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W dniach 6-8 kwietnia br w Aleksandrowie tr 6dzkim odbylo sie
spotkanie egzaminator6w przy wsp6fudziale przedstawicieli Minisierstra
hAashrktury Krajowego Stowazyszenia Dlrektor6w WORD oraz
Instltutu Transportu Samochodeowgo.

Gl6wnym celem spotkania bylo ujednolicenie kryteri6w
egzamlnowania w kontek6cie nowej ustawy przeprowadzania egzamin6w
panstwowych na prawoj azdy obowi4zujqcej od I styczria br

Na spotkaniu egzaminatorzy zglosili postulaty pod adresem
Ministerstwa Inftastruktury oraz pneprowadzili dyskusjq co do ich
1lllerprelacj r.

W wlniku dyskusji wypracowaro stanowiska w stosunku do
zgloszonych pyari i wniosk6w i przedstawiono je pismem z dnia 24.04 br
do Ministe$twach w celu uzyskania opini co do poprawnosci zasad
postQpowania przyj Atych przez egzaminator6w.

. W dniu 13 lipca 2006 r Depafiament Dr6g i Transportu Drogowego
pismem TD-4p-076-3 I /06 zaj 4l oficjalne stanowisko.

W tej s).tuacji opracowanie pt. fiInstrukcja egzaminowania
a rzeczywistos6 - ocena nowych zasad €gzaminowania" (str.13-1g)
uwzgedDiaj4ce uwagi zawarte w podmiotowym pismie
a Todpisanym przez 7?cQ Dyrektora Departamentu Dr6g
i Transportu Drogowego Andrzeja Bogdanowicza staje sig
oborYi4zujQcym prawem.



Zielona G6ra, dn. 24.04 2006 r'

Pan MnciejWrofiski
Dyrektor

Departafie Tr\flsPortu
Drc|owe4o iDr6&

Krajowe Stowarzyszetie Egzaminator&.o w ranach swych clzialai

statutqu! ch Po dj Cto Pr6bg uj ednolicmia znsad kry tei6w egzaminow ania

kandu dat&t na kiercutc6lr i kier owcow,
" W ,nmach tych dziatai zoryanizowane zostalo w dnit 6-8 kttietnia

2006 r. senittoiumw Aleksanfuquie l'6dzkim.
Efektem spotkania bylo zgtoszenie wielu postulat6w i P!-toi pod.

adrese"m Ministerst r'w 
""tu 

uzyskania jednoznacznych zasad

postepowonii w procesie przeprcwadzania egzamin6w Zestaw .tych
probiemhto zo furiie pytai wraz z propozycj4 interpretacji przesylamy

w zatqczeniu.
Zwracamy sig do Pana Dyrektora o zaj€cie stanouiska i o kon.sulta4g

ze Stoworzyszitian nadaj4c z$oszonym postulatom odputtiedni4 formg
oraTl)na.
' Nauryzejurynienionymspolkaniuzgloszonychzostalofiwnie2w,iel.e
postulat6w wskazuiqcych na zlpisy w rozporz4dzentu . z onta
'27 paZdziernika 2b0i r. obarczonych formalnymi A3!aY1 .i1l
i niezyciswyni zapisami tak dla zdaj4cego jak i dla Wojew6dzkich
O6rodk6w iuclu Drogowego a w spos6b szczeg6lnie obniZajqce autorytet
zoTpodu eezafiiflatora,

W- zwiqzku z powy4szym z@rucam siq z proib4 o podjgcie
niezwlocznych dzialai zo celu usunigcia tych kontruroersyjnych zapis'fua
zo obowi4zuj 4cym zarz1dzeniu,

W zalgczeniu
postulaty z seminaium w celu zaopiniowania

Z Powainniem
dr ini WladYslaw Drozd
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Egzaminator Nr

- ocena nowych zasad egzamlnowanla

CEL: Opfaqql44tA_qiednoliconych knned
egzamin6w praktycznych kandydat6w na kierc

SPOS68 REALIZACJI:

1/ Wprowadzenie:
Proces szkolenia i egzrminowania - warunki i tryb uzyskiwania
uprawniei do kierowania poj azdami silnikowymi.
Warunki i tryb przeprowadzania egzamin6w paistwowych dla
os6b ubiegajecych sip o uprawnienia do kierowania poj^zdami
silnikowymi lub podlegaj4cych kontrolnemu sprawdzeniu
kwalilikacji;

2/ Uwagi, przemyslenie, interpretacje i rryAtpliwosci zgloszone przez
egzaminator6w - wstQpna amliz! i ocetra zgloszonych uwag;

Dr.la 27 p idziernika 2005 r Minister Infrastruktury \arydal
rczporz4dzerie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnierl przez kieruj4cych pojazdami, instrulrtor6w i egzaminator6w.
W uzasadnieniu podano, 2e midsterstwo m.in. w ten spos6b realizuje
pftiaty Vzez RadQ Ministr6w Fogram poprawy be4)ieczeistwa ruchu
drogowego GAMBIT 2000 oraz zalozenia Rz4dowej Strategii
Antykorupcyjnej,Uzasadnianor6 dei,2ewprowadzanezrnianywlnikaly
takze z zaleceri prctokofu pokontrolnego Najwyzszej Izby Konholi.

Gl6wne znianv w procesie szkolenia i egaminowania to m.in.:
1. w zakesie egzamin6w pafstwowych na prawo jazdy kategorii ,,8"

przeniesienie wykonania zada.6 parkowania z placu manewrowego do
ruchu drogowego,

2. wprowadzenie obowiezku rejestracji przebiegu egzaminu
praktycznego na prawo jazdy w zakesie kategoii ,,B" prawa jazdy
w formie nagrania audio i wideo,

3. wprowadzenie obowi4zku przydziele\ia osobie szkolonej
tzw.,,instmktora prowadz4cego"

Slusznie uznaj4c, 2e rnjwaimiejsz4 czq6ciq szkoleni4 a p6Zniej
egzaminowani4 jest nauczanie i sorawdzanie oosiadanych wiadomoSci.
umiejetnosci i zachowari osoby egzaminowatrej w realnym ruchu
drosowvm, postanowiono, 2e egz rfii, praktyczny na prawo jazdy
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kategorii ,,E}", bqdzie przqxowadzany na placu manewrowym obejmujqc
wylqcznie spmwdzenie irniejetno6ci poruszania siq poj azdem (az da pasem
ruchu do przodu i do tylu or2Lz n$zanie na waiesieniu). Natomiast w ruchu
droeow].rn ma odb)'va6 sie sorawdzanie umiejetno6ci bezpieaagp
i ptada4ggo za&bowania sie lv nim. obeimuiace takze umiejetnosi
parkowania. Tym samym auto! rozporz4dzenia wlraznie okre6lil gl6wny
cel procesu egzaminowania. Celowo egzaminowanie nazywam
,,prccesem", bo czesto o tym siq zapomina, albo wrqcz nie rozumie siqjego
istoty.

Minister w uzasadnieniq podaje r6wniez, ze ptzepisy rozporzqdzet\la
w zakesie swojej regulacji wdr^zaja (implementujd postanowienia
zal4caika nr 2 dyrektywy Rady UE nr 91/43 9/EWG z dnia 29 lipca I 99 I r
w sprawie praw jazdy z p6iniejs4,tri, zmianami. J€st to badzo spryhry
i wygodny zapis, shrz4cy wielokotnie jako argument obrcnny przed
k4,tyk{niepopulamych uregulowai prawnyc!.

Rozporz4dzenie powstawalo w straszliwych,Ingczamiach", czQsto
wrqcz towarzyszyty procesowi jego powstawania wrqcz 2enuj4ce
,,zagrywki i przepychanki", co musialo odbii siQ na jego jakosci. Niestety,
taka j€st nasza mentalno36, slabodi, widzenie tylko wlasnych interes6w,
wszechobecna arcgancja i cwaniactwo.

Nie chcq rozwijac tego te(vrtu, geneza powstania rozporzqdzenia jest
jut histori4 i niech tak pozostarie. Szkoda tylko, 2e strucilismy na t 'rn
wszyscy, wszyscy bez wyj4tku, a najwiacej tzw. ,,bezpieczefstwo ruchu
drogowego". Efekt teraz jest taki, Ze zaledwie po kilku miesi4cach
fiukcjonowania nowych uregulowa.i, wiele z nich trzeba zmieni6 albo co
najmniej modyfikowa6.

Jakbv na to nie patrre{. to rozporz4dzenie w sprawie szkolenie
i egzaminowania jest obowivui4cym plqqa4 Et4plyslqqiiiuz !qi!d
teraz iest etap jego realizacji.

My. jako egraminatoqv musimy w spos6b najlepsz.v. zeodnie
z najlepsza v/iedza i doSwiadczeniem. stosolvai nomy prawne-za&altg
w rozporzadzeniu w codziednym nasz\rln Drakrycz Musimy
to robid dobrze, i nie dlatego, Ze jesteimy ci4gle ,,oceniani" przez osoby
egzaminowane, ale dlatego, Ze jestesmy egzaminatorami panstwowymi,
kto6 nam zaufal, a my zapewnilismy, 2e dajemy rekojmiQ llale4dego
wykonywania swoich obowiazk6w. Musimy siq szanowai, je2eli chcemy
by6 szanowani, musimy szanowai r6wnie2 innych.

Egzamimtor to autorytet, ekspert, pedagog, psycholog i wreszcie
urzQdnik paistwowy.

Zobowiqganyj est do:
- rzetehego i bezstronnego wykonywania powierzonych zadai,
- godnego zachowania w czasie wykonywania obowi4zk6w,
- rozwijania wiedzyzawodowejipodnoszeniakwalifikacji.



Indyvidualny charakter orac], egzaminatora wymaea:
- wysokich kwalifikacji merltorycaych oraz w zakresie kierowania

pojazdem,
- odpowiedzialnoSci i uczciwoSci,
- sumienno3ci i dokladno3ci,
- wniej qtnoSci wsp6ldzialania z innl'rni,
- du2ej odpomo3ci emocjonahej,
- empatii, tolerancj i i szacunku dla innych,
- cierpliwoSci.2yczliwoSciiw)'trwaloSci,
- umiejQtnosci organizowania i planowaaia wlasnej pracy oraz

zarz4dzania wlasnym tozwoj em.

Ocena svlweki epzaminatora obeimuie:
przygotowanie merj,'toryczno- kompetencyjne,

- przygotowanie administracyjne,
- przygotowaniemetodyczne,
- zorganizorranie,
- kulhla osobista.
- inicj at}^Mnosd i innowacyjnoSc,

zaangaiowanie i elastycznosd w dzialaniu,
- wygl4d zewnetrzny.

Klamr4 spinaj4c4 i decydujqc{ o sylwetce egzaminatora jest jego
osoBowosc !

W najwiqkszl,rn skr6ciejest to zdolnoSi likwidacji stresu, stworzenie
przyjaznej atmosfery oraz dbalosd o wytworzenie u zdaj4cych uczucia woli
obiektywizmu oceny oraz wagi podejmowanej decyzji.

Ocena osoboworici eezaminatora obejmuje:
- schematyzm dzialali,
- pochopno3i w s4dach,
- lekcewari4cystosunek,
- zlosliwo66,
- wyszukiwanie blqd6w,
- brak konsekwencji w wymaganiach,
- dyktato$fwo,
- nadmieme imponowanie wiedztu
- przyja.aa atmosfem i rozladowanie str€s6w,
- twozenie atnosfery uczciwo6ci i obiektywizmu.

Reasumujac, naleZy podkeili6,2e wyrnagania w stosunku do
egzaminatora se bardzo duze, i dobrze, bo to oo ocenia posiadane przez



katrdydata na kierowca urniejQt[o3ci kierowania pojazdem w normalnym
ruchu drogowym, przede wszyskim pod kqtem 

-kierowania 
pojazdcm

y tp:"ul T: -gyuj4cy 
bezpieczeistwu rucbudrogowego i nie narazaj4cy

xogoKotwreK na szkode.
Podkle6lid r'aleiy, ir,e prawidlowoSi zachowania sig osoby

egzarmnowaoej w czasie egzamiDu praktycznego okeilii mo2e rwlacznie
egzaminitor. Ponosi on peh4 i samodziehie odpowiedzialno3C moialn4.
ObejmujeoDa shonQ etyczrq i odpowiedzialDoii za podieta decvzie.

_W razie jakicbkolwiek wqtpliwoSci ,ulv"re oil".y- i'*urto" itosowai
mqym! pTwa rz{nskiego przy podej mowaniu decyzj i : itr du bio pro reo.

ParruQtac Dusimy bowiem, je przepisy an.ll3 prd niezwykle
rygorystycz-nie traktuj4 naruszenie przez egzaminatora zasad
ggzaninowanil oke5lonych moc4 rozporz4dzenia -w 

sprawie szkolenia
r egzamrnowarua.

Przez ohe5lenie ,Iaruszenie zasad egzarninowania,, nalei rozumiei
przede wszystkirn brak obiektywizrnu i bezstronno3ci maj4ce bezpo3redni
*pl u.o.u .w)'rl lk egzaminu, uchybienie godnoici rej instytucji,
DleoopernleDle podstawowych czymofu i formalnych przed rozpoczQciem
egzaunrnu.

. Zrozumialym jesr,2e Paisrwa Czlonj(owskie Unii Europejskjej, w r).rn
rowlie2 Polska, podejmuj4 niezbqdne koki w celu up""ri.nii siE,'i"
uoregaJ4cy srQ. o_ prawo lazdy posiadajq wiedzQ i umiejqrnosci, a ich
zacbowanre swladczy o umjeJEmoSci jazdy.

lvaznq role w tych dzialaniach muqzq spehiai egzaminatorzy, czy li my.

dobre.jasne. czvtelne i zrozumiale prawo.

, ,Inaczej .trudno bq&ie, a wrqcz bqdzie niemozliwe, zapewnienie
wlasciwego isp6jnego w calym Kraju systemu cgzaminowania i siosowania
krylenowoceny umiejqtnoSci i zacbowai podczas egzaminu.

.Niestety, wydaje siq, Ze w rakiej niekorzysmej symacji wlainie siq
znaJoujemy, Swradcz4 o rJ'In w4tpliwosci i pltania pojawiajqce siE
w 

leajyac{ procesu €gzamlnowaDia po l0 srycznia b.r. Swiadczy o rymmaterial zebrany w tej sprawie w zwi4zku z naszlrm spotkan iem.

na
ich watoliwoSci, aby m6c wlaSciwie o.*i*-aoG6s- ao uffiffi
prowadzeniapojazduprzezosobyubiegajqcesiqoprawojazdy. ' '

i 
w rym.celu gtowtue Jest zorganjzowane nasze spotkanie z inicjatywy

branz. owych Stowarzyszeri. Nie moiemy wyj""lae itao 
" 

oi"rv-iNl."'"



Problem6w naszych nikt za nas nie zalatwi, nie ludZmy siE. Sami
musimy, przy calym ograniczeniu naszych mo2liwoSci, stworzy6
mechanizmy konsultacji, wymiany poglqd6w i wypracowywania
j ednolitych standaxd6w egzaminowania.

Ministerstwo pnecie2 nobilo jl? swoje, a vykonawcy niech sobie
jako3 ra&a

Wydaje sia, 2e jed)'n4 w tej chwili organizacjq kt6ra mo2e aobi6 du2o
dobrego dla naszego srodowiska w tym temaciejest nasze Stowar4/szenie.
NaleZy docenii obecne przedsiqwziEcie, cho6 nieco chyba sp6inione.

Musimy wiedziei jak egzaminowad, co jest w egzaminowaniu wa:ine,
a co najwazniej sze.

Musimy dziala6 zgodnie z obowi4zujqclm prawem, ale r6wnie2
ze zdrow)rm rozs4dkiem i w spos6b przylanry w stosulku do naszych
klientoq przyszlych kierowc6w.

Unikniemy rl'tedy 6mieszno3ci, drwin, zrobimy ancz4cy lrtok
w kieruoku wzloshr naszego autorytetu. Osoby trzecie najczqSciej
wypowiadaj4ce sie na temat naszej pracy, oceniaj4ce nas, oie wiedz4 albo
nie chc4 wiedzied, 2e iie z wsze my ponosimy winQ za istniej4cy stan
rzecz!, Zf,ptacujemy w oparciu o zle i niej ednoznaczne prawo, itd., ip,

Nie oznacza to jednak, ie w tyn calym ,,balaganie" nie ma naszej
bezpoSredniej winy, winy egzaminator6lv, naszego wydziwiania, braku
2rozumieDia istoty egzaminowania, nieodpowiedzidnoSci w postgrowaniu,
braku logicznego my6leda i umiejqtno3ci zdroworozs4dkowego podejicia
do nieklorych pseudo problen6w.

Nie ma, bo nie mo2e by6, dla takich postaw i takiego dzialania Zadnego
uspmwiedliwienia.

Ptryt^czam pltania i wqtpliwoSci jakie
oSrodk6w eqzaminowania.

Pr4laczam je w nadeslanym brzmieniu

wplynety z nield6rych

albo nieznacafe tylko
zmienione b4d2 uzupehione.

Liczg ie przedstawiciel Ministe$twa Tralsporhr i Budownictwa, Pan
Tomasz Piqtka, bardzo prryjazny i p"a'"hyl"y aesztA do naszego
Srodowiska, zechce udzieli6 odpowiedzi na pytania i jednozracanie
przedstawi nam poglqd i statrowisko ministerstwa w sprawa.h budz4cych
w4tpliwosci i sprawiaj4cych klopoty ilterpretacyjne.

Na bazie odpowiedzi i dyskusji, kt6ra z pewno3ciq bQdzie miala
miejsce, zostanq opncowane wyczerpujqce odpowiedzi na p14ania.

Jest tram to potrzebn€ do poprawy jakosci mszej odpowiedzialnej
pncy, do osi4gania z niej pehej satysfakcji i uznania u innych, a przede



wszystkim do waostujej efektywnosci na Eecz poprawy bezpieczenstwa
ruchu drcgowego.

Pytania i wqtpllEotiqi l
1. Jak nalerry traktowa6 brak umiejgtnosci otwarciapokrywy silnika?

Czy jestto bl4dw wykonaniu pierwszego zadania?

- Zadafie I obejmuje m.itr. wykonanie czy,r:no3ci maj4cych na celu
sprawdzenie stanu techniczrego podstawowych element6w pojazdu
odpowigdzialnych za bezpieczeristwo ruchu drcgowego. Formalnie mo2na
by 'uzrai, 2e je2eli osoba egzaminowana, nie potrafi podnie6i maski
samochodu, to de jest w stanie wykona6 tego zadaria. Nalezy jednak
zastanowid siq, czy takie formalne podejscie do sprawy jest zasadne, czy
klopoty z podtriesieniem pokrywy silnika w samochodzie powinny by6
pzeslanke do robienia problemu, denerwowania siebie i osoby
egzaminowan€j, do stwarzania trudnej qauacji, do wystawienia oceny
negatywnej. Brak tych umiejqtnosci czgsto nie jest zawinione przez osobq
egzaminowan4 co oczywi3cie nie powinno by6 usprawiedliwieniern dla
fiej. Zyczliwoi;t egzaminatora w b/Irr zakesie nie moie byd odebmna jako
zlagodzetrie wyrnog6w egzarninacyjnych, ale jako Fzejaw rrlafuiw€go
zrozumienia zasad i cel6w egzarninowanra.

2. Czy w ramach $ykonania pierwszego zadania egzaminacyjnego
w zakresie sprawdzenia stanu technicznego, egzaminator powinien
pltat kazdego zdaj4cego o wszystkie elemenb/ wymienione
w kryteriach wykonania zadanir I pkt.l, w tym o wszystkie Swiatla,
jakie wystepuj4 w samochodzie? Czy tei powinieD zrobid to
wybi6rczo?

- W instrukcji egzaminowania sA wymienione czlmnoSci wchodzAce
w zalces przygotowania i konholi technicznej pojazdu pod k4tem
be2pieczeristwa ruchu.
Z przepisu w),nika, ie osoba egzaminowana musi zaprezentowac srroje
umiejetooSci w pehyrn zakesie, nie tylko wybi6rczo, jakj est w dlrektywie
Rady w sprawie paw jazdy.
W pr4padku Swiatel wydaje siQ, Ze gl6*.nie nalei sprawdza6 umiej qtnosd
nie tyle sgawdzania dzialanla, ile wl4czania poszczeg6lnych Swiatel
i kontroli ich dzialan\a przy pomocy urz4dzei kontolnych. BIak tych
umiejetnoSci ma wptyw na beq)ieczeristwo ruchu drogowego w przypadku
kandydat6w na kierowc6w i to warto przede wszystkim sprawdzii.

3. Cry brak umiejgtnoici wskazania chodby jednego z element6w
majQcych wpb.w tra bezpieczeistwo ruchu drogowego jest
podstaw4do uznania,iezadaniezostalo rTkonane nieprawidlowo?

,
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- Tak, tak to nale'y Dzrlae w Swietle obowi4zujacej instrukcji
cgzaminowania. Przy ocenie tego zadania decydujqca winna jednak byi
m4dro56 egzaminatora, ocena wnikliwa, a decyzja wywtr2ona, wynikajqca
z pelnej ocenywiedzy osoby egzam bowanej.

4. Czy brak umiej€tnoSci sprawdzenia drugiego elementu naleiy
uznai za drug4 nieprawidlow4 pr6bewykonania zadalia? Czy tei
za drug4 nieprawidlowo wykonan{ pr6bQ moina uznat tylko
drugq nieprawidlow{ lub brak odpowiedzi na planie stawiane jui
wczesniej?

- Brak umiejqtnoSci wskazania drugiego elementu jest w tl{x w)?adku
drugim bledem.

5. Cry brak umiejetnosci wykonania jednej z ostatnich czynnosci
zadania pierwszego, np. blqd przy ruszaniu samochodem,
powoduje konieczno3d powt6rzenia calego zadatria od pocz4tku,
czyli od sprawdzenia stanu technicznego podstawowych element6w
pojazdu?

- Zadarue plerwsze podzielonejesr na siedem podpunk6w. Je2eli osoba
nie wykona jednego zadada wchodz4cego w sklad podpuakt6w nalezy
Dzna6,2e cale zadan,iej est blqdnie wykonane . J edna,knaleiry rtrzyjqe,2e Vzy
powtarzariu zadania, osoba egzarninowana powtaxza tylko elcmcnty ujQte
w danym podpunkcie zadania, w qm pz'?adku ,plynne ruszenie".

6. Czy podczas wykonania 2 zadu\ia egzaminacyjnego,
nieprawidlowa porycja kierujAcego jui na poczetku jazdy do tytu
lub nie zachowania plynnosci jazdy, powinno skutkowa6
przerwadem pr6by i wykoraniem drugiej pr6by od pocz4tku, czyli
odjazdy do przodu?

- Tak. BlAd w fakcie wykonlwania zadania drugiego, nie powoduj4cy
przerwania egzaminu, powoduje koniecznosd wykonania tego zadania od
pocz4tku, czyli odj azdy do przodu z pozycj i poczqtkowej.

7, Czy moZliwejest, po stwierdzeniu blQdu podczas poczqtkowej jazdy
do ryh w pierwszej pr6bie, uznanie prawidlowej jazdy do przodu
i po powrocie do pola zatrzymania na koicu pasa ruchu,wykonanie
drugiej pr6by polegaj qce tylko na j erdzie do tylu?

- Nie. Zadanie polega naje2dzie pasem ruchu do przodu i tylu, a wiqc nie
moina go podzielii na dwapodzadania. Zadanten leQ po\"t6rzy1 zporycji
poczetkowej dla tego zadania



8, CzynajechanienaliniQpodczasjazdypasemruchujestblgdem?

- Zgodnie z instrukcjq przeprowadzania cgzamin6w na plawo jazdy, d1a
kategoriiB,81,C,Cl,D,Dl,T, B+E, C+E, Cl+E, D+E i t l+E n;iecilanie
na liniq wyzraczajqc4pas ruchu podczaswykonyr,vaniazadaniadrugiego.
niejestbledem.

9. Czy potrqcenie pacholka stoj4cego tra linii, mimo, ie kola nie
przejechaly linii a nawet jej nie najechaly, naleiy uzna6 za bl4d
wskazuj4cy na moiliwo66 stworzenia zagroi,eni^ bezpieczeistwa
w ruchu drogowym?

- Ka2de potrqcenie pacholka j qst r6wnomaczne z najechadem na niego.
O nAcza to, 2e w lal<1m pr4p a&l nale2ry egzirmin prz erwa6.

lO, Czy zatrzyma'nie samochodu w polu zatrzymania w pozycji, gdy
kt6rekolwiek kolo znajduje $ie na jednej z linii bocznych
stanowiska naleiy uznad za bl4d w wykonaniu zad,;nia, gdyi
pojazd nie jest w poluz tJzym r.ia? Czy tei jest to, w mysl zasady,
ie moina najechad linie boczne pasa ruchu, prawidlowe wykonanie
zadania?

- Zatq.man,re pojazdu w przlpadku kategorii B i Bl, winno nast4pi6
przed koricem i pocz4tkiem pasa ruchu, w \ryznaczon),rn polu zatrzl.mania
pojazdu, cabm jego obrysem. Wyrniary pola mierzy siq pomiEdzy
wewnQtrznym obryscm linii. Oznacza to, Ze zatrzpanie pojazdu, gdy kolo
znaj duj e siq na linii,jest blqdem i zadanie naleZ^y povt6nye.

11. Czy najechanie na pacholek podczas przejazdu .pomipdzy
sta,nowiskami lub podczas przygotowania do wykonania drugiej
pr6by naleiy w mysl g 29 ust. 4 pkt 3 traktowat jako zachowanie
iwiadcz4ce o moiliwoSci stworzenia zagroienia w ruchu
drogowlm?

- To zalcl"y.Egzafiinator musi ocenid dane zdarzenie i zachowanie osoby
egzaminowanej. Instrukcja egzaminowania nie mo2e takich syruacii
rozstrzygai jednozmcznie. Je2eli potrqcenie pacholka lub najechanie na
niego nastqlrilo podczas wykonyx'ania zadanla egzaminacyjnego, to
sytuacjajest jednoznaczna, egzaminjestprzerywany. podobnie, je2eli osoba
egzaminowana, podczas manewrowania miadzy kolejnyni zadaniami,
utaci panorranie nad pojazdem i spowoduje lub moglaby spowodowa6
zagro2enie dla innych uczeshik6w ruchu, to egzarrril.r]f,leiry przerw a6,
Oznacza to bowiem, Ze osoba egzaminowana nie panuje w wystarczaj4cym
stopniu nad pojazdem w trakcie egzaminu praktycznego na plicu
manevrowym. Zdarzede takje nie powimo mied miejsca pomiEdzy
pierwszl,rn, a drugfun wykonadem tego samego zadania. W takiej sytuacji,
najlepiej j ak egzaminator sam pzemieszcza poj azd na pozycj q pocz4tkow4



albo robi to osoba egzaminowana podjego nadzorem lub zjego pomoc4
Jest to dzialanie loglczrrc, przyjazre dla osoby egzaminowanej
i usprawniajqce egzamin, nie stanowi4ce przy rym naruszenia zasad
egzammowanla.

12. Czy przepb $ 29 ust. 4 ma zastosowanie przy wykonaniu zdari
egzaminacyjnych na placu manewrowym dla wszystkich kategorii
prawa jazdy i dla wszystkich zadai?

- Pzepis ma zastosowanie wylqcznie do kategorii B i 81. Do pozostalych
kategorii stosuj e sie przepisy $29 ust.3 pkt 2 i $3 0 ust.4 rozporz4dzenia.

13. Czy brak nagrania z wykonania pierwszego zadania
egzaminacyjnego w zakresie "spiawdzenia staru technicznego
podstawowych element6w pojazdu odpowiedzialnych za
bezpieczeristwo ruchu drogowego" nie bedzie potraktowany i.ko
nie rrypelnienie zapisu $ 21 i traktowane jako brak nagrania?
Klopoty z nagraniem tej czesci egzaminu wynikaj4 po pierwsze
z zaloitenia', ie nagranie uruchamiane bedzie poprzez wl4czenie
zaplonu, awiadomo,Ze sprawdzenie stanu technicznego odbywa sie
przed uruchomieniem silnika. Dodatkowo ze wzgledu n.
umieszczenie mikrofonu i kamery wewnqtrz kabiny niemoZliwe
btdzie nagranie dzwieku i obrazu osr6b przebywaj4cych na
zewn4trz pojazdu i zasloni€tych przez podniesion4 pokrywp
silnika.

- Jak sluszie zauwaiono, nawetjeieli kamerubgdzie wlaczona w trdkcie
tej czq(ci egzaminu, nie bqdzie na nagraniu nic widai ani stycha6. Nie
moina wiqc traktowa6 braku nagrania obrazu i dtwiaku jako naruszenie
warwrk6w lub zasad przeprowadzania egzamin6w.

14. Z przyczyn be4rieczeistwa i organizacyjnych sprawdzenie,
nazwijmy to, stanu technicznego dh kat. ,,B" prawa j.zdy,
przeprowadzamy na oddzielnym stanowisku, na takim sam''!t
pojeidzie egzaminacyjnym jak inne. Prosze o potwierdzenie' ,e nie
jest to zlamanie zasad egzaminowrnia. Podobnie jak przy
sprzQganiu przyczepy z poj^zdem silnikowym, sprrwdzenie Swiatel
zewn€trznych pojazdu przypomocy egzaminatora jest tei moiliwe.
Prosze r6w[iei o potwierdzenie,

- Kontrofa techniczna polazdu oraz sprzqganie i rozprzqganie przyczepy
z pojazdem silnikowlrl moZe odb).wae siq na osobnyrn poleidzre, ta
wyodrebnion]'rn w tl'rn c€lu stanowisku.
Sprawdzenie Swiatel zewnQtrzlych pojazdu przy pomocy egzaminatora
takie jest mo2liwe. Moze to usprawnii przebieg egzaminu, a ponadto
w prz]?adku Swiatel wydaje siq' ie gl6wnie nalei spmwdzai wniejqtno3i

I
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nie tyle sprawdzania dzialania, ile wN4czania poszczeg6lnych Swiatel
i kontroli ich dzialatia przy pomocy urz4dzef kontrolnych. Brak tych
umiejatnosci ma wpbv na bezpieczeistwo ruchu drogowego w przypadku
kandydat6w na kierowc6w i to warto ptz ede wszystkim spraw&id.

15. Jakie decyzje podj{6 po przerwaniu egzamiru z powodu awarii
urzqdzenia nagrywaj{cego, gdy w materiale nagranym do chwili
awarii zawrrta jest sytuacja dajeca podstawQ do $Tstawienia oceny
negatywtrej, a nie bed4ca podstaw4 do przerwania egzaminu:

- kontynuowad egzamin do upb.rvu 40 minut?
- ryystawid ocene negatywl4bez kontynuacji egzaminu?
- przerwad egzamin i powt6rzyd go ze sprawnym urzedzeniem od

pocz4tku?
- przerwad €gzamin i po usunieciu awarii lub wymianie samochodu

kontjrnuowad go w czasie brakujqcym do 40 minut?

- Zgodnie z obowiqpujqcymi przepisami, je2eli stwicrdzono awarie
uzqdzenia rejestruj4cego i przebieg egzaminu nie zostal z tego powodu
zarejeslrowany, eEzar...in nale'y powt6rzyi na koszt osrodka
egzaminowada. Dopuszcza sig jego konqauowanie, po usunigciu awarii
lub wymianie samochodu, tylko jeieli dzialania te nie mialy wplyllu na
ocene zachowai i umiejqtnoSci osoby egzaminowanej i program
egzaminacyjny zostal zrealizowany, a ptzema w egzaminowaniu byla
k6tka.

16. Jakie declzje podjed po przerwaniu egzaminu z powodu awarii
uruqdzenia tragrJrwaj4cego, gdy w materiale tragran)'rm do chwili
awarii nie bylo blgd6w, a jazda w ruchu drogowym trwala tylko
okolo 30 minut: oceniamy dotychczasow4jazdt?

- po naprawie urz4dzetria tragrywaj{cego lub wymianie samochodu
wykonujemyj|zdQ egzaminacyjn4w czasie brakujecym do 40 min.?

- po napralvie urzAdzenia nagrywajecego powtarzamy egzamin
w pelnym wymiarze co najmniej 40 minut?

- czy poEtdrzenie egzamiDu powitrtro byd zrealizowane w tym samym
dniu i przez tego samego egzamitratora, kt6ry prze!:wal egzamin?

- czy powt6rzony egzamin w innym dniu powinien prowadzif ten sam
egzaminator, kt6ryprowadzil egzamin przerwany?

- Podobnie jak wyLej- Nale2y przyj46, 2e najlepiej by bylo, gdyby
poM6rzenie egzaminu realizowane bylo w tym samym dniu i przez tego
samego egzaminatom.



17. Czy dwukrotne zgasniecie siltrika podczas ruszania w ruchu
drogowym jest podstawq do oceny negat''wnej z egzaminu?
Ruszanie w ruchu drogo*Tm nie jest wymienione literalnie
w Zadnym zadaniu, lecz w "arkuszu przebiegu egzsminu" jest
pozycja spos6b uiywania mechanizm6w sterowaDia poj^zdem".

- W takcie egzaminu w ruchu drogow;'rn naleiy oceniai miQdzy innymi,
czy zachowanie osoby egzaminowanej nie zagftitabezpieczeistwu ruchu
drogowego. Przepisy nie oke3lajtu ile razy moLe zgasn46 sildk podczas
egzaminu. Oczywi3cie najlepiej by bylo, 2eby takich pr4padk6w nie bylo.
Ale przecie2 mog4 siE zdarzyC ka2demu. To egzaminator musi umie6
oceni6, czy nastqpilo to na skutek braku wystarczaj4cych umiejQtnosci, czy
z inne.l przycz,'ny, np. stresu. Musi brai pod uwagq wszystkie okolicmo(ci
towarzyszece temu zdarzeniu, w tl'rn r6wniez negatywne skutki &ialania
osoby egzaminowanej dla bezpieczefstwa ntchu drogowego. My
egzaminatorzy musimy pamiQtai przede wszystkim, 2c egzaminowanie jest
procesem maj4c;rm sprawdzi6 czyichi wiadomosci i umiejqtnosci
fachowych, skutkujqcym wydaniem obiekt,$arej, rzetelnej decyzji, a nie
,,rnechanicznym punktowaniem". Egzaminator musi zawsze pamieta6, ie
egzaminowanie i  occna z egzaminu to jego kompctencja
i odpowiedzialnoSi.

18. Czy wjazd na skrzyiowanie od stroly znaku "STOP" bez
zatrzymaniapojazdu,w sytuacji, gdy nie bylo innych poj azd6w, j est
podstaw4 do przerwania egzaminu jako jazda stwarzaj4ca
zagroienie bezpieczeistwa?

- W takim przypadku naleZy zastosowac przepis og6lny ujqty
w $ 30 ust.4 pkt 2 rozporz4dzenia. Niezatrzlmanie siq przed wjazdem na
skrzy2owanie oznaczone znakiem ,,stop" (B-20) jest wykoczeniem
pzeciwko bezpieczefst\u i porz4dkowi w komunikacji, jest wlrazem
niq)oshJszeistwa wobec dytektyr wynikaj qcych z r oli i ztaczenta ztak6w
i sygnal6w drogowych oks6lonych ZnSygDR.
Takie zachowanie kieruj4cego jest naganne i zawsze niebezpieczre,
3wiadczqce o mo2liwosci stworzenia zagro2enia dla be4rieczeistwa ruchu
drogowego.
Egzaminator musi jednak oceni{ czy osoba egzaminowana popelnila
wykroczenie z premedytacj 4 lekcewazqc prawo, czy byl to blAd popebdony
nieumySlnie, albo wykonanie polecenia zatrz,.rnania pojazdu wynikaj4ce
ze znaku nakazu bylo niedbale, nie do korica prawidlowe. Ocena nie mo2e
byi pobie2na, a decyzja podjqta pochopnie.



19. Czy kaZde niezastosowanie si€ do sygnalu Swietlnego (poz,8 w tabeli
nr 12 ZalAcznika nr 5) np. ezatrzymanie siQ przed sygnalizatorem
n.daj4cym S-2 bez spowodowania zagroienia lub nieuzasadnione
z trzymanie sie przed syglalizatorem nadajqc]'rn sygnal zielony
musi skutkowa6przerwaniem egzaminu?

- odpowiedzj ak na pltanie ff 18.

20. Czy po nieprawidlos'ym rTkonaniu w ruchu drogowym jednego
parkowania, np.: r6wnoleglego, druga pr6ba musi r6wniei
dotyczyf takiego samego parkowania, czy tei moZe to by6 np.:
parkowanie prostopadle,jako, Ze obydwa wystepuj4 w tym samym
z.daniu egzamitracyjnym?

- Mo2e to byd inny manewr parkowania. Zaleca siq, by byl to taki sam
marewr dla czystoSci s,.tuacji, ale nie zawsze przecieZ bedzie to mozliwe.

21. Co w przypadku j esli kursant dwukrotnie nieprawidlowo zatrzymal
poj^zd w tzw. \ryznaczonlm polu zatrzymania? Wynik jest ustalony
(negatywny zgodnie z kr''terium,,podw6jne nieprawidlowe
lrykonanie zadania), a prowadzi6 egzamin nalezy dalej. Oczywiscie
zgodnie z S 12 ust. 2 Instrukcj i traleiry ETkon)'rvad wszystkie zadania.
Ajeieli caly pozostaly program egzaminacyjny zostanie prawidlowo
wykonany? Czy w tej s''tuacji naleiy zmienid hytrik ustalony na
pocz4tkn? Cz! teZpoinformowat zdaj4cego, Ze posiada umiejQtnost
jazdy w ruchu drogorym (zgodnie z S 24 ust. 2 pkt 3) ale wynik
egzamiru j est negatjrwny poniewai na poczatku dwa razy zah.zymal
sit poza wyznaczonym polem, lnb dwa razy nie potralil wskazad
gdzie i przy uzyciu j akich przyrz 4d6w sprawdza sit olej w silniku).

- D\4lrkrotde nieprawidlowe wykonanie zadania egzaminacyjnego
generuje wynik negatywny z egzamifjru praktycznggo. Jezeli nie ma
przeslanek do przerwania egzaminu, to mo2e on byi konqmuowany w ruchu
drogowym. Jednak niezaleznie od jego przebiegu, wlnik nie moZe byi
pr zez e Ezalrinatora zmieniont jest ostatcczny.
Warto przy tym zauwt46, ie e$zamltTator przeprowadzajac taki egzamin,
musi miei SwiadomoS6 swojej zwiqkszonej odpowiedzialno6ci za skutki
ewentualnych negatywnych zdazef drogowych, wyriklych w trakcie j azdy
w ruchu drogowyrn. Wynika to st4d, jak stwierdzono w orzecznictwie
sqdowlm, 2e egzaminator bed4cy w takiej rytuacji posiadl juz wiedzE, 2e
osoba egzaminowana nie posiada jeszcze wystarczajqcych kwalifikacji do
uzyskania prawajazdy. W tej sltuacj i j ego status ulega zasadniczej zmianie
i jest r6wnoznaczny w zasadzic ze statusem instruktora. Dlatego powinien
reagowai i zachowywa6 siq jak instnrktor podczas tej czqsci egzarninu,
nazwijmy to umownie edukacyjnej.



22. Jaka konsekwetrcja bedzie rrynikad z nieumiejetnosd wykonania
czynnoici kontrolnych (chodzi o: sprawdzenie poziomu oleju
w silniku, poziomu plynu chlodz4cego, poziomu plynu
hamulcowego, poziomu plynu w spryskiwaczach oraz sprawdzenie
dzialania sygnalu dZwiQkowego).  Przy dwukrotnym
nieprawidlowym wykonaniu ,,czeSci" zadania pojawi siQ dylemat
opisany wyiej.

- Niestety, odpowiedz taka samaj ak na pltanie ff 21 .

23. S 29 ust, 4 pkt.2 i 3 rozporzAdzenia. Zapis prowokuje
nieporozumienia dotyczece rdZnicy pomiedzy najechaniem na linie
a ,przejechaniem przez linie", lub potr4ceniem pacholka
a,,najechaniem na niego"?

- ,frzejechanie przez lini{' onracza przejechaie calq powierzchniq
oporry przez liniq / inaczej uTjechanie poza ze'l,ngtrz y obrys linii.
Powoduje to, Ze pas ruchu dla kategorii jest wla3ciwie szerokoSci 3,20 do
3.30 m. wzaleino6ci od szeroko3ci linii.
Dla ,,bliZniak6w" be&ie to kolo wewnEtrzne.
- ,,najechanie na pacholki i tyczki" oaacza zar6wno najechanie na nie
oraz kazde potracenie.

24. Kwestia $ 25 ust. I rozporzqdzenia. W jaki spos6b sprawdzid
warunek przystapienia do egzaminu paristwowego, o kt6rl'rn mowa
w art. 90 ust. I pkt 5 ust.wy (,,przebywa na te4rtorium RP przez co
nljmtriej 185 dni w karidym roku kalend.rzowym...").

- Osrodek egzaminowania, przed wyzraczeniem terminu egzaminu
sprawdza zlo2one dokumenty pod wzgledem kompletnosci i poprawnoSci
wlpelnienia oraz weryfikuje j e z dokumentem toisamo6ci. Rozporz4rlzenie
i przepisy w sprawie wydawania uprawnieri do kierowania pojazdami
oke6laj4jakie to muszaby6 dokumenty. WSr6d nich \ryystQpuje kserokopia
karty pobytu w plz)/pa<lku cu<lzoziemca. Oirodki egzaminowania powinny
ponadtoprzyjmowa6 odcudzoziemc6wstosowne oSwiadczenie.

25. Zgodnie z treici4$ 12 ust.4 Zal4cznika nr 5:

,, Po zakoriczeniu egzaminu praktycztrego dla osoby egzaminator:
1) informuje j4 o wyniku egzaminu, a jeieli wynik jest negatt'wny -
podaje przyczyny jego uzyskania;."
Z tresci tego przepisu wynika, ie podczas egzamitru na prawo jazdy
kategorii B po dwukrotnym nieprawidlowym wykolaniu jednego
z zadaf wykon''wanych na phcu m&lewrowym nie skutkujAcego
przerwaniem, egzaminator moZe co rajwyiej zakomunikowad osobie
wynik negatl.rvny pierwszej, a nastepnie drugiej pr6by. Praktyka
wskazuje, ie nie dla wszystkich jest to r6wnoznaczne z negatywtrym
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wynikiem egzaminu, W tej sytuacji odbycie egzaminu w ruchu
orogonTm ( bez wzglQdu najego przebieg ) i zakomutrikowanic w],niku
l:giry*.""gg z.odwolaDiem sif w uzasadnieniu do czgsci egzaminu
09olYaJ4:ci 

_sif na placu manewrowym, spowoduje eksplozie
nlezaqowotentt. 

_ktor4 mozna opisad slowrmii ,,to po co byl ten mrijrlTstep wruchu drogorym ?,,
Wiele OSrod.kriw*poradzilo sobie z tym problemem poprzez stosowne
oswlaoczelrte. podslaw4 moiliwoSci jego wykorzystaDia iestswlaoomosc osotry co do sytuacji, w ktdrej sip znalazla, a ti i  naiczesciei
Dle ma atbo jej brak j est symulowany. Sprawa lest niezwykie aeIkatna.
poDrewaz tra etapie owej drugiej nieudatrej prdby lub po zakoiczeniu
wyKonl yanta zadah na placu manewrowym, jakakolwiek sueestia
egzaminatora b4di pytanie o ched dalszego oafyrnania eeraminu.'mJ
w KoDsct(wetrcji dolrowadzid do przedwczesnego oznajmienia osobiewynrKu egzaminu. Latwo sformulowad wtedy zarzut oposttpowaoiu
egzamiDatora niezgodnym z l iter4 prawa.

*:::Ljt:: .p),tanie brzmi: Ciy osoba egzaminowana ma prawo
wreoztec Jat(a jest jej s].1uacja w danym momencie cgzaminu?
- Na pewno rak. To jesl jedno z przysfugujEcych jej praw podczas
egzarnrnu. na prawo Jazdy. Zatem nale;ry rozurniei. 2e egzaminator maoDowl4Tet( rntomowania j4 na bie24co o jej s),tuacii co do ocenv
1, "9t"11u, 

aby mogla ona w sposob Swiaaomy i ni" prryrnur.uni
skorzyslac 

.2. przysluguj4cych jej praw. a mianowicie ooprosii
ll _o- 1-:.,r"rrr" 

zakonczenie egzaminu. je2eti uzna. 2e daiszi legoKonllmuowante nre ma sensu
Egzaminator winien na bie2qco, w czasie rrwania calego eezaminu-
wyslawiac tzw. ..oceny cz4stkowe.. i przekazywai 1"";;"; i;egzarnrnowaneJ. M6wit o r),rn miedzy innlmi na spotkaniu w ministersrwie
ran oyreKtorAndrzej Bogdanowicz. Musi to by6jedDak w sposdb zyczliwvprzekazryana informacja i nie mo2e byi odibrana:j" l"l"i"fr"l"isugestla ze stony egzaminatora.

26, Ptzy.tyaQ przerwania lub odmowy przeprowadzenia egzaminu
obecnie opisuje sie zgodnie z g 2 usi. 8 Insirukcji 

"er"#;;; i;; iw protokole egzamioacyjrym lub \r odrqbnej noratie. M,oZ"i"ii)
tworzenia .skladu makulatury.' przyczyng przerwania luboomony przeprowadzenia egzrminu zapisad skrdtowo, za Domoca
slmboti np.: S 30 usr. 4 pkt 3), w kotumnie I p-tot ot,iegzamrnacyjnego pt.,,zakres egzaminu", obok literv okreslaiacei
Kategori€ prawa jazdy. Slmbol wpispvad nloie upowainiona przei
dyrekrora wORD osoba na podsta*"ie 

"t.t l""l ""i"i l legzaminatora. Notatka moie byd dol4czona O",,i lrW 
"Jilzakw.l.ifikowanych na egzamin.. i po miesiqcu ."r";;'i4 iir;;

zlikwidowana.



Czy notatki o przerwaniu lub odmowie przeprowadzenia egzamitru
sAkonieczne?
Jeieli tak, to czy sA iDtegraln4 czesci4 protokolu egzaminacyjnego
ijakdlugowinny byd przechonlrwane ? Czemu one maj4 sluiyd ?

- Przepisy stanowi% 2e przycryrre pfletwarria lub odmowq jego
przqrowadzenia opisuje siq odpowiednio w protokole egzaminacy; ngn lub
w odrebnej notatce. Stosujqc pierwsze rozwi4zanie, stosownych wpis6w
nale2aloby dokonywai w uwagach, bo tam jest miejsce na wszelkie
adnotacje dot. Przeprowadzanych egzamin6w danlm dniu. Technicznie,
z r62nych wzglqd6w, byloby to trudne do aealizowania.
Lepszym i chyba jedynym sensown),m rozwiqzaniem, Leby nie tworryt
,,skladu makulah[y" w postaci odrqbflych notatek sporzAdzanych dla
kazdego przerwanego egzaminu, jest sporzqdzanie zbiorczej notatki
wg. wzonr zaproponowanego w zalqczenlu.
Nawet k6tka, jednozdadowa notatka, zawieraj4ca konketnq przyczyne
przerwania egzaminu z katalogu ptzyczyn, a nie ulotne syrnbole, bqdzie
wystarczaj4cym dokurnentern wymaganym przepisami. Taka notatka,
kilkustronicowa zaledwie, powinna stanowi6 zalqcznik do protokolu
egzaminacyjnego danego dnia i byi przechowywana razem z nim, j ako j ego
integraLoa czq36.

27, W tabeli 2 poz,l chyba brakuje n?isu, Ze sprawdzeni€ stanu
techniczrego dotyczy kat.Bl i B, a nie jak obecnie wszystkich, co
jest niezgodtrez 924 ust.2 pktl rozporz4dzenia.
Zrest4, sprawdzanie tych crynnosci podczas egzaminu, przez
osoby ubiegajqce sie o rrTisze kategorii byloby niepotrzebn4 strata
czasu i Swiadczyloby o nss wszystkich ile. To nie s4 lata
szesddziesi4te. Wypada zauwaiyd, ie poziom techniki jest teraz
inny 2e wlaiciwa eksploatacja pojazdu wymaga raczej wiedry
elektronika.

- Zgodnre z d)'rektywq w sprawie p13w jazdy kontlola tecbniczra
pojazdu pod k4tern be4)ieczefstwa ruchu dotyczy wszystkich pojazd6w.
Spos6b wybi6rczego (wg. dfektywy) dokonywania sprawdzenia
poszczeg6lnych uklad6w i podzespol6w niejest okeslony.
Bior4c pod uwagq techniczny postQp w tej dziedzinie, mo2na i naleiy
ptzyJ4a zarystarczajqce, ie w prq?adku innych kategorii ni{prawajazdy
niz ,,8", sprawdzenie owo odbyrad siq bgdzie za pomocq technicznych
urz4dzefi kontroli.je2eli pojazdjest w nie wlposa2ony.

28, Czy z crrdzoziemcami moina przeprowadzad egzaminy teoretyczne
w formie pisemnej ?

- Do czasu uruchomienia moiliwoici przeprowadzania egzamin6w
systemem komputerowlm nalezy postqrowa6 talq jak w sltuacji awarii



urz4dzenia egzaminacyjnego, czyli moina przeprowadza6 egzaminy
w formie pisermej.

29. Czy osoby egzaminowane na podslawie art ll4 ustiwy prawo
o ruchu drogowym, po trzykrotDym nie zdaniu egzaminu podlegaj{
szkole u dodatkowemu, tak j ak osoby ubieg.j4ce siQ o prawo j 

^z 
dy

por z pierwszy?

- Osoby podlegajqce kontrolnemu sprawdzeniu kwalifrkacji lub
ubiegaj4ce siQ o zwrot uprawniei do kierowania pojazdami nie musz4
odblwa6 dodatkowo iadnych szkolei.

30. Prosze o wymienienie nNjwariniejszych cel6lv egzaminowania,
wskazanie nr istotQ procesu egzaminowania, co naleiy przede
wszystkim wyegzekwowa6 na egzaminie. Nie chodzi o instrukcyjn{
odpowiedr, tylko trzlzdaniow4 praktycznq.

- Egzarnin to sprawdzenie i ocena umiejqtnoSci i zachowaf ujQtych
w charakterystyce absolwenta kusu na prawo jazdy. Ocena musi
urzgledniad stopief swobody zjak4ubiegaj 4cy siq o prawo j azdy obstuguje
urzAdzenia steruj4ce p ojazdl't. oraz wykazan|przez niego zdolnoSi do jazdy
w ruchu, z zachowaniem pehego bezpieczeitstwa. Pzy czym, przez caly
czas egzaminu egzamidator musi czu6 siq bezpieczny, a ponadto musi
poslugiwad sie sp6jn)'m systemem oceny i kryt€ri6w.
Najwainiejsze niew4tpliwie jest sprawdzenie zozumienia zasad ruchu
drogowego i posiadanie umiejQho3ci zastosowania tej wiedzy
w praktycaym dzialaniu. Ocena musi by6 wnikliwa, uwzglqdniaj4ca
i roa62niaj4ca blgdy popehione pr4padkowo, wynikaj4ce np. z dzialania
w warunkach duiego stresu, od tych popehianych ze wzglqdu na
niewystarczaj4ce jeszcze umiejqtnoSci czy wiedzq. Jednym slowem, winno
to by6 ocenianie, a nie punktowanie. Niestety, ,,krlrterium dwuhotnosci"
w ruchu drogowym mocno ogranicza swobodq w podejmowaniu wla(ciwej
decyzjiprzezegzanjniato|.a.
Osoba ggzaminowan4 niezaleinie od wyniku z egzaminu, powirma miei
poczucie sprawiedliwo3ci, powinna byd przekonana, 2e jej umiejettro5ci
i zachowada zostaly rzetelnie i bezstrornig oc€nione przez specjaliste
o wysokich kwal ifi kacjach mer,4orycznych, odpowiedzialnego uczciwego,
w atmosferze 2yczliwo6ci, uczciwo6ci i obiekq$'izrnu. Nie moina
zapomnied [awet tra chwils ie egzaminowanie to nie tylko kompetencj.
egzamin.tora, ale przede wszystkim j ego odpowiedzialtrosd.
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Warszawa, dnia 13lipca 2006 r
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Nawi4zujqc do pisma z dnia 12 maja 2006 r w sprawie sposobu
przeprowadzania i oceny egzaminu pafstwowego na prawo jazdy
Ministerstwo Transportu nie wnosi generalnych z^strzeiei d.o
przedstawionych propozycji stosowania przepis6w prawa dotycz4cych
egzaminu pairstwowego na prawo jazdy. W trakcie analizy w/w propozycji
za.Jwa'ono jednak, 2e przedstawio[e przez Krajowe Stowacyszenie
Egzaminator6w stanowisko dotyczqce stosowania niekt6rych przepis6w
w spnwie szkoleda i egzaminowaniaw opinii resotupowinno by6 inne:
- egzaminator w takcie przeprowadzania i oceny zadania pierwszego na

egzaminie dla k andydat6w na kierowc6w powinien sprawdzi6 wszystki e
punkty wlmienion€ w instrukcji egzaminowania. Dotyczy to tak2e
sprawdzenia dzialania wszystkich Swiatel zewnetrznych pojazdu.
Przepisy rozpotzElzenia nie przewidujq mo2liwoici wybi6rczego
sprawdzenie tylkoniekt6rych Swiatelzewnqtrznychpojazdu.

- przy wykon)'waniu zadan egzaminacyjnych na placu manewrowym
egzaminator ocenia kaide zdtzenie i zachowanie osoby
egzaminowanej. Dlatego te' jezeli pohqcenie pacholka lub najechanie
na niego nast4pi podczas wykonywania zadania egzaminacyjnego, to
sltuacja jest jednoznaczna, egzamin jest przerywany. Podobnie, je2e1i
osoba egzaminowana, podczas mane\lrowania miq<izy kolej4,rni
zadaniami, utraci panowanie nad pojazdem i spowoduje lub moglaby
spowodowa6 zagroienrc dla innych uczestnik6w ruchu, to egzamin
nale4 ptzerwaa. Ozndcza to bowiem, 2e osoba egzaminowana nie
panuje w wystarczajqcym stopniu nad pojazdem w trakcie egzaminu
praktycznego na placu manewrowym. Odrqbnq spraw4 jest
przygotowanie pojazdu (ustawienie we wlasciwym micjscu) do
wykonania drugiej pr6by sprawdzanego zadania. W takiej s)'tuacji,
najlepiej jak egzaminator sam przemieszcza pojazd na pozycjq
poczetkow4 Jest to dzialanie przylazte dla osoby egzaminowanej



i usprawniaj4ce egzamin, nie stanowi4ce przy tlm naruszenia zasad
egzaminowania. Dzialade takie eliminuje dyskusjq w pr4padku
nieprecyzyjnego doj echania przez osobq egzaminorvanAw to miej sce.

- Zgodnte z $ 2l rczpozqdzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania
zarejeshowane powinny byi wszystkie zadania egzaminacyjne.

- kontrola stanu technicmego pojazdu oraz sprzqganie i ro4rrzqganic
pt4czepy z pojazdem silniko*)an mo2e odblwai siq na osobnym
poje2dzie, na wyodrgbnionl.m w tl.m celu stanowisku. Jednak2e nalezy
zapewni6, aby zadanie w zakesie kategorii B prawa jazdy dla kazdej
z os6b egzaminowanych bylo nagranc.

- sprawdzenie Swiatel zewnQtrnych pojazdu przeprowadza osobiscie
osoba egzaminowana. Jedynym przlpadkiem kiedy de jest w stanie
zrobi6 tego osobiscie j est spmwdzenie 6wiatel ,,stop". W tym pftWadku
moZe skoEysta6 z pomocy egzaminatora, lub innego pracownika
WORD. Osoba egzaminowana musi opr6cz umiejQtnoSci wlaczania
poszczeg6lnych Swiatel, posiadad talde umiejatnos6 fizycztego
sprawdzenia dzialania poszczeg6lnych Swiatel zewnqtrznych poj az du.

- j ezeli stwierdzono awariq urz qdzenia rej estmj 4cego i przebieg egzaminu
nie zostal z tego powodu zarejestrowanx egzamin nalezy ptzerwat
i powt6rzy6 na koszt oSro<lka egzaminowania. Przepisy nie zabraniaj4
powt6rzenia egzaminu, tui po usuniqciu awarii lub wymianie
samochodu.

- sprawdzenie stanutechnicznegopojazd6w dotyczywszystkichkategodi
prawa jazdy. Nie ma znaczenia, 2e kierowca przychodz4cy na egzamin
ma wieloletniq praktykq w kierowaniu pojazdami. Nie jest takze
mozliwe aby dokoryrral tej c4mno6ci w oparciu wyl4cznie o wskazniki
na desce rozdzielczej pojazdu, poniewaz nie wszystkie parametry bq<lzie
on w stanie wlaiciwie oceni6.

Podsumowuj4c szczeg6lnego podkre6lenia wymaga fakt, Ze
egzaminator przeprowadzajqc egzamin podejmuje decyzje co do jego
wyniku w ramach obowi4zuj4cego prawa poprzez dokonanie samodzielnej
oceny wiedzy i umiejgtnoici kandydat6w na kiercwc6w w czasie
wykonlnrania poszczeg6lnych zadaf egzaminacyj nych.

Departamentu ortu Drogowego



Od kilku miesiqcy docho&4 nas informacje o pracach nad nowym
pro.jektem "ustawy o kierujqcych pojazdami" prowa&onych przez
Ministerstwo Infrastnrktury.

Zgjoszoty przez KSE postulat zgody na uczestniczenie w projekcie
ustawyjuz w fazie tworzenianie uzyskal aprobary

W tej sytuacji stajemy pzed wyzwaniem zaistnienia w dyskusji
wszedzie tam, gdzie mamy szanse m.in. w Instltucie Tlansportu
Samochodowego, w Sejmowej Komisji biastruktury, jak r6wniez
w bezpo3rednich rcznowach z Departamentem DIog i Transportu
Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, jak r6wnieZ Krajowych
Stowarzyszeir Dyrektor6w WORD.

Generalnie dyskusje z udzilem dw przedmiot6w i Srodowisk
przewiduj emy na spo&aniu na prz elomie wzesnia i pazdziemika br

Zpowzr2uiem
Wladyslaw Drozd

Poni2ej przedstawiam gl6wne tezy do dyskusji.

Ramowe tezy do dysL:usji nad "Ustawa o kienrj ecych pojaztlami''. PoniZszy zestaw
jest tei wykazem dyskusji na $otkaDiu EgzarDinator6w w Aleksnadrowie tr-6clzkim
w dn. 8-9 kwietnia 2006 r.
1 . Stworzenie uwarunkowai prarinych porlaoszacych autor,'tet zawodu egzaminatora

wtlTrm.in.:
zaslapienie uwarunkowari o charakt€rz€ r€strykcyjnym, mechanizmami
skutkujacymi obiekt qnaocene

- umocnienie niezawislosci w podejmowaniu declzji wprocesie egzaminowania
2.Ochrona prawna warunk6w pracy ze szcze96lnym uwazgledtiediem

bezpieczeistwa dla zdrowia i irycia egzaminator6w.
3. Nadanie wiQkszej roli korporacji zawodowej w zrlaesie szkolenia, doksztalcania

i towrz enia prawa.
4. Stworzenie warunk6w awansu zawodowego.
5. Zapewnienie w syslemie sztolenia kandydatow na egzaminator6w jak i szkolenia

egzaminator6w jednakowrch krlteri6w egzarninowadia.
6. Eliminacja nadmiemcgo sformalizo*ania procesu egzaminowania Da nzecz

mer)'torycznosci k teri6w zasad.
7. Gwarancja realizacji gl6wrych cel6w szkolenia i egzaminowania i zdohosc do

samodzielnych declzji i bezpieczeistwa o ruchu drogowlm.
8. Gotowo66 do dyskusji na temat znian stnrkturahych i unormowaf pmwnych

WORD-6V. i Egzaminatodw.
9. Czytelnosi ij ednozancznoSd zapis6w

,

:



w 2006

Wykorzystuj4c og6lnopolskie spotkatrie egzaminator6w
w Aleksandrowie tr-6dzkim postanowilem opncowa6 analizq warunk6w
pmcy egzaminator6w na terenie RP. Nowe rcgulacje pnwne, nowy system
egzaminowania oraz niespotykary w Europie system ewidencjonowania
pracy egzaminatora byNy dodatkowymi bodzcami do rcalizacji tegoi
pomyslu. JUZ podczas zbierania danych, analizy cieszyly siq duZlm
zaintercsowaniem wsr6d kol€g6w egzaminator6w. Z perspektywy czasu
sze3ciu miesiecy obowi4zlrvania ,,nowego prawa" mozna stwierdzii jak
bardzo r6ine s4 warunki pracy egzaminatora w kaju. Tre66 analiz powima
stanolvid material wyj 6ciowy do dalszego - legislacyjnego - dzialania Rady
Gl6wnej KSE, w kierunku ujednolicenia wanrok6w pracy i ochrony
socjalnej egzaminator6w na terenie calego kraju.

Wyniki analizy r*.ykonanej w zal(resie ilosci os6b egzaminowanych zaplanowanych tra
jeden dzioi pracy, na jedrcgo egzaminatom, w poszczeg6lnych kategoriach prawajazry.
Dodatkowo zestawienie zawiera spos6b planowania egzamin6w teorctycznych oraz
rozliczanie godzin nadliczbox'ych.

roku

l+B 6-8 I
2+B z 7 7 1
3+B 2 7-A

2-3+R 8 l0 l3 8
4+B 2 2 8l I

3-4+B 8-10 I
3-5+B a-12 I
4,5+B 7-15 I
5+B 2 2 1
+5 +10
5 l0 l6 5 1
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5-6+B l l 2 I
5-8+B l l -12 I

6-7 2 2 z t2 5

Np. "5+B" onacza 5 os6b egz.
,v kat. D i uzupeixienie os6b
egz. w kat. B do koica dnia
pracy egzammarora t2

8

I
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Analiza (dokonana w dniach 6-8 kwiecien 2006 r) dot. ilosci os6b egzarninowania
zaplanowanych na jeden dzi€n pfacy, na jednego egzaminaton, w poszczeg6lnych
kat€godach prawa jazdy. Doda&owo zestawienie zawiera kamer, spos6b rczliczania
go&in nadliczbo\rych.

OE/B ouc ot/D KZZE

y45" to-12 E 6,8
tlt2v "10 2-3+B l0 5+B
4145' l l t0 -E E
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- l l I t1 l l
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414f 8 4+B 4+B 4+B
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lndz 3/l8f l0 7-A 7
2tr20" 82 6-7 +5
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t/45' 8-10 3+B 5+B 3+B
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oE - osoba egzarninowania; "5+B' - oaacza 5oB w kat. D i uzupehienie oE w kat. B
do konca "dri6wki"- Slowo "Jest" w kolumde KZZE ozoaca, ie rv osrodku tlziala Iorganizacjazv,/iEzk6wzawodo*ych. 
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Wyniti analizy wykonanej w za](Jesic odzieLy ocbronnej uztwanej prcz
egzannot6rw w poszczeg6lnych o&odkach mchu dorgowego.

Analiza (dokonana w dniach 6-8 kwieci€n 2006 .) dot. odziezy ockonnej uzranej
przez egzaminator6w w poszcz€g6lnych osrodkach mchu drogowego.
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Wladze KrajowegoStowarzyszenia Egzaminator6w

PREzYotuM RADY cL6wNEJ

GIOWNA KOIMISJA REWIZYJNA

Jan Goelze Przewodnie4cy Jeenla cora
J€rzy Budacz Z.caPE wod. Nowy Sqcz
KzysztofJanowskiS6kr.tad Btatstok
Henryk Bedulski Czlo.ek Elba!
Adam Balul Czlonek Rzesz6w

Pzewodnicze.y Zi€ ons G6f a
Z-ca Pdewod. Lubin
Sekretau Opole
Czlon€k Lom2a
C2lon€k Tarndw

sAo KoLEZENSKI



Vvykaz Oddzial6w Krajowego Stowarzyszenia Egzaminator6w

15 532, Bialystok, ul Wiewi6rcza 64
43-316, Bie sko-Biala. Al. Atnii Kt4owe) 22Oa
62-300, Elbq!,  u.  Skrzydlata 1
80-067 Gdansk, ul. Rdwna 19/21
66-400 Gotz 6w Wlkp , ul. Podmiejska 18
40-507, Katowce, ul. Francuska 78
25-420, Kelce, ul .  Dornaszowska 141b
30-717, Kfak6w, u. Koszykarska 33
38400, Krosno, u fi4iqsowicza 4
64 100, Leszno, u . Opa iiskich 1A
20 218, Lubln, ul .  Hl lnicza 3
'18-40A , Lonza, ul. 4azd 21
91-729, Lddz, ul .  Smltna 28
33-300, Nowy Sqcz, u. 29 lislopada 10
10-416, Olsztyn, ul. Towarowa 17
45-233, Opole, ul. Oleska 127
40 507, Plock, ul. Olol6ska 25
37-700, Pzernyi ,  !1.  Topoowa 7
35-501 Rzesz6w, A. Wyzwoenia 4
08-110, S ed ce, u . Skladowa 46
98-200, Sieradz ul. 3-go Maia 7
96-100, Skiern ewice, u.  S. Kaczynskego 7
76-200, Slupsk, u. t\,1ieroslawsk ego 10
16400, Suwalki, ul Waryhskiego 24
7T 682, Szczec n, ul .  GoLisza 10
39-400, TarnobEeg, lr. S korskiego 86a
33-104, Tarndw, ul. Okfezna 2F
87-100, Torui ,  ul .  Polna 107/111
58-304, Walbrzych, ul. Wysockiego 27
87-800, Woclawek, u. Zelna 2/4
50 507, Wfoclaw, ul Zigbicka 34/38
22 400, Zamose, ui. l/eczennik6w Rotundy 2
65-339 Zieona Gora, !1.  Nowa 4b

Ryszard Stanklew cz
Edward Kasprzyk
Biedu sk Henryk

Wojciech Kaczmarek
Lech Szczyg elski

Ryszard Wachowrcz
Tonrasz Dziuganowski

Jacek Dylqg

Roman Perek
Adur Baszaszk ewicz

Jan Liberacki
Andlzej Kawczyiski

JeEy Budacz
Grzegoz Bucal

Karo l\,4rokoir
Grzegoz [4icha ak

Jetzy Pomajda
Adam Balut

Stefan Kukla
Lucjan Baranowicz

Henryk Skrobisz
I'lanfred Szu c

Stefan L!kawski
Ryszard Prawucki

Paw€l Rosik Rosi6ski
Jan Kornas

Piotr Lica
Jan G!mzda

l\,4arek Ptak
[,4arian 

^,4ostowyJacek Zarebsk
Roman UZdz ck

WORD-y, kt6re nie posiadajA oddzialu.
Koledzy - zapelniamy biale plamy!


