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Szanowni Państwo,

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji 

dotyczących minionego okresu 

i planów na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. 

Oraz jak najmniej kontrowersji  

przy ocenie kandydatów na kierowców 

według nowego rozporządzenia :)

Szanowni Państwo,

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji 

dotyczących minionego okresu 

i planów na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. 

Oraz jak najmniej kontrowersji  

przy ocenie kandydatów na kierowców 

według nowego rozporządzenia :)



1. Wprowadzenie 3

2. List do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 4

3. Ustalenia wewnętrzne dla egzaminatorów nadzorujących 9

4. Udzielanie pierwszeństwa w ruchy drogowym 13

SPIS TREŚCI

1

strona



Szanowni Koleżanki i Koledzy Egzaminatorzy

Prezentujemy  Wam w niniejszej publikacji dokumenty 
zawierające opracowania zagadnień związanych z rozporządzeniem 
w sprawie egzaminowania, które wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 
2013. 

Podczas konferencji metodycznej w sprawie rozporządzenia 
zorganizowanej w Zegrzu w dniach 23 i 24 października 2012 przez 
Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD oraz Krajowe 
Stowarzyszenie Egzaminatorów, w której wzięli udział prawie wszyscy 
egzaminatorzy nadzorujący ośrodków egzaminowania z kraju, 
przeanalizowaliśmy wiele kontrowersji związanych z przepisami nowego 
rozporządzenia.

Pierwszy dokument /Załącznik nr 1/ stanowi zbiór zagadnień 
i pytań skierowanych do Ministra Transportu Sławomira Nowaka. Pismo 
to podpisane przez Prezesa KSD WORD i Prezesa KSE trafiło już  do 
ministerstwa.

Drugi dokument /Załącznik nr 2/ jest opracowaniem zagadnień 
skierowanym do egzaminatorów nadzorujących oraz egzaminatorów 
w ramach unifikacji interpretacji niektórych przepisów rozporządzenia. 
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Egzaminatorzy nadzorujący uczestniczący zgodzili się w sprawie 
wypracowanego stanowiska i zobowiązali się do wprowadzania tych 
rozwiązań do systemu egzaminowania.

Nowe rozporządzenie niesie ze sobą wiele kontrowersji i różnic 
interpretacyjnych. Analiza tych zagadnień jest istotna ze względów 
praktycznych. Pracując w ruchu drogowym będziemy musieli 
podejmować decyzje w oparciu o obowiązujące przepisy, jak również 
będziemy odpowiadać za podjęte decyzje. 

Nowe rozporządzenie każdy z nas powinien wnikliwie 
przeanalizować i przedyskutować na spotkaniach szkoleniowych 
z egzaminatorami nadzorującymi oraz przedstawicielami nadzoru 
z urzędów marszałkowskich. Dzięki takim działaniom będziemy mieli 
możliwość ograniczenia sytuacji trudnych interpretacyjnie i decyzyjnie. 

Będziemy Was informować o stanowisku ministerstwa w sprawie 
naszych uwag oraz o wydarzeniach związanych z nowym 
rozporządzeniem. 

Za Radę Główną KSE

Dariusz Chyćko

Sekretarz RG KSE

WPROWADZENIE
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List otwarty do
Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Sz.P. Sławomir Nowak
Warszawa

Stanowisko KSD WORD i KSE 

wypracowane na naradzie metodycznej, 
która odbyła się w dniu 

23-24 października 2012 r. - Zegrze 
w sprawie interpretacji nowego rozporządzenia 

ds. egzaminowania 
wchodzącego w życie w dniu 19 stycznia 2013r.

1. §2 i § 7
Pytanie: Dlaczego w rozporządzeniu nie uwzględniono 

egzaminatora nadzorującego?
Stanowisko: Wnosimy o wprowadzenie do słowniczka § 2 definicji 

egzaminatora nadzorującego i koordynatora oraz 
podanie ich ramowych kompetencji. Proponujemy 
zachowanie zapisów rozporządzenia z obecnego stanu 
prawnego.

2. §9
Pytanie: Skąd egzaminator ma wiedzieć czy osoba 

przystępująca do egzaminu w zakresie kat. A posiada 
prawo jazdy kat A1 lub A2 albo przystępująca do 
egzaminu w zakresie kat. np B posiada prawo jazdy 
kat. B z kodem 78?

Stanowisko: Wnosimy o uchylenie zapisu §14 pkt 4 oraz §15 pkt 2 
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lit. d lub zawarcie tej informacji w liście osób 
zakwalifikowanych na egzamin.

3. §11 ust. 1 pkt 2
Pytanie: O jakie dokumenty chodzi w pkt 2?

4. § 12 § 16 § 28 § 32
Stanowisko: Proponujemy uzupełnić treść § 16 o zapis: „Jeżeli 

zaistniały przesłanki, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 
i 2 i § 32 pkt 1 i 2”. Zmiana ta wymaga również 
stosownego uzupełnienia zapisu § 28 ust. 1 pkt 2 lit. b.

5. § 13
Pytanie: Jaką ocenę winien ustalić egzaminator ( X czy N)  

w przypadku nieposiadania przez kandydata 
wyposażenia opisanego w § 13. 1. pkt 2 i 3?

Stanowisko: Proponujemy zmienić zapis w § 33 wprowadzając 
ogólną zasadę, że osoba, w stosunku do której nie 
wystąpiło sprawdzenie kwalifikacji, uzyskuje wynik egzaminu 
X, za wyjątkiem przypadków, gdy kandydat zgłasza się na 
egzamin w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka 
działającego podobnie do alkoholu lub odmówił poddaniu się 
badaniu – ocena N.

6. § 23 i § 24
Pytanie: Dlaczego nie zmieniono zasad przeprowadzenia egzaminu 

w ruchu drogowym – pozostały te same zapisy (brak zadań 
egzaminacyjnych), które nie sprawdzają umiejętności jazdy 
tramwajem po mieście, znajomości zasad pierwszeństwa, 
przejazdu przez skrzyżowania, przejścia dla pieszych, 
włączania się do ruchu itp.?
Egzamin można przeprowadzić, wykonując kilka skrętów 
prawo lewo, zwłaszcza, jeżeli trzeba po każdym egzaminie 
wrócić do zajezdni, bo w pojeździe egzaminacyjnym nie 
mogą przebywać inne osoby egzaminowane.
Egzamin – zadania egzaminacyjne , kryteria oceny w ruchu 
drogowym - w naszej ocenie potraktowane zostały w sposób 
bardzo uproszczony, by nie powiedzieć zlekceważony.
Do ruchu po drogach publicznych dopuszczone są tramwaje 
przewożące nawet do 240 osób, dynamiczne, które 

LIST DO MINISTRA
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z przyczyn technologicznych mają wydłużoną drogę 
hamowania itp., a podczas egzaminu nie sprawdza się 
umiejętności  w tym zakresie  u kandydata na 
„motorniczego”.
2. Dlaczego pozostawiono zadanie w tabeli nr 5 poz. 4 - 
połączenie elektryczne wagonów? Zgodnie z odrębnymi 
przepisami połączenie przewodów wysokiego napięcia 
mogą wykonywać tylko uprawnione osoby!

7. § 23 ust. 1 pkt 1 lit. c
Stanowisko: Brak kryteriów oceny dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, 

C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T. Proponujemy 
uzupełnienie tego punktu o sformułowanie: „zgodnie 
z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi 
w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia”.

8. § 25.1
Stanowisko: Uzupełnić o wpis: „nie dotyczy zadań wymienionych w poz. 

11, 12, 22, 23 Tabela nr 7 Załącznika nr 2”.

9. § 28
Pytanie: W jakim znaczeniu użyto sformułowania „wynik części 

praktycznej egzaminu państwowego” oraz „wynik egzaminu 
państwowego”?

Stanowisko: 
a/ Wnosimy o doprecyzowanie zapisu w oparciu o § 30 ust. 1.
b/ Czy istnieje możliwość wprowadzenia wyniku pozytywnego, 
negatywnego i nie przystąpienia do egzaminu z egzaminu 
teoretycznego przez egzaminatora
prowadzącego.

10. § 33
Pytanie: 

a/ Przywoływany § 13 ust. 1 pkt 2 nie uwzględnia kat. B1.
Jaki wynik egzaminu wpisuje się gdy osoba nie podstawi 
samochodu do przeprowadzenia egzaminu na kat. B1 – „X” 
czy „N”?
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b/ Dlaczego egzaminator ma wpisać wynik negatywny 
egzaminu osobie skierowanej przez starostę, która nie 
zgłosiła się na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji?

Stanowisko: Proponujemy ocenę X – nie zostały sprawdzone 
kwalifikacje kandydata.

11. § 45
Pytanie: Skoro ustawodawca uznał, że WORD nie jest kompetentny (bo 

nie ma bazy i kwalifikowanego personelu) do rowadzenia 
kursu kwalifikacyjnego dlaegzaminatorów na pozwolenie, 
to czy w corocznych warsztatach organizowanych przez 
WORD, w świetle art. 61. 1. i art. 63. 1. 2), jest obowiązany 
uczestniczyć egzaminator na pozwolenie?

12. Tabela nr 4 poz. 9 zadanie 10 /ominięcie przeszkody/
Stanowisko: Wnosimy o usunięcie zapisu z kryteriów oceny pkt 2 lit. d 

n ie  na jeżdżanie  na l in ie  wyznacza jące  zadanie  
egzaminacyjne.

13. Załącznik nr 5 
– Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego

Pytanie: 
a/ W naszej ocenie występuje brak spójności arkusza 
przebiegu egzaminu praktycznego z wpisami tabeli 4 i 7.

b/ Brakuje arkusza przebiegu egzaminu praktycznego dla 
pozwolenia.

14. Załącznik nr 4 /wzór imiennej listy…./
Stanowisko: Uzupełnić o możliwość wprowadzenia kodów ograniczeń 

zdrowotnych.

15.
Stanowisko: Wnosimy o sprecyzowanie procedur przejściowych dla 

osób, które zaczęły zdawać egzamin na kat. A, C, C+E przed 19 
stycznia 2013 i nie uzyskały uprawnień.

LIST DO MINISTRA
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16.
Stanowisko: Wnosimy o sprecyzowanie miejsca wprowadzania kodu 78 

po przeprowadzonym egzaminie z wynikiem pozytywnym?

17. Art. 52. ust. 3 Ustawy
Stanowisko: Wnosimy o stworzenie kryteriów uzasadniających 

zastrzeżenia co do kwalifikacji osoby skutkującej złożeniem 
wniosku do starosty o sprawdzenie posiadanych kwalifikacji.

Opracowano przez zespół powołany podczas narady w Zegrzu:

 Dariusz Chyćko
 Eligiusz Woźniakowski

 Grzegorz Kliza
 Tomasz Dziuganowski
 Grzegorz Matuszewski

 Grzegorz Nowak
 Adam Klejna
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Opracowanie do użytku wewnętrznego przez 
egzaminatorów nadzorujących.

Stanowisko KSD WORD i KSE 
wypracowane na naradzie metodycznej, 

która odbyła się w dniu 23-24 października 2012 r. 
Zegrze 

w sprawie interpretacji nowego rozporządzenia 
ds. egzaminowania wchodzącego w życie w dniu

19 stycznia 2013r.

1. § 12
Pytanie: Jak postępować w przypadku, gdy dany dokument 

utracił ważność ( np.. 1 dzień), gdy jest zniszczony 
(np. połamany, sklejany taśmą klejącą), ale można 
odczytać dane osobowe?

Stanowisko: Podstawą do sprawdzenia tożsamości osoby jest 
dokument ważny i czytelny.

2. § 12
Pytanie: Treść zapisu w § 12 ust. 2 i ust. 3 pkt 2) budzi 

wątpliwość:
Czy każdy przypadek najechania albo potrącenia 
pachołka lub tyczki przez osobę egzaminowaną bez 
względu na to czy ten fakt następuje podczas 
wykonywania zadania egzaminacyjnego, czy 
podczas przejazdu po placu manewrowym między 
wykonywaniem kolejnych zadań, skutkuje brakiem
możliwości przeprowadzenia egzaminu w ruchu 
drogowym?

Stanowisko: Na podstawie § 12 ust. 2 przyjmujemy, że każde 
naruszenie § 12 ust. 3 pkt 2 na placu manewrowym 
/w tym przejazdy między stanowiskami zadań/ 
powoduje wyczerpanie znamion § 12 ust. 2.

opracowanie zbiorowe
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3. § 16
Pytanie: Dlaczego w tym paragrafie nie została uwzględniona 

sytuacja przerwania egzaminu, gdy zachowanie 
osoby egzaminowanej świadczy o możliwości 
stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego takie jak:
- zjazd na pas ruchu o przeciwnym kierunku na 
drodze bez wyznaczonych pasów ruchu (w sytuacji 
gdy nie ma na tym pasie innych pojazdów)
- brak bezpiecznego odstępu przy: omijaniu, 
wyprzedzaniu, parkowaniu kończące się interwen-
cją ?

Stanowisko: Nie wszystkie okoliczności określone w Tabeli nr 1 
Załącznik 2 spełniają warunek określony w art. 52 ust. 2 
ustawy. Zapisy tej tabeli nie wyczerpują wszystkich 
przypadków przerwania egzaminu.

4. § 28
Pytanie: Czy można przerwać egzamin w sytuacji 

opisanej w § 28 ust. 3?
Stanowisko: Brak sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą w ramach 

określonych kryteriów nie pozwala na realizację 
pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu 
drogowym i w naszym rozumieniu jest to forma 
przerwania egzaminu.

5. § 34
Pytanie: Przez jaki okres ośrodek egzaminowania 

przechowuje notatki?
Stanowisko: Notatka stanowi integralną część protokołu 

egzaminacyjnego i podlega tym samym zasadom 
przechowywania co protokół.

6. § 62
Pytanie: 

a/ Przepis przejściowy dotyczy obiegu dokumentów 
znajdujących się w WORD. Czy przepis ten obejmuje 
także sytuację przesyłania dokumentów pomiędzy 
WORDami?
Dla WORDu, do którego dokumenty kandydata na 
kierowcę zostaną przesłane będzie to „nowa sprawa”.
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b/ Czy przepis stosuje się także w stosunku do osób 
które rozpoczęły szkolenie w Ośrodku Szkolenia 
Kierowców przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia? Czy przepis dotyczy jedynie obiegu 
dokumentów złożonych przed dniem wejścia w życie do 
WORD?

Stanowisko: Każdy dokument złożony w dowolnym ośrodku 
egzaminowania do dnia 18 stycznia 2013 r. podlega 
dotychczasowym zasadom obiegu dokumentów.

7. Tabela nr 1
Pytanie: Brakuje zapisu nie zastosowanie się do znaku zakaz 

wjazdu …
1. Jak powinien postąpić egzaminator wobec 
kandydata, który naruszył
jeden z zakazów wjazdu - B-3, B-3a, B-4, B-5, B-6,
B-7 ?
2. Czy przyzwolenie na naruszanie znaków zakazu na 
egzaminie nie utrwali złych nawyków z negatywnym 
wpływem na poprawę BRD?

Stanowisko: Nie wszystkie okoliczności określone w Tabeli nr 1 
Załącznik 2 spełniają warunek określony w art. 52 ust. 2 
ustawy. Zapisy tej tabeli nie wyczerpują wszystkich 
przypadków przerwania egzaminu.

8. Tabela nr 1 poz. 9.6
Pytanie: Czy obligatoryjnie należy przyjąć, że zapis powyższy 

dotyczy znaków zarówno poziomych jak i pionowych 
wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa 
ruchu?

Stanowisko: Zapis ten dotyczy zarówno znaków pionowych 
i poziomych lub jednego z nich.

9. Tabela nr 4 poz. 1
Pytanie: W przypadku kiedy osoba posiada na egzaminie swój 

strój specjalistyczny z ochraniaczami na kolana 
i łokci, to czy nie musi wykorzystywać tego 
zapewnionego przez WORD ?

Stanowisko: W trakcie egzaminu mogą być wykorzystywane 
ochraniacze dostarczone przez zdającego, jeżeli 
spełniają one swoje zadanie.

USTALENIA WEWNĘTRZNE DLA EGZAMINATORÓW
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10. Tabela nr 10 poz. 8
Pytanie: Według wzoru (rysunku) "punkt pomiaru prędkości" 

został wyznaczony w dwóch miejscach. Czy 
wyznaczenie tego punktu w jednym miejscu będzie 
wystarczające?

Stanowisko: Wystarczy jeden punkt pomiaru prędkości. Pomiar 
dotyczy wyłącznie prędkości najazdowej.

11.
Pytanie: Czy można przeprowadzać egzamin, gdy 

stwierdzono błędy w danych osobowych?
Stanowisko: Nie można przeprowadzić egzaminu w takiej 

sytuacji. W pozycji wynik wpisujemy X.

12.
Stanowisko: W przypadku oceny negatywnej z powodu 2-krotnie 

nieprawidłowo wykonanego pierwszego zadania 
egzaminacyjnego na placu manewrowym i w przypadku 
chęci kontynuacji egzaminu przez kandydata, 
egzaminator wydaje polecenie dotyczące usunięcia 
występujących nieprawidłowości /włącz światła mijania 
czy zapięcie pasów/.

Opracowano przez zespół powołany podczas narady w Zegrzu:
 Dariusz Chyćko

Eligiusz Woźniakowski
 Grzegorz Kliza

 Tomasz Dziuganowski
Grzegorz Matuszewski

Grzegorz Nowak
Adam Klejna



Udzielanie pierwszeństwa 
w ruchu drogowym 

( wybrane aspekty 
kultury zachowań)

(Artykuł Dyskusyjny)

Wstęp

Jednym  z tematów budzących kontrowersje w czasie egzaminów 
jest ocena przez egzaminatorów „ zachowań i komunikacji zdającego 
z innymi  uczestnikami ruchu”. Kontrowersje te występują najczęściej 
wśród zdających, ale są również przyczyną gorących dyskusji w śród 
egzaminatorów.  

W praktyce w pracy egzaminatora „zachowanie się 
i komunikowanie...” to nic innego jak: podejmowanie decyzji przez 
zdającego w przypadku,  gdy inny uczestnik  ruchu - najczęściej  gestem 
ręki lub światłami - udziela pierwszeństwa. Przynajmniej jest to punkt  
wyjścia do analizy problemu. Jego zdiagnozowanie wymaga   szerszego 
opisania zagadnień  w kontekście i merytorycznych  zachowań oraz  
postępowania. Właściwe zachowanie przekłada się na sylwetkę 
przyszłego kierowcy,  a w  konsekwencji  świadczy o kulturze kierowców 
w danym społeczeństwie.

 Uwarunkowania  dotyczące wyżej wymienionej problematyki 

Możemy zadać  sobie pytanie.

 Co leży u podstawa takich, a nie innych zachowań?  Odpowiedz 

UDZIELANIE PIERWSZEŃSTWA
W RUCHU DROGOWYMW RUCHU DROGOWYM

Władysław Drozd

13
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jest prosta - przede wszystkim szkolenie, ponadto  brak systemu  
promującego  elementy kultury zachowań.  System taki powinien 
uwzględniać miedzy innymi :

1. Aspekty  kultury zachowań w kontekście bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.

2. Uwarunkowania  prawne w tym :
- orzecznictwo sądu
- przepisy ruchu drogowego
- instrukcję egzaminowania
- prawo korporacyjne, zwyczajowe itp.

3. Mechanizmy  uwzględniające czynniki związane  z   kulturą 
zachowań  w procesie egzaminowania. 

4. Rola egzaminatora w tym procesie.

Rzeczą oczywistą jest , że czynniki te staja się punktem wyjścia do 
sformalizowania kryteriów  oceny tych zachowań przez egzaminatorów.

Ad1.  Bezpieczeństwo jest nadrzędnym kryterium,  tak w  systemie  
jak i w kryteriach   egzaminowania - to nie podlega dyskusji.

Ad2.  Orzecznictwo  naszych sądów  znacznie różni  się od 
orzecznictwa   w większości    krajów   Europy.

 W Polsce w większości przypadków aspekty o charakterze  
kulturalnym – nie maja wpływu na  orzecznictwo sądowe.  W krajach 
Europy zachodniej są często równoprawnym czynnikiem dowodowym. 
Sytuacja ta wymusza  na kierującym jak i na egzaminatorze stosowanie 
w czasie egzaminu  zasady  ograniczonego zaufania.  Podobna sytuacja 
wynika z instrukcji egzaminowania, która nie uwzględnia w ogóle 
aspektów kulturalnego zachowania, pozostawiając tą decyzję 
egzaminatorowi. Również kodeks drogowy nie sankcjonuje prawa  
zwyczajowego w tym zakresie. Prawo zwyczajowe tworzą sami  
kierowcy,   z czego należy się cieszyć. Kulturalne i merytoryczne 
zachowanie się kierowcy to  jest to,  do czego  powinniśmy zmierzać. 
 W Polsce w większości przypadków aspekty o charakterze  
kulturalnym – nie maja wpływu na  orzecznictwo sądowe.  W krajach 
Europy zachodniej są często równoprawnym czynnikiem dowodowym. 
Sytuacja ta wymusza  na kierującym jak i na egzaminatorze stosowanie 
w czasie egzaminu  zasady  ograniczonego zaufania.  Podobna sytuacja 
wynika z instrukcji egzaminowania, która nie uwzględnia w ogóle 
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aspektów kulturalnego zachowania, pozostawiając tą decyzję 
egzaminatorowi. Również kodeks drogowy nie sankcjonuje prawa  
zwyczajowego w tym zakresie. Prawo zwyczajowe tworzą sami  
kierowcy, z czego należy się cieszyć. Kulturalne i merytoryczne 
zachowanie się kierowcy to  jest to,  do czego  powinniśmy zmierzać. 

Zacznijmy  od przybliżenia sytuacji, które nagminnie występują 
w procesie przeprowadzania egzaminów na kierowców, gdzie mamy do 
czynienia  z wielością zachowań zdających  i różnych zasad  oceny tych 
sytuacji przez egzaminatora. Zadajmy sobie pytanie : Czy tak nadal musi 
być? Czy jednak możemy cos zmienić?

Wybrane przykłady najczęściej występujących zachowań 
zdających  w czasie egzaminu .

„On mnie  puszcza” -  wzrok na egzaminatora, cisza. „On mnie puszcza, 
co mam zrobić..”
„On mnie puszcza - mogę jechać” lub „czy mam jechać..”
„On mnie puszcza jadę.” Przy tym zero reakcji w stosunku do 
uprzejmości kierowcy.

Informacja taka jest formą zabezpieczenia się zdającego z góry 
zaplanowaną  przesłanką, że  egzaminator podejmie decyzje. Krótko 
pisząc,  jest to próba wymuszenia odpowiedzialności  na egzaminatorze.  
W stwierdzeniu takim nie ma najczęściej żadnych informacji, czy  to 
„puszczam” to tylko np... rozładowanie sytuacji drogowej lub gest  
uprzejmości, ale w ramach obowiązującego prawa, czy gest 
uprzejmości,  ale skutkującym  naruszeniem prawa przez zdającego ( Po 
prostu zdający nie ma pierwszeństwa).  Szukamy więc odpowiedzi, jak 
ma się zachować egzaminator  aby to było   wychowawcze , ale prawnie 
neutralne.

 Jakie mamy możliwości: 

- milczenie: sytuacja jest niezręczna zarówno dla zdającego jak i dla 
kierowcy, który ustępuje, sekundy lecą, sytuacja drogowa staje się 
kłopotliwa, mamy „ dziurę decyzyjną”;

- egzaminator spokojnie odpowiada „ ja tylko oceniam - Pan/ Pani  
podejmuje decyzję!” Problem w tym, że czas mija a decyzji nie ma. 

UDZIELANIE PIERWSZEŃSTWA 
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Egzaminator próbuje wyjaśnić sytuacje, sprawa jednak nadal jest nie 
rozstrzygnięta. W tej sytuacji egzaminator musi tez mieć świadomość, że 
ma zrealizować swoje zdanie  tzn.  ocenić i spełnić swoja misję 
kreowania kultury zachowania - przynajmniej ja tak uważam. 

Odpowiedzi prostej na  te pytania nie ma. Każdy z nas ma swój 
sposób . Problem jest to, czy  można  znaleźć złoty środek. 
Potrzebujemy wytycznych, które ułatwią zarówno zdającemu jak 
i egzaminatorowi w podjęciu w miarę szybkiej i trafnej decyzji. 

Uwzględniając następujące priorytety: 

Po pierwsze

 Egzaminator  nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji lecz ocenia.

Po drugie

Odpowiedzialność za podjętą decyzję ponosi zdający, a jeżeli 
podejmie ją egzaminator, to on  bierze odpowiedzialność.

Po trzecie

Egzaminator z życzliwością i zrozumieniem odnosi się do  takiej 
próby kulturalnego zachowania przez zdającego.

Ad 3. 

W Polsce brak wypracowanych i usankcjonowanych form 
uwzględniających  promowanie i sankcjonowanie  aspektów związanych 
z kulturą zachowania kierowców.  Podstawowym  czynnikiem takiej 
sytuacji jest przedstawione  wcześniej unormowania prawne oraz  brak  
systemowych  działań,  tak  na poziomie administracji rządowej jak 
w środowiskach  odpowiedzialnych za kształtowanie sylwetki  kierowcy. 

Uważam, że czas najwyższy podjąć dyskusję  wymuszającą 
wprowadzenie podstawowych zasad postępowania i form 
komunikowania się  w czasie egzaminu ,  co przełoży się na pewno  na 
codzienną praktykę przyszłego kierowcy.
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Ad 4 
Środowisko egzaminacyjne  ma znikomy wpływ na  orzecznictwo 

sądowe w zakresie   aspektów  zachowań „ grzecznościowych”: na 
ustalenie winy w przypadkach zdarzeń losowych. Natomiast  pośrednio 
znaczący wpływ mamy na sankcjonowanie, a nawet wymuszanie    
zachowań  grzecznościowych  poprzez :

a) kreowanie zasad kultury zachowań w oparciu o  czytelne zasady 
postępowania 

b)  interwencję bezpośrednią w czasie egzaminowania w przypadku 
zaistniałych zagrożeń

Aby spełnić pierwszy warunek,  konieczne jest wprowadzenie zasad ich 
stosowania. Zasady te powinny skutkować przede wszystkim:

- skróceniem  do minimum „próżni  decyzyjnej” zdającego;

-ujednolicenie licznie  stosowanych „ gestów” zachowań

- kształtowanie sylwetki kierowcy 

W celu zrealizowania postawionych celów należy podjąć próbę 
ujednolicenia zasad postępowania . Taką  próbę przedstawiam poniżej.

 Zachowania , gesty

 Jako pierwszy bardzo ważny problem,  to skrócenie w czasu trwania  
„próżni decyzyjnej”.  Zdający w czasie egzaminu zobowiązany jest 
odpowiedzieć na uprzejmość drugiego użytkownika ruchu. 
W żadnym przypadku  nie powinien tego robić egzaminator.  Zdający  ma 
do  wyboru  dwie sytuacje :

a) zrezygnowanie  z uprzejmości 

b) skorzystanie z niej i podjęcie jazdy

Propozycja 

a) Jeżeli nie korzystamy z uprzejmości należy dać szybko  informacyjny 
„gest negujący” dłonią np.  prawa dłonią lub głowa.  Prawa  otwartą dłoń 

UDZIELANIE PIERWSZEŃSTWA 
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ustawiamy pionowo i równolegle do szyby palcami do góry,  przesuwana  
poziomo w obydwu kierunkach lub obracając w lewo i prawo głową.

b) Natomiast jeżeli zdający  korzysta z uprzejmości, to   potwierdza  ten 
fakt następującymi gestami:  podnosi jw.  dłoń z lekkim ruchem do 
przodu, co oznacza „ OK” lub  kiwnięciem głowy  wyrażającej 
podziękowanie i podejmuje  i jazdę .

Przedstawiona powyższa propozycja to najczęściej  
i najbardziej kłopotliwa sytuacja, z która mają do czynienia 
egzaminatorzy w czasie przeprowadzania egzaminu. 

Podczas egzaminowania jak również w codziennym życiu 
każdego kierowcy występuje  wiele sytuacji, które dobrze byłoby 
uporządkować, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym, a jednocześnie ułatwiającym nam  życie. 

Przykładem takiej sytuacji jest ta, gdy udzielamy pierwszeństwa 
przejazdu umożliwiając innemu użytkownikowi włączenie się do ruchu. 
Doświadczeni kierowcy zamiast gestu dłonią najczęściej dają znak 
„światłami pulsacyjnymi”  lub potwierdzają  światłami  z wcześniejszym 
gestem dłonią. W czasie egzaminu zdający raczej nie powinien   
korzystać z tej formy bo jest to już forma informacji z wymuszeniem.

Do grupy gestów  zapraszających udzielających pierwszeństwo 
przejazdu jest gest „ proszę” „ ruch dłoni  od kierowcy w kierunku szyby,  
jednocześnie obracając ją wewnętrzną częścią do góry.

Zachowanie takie jest bardzo mile widziane i z przyjemnością 
odbierane  przez użytkowników dróg.

Wśród kierowców istnieją też inne znaki z grupy „sympatycznych”, 
a są to pozdrowienia: 

Znak - pozdrowienie polegający na wyciągnięciu do góry ręki 
w kierunku przedniej szyby - i to też się chwali.

Ciąg dalszy nastąpi…
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Uczestnicy spotkania w Zgierzu  - październik 2012 r.

Zespół ds opracowania wniosków ( od lewej): 
Tomasz Dziuganowski - Kielce; 

Eligiusz Woźniakowski - Zielona Góra; 
Grzegorz Kliza - Lublin; 

Grzegorz Matuszewski -Warszawa; 
Adam Klejna - Częstochowa; 
Grzegorz Nowak - Warszawa
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15-532, Białystok, ul. Wiewiórcza 64
43-316, Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220A
42-200, Częstochowa, ul. Hallera 1
80-067, Gdańsk, ul. Równa 19/21
40-507, Katowice, ul. Francuska 78
25-420, Kielce, ul. Domaszowska 141b
30-728, Kraków, ul. Nowohucka 33a
59-220, Legnica, ul. Bydgoska 30c
20-218, Lublin, ul. Hutnicza 3
18-400, Łomża, ul. Zjazd 21
10-416, Olsztyn, ul. Towarowa 17
45-233, Opole, ul. Oleska 127
07-410, Ostrołęka, ul. Berlinga 2m9
33-104, Tarnów, ul. Okrężna 2F
87-100, Toruń, ul. Polna 109/111
08-110, Siedlce, ul. Składowa 46
16-400, Suwałki, ul. Waryńskiego 24
50-507, Wrocław, ul. Ziębicka 34-38
65-339, Zielona Góra, ul. Nowa 4b
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