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Przekazujemy Kolegom 8 numer "Egzaminatora"

a w nim kolejnl porcjQ korespondencji z Ministerstwem

Transportu.
Pragnierny w ten spos6b przybli2y6 inicjatywy

Kra j  owego Stowarzyszenia Egzaninator6w,

a jednocze6nie zmobilizowad Srodowisko do wsp6lnych

wysi lk6w w dzialaniach n^ rzecz rozwi4zywania

nabrzmialych problem6w nurtuj qcych egzarninator6w'

Zachpcamy jednoczeSnie do aktywnego wl4czania sip

w nurt  tych dzialar[  Koleg6w " ZwiQzkowc6w"

dzialaj Acych w strukturach WORD.

Wladyslaw Drozd

Prezes KSE

.

^



XtX&x. I

Zielona G6n, dn. 20.10.2006 r

ptn
Jere Poluczek

Minister Transportu

Trwajqce od dluTszego czasu dyskusje nad zmianami prawnvmi
w, zakreste szkolenia i egzarninowania kierowc6w obliguje nas do
zgloszenla nurtuj4cycb Srodowisko egzaminator6w problemow, majac
naszreJq. /ezostan4one uwzglgdnione i znajd4 odzwierciedlenie w zapisich
tworzolego prawa.

. Tt,:rn wyj3cia zgloszonych postular6w s4 te/y przyjete Wzez
::""""^y::^:9rrT'l"torow na sporkaniu w Aleksandrowie L6dzkim w driu
ud-vy.tr4.zuuo r, Ktore przedstawioDo poiniej.
l. Stwolzelrie zapis6w prawnych 'podnosz4cych 

autor]tet zawodu
egzamlnatoa w tlan m.in.:

- zastqpierfe uwarunl(owai o charakterze restrykcyjnym, mechaniznami
skutkujqcymi obiektf,vna ocen4zawodu eezaminitor6w.

- umocnienie niezawislojci w podejmowaniu decyzji w procesie
egzamnowania.

2. OckoDa prawna__warunk6w pracy ze szczeg6lnym uwzglEdnieniem
Dezpreczenstwa cUa zdrowia i 2ycia egzaminato16w.

3. Nadanie wiQkszej roli Korporaiji zawodowej w zakesie m.ir: szkolenia,
ooKszlatcanra I tworzenia Drawa
Stworz enie warulk6w awansu zawodowcso
Zapewniebie w systemie szl<olenia kandldatow na egzaminator6w iaki szkolenia egzaminaro16w jedrakowych kryteri6w.
ts trmrnacJa nadmjemego slormalizowania procesu egzaminowania na
rzeazmerttaryc ych krlteri6w i zasad.
Rozwazenie zrnian sfukturalnych i unormowan prawnych WORD_6W
Itsgzamlnatorow.
Czytelno3i,_ jedDoaacznosd zapis6w i zgodnoS6 z obowi4zujAcyo
prawem (zal4cznik ff 1).

4.
5.

6.

1.

8.



Maiac na uwadze powy2sze Krajowe Slowarzyszetrie Egzammalorow

proponuji nastqpuj4cy zbi6 r zagadr ie rl wymagaj4cy ptlnego rozwlqzanla'

l. Uwzgl',-dnienie w systemie awansu zawodowego opr6cz "stopni"' 

-"i"-2.i""" "a 
posiadanych kategorii prawo jazdy' r6woie2 fur*cje

eezaminarora, audytora czy audfora arbitra wystEltujqc4 w wlQkszoscr

kaj6w Unii EuroPej skiej.

Egzaminalorzy Ci szkoleniw oparciu o oddzielny program staDowbby
-";.,0e;.OU 

prtygoro*ania m.in. do wydawania staoowiska w stosunku

io igtaszinyi t r  problem6w dotyczqcych egzamrnowanra'

wsp6lpracowaliby z Ministersrwem Transportu w zakresle uzgao$a a

kryreii6w egzaminowania stanowiliby,'trzon'' wykladowcow

w szkoleniu ,,centralnym" kandydat6w na egzzunlnatorow JaK rownlez

w szkoleniach okesowych egzaminator6w organizowaDych WORD-y'

w kt6rych to szkoleniach rolq audytorow petnl4 najczEsclel

p!zedstawiciele Ministerstwa, nie bqd4cy egzaminatoraml
(zal4czrikr2).

2. ZmiaoY w zakesie szkolenia kandydat6w na egzaminatorow (aniany te

byty zgtaszane kolejno w 2000 i 2002 roku)
p-pow"j" dotyczyly rozwazenia wprowa&enia dw6ch roznycb

sysrcmow.

Pierwszy oparty o szkolenie podstawowe olganizowade przez

Wol"*O'aa.i'OSioa"t Ruchu Drogowego kwalifikuj4ce katrdydata do

drugiego etapu szkolenia centralnego, trwaJ4cego ok lu cltu

i zako6czooego egzaminem paistwowym'
W svstemie tym mogliby byd szkoleni kandydacl zwlqzanl

."t it-v"tniJ z prJbtematyk4 szkoleri i egzaminowania

np. instruktorzy, policj anci, nauczyciele i9'
Dhgi systern to shrdia dwusemestralne orgamzowane 

-w 
oparcru

o *-cr"Si"lei zatwier&ony przez Ministe$two program' System t€n

!"ne.ulrri" 
"doty"tylby os6b nie zwiryanych zawodowo z Fofesja

egzaminator6w.

4.

zmiaoy w zakresie szkolei  okresowycb egzaminato16w

otg-*irlo*uny"t pfl ez WORD-y. Pierwsza aniana to zwiQkszenie

z 3 do 4 dni szkolenia.
oruga to wyrazny podzial na szkolenia jednakowe-A-l-:tZ.t$-*

WORD-6w w oparciu o ustalon4 problematykq (MT 
'KSD-i 

KSE)'

wvelaszane orziz uprawnionych egzaminator6w audytor6w oraz

t,iGi"" ati'to szk;lenia w zakresie problematyki nurtuj4cej

poszczeg6lneWORD-Y.

Kolejnym problemem jest usankcjonowanie anian systemowych plac

dla egzaminator6wj ak i optat za egzamvry'

I

I

I
I
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KSEw tvm zalcresie pochodTi z dnia 20.0e.2006 r
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ty malq szczeg6lowo opisane warurki

Kor:iecznosC.. prowadzenia uregulowania sraje siQ potrzeba cbwili
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Eligiusz Wozniakowski

Z 1czniknt I

Ustawa Prawo o ruchu drogo\aym z dn. 20 czerwca 1997 r. tworzona
byla w czasie gdy status egzamimtora byl diametralnie iDny niz obecnie-
Egzaminator po spelnieniu waxunk6w art. I I 0 ustawy byl powolany przez
wojewodq do petnienia funkcji egzaminatora kandydat6w oa kierowc6w
i kierowc6w poprzez wpisanie go do ewidencji egzaminator6w.
W przypadkach okreSlonych prawem wojewoda m6gl odwola6
egzaminatora z funkcji skeSlaj4c go z ewidencji. Aktualnie od roku 2003
egzaminator to nie osoba wykonuj4ca firnkcjQ egzamitratola, lecz osoba
wykonuj qca zaw6d €gzaminatom, Lt6ry uzyskuj e po zdadu egzaminu przed
komisj apowolam przez Ministra wlaSciwego do spmw transportu.

Art. 110 ust I pld.10 pozostawia warunek *pisania do ewidencji
egzaminatorow prowadzonej aktr.ralnie przez Marszalka wojgw6dztwa.
Nadal j est to warunek by osoba mogla by6 egzaminatorem. Marszalek moze
decyzj4 administEcyjnq sl(Ie6lid egzaminatora z listy a wiqc pozbawii go
uprawnieri do wykonl'rrania zawodu. S)'tuacja tajest kltiozalna gdy2 cz)'tri
zaw6d egzaminatora jedynym, 116rego zakaz wykonyvania moZg nastqpi6
w drodze decyzji administracyjn€j. Dla pozostalych zawod6w prawo
pozbawienia jego wykonlwania mo2e nast4pi6 na skutek prawomocnego
wyoku sedowego.

Sytuacja ta rodzi p''tanie czy art. ll0 a szczeg6lnie ust. I pkt.lo jest
zgodny z obowiqzuj4cymi irnymi aktami prawnymi, czy w ich 6wietle
zaw6d egzaminator"a jest tmlilowany na r6wni z innymi zawo<lami i czy
decyzjq administacyjn4 moZna kogoS pozbawid prawa wykonywania
zawodu. Podobne pltania mo2na zada( do pK..5 ust. I af.1l0: czy
nieumySlne wykroczenie przeciwko bezpieczeist$'u w ruchu drogowl.m
mo2e byd podstawa do pozbawienia prawa wykon)'wania zawodu?



Wladyslaw Drozd

Z^lqcz\ik nr z
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I. Ceneza powolania egzamiDatordw audJ.tordw.
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Il. Sylwetka aud]'tort'
dszaminator Audt4or to egzarninator bardzo gruntowole przygotowany

do z"adan spehiaj4iych role ..bieglego" w zakresie egzaminowania'

PodstawowJcech4 audyora to dociekliwoSci4, wola systemaryczne1 pracy

nad sob4 a jednociesnii na rzecz naszego Srodowiska Audl4or powinien

cechowai siq zdolno6ci4 przeprcwadzania analiz w kontek5cie naukowo-

DrawnlczYm.
^ Uprawoienia egzaminato16w audyto16w nabywa w proceste

progrdmowego szkolenia zakoriczonego prezentacj4 przedsLawronego

tematu oraz egzaminem przed komlsJa panstwow4'
Egzamioaior Audytor upowazniony bqdzie do zajmowania stanowiska

w sprawach v'rynikaj4cych z pracy egzaminatorow I z'usmlarycn symacJr

wformie:
- opracowania pisemnie zgloszonych temat6w w c€lu przedstawieniu do

zaoDiniowaDia przez RadQ Programowa
- okitu*n"e,o uciestoictwa w szkoleniach jako wykladowca, talde

w 'szkieniach okresowych jak i szkoleniach egzaminowania
kandydat6w na egzaminator6w,

- uczestniczy w tworzeniu prawa, lak wewnqtralego jak i kajowego

frotporz4it*iu u.tu*y) *rydaje opinie lub przedstawia opracowania do

dvskusii.
Ponadio stanowi organ doradczy dla jednostek narlzoruj4cych prace

WORD i eszamimtor6w.

III. Z&kres dzialaf audytora.
Gl6wne dzialania
l. Przvsotowanie material6w staDowi4cycb podstawQ do ustalania prawa

wefrqtrznego dla egzaminator6w, zasad postq)owania, kr'4eri6w oceny

ltp.
2. Podejmowanie systemowych dzialan zmierzajqpych do ujednolicenia

tryteriOw egzaminowania w t1m szkolenia, prowadzenie biez4cego

I

serwisu bformacyjnego, publikacji

:

I
I

I
I

- orqan6w nadzoru
- skarg skladanych prz ezzdaj4cych.

Ponadto audytorzy beda:
-t*r"r""toi*: 

-s.odowisko 
egzaminator6w w organizacjach

miirlzynarodowych zwi4zanych z egzalinill^ami i bezpieczeistwem

3.W
- sqd6w

w ruchu drogowltm.
- bra6 czynny udzial w

egzaminacyjnych
twozeniu i oPiniowaniu bazY Pytai

i egzarninowaniu kandydat6w na
olcesowych organizowane Przez

- aktlTvnie uczestniczyd w szkoleniu
egzaminator6w oraz w szkoleniach
WORD.



- stanowid bqd4 organ doradczo konsultacyjny dla irodowiska
egzaminator6w orga[6w nadzoruj Acych i ustawodawczych

- przygotowywa6 mat eiaNy narzecz..
Ministerstwa wlafu iwego dla hanspodu,
Komisji Sejmowych,
IGaj owego Stowarzf szenia Drrektor6w WORD,
Ifu ajowego Stowarzyszenia Egzaminator6w.

Przygoto*ujqc opinie dla Rady Gl6wnej w zahesie nowotworzonych
aktolv trormatytr'nie gawnych.

fV. Przewidziana struktura.
Audytorzy to egzaminatorzy dzialaj4cy na rzecz Srodowiska
egzaminator6v/ w ramach Krajow€go Stowarzlszenia Egzamimtor6w.
Przewiduje sig 2e liczba egzaminator6w - audltor6w nie powinna
przekraczai 25 os6b.

Struktura organizacj i:
l. Rada Programowa

Pe elvodnicz4cy - delegowany przez RG KSE
Z-ca kzewo&iczqpego - del€gowany przez Srodowisko audrtor6w -

KO[Wem
Przedstawiciel MinistershaTrarsDortu
Selaetarz
Czlonkowie - 2-3 osoby
Przewiduje siE zapraszanie do wsp6lpracy w ramach rady Fzedstawicieli
innych oryanizacji dzialaj4cych na rzecz ruchu drogowego.
(rzeczoztawctw samochodowych, policji, biegtych s4dowych,
prawnik6w z komisji sejmowych, pzedstawicieli ITS itp.).

2. Konwent aud)4or6w
Przewodnicz4gy - przewodoicz4cy Rady Programowej
Przewodnicz4cy zespol6w regionahych
KoordynatoEy temalow - ilosd zrnierna zaleiD odpotrzeb

3. Zespoly
Czlonkowie specjalizuj4cy siq w poszczeg6lnych zagadnieniach
(technika jazdy, poszczeg6lne kategorie prawa jazdy, BRD) -iloid
zmienna zaleana od potrzeb, przewiduje sie 5-6 zespotr6w regionahych.

4. Koordynatorzy temat6w.
Czlookowie realizuj4cy tematy na necz KSE oraz innych itrstytucji
i organizacji

5. Selsetariat rady pro$amowej
PrzewoddczAcy sekretariahr - Rzecznik Rady Programowej
Obsluga selaetariahr
Sekretariat Rady Programowej funkcjonowad bedzie przy
Przewodniczqcym Rady Programowej stanowi4c centrum informacji
dzialalnoSci audfor6w.



6. Spos6b prowatlzenia naboru:
I . Zgloszede kandydat6w przez odzialy KSE
2. Z,agoszenie egzamfuaw'fm przez RGKSE
3. Zgloszenie osobiste lub przez inne organizacj i np. KSD

TIWAGA!
Wymogi stawiane kandydaiom na aud).tor6w oraz program szkolei
przedstawiony zostanie po zatwierdzeoiu przez RG Krajowego
Stonrarzyszenia Egzaminatodw



Heffyk Radomski

Zal4czniknr 3
KSE/83/2006

2'7 .09 .2006 t.

Szanowtry PaIl
Jerzy Polaczek

Mi ster Tiansportu

Rada G16wna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminator6w zwraca sie
z uprzelm4 prosb4 do Pana Ministra o rozwaienie w]fowadzenia zmian
w rozporz4dzeniu Ministra Infiastmktury z dnia 22 maja 2002 r.(Dz.U. Nr 

,80, poz. 7241 w sprawij warunk6w *ynugruaruoiu
egzeurmator6w przeprowadzaj4cych egzaminy kandydatow na ki-erowc6w.
\ / zalQczeDru przesylamy propozycj q zm ian.

I 
uorycnczas obowt4zuJqce stawki wynagradzania egzaminator6w

Kanoycatow na klerowc6w i kierowc6w ustalobe zostaly w 2002 r.
Wysokoid przecietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowei, wedlue
oanych Ulownego UrzQdu Skrysrycznego w tlm ohesie uleglo znaczn\.r;
zrruanom od kwoty 2.061,85 zl. za rok 2001 do kwoty 2.530,1g zl. w I iw.
2006 r. co daje wskaitrik waostu r6wny I ,23.

uror4c pod uwageto.2e nowe stawki w),nagrcdzei bqda obowiaaryalv
przez kolejne kilka lat przyjqro do wyiiczinia ,.tu^if. ,nzro.'t" li
poziomie 1,40.

, 
N ieodzowq.m crynnikiem prestizu egzami.natora mialy by6 place. Takie

zarozerua przyswlecaty tw6rcom nowego systemu. Sysiem len mial byi
iealiTowany przez powolanie podmiohr-praivnego jatirn ss Woj;;zl;e
O6rodki Rucbu Drogowego. plice egzaminatoroi miaty by6 znac'zqce i sui
:I!,J"TI" z rstotnych czy:niJ<6w anrykorupcyjnych. Tak jednak siE nie
sElo. _wzosty oplaty za egzaminy, Dast4l,il wzrost kosz6w utr_zvmania.
wzrosia takz€ t h tlacj a, a place egzarninalorow pozostal5r bez zmian. fuzroslo
naronuast obcqzenje egzaminator6w, wydtuzyl siq czas egzaminowania.
w tej s)rtuacJ i. zapowiadany nowy zawdd. presri2owy, dobrze plamv sl aie siellkcJ4. Rosn4 tylko w)'magaDia i zastrzezenia w stosunku do eezaminator6w-
co mocno jest ju2 zaakcentowane w osiahrim projekcie nowei ustawv
o szkoleniu i egzaminowani u kandydat6w ba kierowc6w
,, rrzeosrawtaJac powyZszq, kotkq argumeBtacjQ Rada Cl6wDa
KraJowego Stowarzyszebia Egzaminator6w prosi pana Ministra
o pozytlnvne.rozpatrzenie naszej propozycji, aby ziw6d egzaminatora nie
sErrslQzawodemr emel placy iciq2kiej pracy. 

zpo*u2uni"rn
dr in2. Wadyslaw Drozd

PrezesKSE.
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Uwaga:
Prezentowane propozycje

W nigdzyczasie powstaly

trwajAprace.

2600 - 3200
2900 - 3600
1300 - 4000
3700 - 4300
4100 - 4700
4400 - 5100

TABELA
MIESI4CZNYCII STAWEK DODATKU FIJNKCYJNEGO

.Xwota dodatku

TABELA
MIESI4CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA

ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaE-rycry,d,q!r---

l

Lp.

250, 1000
400 - 1500
600 - 2100
800 2700
1000 - 3200
1400 - 3600

s4 pierwszym

kolejne wersje,

wariantem.
nad kt6rymi

f6



Zal4czniki do rozporzqdzenia
Ministra Transportu

z drria

Zalacznik''.r I
TABEI,A STANOWISIi ZAS'EREGOWANIA I K}YALIFIKACJI

EGZAMINATORoW
. Krt€goria

itawkl
dod{tku

futrkcr'lndpo

W}TICrtre kwdifikaci.l
Zlkrer upr.wDlei t*0" 

",i''"",
5 6

2 \.I

1
Kat ae B, B+E, C,
c+q D, T

4 m IGt A. B, D+E, C, T

5 m Il IGt 
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*) W zakresie wyksztalcenia obowiazuj4 przepisy ustawy z drria
20 czetwca 1997 r.-Prawo o ruchu arogowymiOz.U. Nr 9g,poz. 602
ze zmianami).

*) E-gzaminator aud)4or - to egzamioator funkcyjny w wiqkszoici kraj6w
Unii Elropejskiej. Egzaminator Audytoi j;st priedstawicieiem
Srodowiska egzamirator6w pehi4cy funkcjq-w zat-esie przepis6w
rucbuclrogowego ofttz zasad egzaminowania. Rozpanuje i interpretuje
zarsnxate spome s),tuacJe zajmujqc obowi4zuj4ce slanowisko.
tgzalrulaLor aud]tor jest powolywany na zasadach uzgodnionych
z.Miqisterstwem Transportu w oparciu o procedurq oaarl"to"go
szkolenia i uzyskiwania uprawniei. KSE pod.lqlo dzialania w zakre;ie
stworzenu systemu szkolenia i zasad egzaminowania audytorow.
Wproyu*"y". fuokcji _aud''tora do. tabeii stanowisk stanowitoby
powazny kok do ujednolicenia loyenow egzamnowama.



Projekt

ROZPOZRADZDNIE MINISTRA TRANSPORTU
z dnia . . . . , . . . . . . , . . .  2006 r .

w sprawie zrniany warunkiw wyngradzania egzaminator6w
przeprowadzajqcych egzaminy kandydat6w na kierowc6w

i kierowc6w.

Napodstawie axt. l2l pkt 2 ustawy z dnia 20 czer\\ca799'1 L P.iawo
o ruchu drogow).rn (tekst jednolib/ Dz.U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r)
zarz4dza siQ co nastQpuj e:

$ l. W ro4rorz4dzeniu Ministra Infrastnrktury z dtia 22 naja 2002 r.
'w sprawie warunk6w wynagradzania egzaminator6w
przeprowadzajqcych egzaminy kandydat6w na kierowc6w i kierowc6w
(Dz.U. Nr 80, poz. 724) wprowadza sie nastQtrruj4ce zrniany:

l )  $3pkt l ,2 i3:
a) zal4cnl}it \,2 i 3 otrzymuj q brzmienie okre3lone w zal4czniku

do niniej szego rozporz4dzenia.

2) $e:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: Pozostalym egzdminatorom

przysluguje dodatek funkcyjny zgodnie z zajmowanym
stanowiskiem vvyrrrienion m w zal4cznilat nr 1.

92. Rozporz4dzenie wchodzi w icie po upb$rie ........ dni od dnia
osloszenia.



III. Gradacj a blpd6w i wykroczei.

III.1. Klasylikacj a blQd6wiich symbole.

l. Bledypodstawowe -P
2.Blqdypowa2ne -W
3.BlEdygroine -G
4. Blqdy dyskwalifrkuj4ce -D

III.2. Defi nicje blQd6w.

Uwaga:
Klasyfikacja blqd6w w pierwszej kolejno3ci uwzglqdnia aspekty ich
wp$wu na bezpieczenstwo w ruchu drogourrm. Istotnym krjaterium jest
r6wniei odniesienie tych blad6w w stosunku do taryftkatora mandat6w
stosowarego pzez policjQ, jak r6wnie2 zasad p|lzyjgtych w metodyce
egzaminowania.

III.2.1. Bledy, wykroczenia, zachowania - zdeliniow&nie pojt6,

Blqd.
Blqdem okeSlamy najczqSciej brak umiejqlnoSci lub niewlaSciwe
wykonywade cz,'nno6ci i zadaf; nieprawidlowo6ci, uchybienia w zakresie
techniki kierowania pojazdem, w tym palowanie nad pojazdem, Diehafne
decyzje, postQlrowade niezgodne z obowi4zuj4cyrni przepisami, instrukcj 4
obslugi, egzaminowania czy tei obowiqzuj acych zasad.

Wykroczenie.
Wylcoczenie to Mjog6lniej nieprzestrzegatrie przepis6w ruchu drogowego
oraz nie respektowanie obowi4Tuj 4cych w tym zakesie zasad.

Zachowanie.
Zachorranie to caloksztalt lub chwilowe postqpowanie charalleryzuj4ce siq
nadpobudliwoSci4 zdenenvowaniem, brakiem reakcji czy blqdnej reakcji.
PostQpowanie stwarzajace zagroierie lub charakteryzujqce sig brakiem
zdolno6ci do samodzielnego podjQcia decyzji czy kierowania pojazdem,
sp6iniona reakcj a czyjej brak.

Uwagr:
W celu uproszczenia metodyki w dalszych zapisach uz'ryad bQdQ skr6t6w
pojecia "bl4d". Pojqcie "b14d" zawlent bejzie zar6wno wykocz€uie
w stosunku do przepis6w ruchu drogowego jak i w ruchu drogowym.
W niekt6rych przypadkach ze wzglqdu fla specldka lub wagq bqde uzywal
wlasciwych olceSle6.



Bl{d Podstawowy - P
Bl4d najczq3ciej nie powoduj4cy potencjalnego jak i bezpoSredniego
zagrozeda w stosuDku do os6b i sprzQtu.

Charakteryzuje siq decyzjami obarczonymi uchybieniami, brakiem
precyzji, staranno5ci w wykonaniu czy drobnym wykroczedem
mieszcz4cym siq w gnrpie II A taryfikatora wykroczef stosowaoego przez
policja.
W hierarchii blqd6w m€todyki jest to bl{d oszacowany, w skali ocen od 1 -6,
na wartoSd " 1 ". Uzyskanie 4-kotnie tego samego blgdu skutkuj e wlnikiem
negat)^Mnym.
Przyklady bled6w podstawowych zawaxte s4w zal4czrtiku do metodyki
egzamirrowania.
Blqd podstawoy uprawoia do kotty.nuacji egzaminu.

Bl4d Pow&zny-W
Bl4d powa2ny nosi znamiona zagroie{ po3rednich lub bezpo3rednich, jak
rownie2 utrudnienia w ruchu. BlEdy powa2ne obejmujq r6wnie2
niewykonanie zadan wynikaj4cych z polecef €gzaminatora lub zadaf
rynikaj4cych z instrukcji egzaminowania. Blqdy powaine mieszcza siq w
zasadzie w grupie II B taryfikatora wykroczeri stosowanego przez policjq.
W hierarchii blqd6w metodyki oceniane s4w skali 1 -6 na wartoSi "3 ".
Przyklady blqd6w powdilych zawarte s4 w zalqc^iku do metodyki
egzaminowania.
B lqd powainy upowaznia do kontyluowania egzaminu.

Bhd Grottry-G
BlAd gozny to wykroczenie lub zachowanie, kt6re w najv.yzszrn stopniu
stwarza potencjalne zagroienie dla os6b i sprzEtu. Bl4d goirly w metodyce
upowaZnia egzaminaton do kontunuacji egzamimr, jadnak wynik egzaminu
jest pzes4dzony - negatlTr'ny z chwil4 zaistanienia blqdu. W hierarchii
blqd6w metodykijest oceniaoy tra najwyiszej wartosci - i w),nosi "6".
W systemie taryfikatota maldatow stosov/atrych pzez policjQ obejmuje
gupe trpowyzej iiteryB.
Szczeg6lov/y rykaz blqd6w g0Znych znajduje siq w zalqczniku do
metodyki egzaminowaDia.

BIAd Dlrkwaliff kuj{cy - D
Blqd dyskwalilftuj4cy to bl4d, nastQpstwem kt6rcgo, jest stwosenie
bazposredniego zagroienia dla os6b i sptzQtu wskutek m.in. wymuszenia
pierwszeistwa przejazdu, przej6cia pieszych, bnkiem reacji lub
niewlaSciwej reakcji koniecznej iBterw€ncji egzaminatom. Blad
dyskwalif*uj4cy pol€ga m..itr. na nie panowaniu nad pojazdem, nie
reagowaniem na znaki, w szczeg6ltrosci zakazu i nakazu, brakiem teakcji na
dyspozycj e egzamimtora.



Blqd dyskwalifikuj 4cy skutkuj e natychmiastowym prz erwariem egzaminu,
warto36 punkowa wedlug metodyki w skali 1-6 wynosi "6".
Z blqdem dyskwalifikuj4cym mamy do cq.lienia w6wczas jeZeli
egzaminator zmuszony jest do intgrwencji ze wzglqdu na potencjalne
zagroircr'ie, np. brak dostatecznej widoczno3ci, brak reakcji na znaki
a zdaj4cy nie podj4l Zadnych dzialan przeciwdzialajqcych zagro2eniu
(obserwacji,upewnieniasiq, zmniejszeniaprqdkoSci,hamowaniaip.).
Szczeg6lowy wykaz blqd6w dyskwalifikuj4cych zamieszczony jest
w zal4czriku do metodyki egzaminowania.

Uwaga:
Przy ocenie zadari do arkusza oceny nie upisuje siq blqd6w powstatych
w czasie realizacji zadania lecz jedynie decyzjq o zaliczeniu lub nie
zalhczenlt zadtrtra.Zadanie nie zaliczooe oceoianej est na 3 punkty.

Z.sady stosowania metodyki

- zalqes punktacji: l-6
- skala ocen:

- blqd podsrawowy
- bled powazny
- bl4d gro2ny
-bl4ddyskwalifikuj4cy -D=6

- o wyniku €gzaminu decyduje suma uzyskanych punlrt6w
- wynikpozytywny "P" = ! blqd6w< 6
- wynik negatywny "N" = E bled6w >- 6

Drugim krytrrium oceny egzaminu jest krotnos6 popehienia tego samego
blgdu w gnrpie blqd6w podstawowym "P". Liczba tcgo samego bledu nie
moze v.iqksza niz "4".

Konkluzja:
egzaminjest oceniony m wylik n€gat]$ny:
jezeli >B>-6
lub tBP>4

Przyklad:

1.

lB=8>6
'x},llik egzaminu negaty*ly'N"

-P=l

-G=6

w
f,^---'-.-
I :', '

G

i=l
D

Ll

i



Przy reahzacjizada6:
Plac maaewrowy

Pierwsze nie zaliczenie zadania naplacu - 3
Drugie nie zaliczenie zadania naplacu -3
! punkt6w : 6 - egzamin nie zdany bez prawa kon4truacjij azdy w ruchu.

Uwaga
Prezentowany system naleiy zaadoptowad do obecnej

instrukcji egzaminolvania uwzgltdniaj qc w szczeg6lnoSci:
- Fakt, 2e egzamin "na placu" jest elementem skladowym

calego €gzaminu praktyczengo a witc blqdy popelniane na
placu obciq2aje zdajQcego rvyjeidiajqcego do ruchu do
ruchu drogowego - kwetiQ tylko ustalenia czy to bl4d maly
za I punkt czy podstawowyza 3 punkty.

- Podane przyklady w poszczeg6lnych grupach blpd6w maj 4
charakter poglqdowy, szczeg6lowe ustalenia nTmagajQ
dokladnej analiry.

- Arkusz oceny jest tylko przykladorrT rzeczywisty arkusz to
praca odpowiednich zespol6w i dofwiadczerfi z innych
kraj 6w.

Katalog blQd6w - propozycja

Bltdy podst&wowe - P

- niewlalciwe ustawienie pojazdu na skrry2owaniu
- niewlaSciwy dob6r przeloZeri
- sp62niooe wylqczenie kierunkowskaz6w
-ga(riQcie silnika
- niewla6ciwe upewnienie siq
- ruszanie "skokami"
- brak prostolinijno3ci ruchu
- otarcie kolami o kawqinik
- nieznaj omosi klawitufy sterowania osprzQtem
- nie reagowanie na larnpki Swiec4ce na tablicy rozdzielczej
- op62nione wlqczenie kiemrkowskaz6w
- post6j przed przej Sciem na wlqczonym biegu

Bledypowaine-W

- nie zachowanie bezpiecarej odlegloSci odlegloSci przy wlprzedzaniu,
omijaniu, wymijaniu

- wjazd na trzeciego



- nie ustqpienie pierwszeistwa np. autobusowi
- przejechanie lidi ci4glej
- nie zatr4.manie sie na Swaitlach z6ltych
-nieupewnienie sie
- nie plzestrzeganie zasady ruchu prawostronnego
- przekroczenie dopu szcza lnej prQdkoSc.
- naJcchanie na krawQZnik np. przy zawracaniu
- nie obserwowanie drogi przez lusterko rrsteczne
-nie wykonanie zadai egaminu (zawracanie, parkowanie, hamowade
awarj0ne)

- cofanie siq pojazdem przy ruszaniu na wzniesieniu L > 0,2
- nie wlqczenie Swaitel mijania na drodze publicznej
- bmk umiej Etnosci wlqczania wycieraczek, swiatel
- nie wl4czenie kierunkowskaz6w
- prqdko56, w w)dku kt6rej, tamowanyjest ruch

BlQdygrozne-c

- bledy powaine elementami zagroienia, ponadto:
- wl4rze&anie na przej Sciu
- nie ustqpienie pierwszeristwa przejazdL
-zt\a,czqce przekoczenie dopuszczalnej prqdko3ci (powy2ej l0%) -
nadmiema prqdko66

- mj echanie na l(raweznik
- ruezatrzymanie siq na znaku "stop" tylko zwolnienie
- wjazd w ulicej edtrC-{ierunkowq ,'pod pr4d',
'- zawtacatie - zakazzawtacania
- nie zatrzymanie siq na sb:zalce zielonej
- wl4czenie kierunkowskazu i dokonanie slo.etu w prz €ciwnA strone.

Bledy dyskwalilikuj {ce - D

- blqdy gro1re plus zagio2enie bezposredrie
- naj echanie na krawqznik przy pehej prqdkoSci
- zaj echanie - w].rnuszenie pierwszcfstwa przej azdu
- zablokowanie ruchu przed lub na slczyiowanie w koicowej fazie swiatel
261tych z mal4prqdkoSci4lub z postoju

- wJazd na slazy2owanie bez moZliwo3ci opuszczenia
- wjazd na Swiatlachczerwonych
- podj qcie pr6by wlprzedzada bez mo2liwojci rca.lizacii
- niewlasciwa decyzja
- me zatrzlmanie siq przed znakiem ,'stop,'.



Wladyslaw Drozd

Zalqcznik nr 5

Analiza pracy egzaminatora

Praca egzaminatora w 80% odbywa siq w warubkach tgrenowych. na
placu lub w samochodzie. Wykon).wanie zadan w tych warunkach zwiazane
jest z wieloma niepo2qdan),rni uwarunkowaniami.

Pierwszlmi z nich to warunki atmosferyczne. W zale2noici od pory rcku
mamy do czyienia z upalem, deszczem, ulewtu wiatrem, buriq mgl4
mrozem, Sniegiem, zawieruch4 itp. Warunki te zmieniajq sie nie tylko
w ci4gu roku, miesiqca, ale co jest najwaZniejsze i najtmdnielszj dla
zdrowia -wciegudnia.

_ Efektem znieniajAcych sie warunk6w ahnosferycznych s4 zmieniaj4ce
siq w_ arunki w ruchu &ogow;rm np. zmiana stanu nawierzchni dr6g (m;ka
nawierzchnia, gololed2, bloto posniegowe, szron) a kofcz4c na
anieniajqcej siq widoczno3ci. najczq3ciej jej pogorszenie.

Innyn utrudnieniem w pmcy egzaminator6w s4 c4rmiki zewnQb:zne
Srodowiska objawiaj4ce siq miEdzy innlani halasem ulicznym, drganiami
pojazd6w, wdychaniem zanieczyszczeh, szczeg6lnie zwi@k6w ;lowiu
opar6w benzyny.jak r6wnie2poSrednie - m. in. zagro2enia chorobami.

Do bardzo istohych czrmik6w wp$rvaj4cych na wykonyranie
zawodu egzaminatoB jest praca w warunkach ruchu drogowego. Ruchu
drogowego v zatloczonych miastach, w zmieniajqcych siq warunkach
atmosferycznych z prcgramowo zamieniajqcymi siQ uczestnikami
i dymmicznie zmieniaj4clmi siq rytuacjami drogowlmi. Sltuacje takie
uymuszE4_na egzarninatorze stan permarentlego napiecia trwajAcego
wiele godzin. Malo lt6ry z zawod'w stawia przed realizatorem talAe
wymagania. Stan taki skutkuje qm ie, pod wzgledem fizycznym
i zdrowottr)'m prace egzaminator6w nalery zaficzyC do wiqcej nii Sredniigo
ryzyka. Nie mniej istotnym czyonikiem decydujqcym o warunkach pra-y
egzaminatora jest stres. Shes wynikaj4cy z pracy w rzeczyrvistyrn ruchu
drogowym pEy stabm zagro2en iu kolizj4 czy wypadk iem drogowym. prry
JednoczesoeJ koruecmosci korygowania blqd6w popehrianych przez
zdajecago czesto w zaskakuj4cych syhracjach drogowych z d|24 doz4
prawdopodobieistw sltuacji konfl iktowych.

Czyrnikiem potQgujqcym sh€s se sprawy miqdzyludzkie, w wielu
przypadkach zd€nerwowanie i wynikaj4ce z powyhszego zachowanie
zddacych. Kazde zdaaerie to glqboka rysa na psychicJ egzaminatora.
Dodatkowy skladnik powiqkszajAcy obciq2enie psychiczne jest
koniecznoii ci4glego skupienia w czasie egzaminu pralrtycznego
trwaj qcego wiele godzin <lziernie.
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Zaw6d egzamitratora to zaw6d bardzo duiego obci4zenia fizycznegoipsychicznego.

-Zaw6d 
egzaminatora to zaw6d realizowany w trudnych i zmieniajqcychsie zewnetrznych warunkach pracy.
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Ryzyko zawodowe

.._.^ j:$ry : 
b"*" powa^ych aspekt6w pracy egzaminatora jest ryzykowysr4l,renla zagrozenia dlr zdrowia. Ryzyko to mor; wystqlri6 w;sdcli 

---
- zagroZenia bezpo3redniego,
- zachorowai w zwi4zku z wykony,rvaniem zawodu,
- chorobzawodowvch.

:d#il"?*1"0'"X':t;"ff #fl:1?-:"3i*H:'i.ffi i:1:
I . Nie przewidywalnoSi zachowan zdaj4cych.
z llonlecatosc przeb),,v,/ania w ci4g\m skupieDiu i napiQciu.
J, zmlennosc syhracii drogowvch.
4. Zmremoii warunk6w r,-a drogach i atnosferycatych.
t. 
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wystqpieri zdLei tosowych (stluczek.

6. Pzemqczeniefizyczne.
/. )res.
8. Obci4peniepsychicane.
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9. haca,w r6inych warunkach ahnosferycznych (zim4 lato, deszcze,sniezyca).
l0.Wplyw oddzialywania

olej6w, drgania).
Srodowiska (halas, zadymienie, opary paliw,
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Dokonuj4c oceny ryzyka zawodu egzaminatora przyjQto dla potrzeb
opracowania 6-stopniowq skalq wedlug ponizszych giadacji: pierwszy
stopieri - ryzyko bardzo male, drugi stopieri - ryzyko male, trzeci stopief -
ryzyko 6fednie, czwaxty stopief podwyiszone ryzyko, piaty stopiei - duie
ryzyko i sz6sty stopiei bardzo du;e ryzyko.

Analizuj4c poszczeg6lne czS,nniki decydujqce o stopniu ryzyka
zawodowego egzamitratora zdecydowanie wiEkszoSi mie3ci siq
wprzedziale od czwartego stopniawzwy2.

Stwierdzenie faktu, i2 zaw6d egzaminatora jest zawodem
podwyzszole go ryzyka jest fali:tem bezspomym.

Tak samo oceniaj 4 ryzyko zawodowe firmy ubezpieczeniowe, kt6re nie
s4 sklonne do ube4rieczenia egzaminatom od odpowiedzialno3ci cywilnej .

Jak stwierdzono wczeiniej pracq egzaminatora zaliczy' raleiy do pracy
wiqcej ni2 Srcdniego obci42enia (np. prace kierowc6w uznaje siE jako
Sredniego obci42enia i ryzyka).

WFrogi zdrowotne stawiane egzaminatorom sA bardzo wysokie.
Wykonywa6 zaw6d nie mog4 osoby maj 4ce padaczke, kt6re musz4 zazywa6
leki obniiaj4ce sprawnoS6 psychofizycznych, czy osoby, kt6re ze wzglQdu
na choroby lub uwarunkowania genetyczre maj4 sklonno3ci do utraty
p.z,'tomnoSci lub r6wnowagi.

Waruokiem poprawnie wykon',rvania zawodu jest sprawno6i og6lno-
fnyczna, a w szczeg6Lnosci ukladu kostno-stawowego oraz miesniowego.
Czq36 pracy jest rcalizowana na stoj4co - plac manewrowy, jednak
zdecydowade wiQksza czQSd pracy wykon),\rana jest w pozycji siedzqcej
w samocho<lzie - pozydj a z podkurczonyrni nogaini. Pozycja taka ogranicza
laaienie l<Iwi, szczeg6lnie w koicz,'nach dolnych, oddzialywuje r6wnieZ
na krqgoslup - szczeg6lnie przeprowadzaj4c egzaminy w samochodach
ciezarowych i ci4gDikach

Bardzo duje znaczenie w wykon).waniu zawodu egzamitratora ma dobry
'waok, sluch oraz zdolnosd do szybkiej reakcj i, czyli refleks.

Na stan zdrowia opr6cz warunk6w pracy bardzo wazne jest otoczenie
slodowiska. Fakt, ze w ci4gu dnia egzaminator spotyka sie bezposreddo z
kilkunastoma osobami, a poirednio z dziesi4tkami os6b, stwalza idealne
waruaki do zara2enia siE chorobami, potQgowanie przez warunki
klimatyczne i atmosferyczne omz ci4gle zmiany temperatuowe (kabina,
plac manewrowy itp.). To idealne rrarunki zagroienia chorobami
szcleg6lnie przeDoszonymi przez wirusy.

od&ielnym zagroi.eniem w pracy kierowcy jest stan zdrowia
psychicznego. Specyfik4 zawcCu egzaminatora jest praca w szybkim
tempie. KoniecaroSd podejmowania szybkich, jednoznacznych, dobrych
decyzji, odpowiedzidttoSt za Lrycie i zdrowie ludzi, odpowiedzialno6d
prawna, odpowiedzialnoSd moralna, konieczno3i permanentnego
skupienia, zwi4zanego ze zdolnoici4 do skutecznego rcagowania na
zaistniale svtuacie.
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W procesie egzaminowania egzaminator naratony Jest na syhracje
konfliktowe. Osoby zdaj4ce ulegajq stresowi Bardzo czQsto reagujq
w spos6b wybuchowy, przektaczajqcy zasady wzajernnego poszanow'lrua'
kulturalnego zachowania. Na zdenerwowanie i zeshesowanie egzaminaton
po takiej konfliktowej s]'tuacji czeka nastQpny wyjazd z kolejn4
idenerwowana osob4. Obciq2enie sfesowe egzaminatora w takiej sytuacji
wzrasta niewsp6lmiernie. Podobniejest po ka2dej kolizji czy wlpadku S4
chwile przemeczenia psychicnego organizmu, na kt6re odpoc4mek nocny
jest nie wystarczajqcy. Od samego mna na dezregenelowany organ[rn
igzaminatora nakladaj4 siq nowe sltuacje prowa<lz4ce w konsekwencji do
trwalych zmian na zdrowiu.

W konsekwencji dlugotrwale obciq2enie psychiczne jak i fizyczne
sprzyjaj4 chorobq zawodowym. Po tak kr6tkim okresie wykonlwania
zawodu trudno ustalii je jednoznacanie. W tej chwili daje siQ wlratnie
w1r62nii choroby lqqZenia kofcz,'n doltrych, prawdopodobiefstwo
zwyrodnienia staw6w w nogach, nadwltqzenie ukladu nerwowego.

hnktem uyjscia oceny, obejmuj4cej prace egzaminator6w zrnierzajqce
do opisania prawnego zasad Swiadczenia pracy, moie by6 por6wnane
z innymi zawodami, wynikaj4cymi z sylwetki egzaminatora oraz warunk6w
pracy.

W3r6d zawod6w tych (nauczyciel, urzefuik, policjant drog6wki,
kierowca czy prdcownik ITD) najwiaksze podobieistwo wystq)uje do
zawodu kierowcy oraz policji.

Zbieix'osato'.
1. wanrnki pracy na ze\tnqtrzpomieszcze6,
2. praca w ruchu drogowym,
3 . ryzyko zawodowe,
4. odpowiedzialnoS6,
5. obci4ircmefrzyczne,
6. obci42enie psychjczre.

Dla kierowc6w kwestiQ tq reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.
W czasie pracy kierowc6w. W ustawie stwierdzamy m. in. po cztgro i pol
godzinnlm okesie prowadzenia pojazdu kierowca vykorzystuje co
najmniej 45 min. przerwq. Przerwa ta moie byd zast4piona ls6tszymi
przerwami twaj4cymi co najrnniej 15 min., wykorzystanymi w efekcie
cztero i p6l godzinnym czasie prowadzenia poj azdu lub datychmiast po tym
okesie. Podczas wymienionych przerw kierowca nie moZe wykonywat
2adnej innej pracy. Ograniczenie czasu pracy kierowcy, jak r6wnie2
przymusowy odpoczynek ma zapewnid bezpiecar4 jazdq, jak 6wnie2
umo2lirvi6 regenemcjq organizmu, a wiqc chroni6 zdrowie kierowc6w.
Kierowca realizuje jedynie jeden aspekt - kieruje pojazdem. Brak w tym
zawo&ie takich czynnikov/j ak ci4glaj azda w ruchu miejskim, czy:
- obserwowanie i reagowanie na zachowanie zdajecego egzamin,
- udzielaaie niezbqdnych infomacj i zdajacemu,



bar&o czqsto zwracanie uwagi zdaj4cemu,
- ocena odbioru i reakcj i zdaj qcego,

obserwowanie hasy i reagowania na zachowanie innych uczestnik6w
dr6C,

- odpowiedzialnoSd za podj atq decyzj g
rozwi4zywanie spraw konfliktowycb.
Obciezenie psycho-fizyczne i odpowiedzialnosd egzaminator6w

w stosunku do kierowc6wjest nie por6wn)ryalnie wiqksza. Por6wny.wanic
zawodu egzaminatora z zawodem kierowcy nauczyciela czy policjanta -
z punktu widzenia warunk6w pracy wwada w calej rozciqglosci na
niekorzy3i naszego zawodu. To wymaga zmian.

Srodowisko egzaminator6w w pierwszej kolejno3ci musi podj46
dzialanra znieaalqce do opracowania wykazu chor6b ,,wystepujqcych
w zwiqzku z $ykon)ryatriem zawodu". Takie wykazy wydal Minister Spraw
WewnQtrznych i Administracji dla policji, rozporz1dzetia z dtla
t8 grudDia 2002 r oraz l6 stycaia 2003 r

R6wnocze6nie naleiy przedstawid badania zmierzajqce do oceny
prawdopodobiefstwa wyst4pienia chor6b zawodowych. Nim ustalone
zostanq choroby pierwszej czy drugiej gnrpy, naleiy rozpoczq' dzialania
nad opisem prawnym warunk6w pmcy tzt. okre6lenie maksyrnalnych
godzin egzaminu praktycznego, jakie moze przeorowadzic egzaminator
w ci4gu jednego dnia czy w ci€u tygodnia, liczby i czas przerw pomigdzy
kolejnymi egzaminami. Bardzo powaZnie ,rozwaiye nale2y czy
egzaminatot, kt6ry byl uczestnikiem kolizji, a nie daj 869 wypadku, moie
w tym dniu dalej egzaminowai, czA nie bqdzie to zago2eniem dla kolejnych
zdaj4cych os6b. Czy nie bqdzie to zagrciefie d1a ruchu drogowego jak
wpl},azw/wrcnvaiaft?

Ztw6d egzamitratora to zaw6d nie chronionyprzezprawo.

Zaw6d egzaminatora to z!w6d podwyiszonego ryzyka.

Zaw6d egzamin&tora to z.w6d permanetrttrego sfresu.

Zaw6d egzaminrtora to zaw6d naraZony na choroby i utrate zdrolyis.
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Wladze l(rajowego Stowarzyszenia Egzaminator6w

GLOWNA KoMIsJA REwIzYJNA

PMdnicz4cy J€lenia G6E

KarolMrckon s.krebu
Henrykwr6bl*ski cztonek
Jan Konas Cztonek

sAD KOLEZENSKI

Elioiue Woa€tMskr pfrwo.tniczecy Zietona Go€
wiesraw Kubaila Z.a Pzerod. Lubtin

PREZYDIUM RADY GIOWNEJ

Jer4Budae Z{a Pr2.wod, N(Msad
KuvsaotJanowski s€kBt z Biahsrok
Henryk Biedulski cztofrt( Etbtao
Adan Batur czionek nzszi



Wykaz Oddzial6w Krajowego Stowarzyszenia Egzaminalor6w

15-532, Blalystok, ul. Wlewi6rcza 64
43.316. Brels(o-B,ala. A. A.r f  i  K'a,owej z20a
82-300, ElblEg ul. Skzydlala 1
80-067, Gdansk, ul. R6wna 19/21
66-400, coz6w Wlkp., ul. Podmiejska 18
40-507, Katowice, ul. Francuska 78
25-420, Kielce, ul. Domaszowska 141b
30-717, Krak6w, ul. Koszykarska 33
38-400, Krosno, u. Miesowicza 4
64-100, Leszno, u. Opal inskich 1A
20-218, Lubl in,  ul .  Hulnicza 3
18-400, LomZa, ul. Aazd 21
91-729, L6d2, ul .  Smulna 28
33-300, Nowy Sacz, ul.29 Lstopada 10
10{16, Olsztyn, ul. Towarowa 17
45-233, Opole, ul. Oleska 127
40-507, Plock, ul. Otolinska 25
37-700, Plzemysl, ul. Topolowa 7
35-501, Rzesz6q Al. Wyzwolenia 4
08-110, Siedlce, ul. Skladowa 46
98-200, Sieradz, ul.3-go Maja 7
96-100, Skiemiewice. ul. S. Kaczvnskieoo 7
76-200, gupsk, ul. Mieroslawskieqo 1O
16400, Suwalki, ul. Warynskiego 24
71-682, Szczecin, ut. Gotisza 10
39-400, Tarnobzeg, ul. Sikorskiego 86a
33-104, Tarn6w, ul. Okrczna 2F
87-100, Torui ,  ul .  Polna 107/111
58-304, Walbrzych, ul. Wysockiego 27
87-800, Wloclawek, ul. Zielna 2/4
50-507, Wroclaw ul. Zi€bicka 34/38
22-400, Zamosi, ul. Meczennik6w Rolundy 2
65-339, Zielona c6ra, u/. Nowa 4b

WORD-y, kt6re nie posiadaja oddziatu.

Ryszard Stankiewicz
Edward Kaspzyk
B edulski  Henryk

Wojciech Kaczmarek
Lech Szczygie sk

Ryszard Wachow cz
Tomasz Dzluganowsk

Jacek Dylqg
Andzej z\Ec
Ronan Perek

A'luf Baszaszk ewicz
Jan Liberack

Andzej Kawczynsk
Jetzy grdacz

Gzegorz Bucal
Karol l\,4rokon

Grzegorz lt4 chalak
Jezy Pomajda

Adam Balut
Slefan Kukla

L!cjan Baranowicz
Henryk Skrob sz

l/anfied Szulc
Stefan Lukawski

Ryszard Prawucki
Pawel Rosik Rosinski

Jan KornaS
Piolf Lica

Jan Gu|azda
[,4arek Plak

Mafian N,4ostowy
Jacek Zarebski

Roman U2dzicki

Koledzy - zapelniamy biale plamy!


