator6w



zmierzaj4cc do opisania prawnego zasad Swiadczenia pracy, moic byi
por6wlane z innymi zawodami, wynikaj4cymi z sy]wetki egzaminatora
oraz warunk6w pmcy-

Wir6d zawod6w tych (nauczycicl, urzqdnik, policjant drog6wki,
kicrowca czy pracownik ITD) najwiQksze podobicilstwo wystQpujc do
zawodu kierowcy orazpolicji.

ZbicZno66 to:
- wdrunLifr cy na /e\ nalr,/pomiei,/c,/cn.

Pracaw nrchu dlogowym,
- ryzyKo zawocowe,

odpowiedzialnoii.
obciq?cnie lizyczne,

- obci4zeniepsychiczne.
Dla kierowc6w kwestiQ tQ reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.

w czasic pracy kierowc6w. W ustawie stwierdzamy m. in. po czlero ip61
godzinnym okresie prowadzenia pojazdu kierowca wykorzystuje co
najmniej 45 min. przcr-wq. Pzerwa la mo2e byi zastqpiona kr6tszymi
przerwami tN,ajqcymi co najmniej 15 min., wykorzystanymi w el-ekcic
cztero i p6l godzinnym czasie prowadzcnia pojazdu lub natychmiastpo tym
okresie. Podczas w),rnie onych przerw kicrowca nie tnoze wykon)'rrai
2adncj ionej ptacy. Ogranicze ie czasu prdcy kierotcy, jak r6wnie)
pr2ymuso\,ry odpoczynek ma zapewnit bezplecznq jazdq jak r6wnie2

nozlinit rcgenerdciQ orgcr izmu, a \|i?c chrotlil zdroy,ie kierowcitw.
Kiero'"rcu realizuje .jedynie jeden aspekt kiet'uie pQjazden. Brak \t tyn
zavodzie lakich czyn ikow jak ciqgla.jazddu,ruchumiejskin1, czr:

obserwowanic i reagowanie na zachowanic zdaj4cego egzanin,
utlziclc n ie niczbEtlnyclr in fonnacji  zdrjqcemu.

- bardzo czQsto zwracanie uwagizdajqcemu,
occnaodbioru i reakcii zdaj4cego,

- obserwowanie trasy i reagowania na zachowanie innych uczestnik6w
dr6g,
odpowiedzialnoSi zapodjat4 decyzja.
rozwi4zylanie spraw konfl iktowych.

Obciq2cnic psycho-fizyczne i odpowiedzialno6f egzaminator6w
w stosunku do kierowc6wjest nie por6wnywalnic wiqksza. Por6wnywanic
zawodu egzaminatora z zawodcm kicrowcy nauczyciela czy policjanta
- z punktu widzenia warunl<6w pracy wlpada w calej rozcirgloSci na
niclorz) j i  na{,/cgo zau odu. To u ) maga,/mian.

Srodowisko cgzarninator6w w pierwszej kolejnoici musi podj4i
dzialania zmievaj4ce do opracowania wykazu chodb ,,wystepujqcych
w zwi4Tku z u,ykonlu'aniem zawodu". Takie wykazy rydal Minister Spraw
WcwnQtrznych iAdministracii dlapolicji, rozporz4dzenia z dnia l8 gmdnia
2002 r oraz 16 sfycznia2003 r



_ R6wnoczeinie nale2y przedstawii badania zmierza.j4ce do oceny
prawdopodobiciistwa wysttpienia chor6b zawodowych. Nim ustaloni
zoslan4 chorcby pierwszcj czy drugiej grupy, nale2y rozpoczqt dzialanta
nad_ oplsem prawn),'m warunk6w pracy tzn_ okrcslenie maksymalnych
godzin egzaminu praktyczncgo, jakie moic przepiowad'zi6
egzaminrtor $ ci4gu jedncgo dnia cz.v rv ci{gu tygodnia, liczbv i czas
przerw pomigdzy kolejnymi egzaminami. Bardzo powaznie rozwazyi
nalciy c,/) cgTarninJror- krory b1l uc/cstni l icm kolizj i .  a nre dai Brrg
wypadku, moZc w tym dniu dalej egzarninowai, czy nic bqdzic to
zagro2eniem dla kolejnych zdaj4cych os6b. Czynie bqdzic to zagro2enie dla
1!chu drogowcgojak $rydka z w,'w rozwian?

Zaw6d egzaminatora to zawdd nie chroniony przez
p rawo.

Zaw6d egzaminatora to zaw6d podwyZszonego
r)  zyka.

Zaw6d egzaminatora to zaw6d permanentnego
stresu.

Za,w6d egzaminatora to zaw6d nara2ony na
choroby i  utrat€ zdro$ia.



V. Wynagrodzenie egzaminator6w

W budowie sylwctki egzaminatora, jego prosti2u, nieodzownym
czynnikiem nrialy byi place. Takie wla6nie zaloienia przy6wiecaly
t\,v6rcom nowego systemu. Systcm tenmialbyi realizownyprzezpowolanie
podmiotu prawlegojakim s4 Wojew6dzkie Oirodki Ruchu Drogowcgo.

Zgodnie z gloszonymi haslami place egzaminator6w mialy byi
znacz4ce i stai siQjcd)mym z istomych czynnik6w antykorupcyjnych. Tak
rzecrywiicie bylo w latach 1998- 1999 w tym, ic od w/w lat prawie nic sic
nre zrnienr lo. . lcdnoc,,e.nic w migdzlczosie uzrorI  parukrcrmie, ,p laty za
cgzamin, nast.Uril wzrost koszt6w utrzymania. inllacja, i place
egzaminator6w s4 bez zmian. Na przek6r temu obci42enia egzaminaior6w
znacznre wzosly. Przypomnijny. 2e do 1998 roku naksl'rnalmr liczba
przltlzielonlch Jo cg7a6;nu nie moglo pr,/elrac/ac l0 r,sob. W tci
syluacji. /apo$ iadanl nowl zandd. presri, iour. dobrzc platnl staje riq
Iikcj4 a czarzawodu egzaminatora prysn4ljak baika mydlana.

Do tego u'szystkiego nale2y dodai r62norodnosci w itltemrctacii.
,,hou rqzujqcych zasad n I nagradzrnia. nie rcspckrou anic obou iazuj4cl ih
zapr sow zawaftych w r ozporz,4dzentuprzezposzczc96lne WORD'y.

W tej ostatnjej sprawic Rada Gl6rna slowarzyszenia dostaie wiele
korcsponJcncji oddzielow KSf .

_ Krajowe Stowarzysnie Egzamimtor6w prrygotowalo $/ miQdzrczasie
dwa projekty zmian. zglaszaiqc nowe propozycje do tary{ikatora plac. Ostatni
frojekr ,.mrcn,,oslal w) <llny u f'aidzr(miku ubiegleEtr rokl pveJ nou elizac.ia
" I 50-tki". N iesteb? znowu nas pomin iQto mimo. 2c WORD,y dostaly podwyzki.
Argumcntacja byla k6tka. Podwy2ka w ramach obowi4zuj4cego taryfikatora
jcst mozliwa, nie ma potrzeby dokonywania zrrian. Dyrekorzy jednak nie
kwapi4 siq do takich zachowan i do takiej interpltacji podwyzek zawaftych
w oF atach za cgzaminy.Tu jest "pat" - coS z q/m nale2y zrcbii. Wsp6lnie
/ D) rcllommt mu.irny ,m le,, tr rozwiqanie. \ iezaleinic od powyzszego Rrdc
Gl6wna Stowarryszenia podejmie ponownie dzialania zmicrzaj4ce do zniany
systemu plac cgzaninator6w. Liczy.ny na wsp6lpracq Dyrektor6w
i przychyhro66 Ministcrstwa.

Zaw6d egzaminatora to zaw6d miernej  ptacy
i  c ip2kiej  pracy.

Zaw6d egzzminatora to zaw6d ni€spelnionych
marzef i  wielk ich r  ozczlr  o\y Li t .

Zrw6d egzaminatora to zaw6d obniZajAcego sig
prest iZu i  autorytetu.



VI. Podnoszenie kwalifikacii

Oddzielnyfir zagadnienien Durtuj.Lcym cgzaninator6w Jcst
podnoszenic kwalilikac.ji i przelo2enic tego na awans zawodowy.

\ im Jcdnak zaslanowitnl  5 iq nad s) \ le lncnl  ptdnoszeni . t
kwalifikacji zawodowej na1e2y odnie3d siq do zasad zdobywania uprawnien
egzaminatora. Wynogi stawiane cgzaminatorom s4 bardzo wysokie,
przcdstawian je u' rozdziale IL

Rzeczlavistosa jest taka 2e nab6r na kursy egzaminator6w opr6cz
formalnego cgzaminowania przez WORD nie sq 2adne Szkolenie odb)'!va
siq bcz 2adnego nadzoru metodycznego. szkoli kto chce, kto zostanie
zatrudniony, nic ma selekcji wykladowc6w pod wzglqdem posiadanych
uprawnici np. pedagogicznych. Zatrudnienie wykladowc6w odby'va siq
jedynie na podstawic decyzji administracyjnych Dyrektoba. Tcmat ten nie
byl w centnun zainteresowania od wielu lat.

Osobiscie jako d)'rcktor WORD w 2000 roku zglosilen zmiany,
kt6rc mimo, 2e s4 aktualne nie znalazly ztozunlienia. Pozwalanl sobie
zarl gnalizrrn ac iprzl pomn'ec lc propo/) cje:

Wariant I dwustopniowy polegalby na szkoleniu podstawowym na
kursach organizowanych m.in. wWORD-ach

Kolejny etap szkolcnia centtalnego w okresie min.
dwutygodniowym konczqcyn siQ egzamincm panstwowym

Drugi system to studia dwuscmestralne Proponowane teZ byly
zlniany w egzamiric paistwow)'m. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
bylaby obrona pracy na zadany tcmat Swiadcz4cy o og6lnym
pzlgotowaniu kandydat6w. Pierwszy wariant dotyczylby os6b ju2

przygotowanych do roli egzaminatora np. instuktorzy. policjanci.
nauczyciele. Drugi wariant to szkolenia os6b nie maj4cych wczeiniejszego
przygotowania do zawodu cgzaminatora

Szkolenia takie byloby gwarancj4 pelnego przygotowania
egzaminatora, stanowilyby warunek stosowania .jednolitych kryteri6w
i zasad cgzaminowania.

W proponowanych zmianach w systcmie szkolenia i podnoszeniu
kwalilikacji zawodowych byly propozycje zmiany obowi4zujqcego
prognmu szkoleil trzydniowych organizowanych przez WORD. Szkolcnia
tc trwaly 4 dni imialy charaktcr dwuskladnikowy. Pierwszy clement
szkolenia to szkolenie o charakterze cenhalnym, dwudniowy, realizowaly
pzez uprawnione do tcgo osoby w uzgodnieniu z Minishem, Krajo$ym
Stowarzyszeniem Egzaminator6w i Dlrektorami. Drugic dwa dni to
szkolenie regionalne organizowane wedfug programu wsp6lnego dyrekcji
ioddzialu KSE.

Istotne propozycje w zakresie podnoszenie kwalif ikacj i
zawodowych przyjqto na swym l-zje2dzic Egzaninator6w w Lublinie



w 2003 roku. Zmiany tc uzupehiaj4 istniej4ce formy awansu polegaj4ce na
podnoszcniu kwalilikac ji przez pozyskiwanie uprawnieii egzaminowania
naposzczcg6lne kategoricprawajazdy, zazwyczaj: C, C+E, D,D+E

Propozycje tc zmierzaly do podnoszcnia kwalilikacji ,,og61nych,'po
przez wlasnc doksztalcanie np. studi6w poayplomowyj,
doktoryzowanie, jak r6wnie2 szkolenie kursowe organizowane 

'pod

auspicjatni KSE nadaj4ce tytul audytora z uwzglqdnicniem na spccjalizacje
np:
. audytordydaktyk,
. audytorrzeczoTnawca,
. audytor arbiter

,  
Clonnl  prnhlem n lym. aby cropnic re bl ly uuzglqt ln ione

w o0o\\ rJluJ4c),m taD ttkalor,/c. co \ laloby . iq impulsern do pudnoszenia
kual i l ' ikrc- i i .  u, /ndnia Jdministrrr l jnego rc j , /d(rc, / ) lnej  tunLcj i
I  Jerl loc/(snte ,/btt, /yla do gencralnie ubon iqzu.jcceg,, slstcrnu rt Unii
Europcjskiej.

Parniqtaj lny:

Zaw6d. egzaminatora to zaw6d wymagajgcy
ustawicznego ksztalcenia i  doksztalcenia.

Za.w6d egzaminatora to zaw6d interdyscyp I  in a rny.

Zrw6d egzaminatora to zaw6d ekspert6w.



Zamiast zakofczenia

Prze3ledimy tojeszczc ru. Kin jest i kin powinien byi i co robii.
aby byf egzaminatoreD l

Zaw6d egzaminatora to zaw6d zaufania publicznego'

Z^\ \ '6d egzaminatora to zaw6d o bardzo duZcj
odporviedzialno6ci prawnej i moralnei.

Zarr'6d egzaminatora to zax6d jak malo kt6ry obci4zony
$ ic lo ma rcst  rJ Lc. ia mi organizac\ jno-prannlmi.

Zarv6d egzaminatora to zaw6d wymagaj4cy ustawicznego
ksztalcenia sip i doksztalcania.

Zaw6d cgzaminatora to zaw6d interdysc"vplinarny.

Za$6d egzaminatora to zaw6d podwy2szonego ryzyka.

Zaw6d egzaminatora to zaw6d permanentnego stresu.

Zaw6d egzaminatora to zar!6d Daraiony na choroby i utratg
zdrowia

Zaw6d egzaminatora to zarv6d bardzo duiego obciqicnia
fizycznego i psychicznego'

Zaw6d egzaminatora to zaw6d real izowany \r  t rudnych
i zmieniaj4cych sit ze$'ngtrznych warunkach prac-Y.

Zaw6d egzaminatora to zaw6d nicchroniony przez pra$'o'

Zarv6d egzaminatora to zaw6d ekspert6$.

Znw6d cgzaminatora to zaw6d obniZajQcego sie prcst i iu
i autorytetu.

Zaw6d egzaminatora to zaw6d ni€spelnion-Ych marzef
i rozczarowah,

Zaw6d egzaminatora to zaw6d miern€.i placy i cigikiej pracy.



mgr in2. Maria DAbrowska-Loranc
mtr Ida Lcdnikowska-MarusiaL
lnstltut Transportu Sa ochodolvego

Standanyz ([ nt e ir"latona

Syslem szkolenia kandydat6w na kierowc6w jest niew4tpliwie
lectnym z nalwa,nicjszych elemcn(iw systcmu bezpieczeristwa ruchu
dro{o\e',o P(,{/c/egoln( ciemerrl) .},retnu be,/ntec,/cnrlwJ p,,dreraia
( rJgl) In /mrrnunr. irk ihocb) kon.rrul,r irr pojuzdorr cz1 nl,rnL,$ani( d'ror
1 organlzac1a ruchu. zmicniaj4 siQ r6\r\,nici poglqdy spolcczeristw ni
p,ublcrn\ hj,, lr tcc/e'r: t \ \ i  ruchlt i l r i ,gr,\ \cgt,.  jraJ Ionicczl,, ic l i lel.xo
, t , i \hunJlentJ .1 i rcmu :zkolenir  k icrou eon. Jrdnl  r r r  z nr j ruaTnrei . lzr ih
krltq jr ' \ \  7l.n'. ' ,  f ' , ' \ ' inna h)( iakoi.1. Jal,, i i  p"r in,,, ,  aor1.r1. r"r.,r ino
ptr ,c. .u . ,kolcnr.r  . iok rouni tz ladr\  o.ob rnr j r .c l . :h -nplrrr  

nr
przlgnto\rnie nrzl:.zhcit krerurrcou do hczpiccincL,o uc./esinicl$a
w ruchu drogowym. awiqc instruktor6wi egzaminator6[.. 

-

W tym kontekScie znpcwnienie .jako3ci rv szkoleniu kicrowc6$
moina osiqgnq6 poprzez standaNzacjg procesu ksztalcenia oraz
standaryzacj€ kwalifi kac.ii zawodowych, W kontekjcie przystrlpienia
Poiski do Un iiEuropejskiej. gdzie ismieje swoUoaoy p.r"plynu urL.,gio.JU,
nrobl<m,l. ld.ul/Jci i  nrbrera :. , izcgolncgo rnacr.n,i .  W Noio.lo\.\er\ lrarcl \ \  /r, , . | l r  izirtnrdnicnra i  Rozuoiu l i , ;or.ou I uJzki.h noti lresl,,rrokoirieczno(6 podwyzszania .jakolci uslug szkoleniowych i" i.. Ariiti
wprowadzaniu kra.jowych standard6w krvali f ikaci i  zawodorvvch.
zapcwdajQcych okreSlonrl .jako(i szkolen. niezalcznie od mieisca ich
przeprowadzania.

_ 
rfihin4 role w proeesie szkolenia kaudydat6w na kierowcir.w.

prlni4 eg/rminrtor/r osdb ubicgaj4(rch \ i t  o upraunienia do
Kieronanra poja./dami. to oni mu\zq ortatecznie ocenia, c/t danv
kand]dat na kierowcg b€dzie bezpiccznie u"r"rtni"rni . t" 'ru"t i ,
drogow]'m, crr.' wrtcz przeciwnie. Dlatego egzaminatorzl, musza
posiad.a odporviednie kwalifi kacje i kompetencje.

, ,  -,W 
ln.ryrrrcie I ra 5punu Samochodowego oprruoucno .tarrdatl

xwrl lr l(dcl|  , /Jtro(h,\r lch. n odniesienju Jo ?c$.odLr cgzamrnarorr o.ob
ubiegajqcych siq o uprau.nieda do kierorvania pojaz'dami. Nastqpnic
unrdc('r lcno .ranLlrrd edukatyjnl eg/tmintrord popr/e,/ nrzek:zlalccnic.tcnddrrlo$ kuali f i lacl i  zauoJoulch. Srandardr eJukacyine zosrafy
Tcpr"Jchl 'r\ranc tak. ah) celc ks,/ lalcenir ntou itv. co uc/ncy.iq poulnic;
rr icozicc r f ' , ' l rat l i  po lrkonczeniu.zlolenra.



STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
EGZAMINATORA

Standard kwalifikacji zawodowych jest to nolma wymagai dla
vykonania zbioru zadai przyporztqdkottanvch clanemu zavodott|
opf4lqcd:
. umiejQttlolci,

' cechypsl,chofizYczne
z n4zglQilnien iem rcdzai 6w' i pozioniw lotal ilika cj i

W ramach standardu kwalifikacji zawodowych wyr6T.niono cztery
nastQpujQce kategoric zadan wykonywanych przez egzaminatora:
A zadania teclrnologiczne (wykonavr'czc) zwl4zane z:
. kiero\ cniem i ulr,/) manicm foja./du.
' cgzammowanlem.
B zadania organizacyjnc dotycz4ce organizacjipracy egzaminatora
C zadania kierowania i wsp6lpracy dotyczqce wspolpracy z:
. osobul egzaminowana
. innymi uczcstnikami nrchu,
. przelozolym,
. egzaminatorami olM pozostalymi pracownikanri o(rodka,
D zadaniakontroli i occnyjakosci wlasnej pracy egzammatora.

Syntet]czny opis zawodu cgzaminatora
Egzaminator os6b ubiegajqcych siq o uprawnienia do kierowania

pojazdami ocenia kwalilikacic os6b egzaminou'anych w zakresie katcgorii
prawa jazdy. o kt6re siq ubicgaiqoraz kicruj4cych pojazdami:
. skierowanych na kontrolne sprawdzcnie kwalifikacji przez starostQ,
. ubiegajtgcych siq o przywr6ccnie cofniQtych lub zatrzymanych

uprawnlen.
Egzaminator Przeprowadza:

. egzamin teoretyczny za pomoc4 komputerowego urz4dzenia
egzaminacyjnego lub, w okrc(lonych przypadkach, w formie testu
piscmnego albo w fomie ustncj,
cgzamlnplaklyczny:

. naplacumanewrowlnn, zgodnie z okreSlonymi kryteriani'

. w zeczyvistym ruchu drogowym. Pzy occnianiu kwalifikacj i osoby
cgzaminowancj egzaminator zwraca szcze96lnquwagE na:

spos6b wykonl'wania manewr6w na drodze.
zachowanic wobec innych uczestnik6w ruchu drogowego,
umicietno(6 oceny potenc.jalnych lub rzcczywistych zagrozen na
drodze.

r )
2)



4) skltc(/n, ' ic reago\\ dnta \\  pr,/) ndd^u po\{srdnta /agro/cnta!
)) d}1tamrtq r kulturQJlzdy.
6) spos6b uzywania mechanizm6w sterowania pojazdern.

, fgzumin $ ,/alrejre nraucjdTd) kJl. \  cg,/am,nalor prlepro\\aJ/a
I l(nrl ,rc ftol9,/dcm jaJ4c1 m za motocl k lem.

-, 
Flzarninaror moze :.prauJtir kwalif ikr. je o.ob) uhreFajqcej si{

o Xartq rnl\ ero$ { lub mL,toro\\ cror\ ii.

-_ ,EgzaTinator 
mo2c koordynowaa i nadzorowai pracq innyclr

cgzammator6w

. Egzaminator moze wykonywai r62ne zadania z zakrcsu
Dezpreczcnstwa rltchu drogowego.

. Za<lanra cgzaminatora os6b ubiegaj4cych siq o uprawnienia do
krcro\e ania pojazdami obejmuj4:
. sprawdzanie kwalifikacji os6b ubiegaj4cych siq o uprawnicnia do

kier,nranir pojazdanrioraz k ieruiacl eh polazdami.
. lro$rd./ente ,,aiqc $ ramich ,,adcn / / :rJ\rciu bczpicczenrnrc nrchu

drogorvcgo.
. rLdzielan ic porad i ko nsultacj i,
.  kierowanic pojazdem,
. udziclanicpienvszej pomocyprzcdlekarskiej.

Praca cgzanitatora ma cha.rakter indywidualny. Wymaga stalego
i  be, /po;rcdnicgo konrrrkru z o, , rbq cgzlmino*rn. 'orr)  i " " f i , r :
uczestnikami ruchu drogowego.

. .  .  . fru., cgzaminrr,,raje:t njcbc,/picc,/nc z.Lrounodla nicgo \an)eto.
.t irK r( 'sol l  cg/am Ino\r rnl ch ora., innl ih uczestntkou I uchU.

Charakter.icgo pracy wymaga:
.  u1.ol i t .h kualr l ikacjr  IncDroDc,/n)ch { , r . r /  \ \  zakresie Lierouania

polazoem.
. odpo\1'iedzialnoici.uczciwoici.
.  surnienno(ci,
. dokladnoici.
.  urn ie jetnosci \ \  (poldzrclania z i  n;  nt i ,
. duzcj odpomo6ci emocjonalnej,
. empatlt,
. tolerancj i i szacunku dlainnych,
. cieDliwoSci.
. umiejQhoici organizowania i planowania wlasnej pracy,
. unliejQtnoSci organizowania iplanowaniawtusnej p.acy,
. umleJEtnoSciplano$,aniaizarzqdzaniawlasny-iorwo.1e*.

, 
W zawudzie eg/aminalor osob ubregajqi lch sre o upraunienia do

xrero\^ anra poja,/datnt Inoina wyroTn ic slnnou iska ., l \  tq., i j  nc /c.. sprawdzaniem kwalifikacji os6b ubiegaj4cych siq o uprawnienia do
krcrowania pojazdami oraz kieruj4cych pojazdami,



. prowadzeniem zajQa w ramach zadail z zakresu bczpieczenstwa ruchu

drogowcgo,
. udzielanicm konsultacji i porad innym egzaminatorom,
. koordynowaniem i nadzorowaniempracyegz,lllllnatorow'
. uczestnictwem w pracach zespol6w, organizacji, stowarzyszeir i in.

dzialaj4cych na rzecz bczpiecze6stwa ruchu drogowego

W ramach kwalifikacii zawodowych cgzaminator powinien
posiadad miqdzy innymi:
. wiadomosci og6lnozawodowe (na przyklad w zakresic przepis6w

ruchu drogowego, uzyskiwania i colania uprawnicri do kierowania
pojazdami, zasad wsp6l2ycia spolecznego kLlltury jazdy' przcpis6w
i zasad ochrony Srodowiska. zasady i proccdury r.Ldziclania pierwszej
pomocy, kontrolowania strcsu, rozwil lzywania konll ikt6w),
podstawowe dla zawodu (na przyklad w zakresie przepisow

doryczqcych poiazJu cgzaminacljnego n, 'nn prsc) e!/alninalori.  /r\dd

organizac.ji i przeprowadzania przedsiQwziQd na rzccz brd) oraz
spccjalistyczne dla zawodu (na przyklad u'zakrcsic psychologicznych
aspekt6w oceniania dydaktycznego, wymagancj dokumentacii, badail
analitycznych);

. UmieiQtnosci og6lnozawodowe (na przyklad w zakesic przestrzegania
przepis6w ruchu drogowego. przestrzegania zasad wsp6l2ycia
spolccznego, fonnulowania opinii, ko troli strcsu), podsta$owe dla
zawodu ( a przyklad w zakrcsie obscrwacji ,  spostrzeganla
i przcwidywania zachowan uczestnik6w mchr.r drogowego i os6b
egzaminowanych, sporz4dzania planrL przebiegu cgzaminu,
przygotowania matcrial6w rncrytorycznych, organizo$'an1a
i prowadzenia szkolcnia), specjalistyczDe dla zawodu (na przyklad

w zakrcsie wyjaSniania zasad cgzaminu. oceniania blqd6w, sporz4dzania
arkuszy egzaminacyjnych, oceniania efektywno3ci egzamin6w,
zbierania danych i ich analizowania).

W ramach k$alifi kacji ponadzawodowych egzaminator po\\'inien
posiadar! niqdzy innymi:
. Wiadomosci (na przyklad w zakresie technik komurrikowania siQ,

technik pozyskiwania i pzenvarzania informacji, zasad ergonomii);
. Umieietnosci (na przyklad w zalTcsie kovystania z kompulera,

organizacji stanowiska pracy, rozwoju zawodowego, samooceny,
radzenia sobie ze strcsem, dostosowywania siQ do zmian)

Egzaminator powinicn wyr62niai siq cechami psychofizycznymi

takimijak:
. SprawnoS6 sensomotoryczna (na przyklad rozr62nianie barw,



Widzenie 
.stcreoskopowc, odpornoja na ollniede, szybkost reakcii,

wytrzynaloSd fi zyczna i odpomoii nazmQczenia),
Zdolno(ci tna przl l  lad koncenrracj.r uu agi. larn osi n 1 p,rwicdanic :. iq.
o'rora pamtqL.. IogLcznc rozumo\.\ anic).
Osobowoid (na przyklad sumiennoia, odpo$,iedzialno6i. uczciwosi.
cicrpl iu trsi.  u] l  /ymal, ' i i -  pcrlekrjrrnrzm- crnprr ir.  in iciar).wnuic.
KornunlKaty\^ noscr tulcran(jtx),

STANDARD EDUKACYJNY EGZAMINATORA

Na podsrawie standardu kwalilikacji zawodowych opncowano
standard edukacyjny w odniesieniu do ksztalccnia cgzaminator6w
Standardy cdukaryjne cgzaminatora os6b ubiegaj4cych siq-o uprawnicnia
do_ kierowania pojazdami s4 to rnodelc (wzorce. normy) odnosiqcc siq do
ccl6w ksztalccnia cgzaminatora $, ranach okreslonycf, pru*ni" .rtof.,i
(standardy osiqgniq6).

Standard 
. wymagai cgzaminacyjnych dla zawoclu cgzaminatora

oDql muJe naslRpuJqce ob.,,rD w) ma!an:
. bezpiccznekierowaniepojazdent,
. clektywne prowadzcnie egzaminu,
. ktercwaniewlasnymrozwojem,
. kontrolaioccna wlasnej pracy.

_Srandard zauiera \{yr)c/ne co do egzcminu obcimuiacego
sprauJzenir  u iadomoici  i  umrejqrnoic i  Gu."r1", .ny"h "1"g'rrr in
teorctyczny- pisemny) oraz umiejQtnosci praktycznych iclzaminpraktyczny).

Egzamin teoretyczny

Czp56 I - zakres wiadomosci i umiejetnosci zwi4zanych
z kierowaniem pojazdem.

Absolwcnt powinien umiei:
L Kierowaa pojazdem bez st\,vazania zagro2ei dla innych uczcstnik6w

ruchu. siebie oraz Srodowiskanaturalnego, a w szczeg6lnosci:
2. Wykonywai zadania zawodowe zgodnie z zasadimi bezpieczcistwa

r hlglenypracy podczas szkolenia i wykonywania czyrnoSci obslugowo_
napnwczych w pojeidzie. a w szczeg6lnosci: -

CZQS6 II - zakres wiadomosci i umiejetnoici zwiqzanych
z cfektywnym prowadzeniem egzaminu.

Absolwent powinicn umici:
1 Przeprowadzi6egzamintcorctyczny ip€ktyczny,



2. Dostarczaa osobom egzaminowanyn infonnacjio efektach uczenia siQ,
3. Wspierai proccs egzaDlrnowanla:

Czesd III - zakres wiadomosci i umiejqtno5ci zwi4zanych
z kierorvaniem wlasnym rozlvojem'

Absolwent powinien umiea :
L Organizowaf izatz4dzaiwlasn.lpracqszkoleniowdawszczeg6lnosci:
2. Wsp6lpracowai w zakesic merytorycznym i metodycznym z innymi

egzaminatorami
J. Wsp6lpracowai z organizacjami i inst)'tucjami $'zakesic poprawy

jakoSci szkolenia i bezpieczcirstwa ruchu drogowego,

CzQSd lV - zakres Fiadomosci i umiej9tnoSci z-wi4zanych
z kontrolq i ocen{wlasnej pracy.

Absolwent powinien umiei I
L Prowadzia ewaluacjQwlasnej pracy, aw szczeg6lnosci:.
2. Prowadzi6 ewaluacjc egzamin6w. a w szczeg6lnoici:

Egzamin prtktycznY

Egzamin praktyczny obcjmuje sprawdzcnie nastQpuiqcych

umicjEtnosci praktycz|ych z zakcsu kwalifi kacji zawodowycb :
. Planowanie czynnoSci zwi4zanych z wykonywaniem zadania,
. OrganizowaniestanowiskapracY,

' Wykonanie zadania,
. Prczentacja cfekt6w $ykonanego zadania.

Absolwent powinien umica:
l. PlanowaiczymoScizwi4zanczrvykonaniemzadania
2. Organizowad stanowisko Pracy.
3. Wykonat zadanie egzaminacyjne zgod ie z zasadami bhp, ochrony

przeciFlozarowcj i ochtony (rodowiska i wykazai siQ umiejqtnoiciami
objQtymi lematem.

3.l._Temat zadania: Kierowanie pojazdcm bez st\'varzania zagrozefi dla

ifirych uczestnik6w ruchu i Srodowiska naturalnego.
3.2.Temat zadania: wyko[ywanie cz.ynnosci egzaminacyjnych

zzachowaniem zasad bezpicczenstwa i higieny pracy.

3.3.Tcmat zadania: Ptzcprowadzanie egzamin6w teoretycznych
i praktycznych.

3.4. Temat zadania: Dostarczcnie osobom egzaminowanyn infonnacii

o cfcktach egzaminu
.1.5. fcmal /adania:wspicranie procc\u (g/cminon ania
3.7. Temat zadania: Organizowanie i z^tz4dzanie wlasnq praca

szkolenio\\'al.

- - t  l



3.8. Tematzadania: prowadzenic ewaluacj i wlasncj pracy.
.].Q. lemat zadania: tr\aluacja cg./aminou.

Bibliogralia:

Standardy kwalifikacji zawodowych dla za\a.od6w: instruktor nauLi
lc7dy..eF./ lmrnrlor osob ubiegajaclch \rq,, uprdwrienia d,\ lccro\ ania
pojrzdcmr. Brbtrotela ITS 20t4,
JakoJ6 iewaluacjaw szkoleniu kierowc6w, Biblioteka ITS 2004
LcSdkowska-Matusiak Ida: Standaryzacja szkolenia kicrowc6w

:t : l ! r19) 
kw,r l i i ikacj i  za$odo$)ch in.rrukroro nrLrt i  lazdyI eg./rmrndrorir osob ubicgrj.rc)ch . iq o upra\ nicnia do l icrouari i

p,Iazdarni. Kwfulr lni l  BRD nr 1,2004..
Lciniko$sla-l\ . lctu.ial lda. Srandaryzacja szkolcnir r egzaminuurnra

l ' : l" l :9* 
\randdrdy k.$.trf i  kacJr./d$odouJch in\rruktoia nculi  jazdl

I e!,/atnrnarora osob ubiegajrelch r iq o uprrnnienir do kieronania
PnJa//damt. I  rrn\porl SamLlchodo\{ V n_r.2 2004
Leinik, 'sska-Mcrusjal  lda:  Srandir lzacia szkolenia r  eg/amino\\anra

Il"]1":: l  
Srandardy edukacyjne r\\}maecnir egzarninacyjncl, l la

Kano) ottot\ na In\truktora niul i  j i rzd) i  cgzctninal,,ra o.ob Llbicsaiac\ch
.tq o uprru nienia do L iero$ an id p,, ialdi ni.  TrJnspufl S, noch;;w] nr2t200s
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WNadze Krajowego Stowarzyszenia Egzaminator6w

ct6wNA KoMtsJA REwtzYJNA
Jancoelze PEewodnlczqcy
Jerzy Bldacz Z{a Pzewod,
Kzyszlof Janowsk s.krctarz
Benryk Bedu sk Czlonek
Adam Ballt Czlonek

PREZYDIUM RADY GL6WNEJ

Prz.wodnieqcy Zetonacbra
Z-.a Pdewod. Lubln
SekretaE Opo6
Czlonek Lomza
Culonok Tarnow

E btqg

sAD KOLEZENSKI
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Wykaz Oddzial6w Krajowego Stowarzyszenia Egzaminator6w

T5-532, Biatysrok, u Wiewiofcza 64
43-316, Biesko-Biala, Al .  Armi Krajowel220a
82-300, Elbqg, !l Skrzydlata T
80-067, Gdansk, ul. R6wna 19i21
66-400, GoEow Wlkp.,  u.  Podmiejska 18
40 507, Kalowice ul .  Francuska 78
25-420, Kielce, !l Domaszowska 141b
30-7T7, Krakow, ul. Koszykarcka 33
38-400, Krosno, ul. [,4 esow cza 4
64-100, Leszno, ul .  Opa nskich 1A
20-218, Lubl ln ul .  Hulnicza 3
18-404, Lomza, ul.4azd 21
91 729, Lddz, u. Smutna 28
33-300, Nowy Sacz ul.29 Lislopada 10
10-416, Oszlyn, u. Towaro\,la 17
45-233, Opoe, ul .  Oleska 127
40-507, Plock ul. Otolinska 25
37'700, Pzemysl, ul. Topolowa 7
35 501, Rzeszow, AL Wyzwolen a 4
08 110, Siedlce, ul .  Skladowa 46
98-200, Seradz !1.3 go Mala 7
96-100, Skiem ewice, u.  S. Kaczyhskego 7
76-200, Slupsk, u. Mieroslawskego 10
16'400, Suwalki, ul. Waryhskiego 24
71 682, Szczecin, u.  Gol isza 10
39-400 Tamobrzeg, ul. Sikorskiego 86a
33-104 Tam6w, u. OkrQzna 2F
87-100 Toru6, ul .  Pona 107/111
58-304 Walbrzych, u. Wysockiego 27
87-800 Wloclawek, ul. Zielna 2/4
50 507 Wroclaw, ul. Ziqbicka 34/38
22-400 Zamos6, ul. [,4eczennik6w Rot!ndy 2
65-339 Zieona Gofa, ul .  Nowa 4b

WORD-y, kt6re nie posiadajq oddzialu.

Ryszard Stankew cz
Edward Kasptzyk
Biedu sk Henryk

Wolciech Kaczmarek
Lech Szczygie sk

Ryszard Wachowicz
Tomasz Dz uganowsk

Jacek Dy qg
Andtze)zajEc
Roman Pefek

Adur Baszaszk ewicz
Jan Liberacki

Andrz el Kawczynski
Jetzy Audacz

Kazirn erz K sielewski
Karol Mrokoh

Gtzegorz M chalak
Jerzy Pornajda

Adam Baiut
Stefan Kuk a

Lucjan Baranowicz
Henryk Skroblsz

Manffed Szulc
Stefan Lukawski

Ryszard Prawucki
Pawel Ros k Rosiiski

Jan KomaS
Piotr  Lca

Jan Gurazda
Marek Plak

l\,4a an Mostowy
Jacek ZarQbsk

Rornan UZdz ck

Koledzy - zapelniamy biale plamy!


