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OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE STATUSUPRAWI\EGO EGZAMINATORA
KANDYDATdW NA KIEROWCoW I KIEROWC6W W SWTNTT.NART. I13 UST 1
PKT 5 USTAWYPRAWO O RUCHU DROGOWYM
Egzaminator6wKandydat6wna
Pismemz dnia z dnia 21.01.2009r. Stowarzyszenie
Kierowc6w i Kierowc6w zlecilo dokonanieprawnej analizy sytuacji prawnej egzaminator6w
kandydat6w na kierowc6w i kierowc6w w aspekcie stosowanych pnez Urz7dy
Marszalkowskiepraktyk w zakresie skre3laniaz listy egzaminator6wlub kierowania na
egzaminkontrolny.
Statuspralvny egzaminaioraokreSlaj4,zgodntez przepisamiustawy z dnia 20 czerwca
1997r. Prawoo ruchudrogowym(t. jedn. Dz.U. z dria 2 czerwca2005r', Nr. 108,po2.908,
z p62n. zn.), dwa zasadniczeelementy.Z jednej stronyegzaminatorpodlegaobligatoryjnemu
wpisowi do ewidencji egzaminator6w. O tych kwestiach decyduj4 przepisy prawa
materialnego,a w szczeg6lno5ciart. I I 1 i art. 1lOa Prawao ruchu drogowym.W Swietleart.
I I I ust. I powolanej wy2ej ustawy wpisanie bqdZ odmowa wpisania okeSlonej osoby do
ewidencji egzaminator6w niew4tpliwie zawiera element rozstrzygnigcia. Marszalek
wojew6dztwa,jako organ upowainiony i zobowipany do prowadzeniatakiej listy, musi
przes4dzi6,czy kandydatna egzaminatoraspelniawszystkieustawoweprzeslanki,o kt6rych
mowa w art. I l0 ust. I pkt l-9 cytowanejustawy.I tak w Swietletych przepis6w,wedlug
redakcji obowi4zuj4cej w dacie wydania zaskar2onejdecyzji, egzaninatorem mo2e byd
osoba.kt6ra:
polskim,
1)jest obyrvatelem
2) posiadawyksztalceniewyzsze,
3) posiadaprawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 6 lat otaz uprawnieniedo
kierowaniapojazdamirodzajuobjgtegoegzaminowaniemprzezokresco najmniej 1 roku,

4) potwierdzila wymagany stan zdrowia i predyspozycjepsychiczne odpowiednim
orzeczeniem,
5) nie byla karana wyrokiem s4du lub orzeczeniemkolegium do spraw $ykoczei za
przestgpstwolub wykroczenieprzeciwkobezpieczefstwuw ruchu drogowym,
6) ukoriczyla kurs kwalifrkacyjny w jednostce upowaZnionejprzez Ministra Transportui
GospodarkiMorskiej,
7) uczestniczyla w 7 egzaminach paristwowych w charakterze obserwatora oraz
przeprowadzilaco najmniej 3 takie egzaminypod kierunkiem egzaminatorawyznaczonego
przezdyrektorawojew6dzkiegooSrodkaruchudrogowegoi uzyskalapozytyrvn4opinig,
8) zdalaegzaminprzedkomisj4 weryfikacyjnqpowolan4przez:
a) Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej - w zakresie sprawdzaniakwalifikacji na
wszystkiekategorieprawajazdy,z wyj4tkiemkategoriiT,
b) wojewodg - w zakresie sprawdzaniakwalifrkacji na prawo jazdy kategorii T lub
pozwoleniedo kierowaniatramwajem,
9) dajergkojmig nale{tego wykonywaniaswoich obowiqzk6w.
Za materiqdecyzyjn4wpisu do
Wpisu dokonujesig w formie decyzji administracyjnej.
ewidencji egzaminator6w,dokonywanegow trybie art. lll

Prawa o ruchu drogowym,

przemawiaj4 wynikaj4ce st4d dla egzaminatoraprawa i obowi4zki. Kwestie te normuje
jest do:
zobowi4zany
obecnieprzepisart. l10a Prawao ruchudrogowym.I tak egzaminator
1) rzetelnegoi bezstronnegowykonylvaniapowierzonychzadari,
2) rozwijania wiedzy zawodoweji podnoszeniakwalifikacji,
3) godnegozachowaniaw czasiewykonywaniaobowiqzk6w.
Wpis na listg nie jest jednak jedyny- kryterium olae3laj4cym status i pozycjQprawn4
egzaminatora.Z drugiej bowiem strony pozycjg tg wyznacza umowa o pracQT.awattaz
odpowiednimWojew6dzkimOSrodkiemRuchu Drogowego(por. art. 1l0a ust. 2 ustawy
Prawoo ruchu drogowym).Egzaminatorjest wigc pracownikiemi z tego tytulu podlegatakiej
samej ochronie przez przepisyprawa pracy, jak4 kodeks pracy przyznajewszystkim osob4
pracaw jakiejkolwiekformiei najakiejkolwiekpodstawieprawnej.
Swiadcz4cym
Ptzechodz4cdo meritum niniejszej opinii podda6naleZyanalizie obowi4zuj4ceregulacjew
zakresieskre6leniaegzaminatoraz listy oraz konsekwencjejakie powy2szaczynnoSimo2e
w)"wola6dla ustalonegopowyzej statusutakiej osoby.
Zgodniez tredci4art. 113ustawyPrawoo ruchudrogowymMarszalekwojew6dztwaskredla
egzaminatora
z ewidencji,jezeli:
w art.1l0ust. 1pkt2-9;
1) nie spelniawarunk6wokeSlonych

2) nie odbyl okresowego
szkolenia;
3) nie przedstawilorzeczenialekarskiegoo brakuprzeciwwskazafzdrowotnychdo
kierowania pojazdem lub orzeczeniapsychologicznegoo braku przeciwwskazari
psychologicznych
do kierowaniapojazdem;
4) nie zdal egzaminu,o kt6rym mowa w art. 110 ust. 1 pkt 8, w wyznaczonym
terminie:
5) naruszylzasadyegzaminowania.
W zwiqzku z poutlzszym nale2y ustalii czy egzaminatorowi przysluguje mo2liwoSi
z listy do sqdu.Z obowiqzuj4c4
odwolaniasigod skreSlenia
w systemienaszegoprawazasad4
s4dowegowymiaru sprawiedliwo5ciintegralniewi42e sig bowiem zasadapowszechnego
dostgpu jednostki do s4d6w. Zasada ta wynika zar6wno z art. 10 uchwalonej przez
ZgromadzenteOg6lne Narod6w ZjednoczonychPowszechnejDeklaracji Praw Czlowieka z
10.12.1948
r., jak i z art.6 Konwencjio OchroniePrawCzlowiekai Podstawowych
Wolnodci
sporz4dzona
w Rzymie 4.11.1950r. (Dz.U. z 1993r. Nr 61, poz. 284) stanowi4cego,
2e
"Ka2dy ma prawo do sprawiedliwegoi publicznegorozpatrzeniajego sprawy w rozs4dnym
terminie przez triezav.lislyi bezstronnys4d ustanowionyustawq przy rozstrzyganiuo jego
prawach i obowi4zkacho chaxakterzecywilnym albo o zasadno6dkazdego oskarZeniaw
wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej". Podobne brzmienie ma art. 14
i Politycznychz 16.12.1966
r. (Dz.U.z 1977
Migdzynarodowego
PaktuPrawObywatelskich
r. Nr 38, poz. 167),stwierdzaj4cy,
ze wszyscyludzies4 r6wni przeds4damii trybunalami.
Takzewedlug art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, ustawanie moZenikomu zarnykatdrogi s4dowej
dochodzenianaruszeniawolnoScilub praw. Pozatym pod 2adnympomrem s4dy nie mog4
odmawiai sprawowaniawymiaru sprawiedliwoSci.Spraw4 w kt6rej zachodzidrogas4dowa,
musi byi rozstrzygnigtamerytoryczniew sensiepozytywnymlub negatl"wnym,lub stosownie
do okoliczno6ciw sensieformalnym. Zasadadostgpudo s4d6wbyla wielokrotr:rierozwat2ana
w orzecznictwieTrybunaluKonstytucyjnego.
Stosowniedo orzeczeniaTrybunatuz 7.1.1992
r., K 8/91 (OTK 1992,cz. l, poz. 5; zarrieszczonego
w zbiorze:OrzecznictwoTrybunatu
(1986-1993),
pod red.K. Dzialochy,S. Paweli,t. II, Warszawa1996,s.776
Konst5rtucyjnego
i nast.):"Jednymz fundamentalnychzaloZeridemokmtycznegoparistwaprawnegojest zasada
dostgpuobl"watelido s4duw celuumoZliwieniaim obronyich interes6wprzedniezawistym
organem,kieruj4cymsig wyl4cznieobowi4zujqcymw pafstwie prawem.W konsekwencji
prawo do wymiaru sprawiedliwoSci
przez s4dzajmujetak wa2nemiejsce,2e jakakolwiek
wykladnia6cie6niaj4ca
art. 1 Konstltucji (z 1989 r.) nie odpowiadalabyani celowi, ani
charakterowiustrojuRzeczypospolitej
Polskiej.Prawojednostkido rzetelnegoi publicznego

procesu,w kt6r)'m s4 rozstrzyganejej prawa o charakterzeadministracyjnym,clvilnym, a
taliZedo postgpownai4w kt6rym przedstawiones4 przeciwko niej zarzutykame, wynika z
zasadyzawartejw art. I Konstltucji, i2 Polskajest paistwem prawnym. Za tak4 wykladni4
art. I Konstltucji przemawiataliZeart. 56 ust. I Konstltucji, kt6ry stanowi,i2: "wymiar
sprawiedliwo6ciw RzeczypospolitejPolskiej sprawuj4:S4dNajwyzszy, s4dy powszechnei
s4dy szczeg6lne".Przepis ten udostgpniaoby'watelowiszerokq drogg do wymiaru
sprawiedliwo6ci.
[...]".
W fym aspekcie stwierdzii

nalezy, iz wykredlenie nastgpuje drodze decyzji

administracyjnej.Nie ulega w4tpliwo5ci, 2e decyzjgtak4 egzaminator mo2e zaskat46 w
administracyjnego
do wla5ciwego
trybie przepis6wobowi4zuj4cychw sferzepostgpowania
W
takZedo S4duadministracyjnego.
a nastgpnie
Samorz4dowego
Kolegium Odwolawczego,
orzecznictwies4d6wadministracyjnychkwestiaprzyznaniaegzaminatorowistatusustrony w
tego t)?u sprawachnie budzi jakichkolwiek kontrowersji (por. np. wyrok Wojew6dzkiego
S4duAdministracyjnegow Warszawiez dnia 5 sierpnia2005 r., w sprawieVI SA"/Wa
306/05).Samadroga s4dowazatem istnieje.Moina natomiastsnui rozwa:jzniaco do jej
efektywno6ci.
W kontekScienaszychrozwthah szczeg6lnejuwagi wymaga przeslankaopisanaw art.
W literaturzepodkre6lasig, 2e
zasadegzaminowania".
113 ust. pkt 5 ustawy ,,naruszenie
literalnebrzmienietego przepisuwskazuje,2e do skeilenia wymaganejest - ze wzglgduna
u2ycie liczby mnogiej - naruszenie co najmniej dw6ch zasad. Wyprowadzenie z
pluralistycznegouZycia tego wyraz; ai tak daleko id4cego wniosku jest nieuzasadnione.
Traftrie bowiem zatwairyl S4dNajwyzszy, 2e "Samou2ycie w tre5ci normy prawnej liczby
mnogiej dla okeSlenia przedmiotu bezpo6redniejochrony,przedmiotu czynnoScisprawczej
lub SrodkasfuZ4cegodo popelnienia przestgpstwanie oznacza, ze ustawa u2pva jej w
maczeniuzwrotu: "co najmniejdwa"" (uch. SN z dnia 21 listopada2001 r., I KZP 26/01,
prowadzilobyad absurdum, gdy2
OSNKW 2002,nr l-2, poz.4). PrzyjgcieinnegozaloZenia
nawet bardzo powa:inenaruszeniejednej zasady,np. wpisanie nieprawdziwych danych w
protokoleegzaminu,bgd4ceprzecie2pzestqpstwemz

afi.271 $ I k.k., nie dawaloby

podstawydo skre6leniaegzaminatoraz ewidencji,a uzasadnialobyto naruszeniedw6chzasad
malo istotnych, np. nieupewnienie sig o zrozumieniu przez egzaminowanegozasad
przeprowadzaniaegzaminu oraz zlecenie wykonaniajednego zadania egzarninacyjnegona
placu manewrowym niezgodniez wymaganqkolejnoSci4. Wystarczaj4cejest zatem
i ,,cigiftiego".I
pojedyncze,
naruszenie
ale musi miei ono znamionanaruszenia
,,powa2nego"
pozasytuacjami,gdy decyzjao skreSleniu
z
tu powstajebardzoistotnyproblem.W zasadzie

ewidencjiegzaminator6w,
wydanajest w trybie art. 113ust. 1 pkt 1 w zwt4zkuz

art. 110

ust. I pkt 5 ustawy- Prawoo ruchu drogowym,a tym samymnie jest decyzj4podjgt4w
ramachuznania administracyjnego,a tzw. Decyzjl4 zwi4zan4(por. wyrok Wojew6dzkiego
S4duAdministracyjnego
w Warszawiez dnia 23 listopada2005 r., w sprawieVI SA/Wa
1447/05),uZyte w art. ll3 ust I pkt 5 sformulowanie, Ze egzarninator,,naruszylzasady
jest pojgciemog6lnym i wielce nieprecyzyjnym,daj4cympodstawydo
egzaminowania"
nieograniczonego,mo2nawrgcz powiedziei arbitralnegodzialaniaorganu koncesyjnego.W
literaturze podnosi siQ,2e nie mo2e tu chodzid o naruszeniejakiejkolwiek zasady- na co
wskazujewykladnia jgzykowa - ale takiej, kt6rej naruszeniema istotny wplyrv na wynik
egzaminu. SkeSlenie z ewidencji jest dolegliw4 sankcj4 i musi ona pozostawa6w
odpowiedniejproporcji do wagi naruszenia(por. Komentarzdo art.ll3 ustawyz dnia 20
czerwca1997r. Prawoo ruchudrogowym(D2.U.05.108.908),
[w:] R.A. Stefanski,Prawoo
ruchu drogowym,Warszawa2008). WqtpliwoScico do mozliwej swobodyinterpretacyjnej
przedmiotowejkwestii nie rozwiewa taliZe regulacja zawarta w przepisachrozporz4dzenia
Ministra Transportui GospodarkiMorskiej z dr'iLa13 czetwca2001 r. w sprawieszkolenia,
egzaminowaniai uzyskiwania uprawnieri przez kierujqcych pojazdami, instruktor6w i
(Dz. U. Nr 70, poz. 731), zast4pionenastgpnierozporz4dzeniem
egzaminator6w
Ministra
Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnief przez
kieruj4cychpojazdami,instruklor6wi egzaminator6w
z dnia 14 grudnia2001r. (Dz.U. Nr
150,poz. 168l), a w koricu rozporz4dzeniem
Ministra Infrastrukturyw sprawieszkoleni4
egzaminowaniai uzyskiwania uprawnieri przez kieruj4cych pojazdami, instruktor6w i
egzaminator6w
z dnia 27 puldziemika2005 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1834),rvydanychna
podstawieart. 115ust. I ustawyPrawoo ruchudrogowym,gdziepojgcie"naruszenie
zasad
egzaminowania"okreSlonojako ,,przedewszystkim" ,,brak obiektywizmu i bezstronnodci,
maj4ce bezpoSredniwplyrv na wynik egzaminu, uchybienie godnoSci tej instytucji,
niedopelnieniepodstawowychczynnodci formalnych ptzed rozpoczgciemegzaminu". (por.
Komentarz do art.I 13 ustawy z drlla 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.97.98.602), [w:] W. Kotowski, Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Komentarz
praktyczny, Dom Wydawniczy ABC, 2002). W dalszym ci4gu mamy tu do czynienia ze
zwrotami niedookre$lonymi, kt6rych

zakres pojgciowy dawai

moZe organowi

podejmuj4cemu
decyzjgo skreSleniu
z listy bardzoszerokie,,polemanewru",pozwalaj4cna
zbyt dowoln4 interpretacjg samego naruszenia. O tym, Ze kwestia ,,naruszeniezasad
egzaminowania"
prowadzi6mo2edo rzeczywistego
naduZyciapozycji organukoncesyjnego
6wiadczy6mo2echo6bysprawaw kt6rej skre6leniez listy opartona zarzucieniedotrzymania

przez egzaminatoraczulsuprzeprovtadzania
praktycznychegzamin6wpafstwowych na prawo
jazdy kategorii B, widzqc w tym naruszeniuuchybienie,jednej z podstawowychzasad
przeprowadzaniaegzaminu na prawo jazdy" (stan sprawy opisany jest szczeg6lowow
uzasadnieniuwyroku wojew6dzkiego SqduAdministracyjnegow warszawie z dnia24 maja
2006r., w sprawievI SA/wa 357106).w powolanejsprawies4dadministracyjny
stwierdzil,
ze organyorzekai4cew sprawie,,niedokonalydokladnegowyjasnieniastanufaktycznego,
czym naruszylyzasadgprawdy obiektywnej wyrazonaw art. 7 k.p.a., niewlasciwie zebrulyi
rozpatzyly material dowodowy, naruszai4c art. 77 k.p.a., zbyt pospiesznie uznaly za
udowodnioneistotnedla sprawyokolicmofci, naruszai4ctym samymwyrazonQw art. g0
k'p.a. zasadgswobodnejoceny dowod6w,a w konsekwencjiwydaly zaskarzon4decyzjgbez
wla5ciwegouzasadnienia
faktycznegoi prawnego,tj. z naruszeniem art. 107 $ 3 k.p.a.,',a
nastgpnienie wypowiadaiqcsig co do tresci samegonaruszeniaskonkludowaljednak co do
zasady:,,Gdybynawetnaruszenie przez egzaminatora
czasuegzaminowaniamialo miejsce,to
nie molna traktowad jednokrotnego przekroczeniajako ra24cegonaruszeniaprawa; nie
moznatez traktowai jednostkowegoprzypadkujako naruszeniajednej z podstawowychzasad
przeprowadzaniaegzaminuna prawo jazdy.Jestto przyczynawkroczeniaorgan6wnadzoruw
ramach wojew6dzkiegoo6rodkaruchu drogowego,nie zaS pow6d do bezwzglgdnego
pozbawieniauprawnieriegzaminatora."
Reasumui4cstwierdzi6 nale?y,i2 w sferzeadministracyjnejegzaminatorowiprzysluguje
wprawdziemo2liwosi wzruszeniadecyzjiw przedmiocieskresleniaz listy, aczkolwiekjest
ona obwarowanakoniecznoSci4
naruszeniapruez organkoncesyjnyprzepis6wk.p.a..Nie
wystarczy tu zatem samo przedwiadczenieo nieslusznosci decyzji o wykresleniu i
nienale2ytym zastosowaniuzakresu terminu ,paruszenie zasad egzarninowania"(chybze
bgdziemymieli w tym przypadkudo czynieniaz raz4c.m.przekoczeniemdopuszczalnej
treSciznaczeniowej
tej dystynkcjipojgciowej).co do zasadynie jest wigc to ochronapelnai
calkowiciekomplementama.
W zwiqzku z przedstawionym powy2ej dualizmem w zakresie statusu prawnego
egzaminatorapostawic w tym nale2alobypltanie jak takie wykreslenie wplrva na pozycjg
prawn4egzaminatoraw sferzestosunkupracy, a konkretnieczy poci4ga(,moze ona za sob4
rozwi4zanieumowy o praca na zer,adzieart. 52 $ I Kodeksu pracy. Zgodnie z powolanym
przepisem pracodawca moze rozwiqza(, umowQ o pracg bez wypowiedzenia z winy
pracownikaw razie:
1) cigzkiegonaruszenia
przezpracownikapodstawowych
obowi4zk6wpracowniczych,

2) popelnieniaprzez pracownikaw czasietrwania umowy o prac9przestgpstwa,kt6re
uniemo2liwiadalszezatrudnianie
go na zajmowanymstanowisku,
jeZeli przestgpstwo
jest oczywistelub zostalostwierdzoneprawomocnymwyrokiem,
3) zawinionejprzez pracownikautraty uprawnierikoniecznychdo wykonywaniapracy
na zajmowanymstanowisku.
W interesuj4cym nas przypadku chodzii bgdzie o tre56 ostatniej z trzech wylej
wymienionychprzeslanek,czyli zawinionq utratg uprawniei koniecznych do wykonyrvania
pracy na zajrnowanym stanowisku. Przez termin "uprawnienie" do wykonywania pracy
nafe2yrozumiei prawo w znaczeniupodmiotowym,wynikai4ceb4dLz decyzjiorganu,b4dZ
wprost z przepis6w ustawy. Takim uprawnieniemjest wladnie prawo do przeprowadzania
egzamin6wna prawo jazdy, stanowi4cepochodn4wpisu na listg egzaminator6w.Jak
podkesla sig w orzecmictwie, utratauprawnierikoniecznychdo wykonywaniazawodumo2e
byd samoistn4podstaw4do rozwi4zaniaumowy o pracabez w;rpowiedzeni4jesli pracownik
zostanie pozbawiony tych uprawnieri z wlasnej winy mocq orzeczenias4du lub decyzji
kompetentnegoorganu. Jak sig podkredlaw orzecznictwie SN, o pozbawieniu uprawnieri
decydujenie samczyn zawiniony przezpracownika,lecz stwierdzeniejego skutk6w w sferze
uprawnierizawodowych(por. wyr. SN z 26.10.1984r., I pRN 142184,OSN lgg5/7/99).W
zasadziewigc ostatecznadecyzjao skesleniu danej osoby z listy egzaminator6wspelniate
warunki i powoduje2es4doddali pow6dawo o przywr6ceniedo pracy.
w zwiqzk..o
z przedstawionymstanemprawnympostulowa6nale2aloby dwa rozvviqzania.
Po pierwsze: upodmiotowienieprzedstawicieli samorz4duzawodowegoegzaminator6ww
zakresieprocesupodejmowaniadecyzji w przedmiocieskresleniaegzaminatora
z listy w
oparciuo art. 113ust.I pkt 5.
Podkresli6w tym miejscu nale?y,i2 egzaminator6w,
z cala pewnosci+moznapotraktowai
jako odrgbnqgrupg zawodow4.Je6li por6wnamyzakrespojgciowy przyjgtych w literaturze
definicjiterminu,,zaw6d",pojmowanego
jako ,,wykonywanie
zespol6wczl.nnoSci
spolecznie
uz]{ecznych, wyodrgbnionych na skutek podziatu pracy, wymagaj4cych od pracownika
odpowiedniejwiedzy i umiejgtnofci, a tak2e cech psychofizycznych,warunkuj4cych
wykonaniezadarizawodowychpowtarzanychsystematyczniei bgd4cych2r6dlemutrzymania
pracownika."(por. T.W. Nowacji,LeksykonPedagogikipracy,Radom2004,s.2t7), czy tez
jako ,,okreSlon4spoleczno-ekonomiczniei uwarunkowan4historycznie w spolecznym
podziale pracy formg specyficznego, konkretnego dzialarria przez praca',, wymagaj4c4
,,posiadaniaokre6lonej wiedzy, zdolnodci i przygotowania,co zostaje osiqgnigtew
okeSlonymczasowoprocesieszkoleniazawodowegow teorii i praktyce"(por. W. Hoehn,

Pojgciezawodu,PedagogikaPracy, 1994,nr 22, s.218; por. te2 d4efinicjgproponowanq
przez: S.M. Kwiatkowski, I" Wodniak, Projektowaniekrajowych standard6wkwalifikacji
zawodowychw Polsce,Edukacja,2003,nr 3, s.7), a tak2echarakteryzuj4c4
sig trwalodciq
wykonywanychczlmnodci(por. J. Szczepafski,Zaw6d, kwalifikacje, (w:), Socjologia
zawod6w, Warszawa 1975, s. 114, kt6ry pisze w tym kontekjcie o czynno6ciach
,,wykonywanychprzez pracownika systematycznie"i ,,stanowi4cychpodstawgekonomiczn4
bytu i pozycji spolecznejpracownika") to z cal4pewno3ci4mo2naprzy146,2ewarunki objgte
omawian4dystynkcj4pojgciowq sq w odniesieniudo egzaminator6wspelnione.Zakres
dzialalnoSci
w zakresieegzaminowania
os6bubiegaj4cych
sig o uprawnieniado kierowania
pojazdemuksztahowanazostalaw procesiehistorycznymdatuj4cymsig od lat dwudziestych
poprzedniegostulecia (por. R. UZdzicki, Ksztalcenie,dokszklcanie i doskonalenie
egzaminator6w.
Warszawa-Radom,
2007, s. 44 i nast.).W obowi4zujqcym
od 1997r. Prawie
o ruchu drogowym okre6lono szczegdlowe obowiqzki oruz zasady dzialania os6b
egzaminuj4cychkandydat6wna kierowc6w. Zapisyww. ustawyuzupelnionezostatylicznymi
aklami wykonawczymi kreuj4cymi status egzaminatora(por. np. przepisy rozporz4dzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 13 czerwca2001 r. w sprawie szkolenia,
egzaminowaniai uzyskiwania uprawnieri przez kieruj4cych pojazdami, instruktor6w i
egzaminator6w- Dz. U., Nr 70, poz. 731, czy rozporz4dzenia
Ministra Transportui
Gospodarki Morskiej z 27 patldziemika 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowaniai
uzyskiwaniauprawnieriprzezkierujqcychpojazdami,instruktor6wi egzaminator6w- Dz. U.,
Nr 217, poz. 1834). W ujgciu ww. przepis6w egzaminatorwinien spelniai szereg
szczeg6lowychkryteri6w, wla6ciwychtylko dla Swiadczeniatej, szczeg6lnegorodzaju,
dzialalno3ci.
Jestto jednocze5nie
dzialalno6iwykony.wana
systematycznie,
w spos6bci4glyi
stanowi, na o96l, podstawgaktywnoSci(a tak;rc bytu ekonomicznego)osoby 6wiadcz4cej
omawianeczynno5ci.Nadtowykonywanyjest on w oparciuo sformalizowan4
jak4
podstawg,
jest umowa wieg24caegzaminatora z wla6ciwym Wojew6dzkim OSrodkiem Ruchu
Drogowego.Powy2szedotyczy ujgcia omawianej dystynkcji pojgciowej w znaczeniu
materialnym.Natomiastw maczeniu formalnym kwestigtg reguluj4 przepisy rozporz4dzerua
Minisha Pracyi Polityki Spolecznejz dnia l0 grudnia2002 roku w sprawiekwalifikacji
zawod6wi specjalno5ci
dla potrzebrynku pracyorazzakresujej stosowania
(Dz.U.,Nr 222,
poz. 1868).W mySlzasadokreSlonych
w powolanymwyzej akcieprawnymzawodemstaje
sig dzialalnoSiwpisanado rejestruzawod6wi specjalnoSci
prowadzonego
przezwla6ciwego
ministra.Tak2ez omawianegopunktu widzeniaegzaminatorspelniawymaganekryteria,jako
2e wykonywaneprzezniegoczynnoScisq wpisanedo odpowiedniejklasyfikacjizawodowej.

Zgodnie z tre6ciQ,powolanegojuz wczedniej, rozporz4dzeniaMinistra pracy i polityki
Spolecznejz dnia l0 grudnia2002 roku w sprawiekwalifikacji zawod6wi specjalnosci
dla
potrzebrynku pracy orazzakresujej stosowania,egzaminatorusytuowanyzostalw zawodach
gupy 2 - specjalno5ci,
podgrupy23 - specjali6ciszkolnictwa,235 - pozostalispecjaliSci
szkolnictwa i wychowawcy, 2353 - egzarninatorzy, 235301 - grupa elementama:
egzaminatorzyos6bubiegaj4cychsig o uprawnieniado kierowaniapojazdem.
skoro zatem egzaminatorzystanowiq odrgbn4 grupg zawodow4naletaloby organizacji
reprezentuj4cejich interesy (na ksztalt innych stowarzyszefizawodowych)umoiliwi6
udzial w procesiedecydowaniao pozbawieniu praw do wykonywania zawodu przez
ktdregokolwiekz czlonk6wtrakowej organizacji.st4d dotychczasowqtres6art. ll3 ust.
I pkt 5 nale2alobyw tym duchu uzupelnido postanowienie:,,decyzjao skre5leniuz listy
w trybie ust. I

pkt 5 podejmowania jest po stwierdzeniu naruszenia zasad
egzaminowaniaprzez trzyosobowq komisjg w sklad kt6rej wchodzi przedstawiciel
Stowarzyszenia
Egzaminator6w".

Po drugie: sugeruje bardziej precyryjne opisanie tre3ci pojgcia ,,naruszeniezasad
egzaminowaniat'w przepisach rozporzqdzeniaMinistra Infrastruktury w sprawie
szkolenia, egzaminowaniai uzyskiwania uprawnieri przez kieruj4cych pojazdami,
instruktordw i egzaminator6wz dnia 27 paLdziernika2005r. (Dz.U. Nr 217,poz. 1834),
w taki spos6bby nie zawieralo no zwrot6w niedookre5lonych,a takie by formulowalo
mozliwie zamknigty katalog sytuacji lavalifikuj4cych dane naruszenie do kategorii
naruszeri powoduj4cych wszczgcie procedury w zakresie skredlenia z listy
egzaminator6w.Uszczeg6lowienie
tre6ciproponowanych
zmianlegislacyjnychwymagaloby
dodatkowejszczeg6lowejanalizy co przekraczajednak zakresniniejszegoopracowania.
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