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1. Stefa Kukla - członek Rady
2. Grzegorz Kliza - członek Rady
3. Krzysztof Wójcik - wiceprezes Rady
4. Władysław Drozd - członek Rady
5. Dariusz Chyćko - Sekretarz Rady
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9. Marek Płoski - Skarbnik Rady
10. Tomasz Klukowski - członek Rady
11. Edward Kasprzyk - członek Rady
12. Tomasz Dziuganowski - wiceprezes Rady
13. Janusz Baranek - członek Rady
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   W dniach 6-8 grudnia 2013 roku 
w Cedzynie koło Kielc odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Krajowego 
Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandy-
datów na Kierowców i Kierowców. Delegaci 
zebrania dokonali oceny działalności władz 
Stowarzyszenia za okres trzeciej kadencji. 
Dokonano wyboru nowych władz na okres 
kadencji 2013-2017. W skład nowych władz 

krajowych weszli nowi przedstawiciele z oddziałów terenowych. Wszystkim 
przedstawicielom będących we władzach krajowych, ale także we władzach 
poszczególnych oddziałów w okresie minionej kadencji w imieniu Rady Głównej 
Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów oraz własnym składam serdeczne 
podziękowanie za wkład pracy dla Stowarzyszenia i na rzecz Kolegów 
i Koleżanek z całego kraju. Nowym władzom życzę owocnych działań dla dobra 
całego środowiska egzaminatorów.

Uczestnicy zebrania przyjęli szereg uwag i postulatów jako wytycznych 
do działań Rady Głównej w nowej kadencji. Do najważniejszych należy zaliczyć:

1) czynne uczestniczenie w zakresie zmian przepisów normatywno-prawnych 
dotyczących statusu egzaminatora w procesie rozpatrywania skarg na 
przebieg i wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy, ale także 
ukrócenia możliwości administracyjnego pozbawienia prawa 
wykonywania zawodu egzaminatora;

2) nawiązanie kontaktów z przedstawicielami urzędów marszałkowskich 
w sprawie organizacji wymiany informacji dotyczących systemu 
egzaminowania;
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WPROWADZENIE
Henryk Radomski- Prezes RG KSE



3) podjęcie szeroko zakrojonych prac inicjujących aktywizację środowiska 
egzaminatorów, w tym przede wszystkim członków Stowarzyszenia 
w zakresie podnoszenia własnych kompetencji, rozszerzania wiedzy 
merytorycznej i praktycznej w zakresie wykonywanego zawodu;

4) czynna integracja środowisk związanych z procesem kształcenia 
kandydatów na kierowców poprzez wielopłaszczyznowy system 
podnoszenia umiejętności. 

Szczegóły znajdziecie Koleżanki i Koledzy w kolejnych artykułach 
niniejszego biuletynu.

Rok 2012 dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego – pod 
względem ekonomicznym był ostatnim rokiem korzystnym dla ich dobrego 
funkcjonowania. 

Rok 2013 przyniósł gwałtowny spadek co do ilości osób szkolonych 
i egzaminowanych. Spadek ten oscyluje w granicach 50% w stosunku do lat 
poprzednich, określanych mianem „dobrych”. Główną przyczyną jest czynnik 
demograficzny. Spadek urodzeń zapoczątkowany w połowie lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, jest widoczny obecnie. Jeżeli potwierdzą 
się prognozy demograficzne, to sytuacja ta potrwa jeszcze wiele lat. Powstające 
nowe oddziały ośrodków egzaminowania w powiatach pogorszą sytuację 
ekonomiczną obecnie funkcjonujących WORD-ów. 

Niepokoi nas również nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz ustawy o kierujących pojazdami. W pierwszym przypadku nowela dotyczy 
wprowadzenia przepisu nadającego pierwszeństwo pieszego przed pojazdem 
nie tylko, gdy pieszy jest już na przejściu, ale również gdy ma zamiar wejść na 
przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem. 

W drugim przypadku wprowadzenia do egzaminu państwowego na 
prawo jazdy elementu sprawdzającego praktyczne umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy. Konieczność wprowadzenia tych zmian jest uzasadniona  
dużą liczbą zabitych i rannych na naszych drogach. 

WPROWADZENIE
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Niekorzystnym zjawiskiem jest eliminowanie obowiązku szkolenia 
teoretycznego w zakresie uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami. 
Z punktu widzenia praktyka wydaje się też, że ustawodawca nie przemyślał do 
końca konsekwencji wynikających z nadawania uprawnień w zakresie kat. A1 
prawa jazdy bez przeszkolenia i sprawdzenia umiejętności kandydatów, tym 
wszystkim, którzy posiadają kat. B prawa jazdy.

Oby moje obawy były płonne, a poziom bezpieczeństwa użytkowników 
dróg był z każdym nowym przepisem legislacyjnym na coraz to wyższym 
poziomie. 

Z poważaniem, 

Henryk Radomski

Prezes Rady Głównej 
Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów

WPROWADZENIE
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RELACJA Z WYBORÓW
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opracował Dariusz Chyćko

nowej Rady Głównej KSE w kadencji 2013-2017nowej Rady Głównej KSE w kadencji 2013-2017

Szanowni Koledzy, 

Rozpoczęła się nowa kadencja władz Stowarzyszenia. Na Walnym 
spotkaniu Delegatów w dniach 06-08 grudnia 2013 roku w Cedzynie przybyło 29 
delegatów. W ciągu 2 dni wybraliśmy Radę Główną, Komisję Rewizyjną oraz Sąd 
Koleżeński. W ramach obrad ustalono plan działania oraz wytyczono zadania do 
realizacji w powierzonym sobie czasie. 

Obecna Rada Główna przejęła władzę w trudnych dla środowiska 
egzaminatorów czasach. Oczywiście nie zwalnia to z realizacji uchwalonego 
planu pracy i już teraz wiadomo, że będzie to wymagało szczególnego wysiłku ze 
strony całego Stowarzyszenia, wszystkich członków rozsianych po kraju. 

Do nowych władz dołączyli koledzy między innymi z Warszawy, Lublina, 
Suwałk, Krakowa, nastąpiły zmiany w określaniu głównych celów i ludzi, którzy 
będą realizować powierzone im zadania. Łatwo nie będzie, ale egzaminatorzy są 
znani z tego, że potrafią się zmobilizować w najtrudniejszych warunkach, jakich 
dostarcza im zrządzenie losu. 

Członkowie Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów: 

Henryk Radomski 

     Prezes RG KSE obecnej kadencji jak również 
poprzedniej, wieloletni pracownik WORD 
Olsztyn, egzaminator nadzorujący; w latach 
2006-2009 członek Komisji Weryfikacyjnej 
Kandydatów na Egzaminatorów; inicjator 
powstania Stowarzyszenia.
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Krzysztof Wójcik

     Wiceprezes RG KSE, egzaminator 
nadzorujący w WORD Warszawa, autor wielu 
publikacji w branżowych pismach i portalach 
internetowych; zwolennik zacieśnienia 
współpracy środowiska egzaminatorskiego 
i instruktorskiego oraz przeciwnik sztuczności 
w egzaminowaniu.

Tomasz Dziuganowski 

     Wiceprezes RG KSE, egzaminator WORD 
Kielce, audytor KRA.

Eligiusz Woźniakowski 

     Wiceprezes RG KSE, egzaminator WORD 
Zielona Góra, audytor KRA.

RELACJA Z WYBORÓW
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Dariusz Chyćko 

     Sekretarz RG KSE, egzaminator WORD 
Lublin, od 7 lat w zawodzie, współwydawca 
biuletynu Egzaminator, twórca portalu 
www.kse-egzaminator.pl; audytor.

Marek Płoski 

     Skarbnik RG KSE, egzaminator WORD 
Olsztyn, rzeczoznawca w zakresie moto-
ryzacji, biegły sądowy w zakresie zdarzeń 
w RD.

Grzegorz Kliza 

     Członek RG KSE, egzaminator WORD 
Lublin, audytor KRA, znawca przepisów RD.

ŻYCIE STOWARZYSZENIA
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Stefan Kukla 

     Członek RG KSE, egzaminator nadzorujący 
WORD Siedlce.

Edward Kasprzyk 

     Członek RG KSE, egzaminator WORD 
Bielsko – Biała. 

Janusz Baranek 

     Członek RG KSE, egzaminator MORD 
Kraków.

RELACJA Z WYBORÓW
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Władysław Drozd

     Członek RG KSE, prezes Rady Audytorów, 
autor wielu publikacji z zakresu ruchu drogo-
wego, inicjator powstania Stowarzyszenia, 
wieloletni prezes RG KSE w poprzednich 
kadencjach.

Marcin Matecki 

     Członek RG KSE, egzaminator nadzorujący 
WORD Warszawa, audytor KRA,  redaktor 
naczelny biuletynu Egzaminator.

Tomasz Klukowski 

     Członek RG KSE, egzaminator nadzorujący 
WORD Suwałki

ŻYCIE STOWARZYSZENIA
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W skład Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzą:
( w kolejności na zdjęciu od lewej)

Janusz Szymczyk - wiceprzewodniczący

Henryk Adles - sekretarz

Krystyna Tumulka - członek

 Marcin Biela - członek

Andrzej Kozłowski - Przewodniczący
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W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą:
( w kolejności na zdjęciu od lewej)

Krzysztof Szczerbak - sekretarz

Jan Liberacki - członek

Dariusz Pykało - wiceprzewodniczący

Krzysztof Wróblewski - Przewodniczący

Grzegorz Szczerepa - członek 

ŻYCIE STOWARZYSZENIA
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Podstawowe założenia dotyczące pracy RG KSE w kadencji 2013-2017 
zawarte są w uchwale:

UCHWAŁA Nr 11/W/2013

WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW

KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA EGZAMINATORÓW KANDYDATÓW 
NA KIEROWCÓW I KIEROWCÓW

z dnia 07 GRUDNIA 2013 r.

w sprawie: wytycznych do działań Rady Głównej KSE w kadencji 2013 - 2017.

§ 1

Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia zobowiązuje Radę Główną do:

1. zwołania w pierwszym kwartale 2016 r Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Delegatów KSE;

2. prowadzenia prac zmierzających do zmian w Statucie Stowarzyszenia;

3. nawiązania kontaktów z redakcjami pism branżowych związanych z 
BRD, szkoleniem kierowców, itd, w celu popularyzacji osiągnięć KSE, 
wymiany doświadczeń oraz krzewienia wiedzy w zakresie BRD;

4. kontynuowania działań w zakresie zmian przepisów normatywno 
prawnych dotyczących zmiany statusu egzaminatora w procesie 
rozpatrywania skarg na przebieg i wynik egzaminu państwowego na 
prawo jazdy oraz możliwości administracyjnego pozbawiania prawa 
wykonywania zawodu egzaminatora;

5. kontynuacji prac nad projektem powołania do życia Samorządu 
Zawodowego Egzaminatorów;

PLAN PRACY NOWEJ
Dariusz Chyćko

Rady Głównej KSE w kadencji 2013-2017Rady Głównej KSE w kadencji 2013-2017
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6. organizacji przynajmniej raz w roku spotkań szkoleniowo – 
integracyjnych przedstawicieli oddziałów KSE;

7. zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw transportu wniosków 
dotyczących zasad egzaminowania kierowców; 

8. nawiązania kontaktów z przedstawicielami urzędów marszałkowskich 
w sprawie organizacji  wymiany informacji dotyczących systemu 
egzaminowania;

9. rozpoczęcia działań w celu wydania monografii egzaminatorów;

10. prowadzenia prac związanych z działalnością szkoleniowo-edukacyjną 
dla środowisk związanych z uzyskiwaniem uprawnień do kierowania 
pojazdami ;

11. kontynuowania wydawania periodyku „Egzaminator”.

§ 2

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem uchwalenia.

----------------------------------//---------------------------------

ŻYCIE STOWARZYSZENIA
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LIST DO PANI PREMIER
SPOTKAJMY SIĘ... I KOMENTARZSPOTKAJMY SIĘ... I KOMENTARZ

List do Pani Premier….

Zamieszczamy poniżej treść listu, jaki przygotowaliśmy i wysłaliśmy do 
Pani Elżbiety Bieńkowskiej, obecnie Minister Infrastruktury i Rozwoju. 

Pani Premier zupełnie inaczej niż poprzednie władze interesuje się 
środowiskami, które wchodzą w zakres jej kompetencji. Jej osobiste 
zaangażowanie oraz styl pracy daje możliwość prezentacji naszego środowiska 
i nurtujących nas problemów z zakresu procesu egzaminowania 
i przygotowania przyszłych kierowców na naszych drogach. 

Podczas spotkania Rady Głównej KSE w Warszawie w dniu 8 lutego 2014 
przyjęto projekt, w którym wyrażono konieczność podjęcia działań związanych 
z nawiązaniem szerszej współpracy ze środowiskami legislacyjnymi. Pierwszym 
elementem projektu było przygotowanie listu intencyjnego do Pani Premier 
i spotkanie z przedstawicielami ministerstwa. 

List został wysłany w dniu 14 kwietnia 2014. O postępach w tej sprawie 
będziemy Was informować.

Na dzień druku biuletynu tj. 26 czerwca 2014 nie otrzymaliśmy żadnej 
odpowiedzi ze strony Pani Premier

opr. Dariusz Chyćko – Sekretarz RG KSE

_
_

Dariusz Chyćko



 
 

Olsztyn, dnia: 14-04-2014

 

 

Szanowna Pani Premier,

 
 

Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów zwraca się z 

uprzejmą prośbą do Pani Premier,

 

o  spotkanie w celu przedstawienia propozycji 

współpracy,

 

oraz analizy stanu sytuacji w szkoleniu i egzaminowaniu przyszłych 

kierowców w kontekście kształtowania

 

europejskich zasad bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 

Jako środowisko jesteśmy jedną z najlepiej merytorycznie 

przygotowanych grup zawodowych w zakresie
 

przygotowania i oceny systemu 

kształcenia oraz sprawdzania kompetencji użytkowników polskich dróg. Mając na 

uwadze obecny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wymagania, jakie stawia 

przed nami Unia Europejska,
 

jak również tragiczne
 

statystyki z polskich dróg, 

jesteśmy zdeterminowani do podjęcia szeroko idących zmian w zakresie 

przygotowania, kształcenia

  

i  egzaminowania kierowców i kandydatów na 

kierowców.  Chcemy swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami

 

wspierać 

kierowany przez Panią resort. Egzaminatorzy, jako  jedna z nielicznych grup 

zawodowych związanych z ruchem drogowym, mają możliwość obiektywnej oceny 

poziomu umiejętności kierowców,

 

bez konieczności uwzględniania ekonomicznej 

strony działalności.

  

Na pierwszym spotkaniu chcielibyśmy podjąć

 

dyskusję dotyczącą oceny 

faktycznego stanu systemu kształcenia i egzaminowania kandydatów na kierowców w 

aspekcie bezpieczeństwa na polskich drogach, oraz przedstawić propozycje 

konstruktywnych zmian w zapisach ustawowych i rozporządzeniach w sprawie osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Proponujemy stworzenie merytorycznego zespołu, którego celem będzie 

rzeczywista poprawa istniejącego

 

już

 

prawa w szerokim zakresie  tak, aby podnieść 

bezpieczeństwo na drogach w aspekcie praktycznym, a nie tylko w zakresie formalno-

ekonomicznym firm i grup lobbystycznych.

 

 

Pismo nr: 1/04/2014

 

Pani Wicepremier

 

Elżbieta Bieńkowska

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju
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Obecną Ustawę o kierujących pojazdami (przed jej ostatecznym 

uchwaleniem) wycofywało kilka rządów. Odrzuciły ją rządy premierów: L. Milera, J. 

Kaczyńskiego, D. Tuska. W 2011 roku  została ona  nagle przyjęta. Niemal od 

początku zaczęto ją poprawiać. Prof. Elżbieta Mączyńska powiedziała cyt: „..niektóre 

przepisy przypominają źle zszyty patchwork, do którego poszczególne grupy 

interesów doszywają własne kawałki materiału …”. 

 

Doskonale to widać przy obecnych próbach naprawiania Ustawy o 

kierujących pojazdami. Grupy lobbystyczne

 

związane ze szkoleniem kierują się 

przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym, co w konsekwencji prowadzi do 

pomijania najistotniejszych zagadnień zawartych w zapisach legislacyjnych, mających 

przede wszystkim służyć obywatelom w rozwoju poczucia bezpieczeństwa i braku 

zagrożeń . Zauważamy niepokojącą tendencję grup interesów, powiązanych z 

ośrodkami szkoleń do działań zmierzających w kierunku obniżania poziomu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Trudno się dziwić działaniom,

 

których zadaniem 

jest bilansowanie rachunku ekonomicznego firmy. Rozwiązaniem tych problemów  

nie może być ani obniżanie kompetencji uczestnika ruchu drogowego, ani 

zmniejszanie zakresu jego umiejętności i świadomości,  czy też ignorowanie 

niechlubnych statystyk dotyczących polskich kierowców. Marginalizowanie znaczenia 

głosu specjalistów związanych z zawodem egzaminatora, policjanta, inżynierów ruchu 

drogowego, wydziałów nadzoru pracy ośrodków egzaminowania w jednostkach 

samorządowych,

 
w dyskusji o bezpieczeństwie ruchu drogowego, stało się niechlubną 

praktyką środowisk mających wpływ na kształtowanie rozwiązań legislacyjnych w 

naszym kraju. 

 
Pani Premier, obowiązujące prawo wymaga poprawy i zmian, ale poprawy 

na bazie dyskusji merytorycznej.

 

Jesteśmy przekonani, że Pani i grupa ludzi w ramach 

ministerstwa podejmie zdecydowane działania, zmierzające do poprawy obecnego 

stanu rzeczy, w oparciu o wypracowane nowe rozwiązania w proponowanym zespole 

czy zespołach. 

 

Uczestnicząc w ostatnich pracach podkomisji do

 

spraw zmian w 

obowiązującej ustawie o kierujących, odnieśliśmy wrażenie, że nadrzędnym aspektem 

prac są interesy grup biznesu, a nie cele, jakie przyświecały powstawaniu komisji. 

Jesteśmy przekonani o możliwości przekierowania idących w niewłaściwym kierunku 

prac nad ustawą i ukształtowaniu z Pani udziałem nowej jakości w podejściu do 

tematów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wymaga tego od nas stan 

obecny warunków ruchu drogowego jak i dyrektywy Unii Europejskiej.

 

LIST DO PANI PREMIER
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Egzaminatorzy oraz ośrodki ruchu drogowego stoją na straży jakości 

umiejętności kandydatów na kierowców, a co za tym idzie są między innymi 

odpowiedzialni za bezpieczeństwo na drodze. W świetle tragicznych wydarzeń na 

polskich drogach ostatnich miesięcy ważne jest, by ludzie posiadający rozległą wiedzę 

i doświadczenie byli współautorami przepisów prawa, które między innymi dotyczą 

zakresu ich obowiązków i kompetencji.  

 

W kontekście powyższych implikacji, kuriozalnie brzmi

 

pytanie jednego z 

posłów, które zostało postawione w interpelacji, cyt: 

 

„czy nie można obniżyć 

kryteriów egzaminu na prawo jazdy, bo ciężko go zdać?”. Zdecydowana, negatywna 

odpowiedź przedstawiciela ministerstwa infrastruktury daje nadzieję  na zmianę 

kierunku działania ludzi odpowiedzialnych za prace legislacyjne ministerstwa.  Zmian 

wymaga system szkolenia i egzaminowania, system podnoszenia kwalifikacji dla 

obecnych uczestników ruchu drogowego, system edukacji,  kształtowania 

świadomości i odpowiedzialności polskiego społeczeństwa. 

 

 

W związku z powyższymi zagadnieniami jako przedstawiciele Rady Głównej 

Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców, 

wnosimy o możliwość spotkania z Panią Premier i przybliżenia zagadnień nurtujących 

środowisko egzaminatorów w Polsce.  

 Z poważaniem 

 Prezes Rady

 

Głównej

 
  Krajowe Stowarzyszenie

 

Egzaminatorów

 

 
 
 
 
 
 
 

Adres do korespondencji: 

 

Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów oddział Zielona Góra

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze

 

ul. Nowa 4b

 

65-339 Zielona Góra

 

 Henryk Radomski
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Przejazd przez 
skrzyżowanie dwupoziomowe

     Na wstępie spróbujmy określić co to 
w ł a ś c i w i e  j e s t  s k r z y ż o w a n i e  
dwupoziomowe. Sięgając do ustawy 
o drogach publicznych możemy 
p r z e c z y t a ć ,  ż e  s k r z y ż o w a n i e  
wielopoziomowe to: “krzyżowanie się 
lub połączenie dróg publicznych na 
różnych poziomach, zapewniające 
pełną lub częściową możliwość wyboru 
kierunku jazdy (węzeł drogowy) lub 

krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające wybór kierunku 
jazdy (przejazd drogowy);”. W przedstawionej definicji możemy rozróżnić dwa 
rodzaje skrzyżowań wielopoziomowych - węzły drogowe oraz przejazdy 
drogowe. Węzły drogowe umożliwiają zmianę kierunku na skrzyżowaniu, 
natomiast przejazdy drogowe nie, czyli może to być np. przejazd pod wiaduktem 
drogą dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku z dopuszczalną 
prędkością 80 km/h, co niewiele ma wspólnego z zachowaniem szczególnej 
ostrożności oraz oceną potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń towarzyszącym 
pokonywaniu skrzyżowania. W nazwie zadania egzaminacyjnego użyte zostały 
słowa “wjazd i zjazd” co mogłoby sugerować, że przejazd mógłby odbywać się 
wiaduktem ponad inną drogą, jednak to również w żadnym stopniu nie daje 
nam możliwości sprawdzenie opisanych wcześniej umiejętności przejazdu 
przez skrzyżowanie. W tym rozumieniu element związany z wjazdem i zjazdem 
równie dobrze możemy zrealizować podczas zadania “jazda drogami 
dwukierunkowymi”, które powinny posiadać wzniesienia i spadki. Skoro 
zadanie, jak sama nazwa wskazuje, ma dotyczyć przejazdu przez skrzyżowanie 
to powinniśmy odzwierciedlić warunki towarzyszące przejazdowi przez 
skrzyżowanie oraz dążyć do oceny wszystkich zachowań, które takiemu 
przejazdowi towarzyszą. Niezrozumiałe z dydaktycznego punktu widzenia 
byłoby tworzenie odrębnego zadania nazwanego “Przejazd przez skrzyżowania 
dwupoziomowe (wjazd i zjazd)”, a polegającego na przejechaniu prostym 

praca zespołowa KSE Oddział Warszawa pod przewodnictwem Marcina Mateckiego
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odcinkiem drogi wiaduktem nad inną drogą.Jeśli sięgniemy do ustawy Prawo 
o ruchu drogowym to znajdziemy pojęcie skrzyżowania, które w myśl art. 2 
ustawy określane jest jako “przecięcie się w jednym poziomie dróg mających 
jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi 
przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy 
przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą 
stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą 
wewnętrzną;”. Łącząc te dwie definicje możemy odnieść wrażenie graniczące 
z pewnością, że skrzyżowanie dwupoziomowe to nic innego jak węzeł drogowy 
krzyżujący lub łączący drogi na różnych poziomach, zapewniające pełną lub 
częściową możliwość wyboru kierunku jazdy.

     Mając na uwadze powyższe, zadanie to będzie miało na celu sprawdzenie 
umiejętności wjazdu lub zjazdu z jednej drogi na drugą. Wiąże się to z ogólną 
oceną i zrozumieniem budowy tego typu skrzyżowań potrzebną do tego, by 
w sposób właściwy wybrać odpowiedni wjazd lub zjazd na inną drogę. 
Egzaminator podczas wykonywania tego zadania oceni prędkość oraz sposób 
używania mechanizmów sterowania pojazdem podczas zjazdu jak również 
odpowiednie włączenie się w strumień pojazdów jadących drogą, na którą 
zdający zamierza wjechać, gdzie umiejętność podejmowania decyzji oraz 
dynamika jazdy może mieć kluczowe znaczenie. Prawidłowy zjazd to unikanie 
jazdy na tak zwanym “luzie” lub na wciśniętym sprzęgle, odpowiedni bieg oraz 
hamowanie silnikiem to najlepsze rozwiązanie na długim spadku. Należy 
pamiętać, że zjazdy często są uformowane w ostre zakręty, które ze względu na 
umieszczone tam ekrany dźwiękochłonne lub urządzenia bezpieczeństwa, nie 
są w pełni widoczne.  Nadmierna prędkość podczas takiego zjazdu połączona 
z brakiem dostatecznej widoczności zakrętu może doprowadzić do sytuacji 
niebezpiecznej i tym samym do przerwania egzaminu z wynikiem negatywnym. 
Jednak najbardziej istotny element tego zadania zarówno podczas zjazdu jak 
i wjazdu to wspomniane już wcześniej włączenie się w strumień pojazdów 
jadących drogą, na którą zamierzamy wjechać. Tu zdający musi wykazać się 
umiejętnością właściwej oceny sytuacji, podjąć odpowiednią decyzję i sprawnie 
ją wykonać. Istotną kwestią podczas procesu szkolenia powinno być 
przekazanie kursantowi umiejętności rozpoznawania czy dane skrzyżowanie 
posiada pas włączania czy też nie. W zależności od tego czy na skrzyżowaniu 
będzie miał do dyspozycji pas włączania czy nie, oceniając odległość i prędkość 
innych pojazdów będzie musiał podjąć takie działanie, które umożliwi 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
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bezpieczny i sprawny wjazd na drogę z pierwszeństwem przejazdu, często przy 
ograniczonej widoczności. Wielokrotnie na egzaminie zdający niewłaściwie 
wykorzystują wspomniany pas włączania. Często dojeżdżają do jego końca 
i dopiero tam zaczynają obserwować drogę w lusterku i oczekują na możliwość 
wjazdu na pas sąsiedni. Zachowanie takie często doprowadza do nieustąpienia 
pierwszeństwa pojazdom poruszającym się pasem ruchu na który zamierzamy 
wjechać. Zbyt duża różnica prędkości między pojazdami uniemożliwia 
bezpieczne wykonanie tego manewru. Rozwiązanie wydaje się bardzo proste. 
Wszystko sprowadza się do zminimalizowania różnicy prędkości pomiędzy 
pojazdem egzaminacyjnym, który porusza się po pasie “rozbiegowym” i tym, 
który jedzie pasem sąsiednim. Zdający od samego początku powinien 
kontrolować sytuację w lusterku, by odpowiednio wcześniej zaplanować 
zmianę pasa ruchu, obrać prędkość zbliżoną do prędkości innych pojazdów 
i w odpowiednim momencie wykonać zamierzony manewr. Podobne błędy 
możemy zauważyć na pasie ruchu, który sprowadza nas do zjazdu na inną drogę. 
Odpowiednie wykorzystanie pasa wyłączania jest równie istotne, szczególnie 
gdy poruszamy się drogą o podwyższonej dopuszczalnej prędkości. Instruktorzy 
powinni uczulić kursantów, by wykorzystywali ten pas do wytracania prędkości 
przed zjazdem na inną drogę. Zdający, którzy nie znają tych zasad hamują na 
pasie ruchu przeznaczonym do jazdy na wprost i gdy już zmusili wszystkich 
jadących z tyłu do hamowania, spokojnie i beztrosko wjeżdżają na pas 
wyłączania. Jest to zachowanie naganne, skutkujące błędem na egzaminie, 
a skrajnych okolicznościach doprowadzające do jego zakończenia.

Rekapitulując, zdający musi pamiętać o prędkości podczas zjazdu, 
właściwym doborze biegów, uwzględnić brak widoczności zakrętów, właściwie 
wykorzystać pas włączania oraz sprawnie i bezpiecznie wjechać na drogę, po 
której poruszają się inne pojazdy. Egzaminator oceni te wszystkie elementy 
pozytywnie jeśli zachowanie osoby egzaminowanej podczas zjazdu lub wjazdu 
na skrzyżowaniu dwupoziomowym będzie nosiło znamiona bezpiecznej, 
przemyślanej i roztropnej jazdy.

Mając na uwadze specyficzny rodzaj budowli prawodawca ograniczył 
konieczność realizacji tego zadania do skrzyżowań oddalonych od placu 
manewrowego ośrodka egzaminowania nie dalej niż 2.5 km. To sprawia, że 
w wielu ośrodkach w Polsce to zadanie może nie być realizowane podczas 
egzaminu państwowego. Jednak wciąż rozwijająca się infrastruktura drogowa 

_____

_____
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w naszym kraju może spowodować, że takich skrzyżowań będzie coraz więcej. 
Poruszając aspekty tego konkretnego zadnia chciałbym wspomnieć o jeszcze 
jednej, nie mniej istotnej kwestii. Rozwój infrastruktury spowodował również, 
że coraz więcej innych manewrów odbywa się przy wyższych prędkościach, co 
w obecnej chwili przysparza osobom zdającym dużo trudności. Uważam, że 
podczas egzaminu państwowego zwiększenie nacisku na zadania i manewry 
wykonywane przy wyższych prędkościach jest w obecnej chwili niezbędne. 
Powstawanie coraz to nowszych odcinków autostrad i dróg ekspresowych, nie 
rzadko przebiegających w granicach miast, nakłada na nas obowiązek dołożenia 
wszelkich starań by młody kierowca po ukończonym kursie i zdanym egzaminie 
państwowym był właściwie przygotowany do warunków drogowych jakie na 
niego czekają. Opisany wyżej przykład korzystania z pasów włączania lub 
wyłączania to tylko jeden z elementów korzystania z dróg “szybkiego ruchu”, 
który powinien obowiązkowo zagościć w programie szkolenia dobrego 
instruktora.

KSZTAŁECENIE USTAWICZNE
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HAMOWANIE

Hamowanie do zatrzymania 
we wskazanym miejscu

     W dzisiejszym artykule chciałbym przypomnieć o wciąż po macoszemu 

traktowanym zadaniu egzaminacyjnym “Hamowanie do zatrzymania we 

wskazanym miejscu”. Coraz więcej zdających wykazuje zrozumienie istoty tego 

zadania jednak na egzaminie jeszcze wiele osób ma z nim problemy. Jakkolwiek 

zadanie to dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy to chciałbym opisać je na 

przykładzie kat. A. Zadanie to ma na celu sprawdzenie umiejętności zatrzymania 

pojazdu niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jakim 

jest np. zatrzymanie w celu wysadzenia pasażera lub jego zabrania. Musi ono 

być wykonane zgodnie z techniką kierowania pojazdem, czyli zdający powinien 

hamować w sposób łagodny i przewidywalny dla innych kierujących. 

Instruktorzy powinni uwrażliwić kursantów na to, by nie mylili tego zadania 

z hamowaniem wykonywanym w sytuacjach awaryjnych, co nierzadko ma 

miejsce na egzaminie państwowym. Oczywiście egzaminator starannie dobiera 

miejsce do wykonania tego zadania, lecz zaskakujące hamowanie awaryjne 

w momencie, gdy egzaminator spodziewa się spokojnego i płynnego 

hamowania może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Należy również pamiętać, aby nie doprowadzić do 

unieruchomienia silnika podczas zatrzymania. Jak wspomniałem wcześniej 

zadanie to musi być wykonane zgodnie z techniką kierowania więc wszystkie 

zachowania i czynności prezentowane przez osobę zdającą powinny być zgodne 

praca zespołowa KSE Oddział Warszawa pod przewodnictwem Marcina Mateckiego
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z zasadami szeroko pojętej techniki jazdy. Pomimo tego, że egzaminator 

wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu np. na wysokości (obok) elementu 

infrastruktury lub obiektu przydrożnego to osoba egzaminowana musi 

pamiętać, aby zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami ruchu drogowego. A więc 

zatrzymanie to będzie się wiązało z koniecznością spokojnego zatrzymania 

pojazdu jak najbliżej krawędzi jezdni i równolegle do niej. Należy w tym miejscu 

zwrócić uwagę na sformułowanie “jak najbliżej”, które jednoznacznie określa 

miejsce zatrzymania motocykla i nie pozwalają na szeroką tolerancję w zakresie 

odstępu od krawędzi jezdni. W przepisie ustawy Prawo o ruchu drogowym 

dotyczącym zatrzymania pojazdu na jezdni celowo nie zostało użyte słowo 

“możliwie” blisko lub “przy” krawędzi jezdni, aby nie ulegał wątpliwości fakt, iż 

każde zatrzymanie pojazdu na jezdni w niewielkim nawet odstępie od jej 

krawędzi może utrudnić ruch pojazdom lub innym uczestnikom ruchu. 

Konieczność sprawdzenia powyższych umiejętności skłania do zastanowienia 

się nad sensem wykonywaniem tego zadania na placu manewrowym ośrodka 

egzaminowania (ciągle jeszcze metoda ta jest dopuszczona przepisami 

prawnymi), gdzie poza zatrzymaniem pojazdu w określonym miejscu 

wskazanym przez egzaminatora żadne inne umiejętności nie zostaną 

sprawdzone. Zasadnym z punktu widzenia oceny kwalifikacji osoby zdającej 

wydaje się być wykonanie tego zadania w ruchu drogowym. Przecież egzamin 

powinien być odzwierciedleniem realnej jazdy w ruchu drogowym a nie 

sztucznym i czysto formalnym wypełnieniem obowiązku wynikającego 

z przepisu prawnego. Skoncentrujmy się więc na opisie tego zadania 

wykonywanego w ruchu miejskim.
Egzaminator wydaje osobie zdającej polecenie wykonania tego zadania 

odpowiednio wcześniej tak, aby mogła rozpędzić pojazd. Pamiętajmy, że 

zadanie to musi być wykonane od prędkości co najmniej 50 km/h. Powinien, 

jeśli oczywiście z jego punktu widzenia jest to istotne, określić stronę jezdni, po 

której zatrzymanie ma nastąpić. Jeśli tego nie zrobi musi się liczyć z tym, że 

osoba egzaminowana może wykonać zatrzymanie po lewej stronie jezdni, 

oczywiście przy zachowaniu warunków, w których takie zatrzymanie może 

nastąpić, czyli na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na 

dwukierunkowej o małym natężeniu ruchu. Osobiście uważam, że zadnie to 

powinno być tak sformułowane, by zdający mógł samodzielnie podjąć decyzję, 

w którym miejscu zatrzymać pojazd przy uprzednim określeniu przez 

egzaminatora, że zatrzymanie ma nastąpić, na przykład na określonej drodze 
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lub jej odcinku. Pozwoliłoby to na sprawdzenie dodatkowych umiejętności 

związanych ze świadomym wyborem bezpiecznego i zgodnego z przepisami 

miejsca do zatrzymania pojazdu. Wracając do tematu, nasuwa się pytanie czy 

pomimo zjechania do prawej lub lewej krawędzi i zatrzymania pojazdu 

równolegle do niej powinniśmy użyć kierunkowskazu. Przepisy szczegółowe nie 

nakładają obowiązku użycia kierunkowskazu zarówno podczas zjeżdżania do 

prawej strony podczas zatrzymania jak i podczas ruszania, gdy motocykl zbliża 

się do środka pasa ruchu. Jednak zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym uczestnik ruchu musi unikać wszelkiego działania, które mogłoby 

spowodować zagrożenie lub utrudnienie ruchu, a jak wiemy, przez działanie 

należy rozumieć również zaniechanie. Tak więc, użycie kierunkowskazu przez 

osobę zdającą będzie z pewnością działaniem na rzecz bezpieczeństwa 

i dodatkowym plusem w ocenie egzaminatora.
Jak już wiadomo takie zatrzymanie nie wynika z przepisów lub 

warunków ruchu drogowego więc rozpoczynając jazdę jesteśmy włączającymi 

się do ruchu. Musimy pamiętać, że skoro włączamy się do ruchu to ciąży na nas 

obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim innym jego uczestnikom. 

Egzaminator przywiązuje dużą wagę do prawidłowości włączenia się do ruchu 

przez osobę zdającą po uprzednim zatrzymaniu. Osoba zdająca powinna 

bacznie obserwować otoczenie pojazdu przed ruszeniem z miejsca. Mając na 

uwadze małe lusterka motocykla i ogromne martwe pole jakie towarzyszy tego 

rodzaju pojazdowi osoba zdająca powinna obrócić głowę w stronę jezdni 

i upewnić się, że będzie mogła spokojnie włączyć się do ruchu. Należy w tym 

miejscu zaznaczyć, że jeśli zdający nie wykona wcześniej pewnych czynności to 

owe ruszenie będzie bardzo utrudnione. Bardzo ważną rzeczą podczas 

hamowania motocyklem jest redukcja biegów. Jeśli zatrzymamy motocykl np. 

na 4 biegu to zredukowanie przełożeń do jedynki będzie bardzo trudne 

a niekiedy wręcz niemożliwe bez przepchnięcia motocykla z jednoczesnym 

manipulowaniem dźwignią zmiany biegów i sprzęgłem. Takie zachowanie na 

drodze może utrudnić ruch innym uczestnikom, a sam zdający narazi się na 

krytyczną ocenę egzaminatora. Nieprawidłowo wykonane hamowanie do 

zatrzymania we wskazanym miejscu potraktowane zostanie jako błąd (np. 

zatrzymanie nastąpiło na środku jezdni lub pasa ruchu, było to hamowanie zbyt 

gwałtowne lub nie nastąpiło we wskazanym miejscu). Nieprawidłowe 

włączenie się do ruchu osoby zdającej bez następstwa, jakim jest nieustąpienie 

pierwszeństwa, potraktowane będzie jako błąd odznaczony w arkuszu 
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przebiegu egzaminu jako nieprawidłowo wykonane zadanie “włączanie się do 

ruchu”. Jeżeli osoba nie ustąpi pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się 

do ruchu, narażając na niebezpieczeństwo siebie i innych, egzamin zostanie 

przerwany z wynikiem negatywnym. Mam nadzieję, że powyższy opis pomoże 

osobom zdającym poprawnie wykonać to hamowanie na egzaminie 

państwowym, instruktorów uwrażliwi na zagrożenia związane z niewłaściwym 

wykonaniem zadania, a egzaminatorów przekona do wyboru odpowiedniego 

miejsca do realizacji tego elementu programu egzaminacyjnego, by 

sprawdzone zostały wszystkie umiejętności, które będą potrzebne zdającym 

w późniejszej samodzielnej jeździe.
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Każdy przejazd przez skrzyżowanie wiąże się z zachowaniem 
odpowiednich warunków i wykonaniem określonych czynności. 
Niejednokrotnie zdarza się, że inny kierujący posiadający pierwszeństwo na 
skrzyżowaniu wykazuje się uprzejmością wobec osoby zdającej, gdy przejazd 
pojazdu egzaminacyjnego jest utrudniony, a w skrajnych przypadkach poprzez 
duże natężenie ruchu, wręcz niemożliwy. 

Osoba zdająca samodzielnie podejmując decyzję powinna 
w odpowiedni sposób zareagować na dawane sygnały przez innego 
kierującego. Należy pamiętać, że kierujący na drodze są partnerami, a nie 
rywalami i jeżeli za pomocą dozwolonych środków chcą rozwiązać problem, jaki 
w danej chwili powstał to jest to godne pochwały i nie może być w żaden sposób 
negowane. Osoba egzaminowana nie reagując w opisanych przypadkach 
pozytywnie na uprzejmości innego kierującego wykazuje się ignorancją 
i ogólnym niezrozumieniem całej idei ruchu drogowego. Takie zachowanie 
może doprowadzić do utrudnienia ruchu wszystkim kierującym znajdującym się 
w pobliżu, a z całą pewnością będzie wzbudzać agresję wśród uczestników 
ruchu. Argumenty o nieustąpieniu pierwszeństwa podnoszone przez zdających 
nie mają w tym przypadku zastosowania. Definicja "ustąpienia pierwszeństwa" 
w rozumieniu art. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym jasno określa, kiedy 
i w jakich przypadkach mamy do czynienia z ustąpieniem pierwszeństwa. 
Należy w tym miejscu stanowczo zaznaczyć, że nie idąc z duchem ruchu 
drogowego i zachowując się sztucznie na egzaminie państwowym osoba 
zdająca spotka się z krytyczną oceną egzaminatora. Wszystkim tym, którzy 
podają w wątpliwość słuszność mojej teorii proponuję przeprowadzić pewne 
doświadczenie. W sytuacji, w której zostaniemy uprzejmie potraktowani przez 
innego uczestnika ruchu spróbujmy go zignorować, dodajmy do tego przeczące 
ruchy głową oraz jednoznaczne gesty ręką wskazujące rozsądnemu kierowcy, że 
nie jesteśmy zainteresowani jego pomocą, co nierzadko zdarza się na egzaminie 

UPRZEJMOŚCI W RUCHU
DROGOWYMDROGOWYM

27

praca zespołowa KSE Oddział Warszawa pod przewodnictwem Marcina Mateckiego



KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

28

wśród niewłaściwie przygotowanych kursantów. Zobaczycie Państwo jak dalece 
nienaturalne jest takie zachowanie, jak niewiele ma wspólnego z zachowaniem 
realnym w ruchu drogowym.

  Moim zdaniem zdający nie powinien pytać egzaminatora czy może 
skorzystać z rzeczonej uprzejmości. Powinna to być samodzielna decyzja, 
która przecież też podlega ocenie. Nie bez przyczyny w rozporządzeniu 
w sprawie szkolenia i egzaminowania czytamy na co egzaminator zwraca 
szczególną uwagę oceniając kwalifikacje osób zdających. Zgodnie z § 12 ust. 3 
załącznika nr 5 do rozporządzenia jest to "zachowanie wobec innych 
uczestników ruchu drogowego". Istota ocenności zostałaby zatracona gdyby 
egzaminator informował osobę zdającą jak ma się zachować w tej czy innej 
sytuacji. Poza tym rodzą się jeszcze inne wątpliwości. Po pierwsze, egzamin 
odbywa się w realnym ruchu drogowym, w którym decyzje powinny być 
podejmowane szybko i sprawnie. Czas potrzebny na zadanie pytania 
egzaminatorowi oraz czekanie na jego ewentualną odpowiedź może sprawić, że 
sytuacja na skrzyżowaniu ulegnie zmianie. Zdający, który uzyskał “pozwolenie” 
na jazdę rusza w momencie, gdy uprzejmy lecz zniecierpliwiony długim 
czekaniem kierowca postanawia uczynić to samo. Dochodzi do sytuacji 
niebezpiecznej, która może doprowadzić do przerwania egzaminu. 
Egzaminatorowi nie jest również potrzebna informacja typu "jadę, bo mnie 
puszcza", lub w innych przypadkach "muszę najechać na linię ciągłą" itd. 
Widzi, co się dzieje i odpowiednio ocenia poczynania osoby zdającej. 
Obserwując osobę zdającą, jej zachowanie, reakcje na bodźce zewnętrzne 
potrafi stwierdzić czy dane działanie jest świadome i uzasadnione. Jeśli tego 
nie potrafi to nie powinien być egzaminatorem



     W niniejszej publikacji odniosę się do komentarzy do mojego poprzedniego 
artykułu pt. “Uprzejmości”. Jednocześnie chciałbym poruszyć ważny temat, 
o którym często zapominamy. Mam na myśli przepisy ogólne, często po 
macoszemu traktowane przez “wybitnych specjalistów” w zakresie przepisów 
ruchu drogowym, którzy zatracają się w przepisach szczegółowych, recytują 
definicje, sypią jak z rękawa numerami artykułów i ustępów, a zapominają 
o ogólnej idei jaka przyświeca tej ustawie. W komentarzu “instruktora” 
możemy przeczytać: “...osoba zdająca gdy skorzysta z uprzejmości innych 
kierujących później słyszy od egzaminatora - "niestety wynik egzaminu jest 
negatywny gdyż Pan/Pani wymusił/a na pierwszeństwo na krzyżowaniu". ...". 
Z treści komentarza wynika, że nie jest to opinia jego autora, być może gdzieś 
usłyszał taką wypowiedź i przypisał ją do egzaminatora, bądź przekazał mu ją 
jego kursant relacjonując niezdany egzamin. Nie mogę z całą pewnością 
stwierdzić, że takie sytuacje nie mają miejsca, być może są jeszcze w Polsce 
egzaminatorzy, którzy tak postępują. Zastanawiam się tylko co kieruje 
egzaminatorem podejmującym tak absurdalne decyzje. Czy sam wracając 
z pracy do domu nie skorzystałby z uprzejmości innego kierującego. Czy takim 
zachowaniem chce pokazać zdającemu jakim ma być ignorantem. Egzamin to 
ostatnia lekcja, czy właśnie takiej lekcji chce udzielić przyszłemu kierowcy?

     Majstersztykiem, jeśli chodzi o stosowanie przepisów szczegółowych, jest 
z kolei treść komentarza internauty “ISJpl”, w którym czytamy: Kierujący (ten 
uprzejmy) zatrzymując się by kogoś "wpuścić" na skrzyżowaniu - zatrzymuje się 
sam z siebie. To jego dobrowolna decyzja. Wykonuje manewr zatrzymania (Art 
2,29): "unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów 
ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę" lub czasem nawet postoju, 
jeśli jest SUPER uprzejmy a ktoś nie chce skorzystać. Tym samym ruszając 
wykonuje manewr włączania się do ruchu (Art 17.1): "Włączanie się do ruchu 
następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się 
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niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego". Skoro tak to 
przecież ma obowiązek wszystkim ustąpić (Art 17,2) między innymi właśnie 
osobie, którą wpuszcza: "Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest 
obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa 
innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu."

     Proszę państwa, a może by tak pochylić się nad ideą ustawy prawo o ruchu 
drogowym. Nikt, jak do tej pory, nawet nie wspomniał o art. 3.1, który stanowi 
trzon i fundament zachowań w ruchu drogowym. Pozwolę sobie przypomnieć 
Państwu jego brzmienie.

“Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani 
zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga - szczególną 
ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować 
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten 
utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny 
oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również 
zaniechanie."

     Drodzy państwo tak naprawdę to ustawa prawo o ruchu drogowym mogłaby 
zawierać tylko ten jeden artykuł. Jest w nim zawarte wszystko co potrzebne do 
tego, by w sposób bezpieczny poruszać po drodze. Pozostałe przepisy zostały 
wymyślono po to, by było nam łatwiej w obliczu wielkomiejskiej infrastruktury, 
sieci autostrad oraz rozwoju motoryzacji, jednak główny cel pozostaje 
niezmienny. Przede wszystkim bezpieczeństwo, przede wszystkim art. 3, bo to 
on bezpośrednio o nim traktuje. Jeżeli kierujący widzący zator na skrzyżowaniu 
lub innego kierującego mającego wyraźne trudności z włączeniem się do ruchu, 
podejmuje działanie, by rozwiązać trudną sytuację, to wprost stosuje się do 
przepisu art. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym. Nie jest to, jak sądzi 
komentator, zatrzymanie niewynikające z warunków lub przepisów ruchu 
drogowego. To właśnie te warunki skłoniły “uprzejmego” kierowcę do podjęcia 
konkretnego działania mającego na celu ułatwienie ruchu na skrzyżowaniu, 
przywrócenie pewnego porządku, który został zaburzony poprzez zator 
drogowy lub inną trudną dla kierujących sytuację. Można by przyjąć tezę, że 
gdyby tego nie zrobił, postąpiłby niezgodnie z art. 3, bo jak czytamy w ostatnim 
zdaniu: “Przez działanie rozumie się również zaniechanie”. Tak więc, 
zatrzymanie “uprzejmego” kierowcy wynika z warunków ruchu, gdy rusza nie 
jest włączającym się do ruchu, a co za tym idzie nie ma obowiązku ustąpienia 
pierwszeństwa przejazdu. Ten kierujący ma do spełnienia dużo większy 
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obowiązek, ma zrobić wszystko co w jego mocy, by przejazd przez dane 
skrzyżowanie był dla niego i dla innych bezpieczny. Jeżeli zdający nie reaguje na 
sygnały “uprzejmego” kierującego to nie rozumie idei ruchu drogowego, 
prawdopodobnie nie słyszał o art. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym albo po 
prostu go nie rozumie. Szanowni Państwo zestawienie art. 3 z przedstawionymi 
wyżej komentarzami to tylko jeden z przykładów. Problem jest znacznie szerszy 
i obejmuje praktycznie każde działanie w dynamicznym ruchu drogowym. 
Uważam, że jesteśmy zbyt przywiązani do przepisów szczegółowych, 
a zapominamy o esencji, kręgosłupie, który powinien ukształtować nasze 
zachowania w sferze ruchu drogowego. Podejrzewam, że nie raz słyszeliście 
tłumaczenia kierowców biorących udział w kolizji: “Panie, ja jechałem swoim 
pasem, co mnie to obchodzi...” albo “Ja miałem tu pierwszeństwo to on 
powinien uważać...”. Pamiętacie Państwo artykuł dotyczący pieszych? 
Przedstawiłem tam sytuację z udziałem zdającego kierującego autobusem, 
innego kierującego omijającego autobus, który zatrzymał się w przed 
przejściem i pieszego. Można by godzinami rozstrzygać stopień winy każdego 
z uczestników tego zdarzenia, lecz z całą pewnością żaden z nich w tej sytuacji 
nie zachował się do końca właściwie. To między innymi dlatego organizujemy 
w WORD Warszawa spotkania z instruktorami. Chcemy zwrócić Państwa uwagę 
na to, aby Wasi kursanci myśleli przede wszystkim o bezpieczeństwie, a nie mieli 
na uwadze tylko linię ciągłą, prawy pas lub kierunkowskaz. Pisząc artykuły 
o pieszych, uprzejmościach, torowisku czy żółtym świetle chcemy żebyście nie 
zagłębiali się przesadnie w szczegóły lecz zrozumieli istotę sprawy. Myślę, że 
w Warszawie wspólnie z instruktorami udało się nam, w pewnym stopniu, 
wypracować pewien model szkolenia i egzaminowania, który wyklucza sztuczne 
zachowania wyuczone tylko pod egzamin, a główny nacisk kładzie na 
bezpieczne i realne zachowania w ruchu drogowym.

     Na koniec chciałbym powiedzieć Państwu jak mnie uczono prawa. Najpierw 
czytałem tzw. “słownik” czyli definicje pojęć zawartych w ustawie, żebym mógł 
zrozumieć o czym czytam, później przepisy ogólne, w tym art. 3, następnie 
zrobiłem sobie przerwę tydzień – dwa, po to by wszystko to co jest 
najważniejsze, co jest bazą i fundamentem ukształtowało moją świadomość, 
a na samym końcu studiowałem przepisy szczegółowe.
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       Szanowni Państwo, gdy czytam Wasze komentarze to czuję się jakbym 
cofnął się w czasie o jakieś 7-8 lat. Doskonale rozumiem Wasz rankor. 
Środowisko egzaminatorów przez lata ciężko pracowało na te niepochlebne 
opinie. Gdy w owym czasie pracowałem jako instruktor nauki jazdy sam 
odczuwałem niemoc w jakimkolwiek działaniu, które mogłoby poprawić jakość 
szkolenia czy egzaminowania. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego od reszty 
społeczeństwa, a w szczególności od środowiska szkoleniowego, oddzielał 
szczelny mur, który nie pozwalał na jakikolwiek kontakt nie mówiąc już 
o wymianie poglądów czy merytorycznej współpracy. Los sprawił, że kilka lat 
temu stanąłem po tej drugiej stronie “barykady”. Nagle otrzymałem narzędzia 
by zrobić to, o czym marzyłem. Całą moją pracę koncentruję na jednym celu, 
który jest jasno sprecyzowany. Oczywiście przeprowadzam egzaminy na prawo 
jazdy bo to należy do moich obowiązków, ale oprócz tego czynię wszelkie 
starania by normalność, rzetelność i profesjonalizm zagościły na dobre w naszej 
branży. Na szczęście nie jestem osamotniony w tych działaniach, jest wielu ludzi, 
którzy myślą podobnie i podążają tą samą drogą. Wspólnie z egzaminatorami, 
których już znacie z innych publikacji, wytrwale dążymy do osiągnięcia 
zamierzonych celów. Musicie Państwo jednak wiedzieć, że to się nie stanie 
z dnia na dzień, to proces, który wymaga czasu i ciężkiej pracy, także Waszej. 
Zwracam się w tym miejscu do środowiska instruktorów. Proszę państwa, 
w całym procesie szkolenia to Wy jesteście najważniejszym ogniwem, to na 
Was spoczywa obowiązek wychowania tej osoby, wykształcenia w niej 
odpowiednich zachowań i nawyków. Wiem z doświadczenia, że kursant potrafi 
bardzo zżyć się ze swoim instruktorem, to co powie instruktor kursant uznaje za 
pewnik, za rzecz wręcz świętą. Cieszycie się pełnym zaufaniem tych ludzi. 
Dlatego jeszcze bardziej musicie uważać co mówicie, w jaki sposób 
podchodzicie do swojej pracy i przede wszystkim do wychowania przyszłego 
kierowcy. Egzaminator też jest pewnym autorytetem dla zdającego, z założenia, 
jest tym ostatnim szczebelkiem w jego drodze do upragnionego prawa jazdy. 
Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której kursant przychodzi na egzamin 
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i przekonuje się, że to czego się nauczył na kursie, a to czego wymaga od niego 
egzaminator to dwie różne rzeczy. Tak być nie może, co sobie o nas pomyśli taka 
osoba - jak ja mam się w końcu zachowywać na tej drodze? Jeśli w mojej 
wędrówce po prawo jazdy spotykam ludzi, którzy są odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo na polskich drogach i każdy z nich mówi co innego, to 
stwierdzam, że to jedna wielka farsa, będę jeździł jak mi się podoba gdyż nawet 
wielcy “fachowcy” nie potrafią mi tego wyłożyć. Proszę państwa ile to już lat 
trwają takie przepychanki między instruktorami, a egzaminatorami? Myślę, 
że najwyższy czas z tym skończyć. Marzy mi się żeby tak się stało. Jest wiele 
rzeczy do zrobienia, ale jeżeli nie zrobimy tego razem to nigdy nam się to nie 
uda. Możemy wygrać tylko współpracując. Mając to na uwadze od dwóch lat 
organizujemy w WORD Warszawa cykliczne spotkania z instruktorami 
i kierownikami ośrodków szkolenia. Poruszamy w nich bieżące problemy 
związane ze szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców. Dzięki 
tym spotkaniom nasze środowiska zbliżyły się do siebie, możemy wymieniać 
poglądy i doświadczenia, co czyni nas bardziej skutecznymi w dążeniu do 
poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ustaliliśmy 
wspólnie jasne reguły merytorycznej współpracy, powiedzieliśmy, czego 
oczekujemy od zdających i w jaki sposób oceniamy kwalifikacje i umiejętności 
tych osób. Osobiście uważam, że to milowy krok w relacjach na linii instruktor - 
egzaminator, bez których system edukacyjny przyszłych kierowców byłby 
zachwiany. Oczywiście jestem świadomy, że również wśród egzaminatorów 
znajdują się ludzie, którzy, delikatnie mówiąc, nie bardzo rozumieją istotę i ideę 
procesu egzaminowania. Słusznie pojawiające się sugestie, że najpierw 
powinniśmy zająć się sobą, a dopiero instruktorami nie pozostawiamy bez echa. 
Toczymy batalie na dwóch “frontach”, jesteśmy trochę niecierpliwi 
i postanowiliśmy działać równolegle w obu środowiskach. Jak już wspomniałem 
wcześniej powinniśmy działać razem więc musicie być świadomi, że równie 
ważną role w monitorowaniu pracy egzaminatorów odgrywacie Wy sami. 
Piszecie w komentarzach, że byliście świadkami lub słyszeliście od swoich 
kursantów, że egzaminator postąpił niewłaściwie, a czasami wręcz nagannie. 
Zastanawiam się co wtedy robicie? Czy nie jest tak, że ograniczacie się tylko do 
narzekania i opisywania zaistniałych sytuacji na forach internetowych? Drodzy 
Państwo Wasza bierna postawa nie pozwoli egzaminatorom nadzorującym oraz 
organowi nadzoru z ramienia Marszałka Województwa na sprawne 
wychwycenie nieprawidłowości. Jeżeli po niezdanym egzaminie Wasz kursant 
czuje się skrzywdzony lub z innych przyczyn nie zgadza się z wynikiem egzaminu 
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to powinniście wspólnie podjąć decyzję o wniesieniu skargi na przebieg lub 
ocenę egzaminu. Najpierw jednak poddajcie wnikliwej analizie to co mówi 
Wam kursant, zerknijcie na informacje zawarte w arkuszu przebiegu egzaminu 
i jeśli nadal uważacie, że Wasz kursant został skrzywdzony to przejdźcie do 
działania. To jedyna oręż, jaką dysponujecie jeśli sądzicie, że egzaminator 
postąpił niewłaściwie. Nie wiem jak jest w innych ośrodkach egzaminacyjnych 
w Polsce, natomiast jeśli chodzi o Warszawę to istnieje jeszcze możliwość 
obejrzenia nagrania z egzaminu przed złożeniem skargi w celu rozwiania swoich 
wątpliwości. Można to zrobić po uprzednim złożeniu podania do Dyrektora, 
z możliwością wskazania pełnomocnika, w postaci np. instruktora, z którym 
dyskusyjny film możemy obejrzeć. Zaraz podniosą się głosy, że skarga 
spowoduje złośliwość egzaminatora, gdy znów przyjdzie kursantowi zdawać 
egzamin pod jego nadzorem. Nic bardziej mylnego. To mit, który Wy, jako 
instruktorzy musicie zburzyć. Szanowni Państwo, skarga to nie trzęsienie ziemi, 
ani tsunami. Każdy obywatel w Polsce ma takie demokratyczne prawo, robimy 
to na co dzień, od reklamacji butów w sklepie, poprzez zażalenie na decyzję 
administracyjną, do odwołania się do sądu najwyższego. To naturalna kolej 
rzeczy charakteryzująca system demokratyczny, który jest w naszym kraju 
jeszcze bardzo młody, którego się uczymy, ale istnieje i obowiązuje. Trzeba to 
zrozumieć i uszanować. Mnie również w ubiegłym roku zdarzyło się otrzymać 
skargę. Po przerwanym egzaminie na kategorię D prawa jazdy sam namawiałem 
zdającego, aby taką skargę napisał bo pomimo moich usilnych starań nie mógł 
zrozumieć dlaczego otrzymał wynik negatywny. Podpowiadając zdającemu by 
wniósł ową skargę nie brałem pod uwagę krytycznego spojrzenia mojego 
przełożonego lub inspektorów, którym przysporzę pracy przy wyjaśnianiu 
odwołania. Najważniejsze było to, by zdający zrozumiał swój błąd, wyciągnął 
wnioski i unikał podobnych działań w przyszłości. Być może nie potrafiłem do 
niego dotrzeć, moje wyjaśnienia nie były dla niego zrozumiałe, więc miałem 
nadzieje, że może wyjaśnienie Urzędu Marszałkowskiego będzie dla niego 
satysfakcjonujące. Jeśli chodzi o województwo Mazowieckie to możemy się 
pochwalić nadzorem o wysokich kompetencjach oraz wiedzy merytorycznej. 
Wszyscy zasiadający tam inspektorzy posiadają uprawnienia oraz, co istotne, 
pracowali jako egzaminatorzy. Minister transportu wywiązując się z obowiązku 
nałożonego przez ustawę o kierujących pojazdami określił w drodze 
rozporządzenia warunki kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. 
W rozporządzeniu tym uwzględniono potrzebę ujednolicenia w skali kraju 
zakresu, warunków i trybu przeprowadzanej kontroli oraz zapewnienia jej 
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efektywności, więc mam nadzieję, że dobra jakość rozszerzy się na cały kraj. 
Może warto żebyście Państwo zainteresowali się, kto pełni nadzór nad 
ośrodkami egzaminacyjnymi w Waszych województwach. Nie chcę wchodzić 
w kompetencje Urzędów Marszałkowskich, ale może przydałaby się 
merytoryczna współpraca między urzędami we wszystkich województwach 
w Polsce.

     Drodzy Państwo, uważam, że jesteśmy na dobrej drodze do poprawy całego 
procesu dydaktycznego jakim jest szkolenie kandydata na kierowcę zwieńczone 
egzaminem państwowym. Choć, jak wszyscy widzimy, czasami rzucane są nam 
kłody pod nogi w postaci wątpliwej jakości rozporządzeń oraz radosnych 
tabelek, które próbują rozstrzygać za egzaminatora sytuacje drogowe bez 
uwzględnienia okoliczności zdarzenia, które są fundamentalne do podjęcia 
każdej decyzji w dynamicznym ruchu drogowym. Na koniec chciałbym podzielić 
się z Państwem pewną myślą, od dawna powtarzam, iż można by było zrobić 
dużo dobrych rzeczy w naszym kraju gdyby tylko się ludziom chciało. 
Przypomina mi się pewna anegdota: “Uczeń pyta mistrza czy długo trzeba 
oczekiwać zmiany na lepsze? Mistrz na to: jeżeli chcesz oczekiwać - to długo”, 
pozostawiam Państwa z tą refleksją.
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     Rozpoczynając cykl artykułów dotyczących problematyki szkolenia 
i egzaminowania, chciałbym zająć się żywym ostatnio tematem związanym 
z zachowaniem kierujących wobec pieszych. Trzy podstawowe błędy 
towarzyszące osobom przystępującym do egzaminu państwowego, to: 
niedostrzeganie pieszych w okolicach przejść dla pieszych; czekanie, aż pieszy 
całkowicie opuści przejście oraz zatrzymywanie pojazdu przed każdym 
przejściem, przy którym znajduje się pieszy.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której zdający 
poruszający się drogą dwukierunkową nie obserwuje w wystarczającym stopniu 
obu części drogi. Pojazdy, nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, które utknęły 
w korku, zasłaniając lewą część jezdni, powodują, że przejście dla pieszych jest 
widoczne tylko w połowie. Niezachowanie dostatecznej ostrożności w takim 
miejscu może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej. Zdający często nie są 
przygotowani na to, że zza stojących w korku pojazdów nagle wyłoni się pieszy 
chcący przejść na drugą stronę jezdni, w tym również na przejściu dla pieszych. 
Ten brak ostrożności powoduje, że egzaminowani dostrzegają pieszych 
zdecydowanie za późno. Wówczas nie ma już czasu na prawidłową reakcję. 
Wiele egzaminów zakończyło się interwencją egzaminatora polegającą na 
gwałtownym zatrzymaniu pojazdu przed przejściem, po którym poruszał się 
pieszy. Wnioski są jednoznaczne, przyczyna - niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu, a także niewystarczająco wnikliwa obserwacja otoczenia 
z lewej strony jezdni, skutek - nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych lub, w niektórych 
przypadkach, spowodowanie zagrożenia dla zdrowia lub życia tych słabszych 
uczestników ruchu drogowego.

     Kolejny błąd, jaki zbyt często udaje mi się zaobserwować przeprowadzając 
egzaminy praktyczne na prawo jazdy wszystkich kategorii, to czekanie, aż pieszy 

EGZAMIN A PRAWIDŁOWE
ZACHOWANIA WOBEC PIESZYCHZACHOWANIA WOBEC PIESZYCH

praca zespołowa KSE Oddział Warszawa pod przewodnictwem Marcina Mateckiego
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całkowicie opuści przejście. Żaden przepis nie stanowi o tym, by kierujący 
musiał czekać, aż pieszy wejdzie na chodnik, szczególnie w sytuacji, gdy 
kierujący stoi na prawym pasie, a pieszy przechodząc na lewą stronę jezdni ma 
do pokonania cztery lub więcej pasów ruchu. Oczywiście opisana sytuacja jest 
skrajna, niemniej jednak każde zbędne oczekiwanie na pieszego, który i tak już 
oddalił się na bezpieczną odległość, będzie negatywnie ocenione przez 
egzaminatora. Na ocenę bezpiecznej odległości wpływa wiele czynników 
związanych z zachowaniem pieszych, np. prędkość pieszych, wiek, kontakt 
wzrokowy z kierującym itp. To właśnie ta ocena jest kluczowa dla bezpiecznego 
pokonania przejścia, a nie fakt, iż pieszy postawił nogę na krawężniku, z którego 
też może się wrócić, co jest głównym argumentem osób zdających 
upomnianych przez egzaminatora.

     Niepokojącym zjawiskiem jest wspomniana wyżej niewłaściwa ocena 
zachowań pieszych w innej sytuacji, a w zasadzie jej brak. Wyuczone 
szablonowe zachowania zdających doprowadzają do tego, że przed każdym 
przejściem, przy którym znajduje się pieszy, następuje zatrzymanie pojazdu. 
Nieważne, w jakiej odległości od przejścia znajduje się ów pieszy, nieważne jakie 
ma zamiary, które często w łatwy sposób można odczytać, po prostu 
schematyczne nauczanie kursantów w postaci “widzisz pieszego - zatrzymaj się” 
ogranicza w znacznym stopniu świadome poznanie zależności na linii kierujący - 
pieszy. Ktoś mógłby powiedzieć, że to nic strasznego, niech ten kierujący 
zatrzymuje pojazd przed każdym przejściem, przynajmniej piesi będą 
bezpieczni. Ale czy na pewno? Moim zdaniem sedno sprawy tkwi znacznie 
głębiej niż się wydaje. Wyobraźmy sobie sytuację, w której kierujący zdający 
egzamin praktyczny kategorii D prawa jazdy, poruszający się prawym pasem 
ruchu drogi dwujezdniowej o dwóch lub trzech pasach ruchu w jednym 
kierunku, widzi pieszych stojących po prawej stronie w niedalekiej odległości od 
przejścia dla pieszych. Postanawia się zatrzymać i umożliwić pieszym przejście 
na drugą stroną jezdni. Jednak nie obserwuje co dzieje się na lewym pasie 
ruchu. Nie widzi, że sąsiednim pasem ruchu porusza się inny pojazd ze znacznie 
większą prędkością. Po zatrzymaniu zasłania prawą część przejścia powodując, 
że opisywani uczestnicy ruchu są dla siebie niewidoczni. Piesi widząc 
“kulturalne” zachowanie kierującego autobusem wchodzą na pasy. Oczywiście 
znamy przepisy ruchu drogowego, wiemy, że zabronione jest omijanie pojazdu, 
który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia 
pierwszeństwa pieszym, ale w owej chwili wartościowanie przepisu prawnego 
z oceną realnej i dynamicznej sytuacji mającej miejsce w danej chwili nie może 
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mieć zastosowania. Pieszym, który wchodzi na przejście okazuje się dziecko, 
które jest pełne zaufania, że uprzejmość, jaką wykazał się zdający jest w pełni dla 
niego bezpieczna. Nie patrzy na inne pasy ruchu, nie rozgląda się, jest 
przekonane, że dodatkowy gest kierującego zachęcający ręką do wejścia na 
jezdnie jest znakiem godnym zaufania. Kierującemu poruszającemu się lewym 
pasem, nie udaje się zatrzymać i dochodzi do tragedii. Nasuwa się pytanie, czy 
pomimo niewłaściwego zachowania innych kierujących, zdający zrobił 
wszystko, co w swojej mocy, by do nieszczęścia nie doszło. Myślę, że nie. Myślę, 
że swoją nieprzemyślaną do końca postawą, sam wygenerował owe zagrożenie. 
Jego błąd polegał na tym, że w tej całej złożonej sytuacji, w której uczestniczył, 
widział tylko tego jednego pieszego i nic więcej nie było dla niego istotne, nie 
potrafił ocenić zagrożeń, które mogły towarzyszyć tej konkretnej sytuacji.

     Drugie zagrożenie może pojawić się później, w momencie, gdy nasz kursant 
zacznie samodzielnie uczestniczyć w ruchu drogowym. Na kursie został 
nauczony schematycznych zachowań wobec pieszych, ale w codziennej jeździe 
obserwuje, że zachowanie takie nie jest typowe. Inni uczestnicy ruchu 
drogowego nie jeżdżą w ten sposób, więc i nasz kursant postanawia jeździć 
inaczej. Próbuje uczestniczyć w tym ruchu drogowym bardziej świadomie, 
adekwatnie do sytuacji, ale niestety nie potrafi. Nikt go nie nauczył właściwie 
oceniać zachowań pieszych, odpowiednio rozumieć i “czytać” dynamicznie 
zmieniające się sytuacje drogowe. Jest nieprzygotowany, by w sposób 
samodzielny, świadomy i bezpieczny współuczestniczyć z najmniej chronionym 
uczestnikiem ruchu drogowego, a takim jest pieszy. Relacje tych dwóch 
podmiotów nie są właściwie ukształtowane w świadomości przyszłego 
kierowcy, a wyniki tych relacji widzimy później w niechlubnych statystykach 
wypadków drogowych. Oczywiście część winy spoczywa również na pieszych, 
tak jak przyszli kierowcy uczą się jeździć tak piesi muszą nauczyć się “chodzić”. To 
długi proces, który zaczyna się w szkole podstawowej i nigdy tak naprawdę się 
nie kończy. Jako reprezentanci dwóch środowisk - instruktorów 
i egzaminatorów, mających decydujący wpływ na wychowanie i kształtowanie 
przyszłych kierowców jak i całego późniejszego obrazu ruchu drogowego 
w naszym kraju, musimy zdawać sobie sprawę, jaka odpowiedzialność na nas 
spoczywa. Jeśli dopuścimy się takiego zaniedbania to niestety będziemy 
współodpowiedzialni za tę mroczną stronę statystyk drogowych.
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Opracowanie zbiorowe Oddziału KSE w Siedlcach 
pod przewodnictwem Jarosława Podrażki - prezesa oddziału

Przerwanie egzaminu praktycznego 
w nowej regulacji rozporządzenia o egzaminowaniu  

i ustawy o kierujących pojazdami.

(tekst polemiczny)

Przerwanie egzaminu praktycznego na prawo jazdy jest konsekwencją 
negatywnego wyniku tego egzaminu. Nie każdy negatywny wynik egzaminu 
może jednak skutkować jego przerwaniem. Obowiązujące przepisy dość 
precyzyjnie regulują przypadki , w których egzaminator jest wręcz zobowiązany 
do jego przerwania oraz przypadki, w których może przerwać taki egzamin. Przy 
omawianiu tego zagadnienia należy także pamiętać o wprowadzonej zasadzie 
bieżącego informowania kandydata na kierowcę o popełnianych błędach. 
Dalszą konsekwencją tej zasady jest poinformowanie kandydata o negatywnym 
wyniku egzaminu w trakcie jego trwania, nawet w przypadku gdy nie ma 
podstaw do jego przerwania. Rodzi to dosyć niebezpieczną  sytuację,  gdyż 
informacja o negatywnym wyniku egzaminu działa bardzo destrukcyjnie na 
kandydata, który co prawda może kontynuować egzamin, jednak musi się już 
pogodzić z jego negatywnym wynikiem. Wiele osób nie wytrzymuje takiego 
stanu emocji i rezygnuje z dalszego kontynuowania egzaminu. Takie rozwiązanie 
przewidział też ustawodawca w rozporządzeniu o egzaminowaniu (§16 pkt.3).

Przed wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami zagadnienie 
przerwania egzaminu na prawo jazdy było regulowane wyłącznie 
w rozporządzeniu w sprawie szkolenia,  egzaminowania i uzyskiwania 
uprawnień przez kierujących pojazdami.  Dość szczegółowo zagadnienie to 
regulował przepis §30 ust.4 tego rozporządzenia. „Egzamin zostaje przerwany 
przez egzaminatora jeżeli:

1/…
2/ zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia 

zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

PRZERWANIE EGZAMINU
Opracowanie zbiorowe 

PRAKTYCZNEGO W NOWEJ REGULACJIPRAKTYCZNEGO W NOWEJ REGULACJI
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3/ osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia 
uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu 
manewrowym lub w ruchu drogowym,

4/ instruktor biorący udział w egzaminie zakłóca lub uniemożliwia przebieg 
egzaminu,

5/ osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego w sposób 
określony w tabeli nr 12 załącznika nr 5 do rozporządzenia,

6/ osoba egzaminowana lub instruktor obecny na egzaminie zaproponował 
egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za 
uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,

7/ stwierdzono awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą 
rejestrację egzaminu.”

Ponadto §30 ust.5 rozporządzenia regulował przypadki, gdy egzamin mógł 
być przerwany.

„Egzamin może zostać przerwany:
1/ na wniosek osoby egzaminowanej
2/ przez egzaminatora nadzorującego pracę egzaminatorów w przypadku 

stwierdzenia, że zostały naruszone warunki lub zasady przeprowadzania 
egzaminów.”

Niektóre z tych przyczyn przerwania egzaminu występowały  sporadycznie 
lub nie wystąpiły wcale w praktyce egzaminowania ( np. pkt.4, pkt.6,pkt.7, ust.5 
pkt.2). Z czego nie należy wyciągać wniosku, że powinny być usunięte, gdyż ich 
podstawowa funkcja jest prewencyjna. Jest dobrym zabezpieczeniem przed 
występowaniem ewentualnych skłonności do wyjątkowo nagannego 
zachowania. 

Sama ustawa prawo o ruchu drogowym nie wypowiadała się w tak 
szczegółowej kwestii jak przyczyna przerwania egzaminu praktycznego na 
prawo jazdy. Wydaje się, że takie rozwiązanie było rozsądne, gdyż szczegółowe 
kwestie dotyczące zasad i kryteriów oceny na egzaminie nie powinny być 
przedmiotem uregulowań aktu prawnego rangi ustawy.  Niestety tak się nie 
stało i nowa ustawa o kierujących pojazdami  wprowadziła – naszym zdaniem – 
dosyć niefortunny zapis w art.52 ust.2.

„Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem 
wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy 
zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników 
ruchu drogowego.” Oznaczało by to wyeliminowanie wszelkich innych przyczyn 
przerwania egzaminu oprócz zagrożenia życia i zdrowia. Trudno sobie wyobrazić 
kontynuowanie egzaminu w sytuacji gdy osoba egzaminowana nie chce jej 
kontynuować, gdy nastąpi awaria urządzenia rejestrującego, gdy np. dojdzie do 
kolizji drogowej. Użycie sformułowania „jedynie w przypadku, gdy zachowanie 
osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu 
drogowego” eliminuje większość zdarzeń w ruchu drogowym nie mówiąc już 
o takich okolicznościach jak życzenie osoby egzaminowanej czy propozycje 
korupcyjne.
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Autorzy rozporządzenia próbowali ratować sytuację, którą wytworzył 
wspomniany zapis ustawy precyzując w §16 przyczyny przerwania egzaminu.

„Egzaminator przerywa egzamin państwowy:
1/ jeżeli zaistniały przesłanki, o których  mowa w art.52 ust.2 ustawy, 

w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia
2/ jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą 

rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie 
ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu 
państwowego sprawnym pojazdem,

3/ na wniosek osoby egzaminowanej
Oznacza to, że egzaminator nie może przerwać egzaminu osobie, która np. 

proponuje egzaminatorowi w trakcie egzaminu przyjęcie łapówki, tylko musi 
jeździć z nią całe 40 minut. (Skrócenie egzaminu do 25 minut jest możliwe tylko 
przy pozytywnym jego wyniku).  Co prawda w §15 pkt.2, lit. b jest mowa o nie 
przeprowadzaniu egzaminu z  osobą zgłaszającą się na egzamin, która 
zaproponowała korzyść majątkową, ale dotyczy to chyba rozpoczęcia egzaminu 
a nie jego przerwania. 

Podsumowując wydaje się zbędne, aby akt prawny rangi ustawy regulował 
taką kwestię jak przyczyna przerwania egzaminu na prawo jazdy. Ewentualna 
nowelizacja ustawy wymaga skomplikowanej ścieżki legislacyjnej. Tę kwestię 
powinno regulować rozporządzenie. Nie zwalnia to oczywiście autorów 
rozporządzenia od takiego wyważenia przyjętych rozwiązań, które byłoby 
rozsądne dla obu stron procesu egzaminowania tj. osoby zdającej 
i egzaminatora.

Wracając do praktyki egzaminowania należy stwierdzić, że najlepszym 
rozwiązaniem byłoby przyjęcie zasady przerwania egzaminu z chwilą uzyskania 
wyniku negatywnego. Egzaminator został bowiem zobowiązany do bieżącego 
informowania osoby egzaminowanej o popełnionych błędach, a po 
dwukrotnym błędzie w tym samym zadaniu do ogłoszenia wyniku egzaminu 
jako negatywnego. Wiadomo, że osoba egzaminowana przeżywa w tym 
momencie wielką traumę i zaczyna zachowywać się w sposób 
nieprzewidywalny.  Stwarza to duże zagrożenie w ruchu drogowym i nakłada na 
egzaminatora dodatkowe wzmożenie czujności, gdyż dalsze zachowania osób 
egzaminowanych  mogą być już złośliwe bez jakichkolwiek innych konsekwencji 
niż ogłoszony już wynik negatywny. Większość  też osób wybiera propozycję 
zakończenia egzaminu przed wykonaniem wszystkich zadań po usłyszeniu 
wyniku negatywnego. Ci, którzy tego nie robią, często nie rozumieją swojej 
sytuacji, dziwiąc się na koniec egzaminu, że egzaminator się „nie przesiadł” 
a wynik jest negatywny. Jazda z egzaminatorem nie ma też waloru 
szkoleniowego, gdyż egzaminatorowi nie wolno instruować osoby zdającej, 
w jaki sposób ma się zachowywać przy wykonywaniu poszczególnych zadań ( np. 
włącz kierunkowskaz, przełącz na właściwy bieg, zajmij właściwy pas ruchu itp.) 

Obecna regulacja powoduje też napięcie na styku egzaminator - organ 
nadzorujący pracę egzaminatora. Egzaminator przerywający egzamin z powodu 
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wykroczeń określonych w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia ( do 
czego jest zobowiązany – przepis nie używa określenia „może przerwać” tylko 
określenia „przerywa”) często spotyka się z zarzutem, że nie miał podstaw do 
przerwania, bo nie miało miejsca „bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia 
uczestników ruchu drogowego”.  Zaczyna się dyskusja – czy ważniejsza jest 
ustawa czy rozporządzenie.  W obowiązujących zasadach stosowania  prawa nie 
powinno być takiego dylematu.  Obowiązywać powinna natomiast „rzymska” 
zasada, która w języku polskim oznacza „przepis szczególny uchyla przepis 
ogólny”.  Wydaje się, że przepisem szczególnym w tym przypadku są przepisy 
rozporządzenia. Dla czytelności stanowionego prawa najrozsądniejszym wydaje 
się wykreślenie z art.52 ustawy ustępu drugiego i pozostawienie określenia 
przyczyn przerwania egzaminu regulacji  rozporządzenia.

Do czasu jednak gdy to nie nastąpi, należy przyjąć iż regulacje 
rozporządzenia jako bardziej szczegółowe mają pierwszeństwo przed ogólną 
regulacją ustawową. Są bowiem doprecyzowaniem co w szczególności powinno 
być przyczyną oceny negatywnej i przerwania egzaminu. Nie wyklucza to takich 
sytuacji,  których ustawodawca nie przewidział, a które powinny skutkować jego 
przerwaniem.

(np. zasłabnięcie egzaminatora, warunki atmosferyczne itp.) – wszystkiego 
przecież w rozporządzeniu przewidzieć się nie da.   
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USTAWY O KIERUJĄCYCH 

wg obserwatora.

W styczniu obchodziliśmy III 
r o c z n i c e  u c h w a l e n i a  U s t a w y  
o kierujących. Naprawą tej jakże 
niedoskonałej ustawy, uchwalonej po 
kilkakrotnym jej odrzucaniu, kolejny raz 
podjął się sejm RP. 
     Prof. Elżbieta Mączyńska powiedziała 
cyt: „..niektóre przepisy przypominają 

źle zszyty patchwork, do którego poszczególne grupy interesów doszywają 
własne kawałki materiału …”.  
     Doskonale to widać przy obecnych próbach naprawiania Ustawy 
o kierujących pojazdami. Grupy interesów związane z ośrodkami szkolenia nie 
patrząc na dobro CZŁOWIEKA w procesie kształtowania prawidłowej 
osobowości kierowcy, w zakresie wysokiego poziomu bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, nie kierują się troską o BRD, lecz swoimi działaniami dążą do jak 
największego „skoku na kasę”. „Bilans 
musi być na zero”, więc tę kasę chcą 
pozyskać kosztem obniżenia poziomu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
celowo pomniejszając i marginalizując 
znaczenie WORD-ów i środowiska 
egzaminatorów.
     Przysłuchując się dyskusji 
w podkomisji i komisji sejmowej 
zauważyliśmy, że nie było tam widać 
dyskusji merytorycznej, nie było tam 
troski o podnoszenie poziomu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, o poprawę 
istniejącej, tragicznej sytuacji na 
drogach. Cel był jeden: zagarnąć, 

ZMIANY W USTAWIE
Eligiusz Woźniakowski - Tomasz Dziuganowski

O KIERUJĄCYCHO KIERUJĄCYCH
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w imieniu prawa, jak najwięcej „kasy”.
     Obowiązujące prawo wymaga poprawy i zmiany, ale poprawy na bazie 
dyskusji merytorycznej. Tymczasem z przykrością i niepokojem stwierdzamy, że 
dla Ministerstwa jest tylko jeden partner do rozmowy: ośrodki szkolenia. To one 
wymusiły (groźbą strajków, pikietami itd.), że zaczęto z nimi rozmawiać. Tylko 
czy to jest sposób włączania się do dyskusji nad poprawą i zmianą Ustawy 
o kierujących pojazdami? Czy w ten sposób można coś osiągnąć? Być może, 
skoro nikt nie chce rozmawiać z drugą stroną: przedstawicielami WORD-ów 
i egzaminatorami.
   Dlaczego głos środowisk odpowiedzialnych za prawidłowy proces 
egzaminowania kierowców jest pomijany i nie uwzględniany przy tworzeniu 
i korygowaniu prawa?
     Proponujemy stworzenie merytorycznego zespołu, którego celem będzie 
rzeczywista poprawa istniejącego prawa, tak aby podnieść bezpieczeństwo na 
drogach, a nie tylko „doładowywanie” kasy krzykaczom. Kuriozalne było pytanie 
jednego z posłów, zapewne pod wpływem środowiska szkoleniowego, „czy nie 
można obniżyć kryteriów egzaminu na prawo jazdy, bo ciężko go zdać?”. Na 
szczęście odpowiedz Ministerstwa brzmiała: NIE. Czy populizm jest ważniejszy 
od życia ludzkiego? Czy można postawić znak równości między potem i łzami 
wylewanymi podczas szkolenia i egzaminowania kierowców z krwią ofiar 
wypadków drogowych?
   Na posiedzeniu podkomisji sejmowej, przedstawiciel Ministerstwa 
Infrastruktury stwierdził, że zamierza się przekazać prowadzenie egzaminów 
państwowych na prawo jazdy w ręce prywatnego podmiotu. Pragniemy 
zaznaczyć, że egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców jest 
zadaniem administracji rządowej. Intencją powołania WORD-ów było 
zorganizowanie silnych jednostek działających pod nadzorem władzy 
państwowej, których zadaniem jest organizacja i przeprowadzanie egzaminów 
państwowych na prawo jazdy, oraz prowadzenie szeroko rozumianej 
działalności w zakresie krzewienia wiedzy o ruchu drogowym i poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkową motywacją było także 
wyeliminowanie nieprawidłowości i patologii z prywatnych ośrodków szkolenia 
poprzez stworzenie niezależnego od lobby instruktorów podmiotu 
gospodarczego, w którym instruktorzy zostali przesunięci na daleki plan „batalii 
o prawo jazdy”.
     Nie boimy się konkurencji, jeżeli będzie ona polegać na jakości obsługi osób 
zdających, jakości procesu egzaminowania, profesjonalizmie postępowania. 
Jeżeli konkurencja będzie merytoryczna nie mamy żadnych obaw. Niestety, 
jesteśmy pewni, że konkurencja będzie polegała na uzyskaniu jak największego 

BIBLIOTEKA
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% zdawalności. Czy będzie to poparte umiejętnościami? Na pewno nie. Tam 
gdzie będzie łatwiej, tam pójdzie zdawać więcej osób, tam pójdą pieniądze. Już 
teraz mamy sygnały, że próbuje się pozyskać przychylność egzaminatorów 
ofiarując im obietnicę pracy w prywatnych ośrodkach egzaminacyjnych. Czy 
prywatny podmiot będzie podlegał jakiejkolwiek kontroli? Zapewne nie. Nie 
będzie podlegał jakiejkolwiek kontroli i nadzorowi w Polsce. Patologię, która jest 
wszechobecna w szkoleniu kandydatów na kierowców, planuje się przenieść do 
egzaminowania. Przywrócić ponownie lata 70-te i 80-te XX wieku. Mówiąc 
o patologii, mówimy z doświadczenia. Prawdę mówił jeden z dyskutantów na 
posiedzeniu podkomisji sejmowej o „handlowaniu zaświadczeniami”. 
Prokuratura odmawia wszczęcia postępowania, „ze względu na małą 
szkodliwość społeczną czynu”, gdyż są egzaminy państwowe, które 
uniemożliwiają osobom nie posiadającym wiedzy i umiejętności otrzymanie 
prawa jazdy. Czyżby chodzi o to by i tą „niedogodność” usunąć i „rozszerzyć 
działalność”?. 
     Po wprowadzeniu tego planu będziemy jedynym krajem w Europie, w którym 
na jednym obszarze działać będą dwa (a może więcej),  konkurujące ze sobą 
podmioty. Na terenie Niemiec egzaminy prowadzą różne podmioty, ale na ściśle 
określonym terytorium, nie konkurują ze sobą.
     Nie świadczą najlepiej o naszych planach najświeższe doniesienia z Wielkiej 
Brytanii mówiące o zamiarach powołania na wyspach centrów 
egzaminacyjnych. Egzaminatorzy z DEKRY i TUV od dawna zazdroszczą Polsce 
metodyki egzaminowania w oparciu o infrastrukturę zorganizowanych WORD-
ów. Obecna zapaść w procesie szkolenia i egzaminowania nie ma swojego źródła 
w negatywnie ocenianych WORD-ach. Stan faktyczny wynika w dużej mierze z 
obecnie niedopracowanych i odbiegających od realiów przepisów, 
i wyczekiwaniu przez kandydatów na kierowców na wprowadzenie poprawek 
w przepisach „by było łatwiej”, o czym systematycznie, choć niezgodnie 
z prawdą informują media.
     W Ustawie o kierujących pojazdami jest dużo błędów. Jeszcze więcej błędów 
jest w rozporządzeniach wykonawczych. Im młodszy dokument, tym więcej 
w nim niedokładności. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami z dn. 13 lipca 2012 (Dz.U. z 5 września 
2012 poz. 995) zawiera dużo błędów merytorycznych i prawnych. Krajowe 
Stowarzyszenia: Dyrektorów WORD (KSD) i Egzaminatorów (KSE) w okresie, gdy 
rozporządzenie było w fazie projektu zwróciło się do ówczesnego Ministra 
z merytorycznie uzasadnionymi wnioskami o zmianę wadliwych i szkodliwych 
dla BRD zapisów. Nasz wspólny głos, niestety nie został uwzględniony przy 
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konstruowaniu prawa. Po ponad połowie roku od naszego wystąpienia 
podpisano i opublikowano rozporządzenia z błędnymi zapisami. Zapisami, które 
zmuszają egzaminatorów do łamania prawa i nieprzestrzegania zapisów, albo 
narażania się na śmieszność! Przykładem może być zapis dopuszczający 
zdających egzamin państwowy na prawo jazdy kat A (A1, A2, AM) do jazdy 
w tenisówkach, jednocześnie zakazujący przyjęcia na taki egzamin osoby 
w profesjonalnych butach motocyklowych tylko dlatego, że nie są sznurowane! 
Dlaczego nikt nie uwzględnił naszych sugestii?
     Organizacje ośrodków szkoleń skupiają ok. 10% środowiska szkoleniowego. 
Siłą wymusili, by z nimi rozmawiać. Z nami, egzaminatorami, mającymi na celu 
przede wszystkim szeroko pojęte bezpieczeństwo ruchu drogowego, a nie 
własny interes, nikt nie chciał rozmawiać. Środowisko nasze zostało 
zmarginalizowane i odsunięte w cień.
     Czym powinno być dobre prawo w Polsce? Wykładnią, ukierunkowaniem, 
regulacją działania i postępowania.
      W prawie stanowionym określenie sprawiedliwych i obiektywnych procedur 
egzaminacyjnych i kryteriów oceniania jest pomocne gdyż ułatwia 
przygotowanie, organizację i przeprowadzenie egzaminu i pozwala ucinać 
dyskusje z osobami egzaminowanymi próbującymi np. narzucić swój sposób 
prezentowania wiadomości i umiejętności. Z punktu widzenia osób 
egzaminowanych regulacje prawne stanowią ograniczenie możliwej samowoli 
osób oceniających i mają służyć przewidywalności egzaminu (tak od strony 
procedury, jak i treści) oraz obiektywności ocen – wyników.

     Redaktor Ziętarski na jednym z posiedzeń podkomisji zwracał uwagę 
dyskutantów, że celem dyskusji powinno być stworzenie warunków prawnych 
do poprawy BRD. Niestety, Jego głos utonął w powodzi żądań.
     Po obejrzeniu kilku posiedzeń podkomisji sejmowej zastanawiam się nad 
tym, jaki ostatecznie cel przyświecał jej posiedzeniom. A jeżeli dodam, że na 
egzaminowaniu kandydatów na kierowców „doskonale” (wg własnego 
mniemania) znali się wszyscy dyskutanci, z przedstawicielami „tramwajów” 
warszawskich włącznie i to oni decydowali jaki nadać kształt zmianom, mamy 
obraz stanu tworzonego prawa i chyba częściową odpowiedź na pytanie 
dlaczego na naszych drogach jest źle.
     Żeby nie kończyć ponuro jeden pozytyw dla nas, egzaminatorów: komisja, 
przy dużym oporze „materii”, przyjęła wniosek o zmianę ustawy 
i wprowadzenie zapisu, że egzaminator będzie stroną w postępowaniu 
skargowym. Będziemy mogli, po wprowadzeniu tego zapisu do ustawy bronić 
swojego zdania, swojej decyzji.
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POTRZEBA ZMIAN  
W ART. 52 UST.2  - PROPOZYCJAW ART. 52 UST.2  - PROPOZYCJA

W związku z pilną potrzebą zmiany 
Ustawy o kierujących pojazdami 
przedstawiamy naszą propozycję.

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj, Dz. U. z 2011 
r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 
227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113, z 2013 r. poz. 82, 657. 
700, 829.) proponujemy wprowadzenie następujących zmian:

art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem 
wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań w przypadku, gdy:

1) zachowanie osoby egzaminowanej świadczy o możliwości stworzenia 
zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub

2) zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu 
i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.”

Obecne brzmienie Ustawy o kierujących pojazdami:

Art. 52.

1. Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest 
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uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Pozytywny wynik z części 
teoretycznej jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania.

2. Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem 
wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy 
zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników 
ruchu drogowego.

3. Jeżeli wyniki lub przebieg egzaminu osoby posiadającej prawo jazdy wskazują 
na uzasadnione zastrzeżenia, co do kwalifikacji osoby egzaminowanej, dyrektor 
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego występuje do starosty z wnioskiem 
o skierowanie tej osoby na egzamin sprawdzający kwalifikacje w zakresie 
dotychczas posiadanych uprawnień.

Uzasadnienie

Stosowanie obecnego zapisu stanowi ogromne ryzyko i zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także jest 
sprzeczne z treścią art. 3 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym.

 (Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani 
zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, 
unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie 
bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo 
w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić 
kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie). 

Należy zauważyć, że jeśli mówimy o zagrożeniu określonym w tym przepisie to 
musi być ono realne, aby można było go w praktyce zastosować. Należy, więc 
zauważyć, że każde rzeczywiste stworzenie sytuacji zagrażającej bezpośrednio 
życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego wymaga ze strony egzaminatora 
skutecznego, a więc wyprzedzającego działania, aby takim skutkom zapobiec. 
Sytuacje takie doprowadzają do tego , że egzaminator zmuszony jest do 
podejmowania olbrzymiego ryzyka nam granicy bezpieczeństwa uczestników 
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ruchu i osobistej odpowiedzialności za skutki błędów (w tym również 
wypadków) i braku umiejętności jazdy osób egzaminowanych.

Należy zwrócić uwagę, że w trakcie egzaminu, jeśli dochodzi do zagrożenia 
bezpieczeństwa w postaci skutkowej -kolizja czy wypadek, konsekwencje 
prawne za spowodowanie zagrożenia ponosi nie egzaminowany, lecz 
wyłącznie egzaminator.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu (w tym 
i egzaminatorowi) niezbędne jest wprowadzenie zmiany w proponowanym 
zapisie.

POTRZEBA ZMIAN W ART. 52 UST.2 



 

W związku z pilną potrzebą zmiany 
Ustawy o kierujących pojazdami 
przedstawiamy naszą propozycję.

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj, Dz. U. z 2011 r. Nr 
30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 
1367, Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113, z 2013 r. poz. 82, 657. 700, 829.) 
proponujemy wprowadzenie następujących zmian:

1) w art. 63 otrzymuje brzmienie:

1. Egzaminator jest obowiązany: 
1) przekazywać marszałkowi województwa: 

a) nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego,  
w którym jest zatrudniony – najpóźniej do dnia rozpoczęcia
 wykonywania swoich obowiązków, 
b)  informację  o  zmianie  danych,  o  których  mowa  w  art.  

58  ust.  1  pkt  9 oraz ust. 3 pkt 2–5 – w terminie 14 dni od  dnia ich 
zmiany; 
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach, o których mowa w art. 62 
ust. 3; 
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać marszałkowi 
województwa zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo, w roku 
ubiegłym, w warsztatach, 
o których mowa w art. 62 ust. 3; 
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POTRZEBA ZMIAN W ART. 63

4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki; 
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje; 
6)  posiadać  w  czasie  przeprowadzania  egzaminów  legitymację  
egzaminatora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.  

2. Egzaminator w czasie wykonywania obowiązków zawodowych podlega 
ochronie przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu. 

ust.3 otrzymuje brzmienie:

3. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, 
informuje na piśmie dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego 
o zamiarze podjęcia dodatkowego zajęcia zarobkowego. Egzaminator nie 
może wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami 
wynikającymi z ustawy

4. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego nie 
może jednocześnie prowadzić szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie 
uprawnienia do kierowania pojazdami. 

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 5. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, 
informuje na piśmie dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego 
o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej. Egzaminator nie może 
prowadzić działalność gospodarczej, o której mowa w art. 63 ust. 4.

6.  Egzaminator zatrudniony  w  wojewódzkim  ośrodku  ruchu  drogowego  jest  
obowiązany  informować  na  bieżąco  dyrektora  wojewódzkiego  ośrodka  
ruchu  drogowego, w którym wykonuje czynności egzaminatora, o: 
1) osobach, o których mowa w art. 57 pkt 1; 
2) instruktorach lub wykładowcach, o których mowa w art. 57 pkt 2; 
3) właścicielach lub osobach zarządzających podmiotami, o których mowa 
w art. 57 pkt 3.  
7. Informację, o której mowa w ust. 6, składa się pisemnie w formie 
oświadczenia 
pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego.
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po ust.7 dodać ustęp 8,9,10,11,12 w brzmieniu:

8. Egzaminator jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie 
majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, 
przy nawiązywaniu stosunku pracy, corocznie oraz na żądanie dyrektora 
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Oświadczenie o stanie 
majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości 
uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych,  
nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa 
handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu 
nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub 
związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu 
ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach 
pieniężnych. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach 
prawa handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie 
nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.

9. Coroczne oświadczenie o stanie majątkowym składa się do dnia 31 marca, 
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

10. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią 
tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla 
informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” określonej 
w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że egzaminator, który 
złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie.

11. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, 
tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym oraz wzór 
oświadczenia o stanie majątkowym, o którym mowa w ust. 6, uwzględniając 
zakres danych objętych oświadczeniem o stanie majątkowym.

12. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 10 lat.
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Uzasadnienie:

     Proponujemy złagodzenie istniejących zapisów w art. 63 ust. 3 i 5 gdyż mają 
one charakter restrykcyjny i dyskryminujący wobec egzaminatorów, jako grupy 
zawodowej i nie znajdują żadnego uzasadnienia. Egzaminator jest osobą 
zaufania publicznego a nie jest funkcjonariuszem publicznym. 
     Mimo, że inne zawody takie jak np.: adwokaci też są osobami zaufania 
publicznego ustawodawca nie podchodzi do nich tak restrykcyjnie.
     Występująca obecnie zapaść na rynku pracy w zakresie egzaminowania 
kandydatów na kierowców i kierowców dodatkowo pogłębia trudną sytuacją 
materialną grupy zawodowej egzaminatorów, którzy w dużej części zatrudnieni 
są w niepełnym wymiarze czasu pracy, a mają na utrzymaniu niepracującą żonę i 
dzieci. Utrzymanie tak nieuzasadnionych i restrykcyjnych przepisów jest 
sprzeczne z art. 30, 31 i 32 Konstytucji RP i może doprowadzić do szkodliwych dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego ubytków wysoko wykwalifikowanej kadry 
fachowców.

     Proponowane zmiany w art.63 nie ograniczają prowadzenia działalności czy 
dodatkowego zarobkowania egzaminatorowi, z wyjątkami określonymi 
w ustawie, ale nakładają jednocześnie na egzaminatora obowiązek składania 
oświadczenia majątkowego, które pozwoli na pełną kontrolę przez dyrektora 
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie podejmowania 
dodatkowych zajęć zarobkowych jak i prowadzenia działalności gospodarczej 
przez egzaminatora.

Obecne brzmienie Ustawy o kierujących pojazdami:
art. 63:
1. Egzaminator jest obowiązany: 

1) przekazywać marszałkowi województwa: 
a) nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, 
w którym jest zatrudniony – najpóźniej do dnia rozpoczęcia 
wykonywania swoich obowiązków, 
b)  informację  o  zmianie  danych,  o  których  mowa  w  art.  58  
ust.  1  pkt  9 oraz ust. 3 pkt 2–5 – w terminie 14 dni od dnia ich 
zmiany; 

2) corocznie uczestniczyć w warsztatach, o których mowa w art. 62 ust. 3; 
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3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać marszałkowi 
województwa zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo, w roku 
ubiegłym, w warsztatach, o których mowa w art. 62 ust. 3; 
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki; 
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje; 
6)  posiadać  w  czasie  przeprowadzania  egzaminów  legitymację  
egzaminatora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.  

2. Egzaminator w czasie wykonywania obowiązków zawodowych podlega 
ochronie przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu. 
3. Egzaminator zatrudniony w  wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego  nie 
może podejmować  zajęć  zarobkowych  bez  zgody  dyrektora  wojewódzkiego  
ośrodka ruchu drogowego. 
4. Egzaminator zatrudniony w  wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego  nie 
może jednocześnie prowadzić szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie 
uprawnienia do kierowania pojazdami. 
5. Do egzaminatora zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego 
stosuje się przepisy art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, 3 i 4 oraz 
art. 14  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  ograniczeniu  prowadzenia  
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 
r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm. 11) ).  
6.  Egzaminator  zatrudniony  w  wojewódzkim  ośrodku  ruchu  drogowego  jest  
obowiązany  informować  na  bieżąco  dyrektora  wojewódzkiego  ośrodka  
ruchu  drogowego, w którym wykonuje czynności egzaminatora, o: 
1) osobach, o których mowa w art. 57 pkt 1; 
2) instruktorach lub wykładowcach, o których mowa w art. 57 pkt 2; 
3) właścicielach lub osobach zarządzających podmiotami, o których mowa w 
art. 57 pkt 3.  
7. Informację, o której mowa w ust. 6, składa się pisemnie w formie 
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 
Kodeksu karnego.
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NOWELA DO PRZEJŚĆ
Opracował Dariusz Chyćko

POSŁANKI BUBLEWICZPOSŁANKI BUBLEWICZ

Do dyskusji….

Wprowadzenie do przedruku 
sprawozdania z posiedzenia Komisji 
Infrastruktury w sprawie zmiany 
ustawy „Prawo o ruchu drogowym” 
o r a z  u s t a w y  „ O  k i e r u j ą c y c h  
pojazdamia” w zakresie przepisów 
rozszerzających prawa pieszych. Taką 
propozycję zgłosiła posłanka Beata 
Bublewicz. Jest to ważna zmiana nie 
tylko ze względów bezpieczeństwa 
pieszych na drodze, ale także ze 

względu na zmianę zasad oceny zadania „przejazd przez przejścia dla pieszych” 
w czasie egzaminu praktycznego. 

Jak oceniacie tą propozycję? Jakie są zalety a jakie wady w przypadku 
wprowadzenia w życie tych zmian dla pieszych, a jakie dla kierujących 
pojazdami? 

Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej 
i przesłanie swojej opinii w tej sprawie indywidualnie lub w formie opracowania 
zbiorowego przez członków Stowarzyszenia na adres mailowy sekretarz@kse-
egzaminator.pl. To będzie głos w dyskusji oraz bardzo ważny materiał dla 
naszych przedstawicieli w Komisji. 

Posiedzenie nr 236 dnia 2014-04-23 Komisji Infrastruktury: Komisja przeprowadziła m.inn. pierwsze 
czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących 
pojazdami (druk nr 1859). Nowela dotyczy wprowadzenia przepisu nadającego pierwszeństwo pieszego przed 
pojazdem nie tylko gdy pieszy jest już na przejściu ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to 
oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem; wprowadzenia do egzaminu państwowego na prawo jazdy dodatkowej 
części - modułu sprawdzającego praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uzasadniała posłanka Beata 
Bublewicz (fot.). W swoim uzasadnieniu - tej jak określiła “koniecznej zmiany” - posłanka powołała statystyki osób 
zabitych i rannych na naszych drogach. Analizując w okresie ostatnich sześciu lat statystyki ofiar wypadków drogowych 
wynika, że 1/3 to zabici piesi na drogach; na dobę giną 3 osoby - mówiła. Nadal jednak co piąty zabity pieszy w Unii 
Europejskiej to Polak. “33 lata to jest czas w którym zajęłoby nam zmniejszenie o połowę zabitych pieszych na naszych 
drogach jak jest w Niemczech, czy Wielkiej Brytanii. (...) Jeśli chodzi o moduł dotyczący obowiązkowego egzaminu 
z pierwszej pomocy. Wynika jednoznacznie, że osoby które przybywają na miejsce wypadków informują, że nie potrafią 
udzielić pierwszej pomocy. Według badań brak gotowości udzielenia pierwszej pomocy deklarowało około 60-70% 
osób. W ośrodkach egzaminowania są fantomy do przeprowadzania pierwszej pomocy, więc kosz byłby niższy. Na 
śmierć nie wolno się godzić, szczególnie na tę, na którą mamy wpływ - apelowała posłanka. 
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  Poseł Adam Abramowicz: zgłosił wątpliwość, czy skutki uboczne ewentualnych 
przyszłych zmian wg zaprezentowanego projektu nie będą zbyt wysokie, i czy 
w efekcie rzeczywiście spadną statystyki. Widzieć trzeba też kwestię 
zatamowania ruchu, zablokowania miast itd., oczywiście przy założeniu, że 
kierowcy zastosują się do zmienionych przepisów. Nie wprowadzajmy 
przepisów, które mają szansę nie być stosowane. Istniejące prawo jest 
wystarczające. Oczywiście przeprowadzajmy kampanie i ostrzegajmy 
kierowców - podsumował swoje wystąpienie. 

Poseł Michał Wojtkiewicz: pytał o szczegółowe dane w sprawie przedstawionych 
statystyk wypadków pieszych (ile osób ginie na drogach, a ile na przejściach, jak 
szybko udzielana jest pomoc ofiarom itd.). Zdaniem posła, przede wszystkim 
należy określić przyczyny wypadków śmiertelnych pieszych uczestników ruchu 
drogowego. 

Poseł Maciej Banaszak: mówił - popieram opinie (w tym także opinię prokuratora 
generalnego), że należy ten projekt doprecyzować. I w tym celu powołać 
podkomisję. W sprawie umiejętności udzielania pierwszej pomocy - 
pamiętajmy też o strachu wielu ludzi do udzielania pierwszej pomocy, więc takie 
regulacje, chyba nie mają sensu. Raczej powinna być rozpatrywana sprawa 
szkolenia w tym zakresie. Tu powstaje także sprawa tzw. zdawalności na 
egzaminów na prawo jazdy. Wprowadzenie tego typu zapisu ustawowego może 
spowodować spadek ilości chętnych dobrowolnie odbyć taki kurs - oceniał 
poseł. Zwracam uwagę, iż w tej sprawie rząd także wyraził się krytycznie wobec 
takiej propozycji, podobnie nawet regulacje unijne nie obowiązują takiego 
obowiązku. Proponuję skreślić obowiązek egzaminu, a pozostawić sprawy 
dotyczące szkolenia. Uważa, iż Ministerstwo Zdrowia pracuje nad przepisami 
dotyczącymi ratownictwa motocyklowe i w tym kierunku powinny iść zmiany. 

Poseł Andrzej Adamczyk: zwrócił uwagę na ewentualne “nieszczęścia na skutek zmian 
w ustawach”, do których może dojść po wprowadzeniu przepisów bez 
precyzyjnych analiz. Jako przykład podał fakt wzrostu śmiertelności 
rowerzystów po wprowadzeniu ustawowego prawa do jazdy parami. Poseł 
mówił o odpowiedzialności za uchwalane regulacje. Poseł uznał za 
nieuprawnione odwoływanie się do liczby wypadków na przejściach dla 
pieszych. Zaproponował - warto zastanowić się nad podjęciem prób i starań, 
które doprowadzą do tego, że przejścia będą wyposażone w separatory, 
w sygnalizację świetlną, instalację muld itp. I to jest kierunek, w którym warto 
iść - wskazywał. Pamiętajmy, że z cyfry 3581 wypadków śmiertelnych na 
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przejściach, 1633 to wina pieszego. Wobec dzisiejszego zapisu jestem 
przekonany, że doprowadzimy do zwiększenia liczby wypadków - ostrzegał. 
Proponuję podjąć inicjatywy, które dotkną także pieszego, pieszy to “nie święta 
krowa” - dodał. 

Poseł Krzysztof Tchórzewski: poprosił o komentarz Biura Legislacyjnego dotyczący 
zagadnienia jak kierowca ma rozumieć pierwszeństwo pieszych, czy to jest 
precyzyjny zapis? Proszę o słownik dookreśleń: stojącego przed przejściem, 
zbliżającego się do przejścia, sygnalizującego, wchodzącego na przejścia itd. 
Wskazał na problem karania także pieszych. Nie może być nierównoważnej 
sytuacji - podsumował poseł. 

Poseł Jerzy Szmit: mówił o potrzebie racjonalności wprowadzanego prawa, 
oczywiście nie negując intencji. Prawo powinno być także obiektywne. Wskazał 
także na kolejny aspekt - w statystykach, chyba nie uwzględniono kolizji na 
czerwonych światłach, gdy pieszy ewidentnie w takiej sytuacji łamie przepisy - 
zgłosił wątpliwość. I dla tej grupy ta zmiana nie przyniesie zmiany. Proszę 
o analizę tych aspektów. 

Poseł Józef Lassota: głosy w dyskusji pokazują na niejednoznaczność opinii 
dotyczących projektu. Rozwiązanie obowiązkowego egzaminu z umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy uznał za dobrą. Sporny zapis o zamiarze 
przekroczenia przejścia dla pieszych oczywiście potrzebuje dopracowania - 
dodał. Zapytał posłankę Bublewicz, jak wyglądają zapisy szczegółowe w innych 
państwach. Poseł uznał niezbędność definicji zamiaru przekroczenia jezdni. 

Maciej Kopyciński (reprezentujący branżę transportowców): na dzień dzisiejszy nie 
wiemy, czy ta inicjatywa przyniesie zmiany. na przejściach dla pieszych. Nie 
wiemy np. co zrobić z pijanym, czy innymi podobnymi wypadkami, osób 
znajdujących się na przejściu dla pieszych. Odnosząc się do kwestii egzaminu 
państwowego z pierwszej pomocy - powiedział - nie każdy ma predyspozycje, 
aby nieść tę pierwszą pomoc. A nawet jeśli “wykuje się”, to po kolejnych trzech 
latach zapomni, na czym ta pierwsza pomoc miała polegać. Dla przykładu - 
Informował - kierowca zawodowy podobne szkolenie przechodzi w cyklach co 
pięć lat. 

Maciej Mosiej (sekretarz KRBRD): statystyki z 2013 roku, to 9500 wypadków, na 
przejściach 3400. 1147 pieszych zabitych i 9000 rannych, na przejściach 234 
zabite i 3400 rannych. Najwięcej wypadków z pieszymi to miesiące jesienno 
zimowe. Główne przyczyny: 2300 nieudzielenie pierwszeństwa, 1850 
wypadków - nieprawidłowe przejeżdżanie dla pieszych - tu zabitych ponad 220 
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osób. Pogłębione analizy wskazują: w obszarze zabudowanym było 9800 
wypadków z udziałem pieszych, niezabudowanym 1200 (czyli propocja 10:1). 
W tym 6 tys. w nocy. Dyskusja jest interesująca i wskazuje jak wiele wątków 
należy analizować. Problem pieszych to w dużym stopniu problem nadmiernej 
prędkości. I tu statystyka - na drogach tranzytowych ok. 80-85% pojazdów 
przekracza dozwoloną prędkość. Około 20% przekracza tę prędkość o 20 
km/godz. Czyli pierwotnym problemem jest nadmierna prędkość, i właśnie 
skuteczne zawalczenie z nadmierną prędkością będzie miało skutek 
w zmniejszeniu statystyk. Kierunek propozycji noweli jest jak najbardziej 
słusznym. Taka ustawowa ochrona pieszych jest niezbędna - podsumowywał. 
Wskazał przykłąd Belgii, gdzie używa się definicji pieszych “którzy znajdują się na 
przejściu lub mają zamiar wejść na przejście”, w Danii “lub mają zamiar wejść na 
przejście dla pieszych”; w Holandii “lub wyraźnie mają taki zamiar”, 
w Niemczech “gdy osoby te pokazują w sposób zauważalny zamiar skorzystania 
z przejścia”, Szwajcaria “czeka przed przejściem dla pieszych mając oczywisty 
zamiar przejścia”. Sekretarz Mosiej odwołał się do raportu KRBRD, w którym 
znajduje się jeszcze więcej przykładów. Są to zapisy z ustaw z kilkunastu krajów 
i wskazują na taką właśnie ochronę pieszych. Wskazał, iż ważną rzeczą jest 
następnie orzecznictwo. Zaproponował modyfikację zapisu na dalszym etapie 
pracy. Dla przykładu: “pieszy mający wyraźny zamiar przejścia przez jezdnię”, 
a nie oczekujący. I w ramach końcowych uwag potwierdził potrzebę dość 
długiego vacatio legis. Niezbędna będzie akcja uświadamiająca i na to potrzeba 
roku a nawet półtora. 

Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, 
zaprezentował stanowisko resortu mówiąć, iż jest on zainteresowany pracami 
nad projektem. Oczywiście każda zmiana wymaga pracy, czasu. Już popieramy 
zapisy dotyczące przepisów związanych z przejściami dla pieszych - informował. 
Co do drugiego rozwiązania zapisy należy przeanalizować i doprecyzować, 
szczególnie w zakresie szkolenia. 

Posłanka Beata Bublewicz podsumowując dyskusję odniosła się do zaprezentowanych 
w niej argumentów. Mówiła: to na nas kierowcach ciąży odpowiedzialność za 
tych niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych. Przesunięcie 
odpowiedzialności na pieszego np. na wzór Australii jest problematyczne np. 
w stosunku do dzieci czy osób starszych, lub niepełnosprawnych. Ja wolę 
chronić tych, którzy są słabsi. My proponując ten zapis świadomie pisaliśmy 
o pieszym, który zbliża się do przejścia. W innych krajach jest oczywiste, że 
pieszy ma pierwszeństwo. Naszym celem jest, aby na polskich drogach ginęło 
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jak najmniej osób - i to nasz wspólny cel, nad którym powinniśmy dalej - ponad 
podziałami - rozmawiać i możemy wiele dobrego wypracować. 

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja - przy pełnej akceptacji - powołała podkomisji 
nadzwyczajnej, do dalszego procesowania przedmiotowej ustawy. Posiedzenie Komisji Infrastruktury zakończono. 
Następnie członkowie wybranej podkomisji ukonstytuowali się. W skład podkomisji wchodzi 12 posłów, a tu: 
Andrzej Adamczyk, Maciej Banaszak, Bartłomiej Bodio, Marian Cycoń; Tomasz Kamiński; Andrzej Kania, Józef 
Lassota, Arkadiusz Litwiński, Jerzy Szmit, Teresa Świło; Krzysztof Tchórzewski, Jarosław Żaczek. Przewodniczącym 
podkomisji wybrany został poseł Józef Lassota, wiceprzewodniczący Krzysztof Tchórzewski.   

Link do źródła: ITV - Transmisje archiwalne. Komisja Infrastruktury dn. 23.4.2014 r. 
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Pod obrady Sejmowej Komisji Infrastruktury trafił projekt ustawy 
o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących 
pojazdami autorstwa pani poseł Beaty Bublewicz (nr druku 1859). W projekcie 
zaproponowano zmiany mające na celu polepszenie prawnej ochrony pieszych 
korzystających z przeznaczonych dla nich przejść oraz uzupełnienie praktycznej 
części egzaminu państwowego o sprawdzenie umiejętności udzielania pomocy 
przedmedycznej, przeprowadzanej przy użyciu manekina typu fantom oraz 
defibrylatora. Oba obszary zaproponowanych zmian mają na celu - w intencji 
posłów, którzy podpisali się pod projektem - poprawienie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, przy czym w razie przyjęcia tych propozycji największe 
konsekwencje będą miały zmiany dotyczące pieszych. 

Pierwszeństwo dla pieszych w momencie wejścia na jezdnię. Dziś 
pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami ma tylko ten pieszy, który 
znajduje się na przejściu dla pieszych. Projekt rozszerza uprawnienia pieszego 
stanowiąc, że będzie on miał pierwszeństwo także w momencie wchodzenia na 
tę część drogi. Temu uprawnieniu towarzyszy propozycja wprowadzenia 
nowego obowiązku dla kierującego. Oprócz ustąpienia pierwszeństwa 
pieszemu znajdującemu się na przejściu, kierujący powinien także ustąpić 
pierwszeństwa pieszemu, który oczekuje bezpośrednio przed przejściem na 
możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni. Rozszerzone obowiązki 
kierujących nie są jednak symetryczne względem uprawnień pieszych. Przepis 
adresowany do pieszego stanowi o pierwszeństwie w trakcie wchodzenia na 
przejście, a tymczasem przepis adresowany do kierującego nakazuje ustąpienie 
pierwszeństwa pieszym oczekującym na przejście. 

Czy poselskie propozycje dadzą nowe zajęcie dla ekspertów? Taka 
asymetria praw i obowiązków może rodzić rozbieżności w praktyce orzeczniczej, 
przynajmniej w początkowej fazie stosowania nowych przepisów. Wykładni 
praktycznej wymagać będą także zastosowane w proponowanych przepisach 

DODATKOWE PRAWA
Źródło: Tygodnik PD@N - Wyszukiwarka: MACIEJ WROŃSKI 
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pojęcia “wchodzenie na przejście” i “oczekiwanie na przejście”. Można się 
spodziewać, iż dyskusje wśród ekspertów, egzaminatorów i wykładowców na 
temat proponowanych przepisów mogą być równie burzliwe, jak dyskusje na 
temat zachowania się uczestników ruchu na skrzyżowaniach z ruchem 
okrężnym. Dlatego warto w trakcie prac sejmowych zastanowić się nad próbą 
doprecyzowania proponowanych norm prawnych, a nie zostawiać problemu 
dla orzecznictwa, gdzie wykrystalizowanie głównej linii orzeczniczej może 
potrwać zbyt długo. 

Niecałkowita zgodność z Konwencją wiedeńską. W uzasadnieniu 
projektu napisano, iż powyższe propozycje mają na celu pełne odzwierciedlenie 
w polskim prawie przepisów Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej 
w Wiedniu w 1968 r. Zgodnie z przepisami Konwencji kierujący jest zobowiązany 
nie narażać na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się lub wchodzących 
na przejście, oraz w razie potrzeby zatrzymać się w celu przepuszczenia 
pieszych. Dodatkowo Konwencja daje możliwość zobowiązania kierujących 
pojazdami do obligatoryjnego zatrzymania się, gdy piesi znajdują się na 
przejściu dla pieszych albo wchodzą na to przejście. Dlatego też można mówić 
jedynie o kierunkowej, a nie 100 procentowej zgodności propozycji poselskich 
z obowiązującym prawem międzynarodowym. 

Większym uprawnieniom pieszych powinny towarzyszyć większe 
obowiązki. Sytuacje komplikuje fakt, iż rozszerzeniu uprawnień pieszych nie 
towarzyszy odpowiednie zwiększenie wymagań, które zapobiegałoby 
nierozsądnemu wykorzystywaniu nowych przywilejów. Takie wymagania 
określa Konwencja o ruchu drogowym wskazując, iż pieszy wchodzący na 
przejście nie powinien wchodzić na jezdnię bez uwzględnienia odległości 
i szybkości zbliżających się pojazdów. Zasadę tę powtarzają krajowe przepisy 
wielu państw europejskich. I tak dla przykładu można wskazać przepisy 
francuskiego Code de la route, które nakazują pieszemu przechodzenie przez 
jezdnię z uwzględnieniem widoczności, a także odległości i prędkości pojazdów. 
Warto dodać w tym miejscu, że francuskie przepisy określane są przy tym, jako 
jedne z bardziej przyjaznych dla pieszych. 

Niedostateczna ochrona pieszego w polskim prawie. W polskim Prawie 
o ruchu drogowym jest wprawdzie nakaz zachowania przez pieszego 
szczególnej ostrożności i zakaz wchodzenia przez tę osobę na jezdnię 
bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, niemniej są to pojęcia znacznie 
mniej precyzyjne od konkretnych i jednoznacznych dyspozycji przepisów 
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międzynarodowych lub zagranicznych. Ponadto wydaje się, że nasze przepisy 
w niedostateczny sposób zabezpieczają pieszego w występujących w realnym 
ruchu drogowym sytuacjach, w których kierujący ma ograniczone możliwości 
zwolnienia lub w razie potrzeby zatrzymania się tak, aby ustąpić pierwszeństwa 
wchodzącemu na przejście pieszemu. Przykładem jest ruch pojazdów 
szynowych lub ciężkich pojazdów wykorzystywanych do transportu 
drogowego. 

Konieczne dodatkowe zapisy. Dlatego też wydaje się, że propozycja 
poselska powinna zostać uzupełniona o wskazane powyżej dyspozycje, które 
powodowałyby większą odpowiedzialność pieszego w razie lekkomyślnej próby 
skorzystania ze zwiększonych uprawnień i które byłyby dla niego jasne 
i czytelne. Pieszy nie jest ekspertem od przepisów ruchu drogowego, który 
przed wejściem na jezdnię będzie zastanawiał się nad wymaganym 
zachowaniem związanym z nakazem zachowania szczególnej ostrożności. 
Szczególnie, że część pieszych nigdy nie była szkolona z przepisów ruchu 
drogowego. W takiej sytuacji nie powinno być miejsca na interpretacje, o ile nie 
chcemy, aby po wejściu nowych przepisów nie wzrosła nam liczba wypadków 
z niechronionymi uczestnikami ruchu. 

Przejścia poza obszarem zabudowanym mogą stwarzać problemy. 
Z proponowanymi uprawnieniami pieszych związany jest także problem przejść 
dla pieszych poza obszarami zabudowanymi, przejść na drogach 
dwujezdniowych o kilku pasach ruchu dla każdego kierunku, przejść położonych 
na obszarach zabudowanych na odcinkach drogi, gdzie za pomocą znaku 
drogowego podwyższona została dopuszczalna prędkość i na koniec przejść dla 
pieszych po torowiskach tramwajowych. Bez zmian organizacji ruchu 
wymuszających w tych miejscach znaczne ograniczenia prędkości dla 
kierujących pojazdami, korzystanie przez pieszych z nowych uprawnień 
prowadzić może do tragedii. Przykładem mogą być tutaj przejścia dla pieszych 
położone poza obszarem zabudowanym na drogach dwujezdniowych. Dziś 
zazwyczaj poprzedzają je znaki ograniczające prędkość do 70 km/h. Po przyjęciu 
proponowanych zmian, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym, szybkość 
pojazdów należałoby zredukować do 50 km/h. 

Same zmiany prawa nie wystarczą i będą kosztować. Konieczność 
zmiany organizacji ruchu na całej sieci polskich dróg publicznych 
przebiegających w większości poza obszarem zabudowanym jest ogromnym 
wyzwaniem organizacyjnym i finansowym. Dlatego ustawodawca powinien 
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zapewnić czas niezbędny dla przygotowania zmiany przepisów wykonawczych 
o warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, dla opracowania 
na podstawie tych przepisów nowych projektów organizacji ruchu drogowego 
oraz do wdrożenia tych projektów. Kwestią niebagatelną są także koszty takiego 
przedsięwzięcia, które trzeba by rozłożyć co najmniej na okres kilkuletni. 
Dlatego zaproponowany w projekcie poselskim roczny okres vacatio legis może 
okazać się zbyt krótki. Jeżeli jednak tego wszystkiego nie zrobimy, wdrożenie 
poselskiego pomysłu może okazać się brzemienne w skutkach. 

Edukacja niemniej ważna niż inne działania. Konkludując, pomysł pani 
poseł Beaty Bublewicz należy ocenić - co do zasady - pozytywnie. Niemniej jego 
wdrożenie nie jest takie proste jak by to się mogło wydawać i wymaga 
dodatkowych działań. Wśród nich wymienić należy także odpowiednią 
edukację uczestników ruchu drogowego. Taka edukacja została zresztą 
przewidziana w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym oraz o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Projekt zakłada, że 
wiodącą rolę pełnić będzie w tych działaniach Krajowa Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. Jest to - z systemowego punktu widzenia - dobra propozycja. 
Miejmy nadzieję, że Rada skutecznie zrealizuje postawione przed nią zadanie, 
gdyż od tego zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Jeżeli kierowcy i piesi 
nie zrozumieją realnego znaczenia ostatecznie przyjętych przepisów 
i wynikających z nich konsekwencji, to zamiast sukcesu będziemy mieć porażkę. 

W egzaminie pół kroku do przodu. Trochę mniejsze znaczenie może 
mieć poselski pomysł, aby na praktycznej części egzaminu państwowego 
kandydatów na kierowców sprawdzać umiejętność udzielania pomocy 
przedmedycznej przeprowadzanej przy użyciu manekina oraz defibrylatora. 
Niemniej, jeżeli w wyniku większych umiejętności kierowców uratujemy tylko 
kilkanaście ludzkich istnień rocznie, to i tak pomysł wart jest wdrożenia. Szkoda 
jednak, że pomysłodawcy nie zastanowili się nad znacznie większym 
rozszerzeniem zakresu egzaminu praktycznego, w szczególności o jazdę poza 
obszarem zabudowanym. W obecnym stanie prawnym przyszły kierowca uczy 
się przede wszystkim zachowania w ruchu miejskim, ograniczając się 
niejednokrotnie do jazdy pod nadzorem instruktora wyłącznie po 
potencjalnych trasach egzaminacyjnych. Gdy po otrzymaniu prawa jazdy 
kierowca decyduje się na wyjazd poza miasto, to albo utrudnia ruch innym 
pojazdom, albo niewłaściwie oceniając sytuację podejmuje zbyt ryzykowne 
manewry kończące się niejednokrotnie tragicznym w skutkach wypadkiem. 
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O ostatecznym kształcie ustawy zadecydują parlamentarzyści. 
Ponieważ prace nad projektem będą kolejno przedmiotem obrad 
Nadzwyczajnej Podkomisji, Komisji Infrastruktury, Sejmu, komisji senackich 
i Senatu, to jest szansa na doprecyzowanie poselskich pomysłów i uzupełnienie 
proponowanych przepisów o zbieżne z kierunkiem i zakresem nowelizacji nowe 
rozwiązania. Duża liczba wypadków z pieszymi, wysoka śmiertelność wśród 
ofiar wypadków drogowych, a także wzrastające natężenie ruchu na drogach 
poza obszarem zabudowanym wymagają zdecydowanych, ale i rozważnych 
działań. Miejmy nadzieję, że ostateczny efekt prac nad projektem przyczyni się 
do poprawy tragicznych statystyk ruchu drogowego, a nie do wzrostu liczby 
wypadków drogowych tak, jak to miało miejsce po wejściu w życie zmian 
w Prawie o ruchu drogowym zwiększających uprawnienia rowerzystów. 
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Zakończono pierwsze czytanie i powołano podkomisję nadzwyczajną” 
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Straż miejska nie znała przepisów. Przegrała w sądzie 
Magda Nogaj

26.04.2014

Sąd uniewinnił  
wrocławskiego kie-
rowcę ukaranego za 
parkowanie na miej-
scu dla niepełno-
sprawnych. Było ono 
n i e p r a w i d ł o w o  
oznakowane,  bo  
straż miejska nie 
znała właściwych 
przepisów, ale i tak 
wypisywała man-
daty
- Sąd uznał, że nie 
może być tak, że 

prawo obowiązuje tylko kierowców, a strażników miejskich już nie - komentuje 
pan Marian, który wygrał w środę przed sądem okręgowym. - Jeśli znak był 
niezgodny z przepisami, trudno wymagać od kierowców, by się do niego 
stosowali.

W maju 2013 roku Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zlecił wymalowanie 
na ul. Jedności Narodowej kopert parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

a kopertach, wśród 
nich pan Marian.

Nie można malować ot. tak sobie
- Miałem w samochodzie ciężkie rzeczy do przeniesienia, zaparkowałem więc 
przed kamienicą na skraju koperty - mówił kierowca, gdy pierwszy raz pisaliśmy 
o sprawie. - Nagle dowiaduję się, że straż miejska zaraz zlawetuje mi auto,

– 26.04.2014

Oznakowanie zostało nieprawidłowo zaprojektowane. Koperty były prawie dwa 
razy szersze, niż zakładają normy wskazane w przepisach. ZDiUM przyznał się do 
pomyłki i obiecał przemalować oznakowanie. Mieszkańcy byli więc przekonani, 
że nie muszą się do niego stosować. Część z nich parkowała n

 

Za duże koperty na ul. Jedności Narodowej (Fot. Czytelnik)
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sąsiadka przybiegła. Strażnicy wlepili mi 500 zł mandatu, dziesięć punktów 
karnych i za lawetę kazali jeszcze zapłacić 220 zł.

Sprawa trafiła do sądu karnego. Ten nakazał kierowcy zapłacić mandat. 
Pan Marian złożył sprzeciw. - Na kolejnej rozprawie sąd odstąpił od wymierzenia 
mi kary, ale uznał moją winę. Tłumaczył, że powinienem zastosować się do tego 
malunku na jezdni, bo był czytelny. Złożyłem więc apelację - mówi nasz 
czytelnik. - Wreszcie wygrałem. Sąd przyznał mi rację. Uznał, że zostałem 
niesłusznie ukarany. Jeżeli znak jest nieprzepisowy, straż nie powinna karać 
kierowców mandatami ani lawetować aut. Prawo obowiązuje każdego. Znaków 
nie można malować ot, tak sobie, skoro w przepisach podane są ich dokładne 
wymiary.

Straż nie zna przepisów
Straż miejska, gdy we wrześniu interweniowaliśmy w tej sprawie, 

przekonywała, że koperty miały odpowiednie wymiary. 
- Oznakowanie jest prawidłowe, bo rozporządzenie w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych określa jedynie minimalne rozmiary kopert, nie wskazuje 
górnej granicy - tłumaczył Sławo

wiązuje od 2003 r. - mówi 
pan Marian. - To zdumiewające, że strażnicy, którzy mają pilnować porządku, 
nie znają przepisów. Potem ich błąd jest powielany przez sądy. Mógłbym się 
teraz domagać zadośćuczynienia, ale znów musiałbym się włóczyć po sądach. 
Chciałem tylko wykazać niekompetencję strażników i urzędników, którzy 
działają na szkodę mieszkańców. 

Środowy wyrok jest prawomocny i ostateczny. Ale strażnicy nadal są 
przekonani, że racja jest po ich stronie. - Z wyrokami sądu nie dyskutujemy. Dwa 
poprzednie wyroki w tej sprawie przyznawały nam rację - mówi Chełchowski. - 
Chcę jednak zapewnić, że nie będziemy tolerancyjnie podchodzić do osób, które 
wykorzystują ułomność w oznakowaniu, odbierając uprawnienia osobom 
niepełnosprawnym. 

Cały tekst: 

mir Chełchowski, rzecznik straży. Potem 
okazało się, że funkcjonariusze powoływali się na niewłaściwy przepis. 
- Przekazałem komendantowi straży dziennik ustaw, palcem pokazałem 
znajdującą się tam tabelę wymiarów kopert parkingowych i dopiero wtedy 
przyznał, że doszło do pomyłki. Rozporządzenie obo

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,15859356,Straz_miejska_nie_znala_przepisow__

Przegrala_w_sadzie.html#ixzz324hGD5C2
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Opracowanie zbiorowe Oddziału KSE w Siedlcach 

pod przewodnictwem Jarosława Podrażki - prezesa oddziału

Czy egzamin na prawo jazdy powinien być łatwy?

Treść tego artykułu chciałbym rozpocząć od opisania autentycznego 
zdarzenia na egzaminie teoretycznym na kat. C  prawa jazdy. Młody człowiek 
( wiek ok.20 lat) po nieudanym egzaminie teoretycznym podchodzi do 
egzaminatora i mówi, że ten egzamin to jakieś nieporozumienie, ponieważ on 
zdaje go po raz szósty i za każdym razem brakuje mu od 5 do 10 punktów do 
zaliczenia (do zdobycia jest 74 punkty, zalicza min. 68). Zadaje pytanie czy 
w ogóle możliwe jest zaliczenie tego egzaminu?  Egzaminator próbuje się 
dowiedzieć , jak przygotowywał się do tego egzaminu? Kandydat na kierowcę 
ciężarówki odpowiada, że kupił w ośrodku szkolenia podręcznik kat. C oraz 
dyskietkę z pytaniami.  Miał w domu uczyć się sam bo wykładów w ośrodku 
szkolenia nie było. Na pytanie czy rzeczywiście się uczył szczerze odpowiedział, 
że „przerzucił pytania z dyskietki, ale one różniły się od pytań na egzaminie, 
tylko niektóre się pokrywały”. Egzaminator dalej dopytuje, czy przeczytał 
zakupiony podręcznik? Odpowiedź była nieco zaskakująca. „To ja mam jeszcze 
przeczytać całą tą grubą książkę”. Zdarzenie to odzwierciedla postawę części 
młodych ludzi wobec „trudnych” egzaminów.  Egzamin powinien być na takim 
poziomie, żeby bez trudu zdał go nawet największy leń.

Do łatwych egzaminów przyzwyczajmy w szkołach, nawet na maturze, a tu 
„trudny” egzamin pojawia się na „głupie” prawo jazdy. Tymczasem egzamin ten 
wcale nie jest taki trudny, wymaga tylko jak zwykle trochę wysiłku 
w przygotowaniu się do niego.  Ale od tego wysiłku odzwyczailiśmy młodzież 
przez kilkunastoletni okres,  gdy pytania egzaminacyjne były powszechnie 
dostępne i wystarczyło zapoznać się z nimi przed egzaminem. Rekordziści 
potrafili rozwiązać test składający się z 18 pytań w ciągu 2 minut (czas na 
egzaminie przewidywał 25 minut). Wszyscy byli zadowoleni, bo zdawalność 
wynosiła ok.80%.  Dziś przy utajnionej bazie ta zdawalność spadła do ok. 40% 
ale z tendencją wzrostową, gdyż przełamywanie przyzwyczajeń musi potrwać.

Na egzaminie praktycznym było już trochę inaczej. Zdawalność na poziomie 
ok. 80% mieliśmy przed 1992 rokiem.  W tamtych czasach, które pamiętają 
rodzice dzisiejszych kursantów, egzamin odbywał się w ośrodku szkolenia 
kierowców. Do egzaminu wykorzystywano pojazd ośrodka szkolenia, na którym 
kursant uczył się jeździć. Egzaminator siedział na tylnym siedzeniu, a obok 
kandydata na kierowcę jego instruktor. Kandydat z instruktorem „jechali” obaj, 

DLA KOGO ZDAWALNOŚĆ ?
Opracowanie zbiorowe 
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gdyż instruktor miał do dyspozycji zarówno pedał hamulca, a często sprzęgła 
i gazu. Przepisy tego nie zabraniały. Egzaminy odbywały się w miastach 
powiatowych, a nawet miejscowościach  gminnych, często późnym wieczorem. 
Egzaminatorzy egzaminowali po zakończeniu swojej pracy zawodowej. 
Egzaminy na prawo jazdy były ich dodatkowym zajęciem na umowę-zlecenie. 
W 1992 roku podjęto decyzję o „ucywilizowaniu” egzaminów. Powołano 
wojewódzkie ośrodki egzaminowania przy wojewodach, których w tamtym 
okresie było 49.  Ośrodki wyposażono w place manewrowe,  sale 
egzaminacyjne oraz pojazdy egzaminacyjne będące własnością ośrodków 
egzaminowania.  Instruktor przestał brać udział w egzaminie,  a obok kandydata 
na kierowcę zasiadł egzaminator.  Egzaminy zaczęto przeprowadzać w miastach 
wojewódzkich,  w dzień przy dużym natężeniu ruchu. To oczywiście zaczęło 
skutkować spadkiem zdawalności. Zdarzały się niestety także zjawiska korupcji.  
W celu przeciwdziałania tym zjawiskom powstał pomysł „uzawodowienia” 
egzaminatorów.  W 1998 roku powołano Wojewódzkie Ośrodki Ruchu 
Drogowego,  zatrudniające egzaminatorów na etacie. Egzaminator zajmował 
się wyłącznie egzaminowaniem, a jego wynagrodzenie przestało być 
uzależnione od ilości przeegzaminowanych osób. Egzaminatorzy zaczęli 
bardziej „szanować „ swój zawód. W 2006 roku wprowadzono na egzaminach 
zapis obrazu i dźwięku podczas egzaminu praktycznego. Wszystkie te zabiegi 
w zasadzie wyeliminowały zjawiska korupcji w tym zawodzie. Należałoby się 
tylko cieszyć. Niestety wielu osobom „solą w oku” jest tzw. niska zdawalność  
( w najgorszej  pod tym względem kat. B na poziomie ok.40%). Czy ten argument 
na pewno jest najważniejszy?

Jak w tym okresie zmieniło się bezpieczeństwo na drogach? Np.  na 
początku lat dziewięćdziesiątych liczba zabitych na polskich drogach wahała się 
w liczbach 7-8 tysięcy. Ostatnie lata to stopniowy spadek do liczby ok.3,5 tys. 
osób zabitych. Nadal dużo, ale spadek o połowę to już trwała tendencja, 
pomimo dwukrotnego wzrostu liczby pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Czy 
zatem coś się dzieje złego, oprócz tzw. niskiej zdawalności.  Statystykę psują 
przeważnie te same osoby, które wielokrotnie przystępują do egzaminu 
nieprzygotowane. Dzisiaj do tego egzaminu można przystępować codziennie. 
Czy należy ulegać ich presji by egzamin był łatwiejszy. Osobom tym będą 
wtórować  te ośrodki szkolenia kierowców, których głównym atutem jest cena 
kursu. Niska cena musi skutkować oszczędzaniem na wykładach i jazdach. Winę 
za niepowodzenia na egzaminie zawsze można przerzucić na „wrednego” 
egzaminatora.

A jaki „interes” ma egzaminator w wystawianiu ocen negatywnych.   Jego 
wynagrodzenie jest stałe i nie zależy od tzw. zdawalności. Wynik negatywny 
niesie ryzyko skargi na egzaminatora, którego to ryzyka  nie ma przy wyniku 
pozytywnym. Zdecydowana większość egzaminatorów oceniając zdających 
kieruje się troską o utrzymanie wysokiego poziomu szkolenia kierowców  oraz 
postawienia bariery przed dopuszczeniem do ruchu osób niedostatecznie 
przygotowanych. Jest rzeczą oczywistą, że przy tak masowym charakterze tego 
egzaminu (egzamin ten zdają  w zasadzie wszyscy) znają się przypadki ocen 
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niesprawiedliwych (często „niesprawiedliwych” tylko w ocenie osoby zdającej).  
Stanowią one jednak nieistotny margines. Gwarantem tego jest rejestracja 
obrazu i dźwięku w samochodach egzaminacyjnych. Egzaminator nie może 
zachowywać się w sposób „dowolny”. Liczba skarg w stosunku do liczby 
przeprowadzonych egzaminów jest znikoma. Rozpatruje je niezależny 
przedstawiciel marszałka województwa, a mimo to większość z nich jest 
nieuzasadniona.

Czy zatem tzw. niska zdawalność powinna być powodem do stopniowego 
psucia systemu? Wydaje się, że ostatnie wydarzenia i projekty idą w niedobrym 
kierunku.

Pierwsze zjawisko to tworzenie filii WORD w miastach powiatowych 
( umożliwiła to nowelizacja przepisów). Na razie są to nieśmiałe próby 
wchodzenia jednych WORD-ów na teren działania swoich sąsiadów. 
Przykładem jest utworzenie filli WORD w Białej Podlaskiej w Łukowie, 
oddalonym od WORD w Siedlcach o 28 kilometrów. W odpowiedzi WORD 
w Siedlcach próbuje utworzyć filię w pobliskim Garwolinie. Nie znam skali tego 
zjawiska w kraju, ale sądzę, że będzie się ono rozszerzało ponieważ WORD-y, 
które nie otworzą filii będą skazane na marginalizację. Zjawisko to może tylko 
obniżyć poziom egzaminu, ponieważ przeniosą egzamin praktyczny  do coraz to 
mniejszych miast, o małym natężeniu ruchu, gdzie niektóre zadania 
egzaminacyjne będzie można wykonać na jednym jedynym takim skrzyżowaniu 
w mieście (np. rondo, pierwszeństwo łamane ).

Drugi przykład do próby wprowadzenia do przepisów możliwości zdawania 
egzaminów praktycznych na pojazdach będących w posiadaniu osób 
egzaminowanych ( w domyśle pojazdów ośrodków szkolenia, ponieważ pojazdy 
te muszą być dodatkowo wyposażone – dodatkowy hamulec, lusterka, znak „L” 
oraz kamera rejestrująca obraz i dźwięk). Jak już czytelnik jest zorientowany, jest 
to powrót do sytuacji sprzed 1992 roku.  Egzamin na pewno będzie łatwiejszy,  
ale ze wszystkimi skutkami dla egzaminatora i kursanta. „Biedne” ośrodki 
szkolenia będą powoli przechodziły na coraz tańsze ( czytaj coraz starsze 
i niesprawne ) pojazdy. Dochodzi dodatkowo kwestia zabezpieczenia nagrania 
z egzaminu. W dobie powszechnego umieszczania filmów w internecie może 
dochodzić do naruszania prywatności zarówno kandydata jak i egzaminatora. 

Trzeci przykład do próby nakłonienia resortu transportu do powszechnego 
ujawnienia pytań stosowanych na egzaminie, celem powrotu do stanu 
poprzedniego, opisanego powyżej w tym artykule.

Na zakończenie kilka słów podsumowania. Wiele osób, w tym większość 
egzaminatorów, dyrektorów WORD, być może innych środowisk (część 
instruktorów nauki jazdy, policji drogowej) z niepokojem obserwuje degradację 
systemu egzaminowania, którego jedynym celem jest wzrost tzw. zdawalności.

Środowiska te powoli tracą wpływ na niekorzystny rozwój wydarzeń. Ich 
argumenty odbierane są jako próba utrzymania „przywilejów” tego 
środowiska. Czy naprawdę „przywilejem” egzaminatora jest niska zdawalność. 
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Chcę zwrócić uwagę, że osoby te nie muszą okazać się aż tak zdeterminowane, 
żeby obronić tak długo wypracowywany system egzaminowania, którego celem 
podstawowym jest utrzymanie wysokiego poziomu szkolenia i postawienie 
bariery w dopuszczeniu do ruchu drogowego osób nieprzygotowanych. Każdy 
człowiek poddawany latami silnej presji otoczenia może w końcu zrezygnować 
i zachować się wg zasady „róbta co chceta”. Czy na pewno wszyscy chcemy 
osiągnąć taki efekt? Czy na pewno za kilka lat, pod wrażeniem tego co się dzieje 
na drogach, nie będziemy próbowali, ponownego zwrotu „kursu” na 
przywracanie zwiększonych wymagań na egzaminie? Stawkę będzie przecież 
życie ludzkie i poczucie bezpieczeństwa na drogach.       

PROBLEMATYKA ZAWODU
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W dzienniku “Gazeta Prawna” czytamy: “WORD wynajmuje samochód 
za jeden grosz miesięcznie, a przedsiębiorcy szkolący kierowców - za ponad 
tysiąc złotych. Firmy domagają się uniezależnienia ich od wojewódzkich 
ośrodków”. Dalej uzasadnia tę tezę na przykładzie procesu wymiany floty 
egzaminacyjnej w ośrodku egzaminowania i wynikających z tego zdarzenia 
potrzeb ośrodków szkolenia. Zgodnie z prawem ośrodki mogą szkolić na 
dowolnych pojazdach, jednak rynek, czyli klient chce być przeszkolonym na 
pojeździe takim samym jak ten, na którym będzie zdawał egzamin. I to jest 
oczywiste. Sytuacja szkoły jazdy jest więc trudna, a nawet podwójnie trudna. 
“Normalnemu klientowi diler zaoferuje zniżki, by nie udał się do konkurencji, 
a szkoły jazdy są niejako skazane na zakup konkretnego modelu, więc stoją na 
straconej pozycji negocjacyjnej” - podsumowują przedsiębiorcy tej branży. 
Jedynie w Polsce i na Litwie, egzamin na prawo jazdy należy zdawać pojazdem 
ośrodka egzaminacyjnego. Stąd wnioski i działania, aby wpisać do noweli 
ustawy o kierujących pojazdami przepisu umożliwiającego zdawanie egzaminu 
samochodem należącym do ośrodka szkolenia. Wiele miejsca poświęciliśmy 
temu tematowi. Pokazaliśmy przykłady jak to można i robią ośrodki 
egzaminacyjne dzisiaj. Relacjonowaliśmy praktykę w WORD w Zielonej Górze, 
gdzie od jesieni 2013 r. kandydaci na kierowców mogą zdawać egzamin na 
pojazdach, na których byli szkoleni. Jednak przepis jest niezbędny. Jak informuje 
“Gazeta Prawna” projekt noweli “lada moment” znowu trafi do ministerstwa 
oraz posłów z sejmowej komisji infrastruktury. Projekt ma określić np., 
w którym momencie kursant może wybrać auto, na którym ma zdawać 
egzamin, jaka jest odpowiedzialność OSK, w przypadku gdy pojazd nie zostanie 
podstawiony, kto pokryje koszty podstawienia auta, gdy kursant nie przystąpi 
do egzaminu praktycznego, bo nie zdał części teoretycznej etc. To wszystko 
trzeba w nowym prawie uregulować – informuje na łamach dziennika Wojciech 
Góra (Polska Izba Gospodarcza OSK). Jednak część ośrodkach chce dalszych 
zmian – chcą, aby egzamin odbywał się też w ośrodku szkolenia, już nie 
w ośrodku egzaminowania. Mówią o stresie zdających, mówią o kosztach, 
o straconym czasie itd.   

Link do źródła: –“Gazeta Prawna”  Piotr Szymaniak: “Egzamin na prawo jazdy 
w ośrodku szkolenia kierowców? Firmy domagają się uniezależnienia od WORD-ów”   

INSTRUKTORZY
Gazeta Prawna

CHCĄ SIĘ UNIEZALEŻNIĆ OD WORD-ówCHCĄ SIĘ UNIEZALEŻNIĆ OD WORD-ów
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Przedruk z motoryzacja.interia.pl  „W szkoleniach na prawo jazdy fikcja goni 
fikcję!”

Polacy wciąż narzekają, że w naszym kraju bardzo trudno zdobyć 
prawo jazdy, zdać egzamin. Bo za duże wymagania, bo egzaminatorzy czepiają 
się drobiazgów...

System szkolenia to fikcja? / Fot: Włodzimierz Wasyluk 

Przyklaskują takim poglądom instruktorzy nauki jazdy, którzy twierdzą, 
że szkolą bardzo dobrze, tylko biedni kursanci są tak zestresowani na egzaminie, 
że go oblewają... Proponuję zatem przyjrzeć się bliżej temu, jak odbywa się w 
naszym kraju szkolenie kierowców, jaka jest jego jakość. W przypadku prawa 
jazdy kategorii B kursant musi wysłuchać 30 wykładów trwających po 45 minut 
(zajęcia teoretyczne) i odbyć 30 godzin jazd z instruktorem (zajęcia praktyczne).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

/REPORTER

W SZKOLENIACH
interia.pl

NA PRAWO JAZDY FIKCJA GONI FIKCJĘ NA PRAWO JAZDY FIKCJA GONI FIKCJĘ 
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Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców określa 
jasno i wyraźnie, że zajęcia praktyczne mogą być rozpoczęte dopiero po 
ukończeniu szkolenia teoretycznego. A jak to jest w praktyce?

Od jutra będzie pani jeździć! 

Poprosiłem naszą redakcyjną koleżankę, by zatelefonowała do 
kilkunastu losowo wybranych ośrodków szkolenia kierowców w całej Polsce 
i słodkim głosikiem zapytała o przebieg szkolenia, podkreślając, że bardzo jej się 
spieszy z uzyskaniem prawa jazdy.
OSK w Warszawie 
- Kiedy rozpocznę jazdy z instruktorem, bo wie pan, zależy mi na czasie...
- Niech się pani nie martwi, może pani zacząć jeździć nawet od jutra...
- Ale ja słyszałam, że najpierw trzeba zaliczyć wszystkie wykłady, a dopiero po 
nich...
- To tylko teoria, proszę pani, a my mamy nowoczesne podejście i od razu 
jeździmy...
No tak, "nowoczesne podejście", polegające na łamaniu prawa.
OSK w Krakowie
- Dzień dobry, chciałam zapisać się na kurs na kategorię B. Jak najszybciej! Kiedy 
będę mogła rozpocząć jazdy?
- W każdej chwili, proszę pani, dzisiaj się pani zapisuje i może pani już dzisiaj 
zacząć!
- A wykłady?
- No, w międzyczasie będą i wykłady...
W "międzyczasie" czyli również wbrew przepisom. No, ale przecież cechą 
narodową wielu Polaków jest omijanie prawa, więc nie ma się co dziwić. 
OSK w Olsztynie. 
- Kiedy będę miała pierwsze jazdy?
- Kiedy tylko pani sobie życzy... 
- Nie muszę najpierw zaliczyć wszystkich wykładów?
- Ależ skąd! Kto to pani powiedział? Wykłady i ćwiczenia prowadzimy 
równolegle.
"Równolegle" czyli znowu niezgodnie z prawem. 

Podobne odpowiedzi moja koleżanka uzyskała prawie we wszystkich 
ośrodkach. Proszę zwrócić uwagę, że już na tym etapie, jeszcze przed 
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rozpoczęciem kursu, ośrodki szkolenia wyraźnie wskazują kandydatom na 
kierowców, że przepisy można spokojnie omijać, że są one tylko na papierze. 
Co więcej, ośrodki szkolenia dopuszczają za kierownicę osobę, która może nie 
mieć zielonego pojęcia o jakichkolwiek przepisach ruchu drogowego, bo 
przecież właśnie po to przychodzi do ośrodka, żeby dopiero ich się nauczyć.

Jak pani skończy, niech pani tu do mnie przyjdzie z kluczykami

Przeprowadziłem też małą ankietę wśród 30 kursantów odbywających 
właśnie szkolenie na prawo jazdy, w losowo wybranych 15 ośrodkach. Pytania 
kierowałem do osób, które właśnie zakończyły jazdę z instruktorem i wracały do 
domu. Te pogawędki dały mi wiele do myślenia...

Pierwsze pytanie dotyczyło tego, jak odbywa się nauka manewrów na 
placu. Z odpowiedzi ankietowanych można było ułożyć trzy zasadnicze 
warianty.
Wariant I - instruktor uważnie obserwuje moje manewry na placu, na bieżąco 
koryguje i udziela wskazówek, stojąc lub chodząc przy samochodzie
Wariant II - instruktor stoi i przygląda się manewrom, ale w tym czasie rozmawia 
przez komórkę albo z kolegą, który do niego przyszedł i tylko od czasu do czasu 
zwraca mi na coś uwagę
Wariant III - instruktor zostawia mnie samego (samą) na placu i każe ćwiczyć 
manewry

Moja ankieta wykazała, że w 8 przypadkach na 30 instruktor pozostawiał 
kursanta samego na placu, nakazując mu samodzielne ćwiczenie 
manewrowania bez żadnego nadzoru (czyli stosował wariant III). W jednym 
przypadków instruktor wręcz oświadczył kursantce: jak pani skończy, to proszę 
mi przynieść kluczyki od samochodu do biura (!) Czy to jest szkolenie, czy tylko 
wypożyczenie samochodu do ćwiczeń?

W kolejnych 14 przypadkach instruktor przebywał wprawdzie na placu, 
ale zajmował się także innymi czynnościami, nie obserwując w sposób ciągły 
poczynań kursanta (wariant II) i tylko "dorywczo" przekazywał swoje uwagi 
osobie szkolonej.
W pozostałych 8 przypadkach nauka odbywała się tak jak powinna, czyli 
instruktor przebywał przy samochodzie i prowadził ciągłą obserwację oraz 
przekazywał na bieżąco swoje uwagi.

Wykłady są obowiązkowe? Tylko w teorii! 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami ośrodki szkolenia kierowców 
powinny prowadzić dziennik zajęć, a w szczególności sprawdzać obecność 
kursantów na wykładach. Jak się okazuje, w praktyce też jest to często fikcja!
Z mojej ankiety wynika, że tylko 6 kursantów (na 30) potwierdziło, że obecność 
była sprawdzana na każdych zajęciach teoretycznych. W pozostałych 14 
przypadkach obecność sprawdzano "sporadycznie", a w 10 przypadkach wcale.
Przepisy stanowią także: Przeprowadzenie poszczególnych zajęć w ramach 
szkolenia jest potwierdzane w karcie przeprowadzonych zajęć każdorazowo 
po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia i osobę szkoloną.
Ankieta wykazała, że taka procedura była przestrzegana tylko w 2 ośrodkach (na 
30). 

Ponadto aż 22 osoby stwierdziły, że wcale nie miały 30 godzin lekcyjnych 
wykładów, ale znacznie mniej, od 5 do 15 godzin!

Od razu na głęboką wodę

Kolejne pytanie w ankiecie przeprowadzonej wśród 30 kursantów 
dotyczyło tego, w jakich warunkach odbywały się pierwsze jazdy w ruchu 
drogowym i czy osoba szkolona miała już na tym etapie szkolenia przynajmniej 
w stopniu podstawowym opanowaną technikę kierowania samochodem 
(obsługa pedałów, zmiana biegów itd.).

Okazuje się, że w 27 przypadkach na 30 pierwsze jazdy obywały się na 
ruchliwych ulicach i skrzyżowaniach miasta. 

Trudno się zatem dziwić, że bardzo często spotykamy samochody z literą 
"L" jadące w żółwim tempie, a za ich kierownicami spoconych i przerażonych 
kursantów, którym jeszcze mylą się pedały i biegi. Jest to niepotrzebne 
stresowanie osoby szkolonej, a jednocześnie utrudnianie ruchu innym 
pojazdom.

Wprawdzie przepisy pozostawiają tu ośrodkom szkolenia dowolność, 
ale logiczne wydaje się, że taka nauka, kiedy to kursant niedostatecznie jeszcze 
panuje nad pojazdem, nie powinna mieć miejsca w intensywnym ruchu, ale na 
pustych, spokojnych uliczkach albo wręcz na placu manewrowym. Dopiero po 
nabraniu przez kursanta minimum wprawy powinno się odbywać jazdy 
w intensywnym ruchu miejskim.

Jak zachowywał się instruktor podczas jazdy? 
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Ankietowanym 30 osobom zadawałem pytanie, czy podczas 
prowadzenia nauki jazdy w ruchu miejskim instruktor zajmował się wyłącznie 
obserwacją poczynań osoby szkolonej i sytuacji na drodze, czy też wykonywał 
także inne czynności.

25 kursantów stwierdziło, że instruktor prowadził rozmowy przez 
telefon komórkowy albo wysyłał sms-y, 5 stwierdziło, że spożywał kanapki. 1 
osoba opowiedziała, że instruktor podczas jazdy... czytał gazetę!

Kolejne pytanie odnosiło się do tego, czy instruktor w czasie szkolenia 
wdawał się w utarczki z innymi kierującymi. 7 osób stwierdziło, że to zdarzało 
się, a 3 wskazały nawet, że wysiadał z auta i robił awanturę innemu kierującemu 
lub pieszemu, używając przy tym wulgarnych słów.

Trudno zatem dziwić się, że na drogach dochodzi do różnych ekscesów, a 
nawet pobić, jeżeli już instruktor pokazuje przyszłemu kierowcy, jak należy 
rozwiązywać konflikty. 

Nie ulega też chyba wątpliwości, że instruktor podczas jazdy powinien 
zajmować się wyłącznie szkoleniem, a nie rozmowami przez telefon czy 
spożywaniem posiłków. Ciekawe, czy ten miłośnik prasy, który zajęty był gazetą, 
potrafiłby skutecznie zareagować, gdyby nagle kursant skręcił na chodnik albo 
zajechał komuś drogę...

Nauka jazdy poza obszarem zabudowanym to fikcja! 

Przepisy zakładają, że w ramach 30 godzin praktycznej nauki jazdy 4 
godziny powinny realizowane poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach 
o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h.

Spośród 30 moich ankietowanych kursantów tylko 1 osoba potwierdziła, 
że podczas nauki jazdy zdarzyło się jej wyjechać poza miasto. W pozostałych 
przypadkach nauka odbywała się wyłącznie na obszarze zabudowanym, 
najczęściej wokół WORD-u, w którym miał być zdawany egzamin. 

Czy można się zatem dziwić, że świeżo upieczeni kierowcy po ukończeniu 
kursu i zdaniu egzaminu nie mają zielonego pojęcia o jeździe poza obszarem 
zabudowanym, o wyprzedzaniu przy dużych prędkościach, o zachowaniu 
bezpiecznego odstępu?

Ci ludzie uczą się więc na własnych błędach, co często kończy się 
tragicznie nie tylko dla nich, ale także dla innych.
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Kursanci nie znają przepisów i swoich praw

Zazwyczaj osoby przychodzące na kurs do OSK nie mają zielonego 
pojęcia o cytowanym przeze mnie rozporządzeniu dotyczącym szkolenia. 
Wiedzą tyle, ile usłyszą od znajomych albo przeczytają na internetowych forach 
lub w mediach.

Nieuczciwe ośrodki szkolenia bazują na tym i dlatego większość 
wymagań nie jest przestrzegana. Bardzo rzadko zdarza się kursant, który zwróci 
instruktorowi uwagę, by nie rozmawiał przez komórkę, by na placu 
manewrowym nie zajmował się czymś innym, tylko szkoleniem. Ponadto 
występuje tu często źle pojmowana relacja nauczyciel - uczeń. Instruktor 
objawia się więc w oczach osoby szkolonej jako mistrz kierownicy, który wie 
wszystko i sam doskonale jeździ. Wystraszony kursant, niepewny swoich 
poczynań za kierownicą , po prostu obawia się zwrócić uwagę na cokolwiek 
instruktorowi. 

Żadna z ankietowanych przeze mnie 30 osób nie wspomniała 
kierownikowi OSK ani słowem o nieprawidłowościach, o których potem 
opowiadała mi w sondażu, nie wniosła żadnego zażalenia, nie domagała się 
zmiany instruktora. 

Nikt tego nie kontroluje? 

Formalnie ośrodki szkolenia kierowców podlegają nadzorowi 
właściwego starosty. Zgodnie z przepisami starosta ma obowiązek 
przeprowadzić 1 raz w roku kontrolę każdego OSK, a także interwencyjnie 
w przypadkach zgłaszanych skarg.

Skoro jednak w ośrodkach istnieje tak wiele nieprawidłowości, okazuje 
się, że te kontrole są niewystarczające. A może też pozostają tylko fikcją na 
papierze? Pozwala to zatem na ewidentne nadużycia i typową w naszym kraju, 
coraz powszechniejszą bylejakość. 

Oto wypowiedź pewnego instruktora prowadzącego od 20 lat ośrodek 
szkolenia, których chciał pozostać anonimowy: wielu moich kolegów - 
właścicieli OSK konkuruje ceną i to w sposób bardzo skuteczny, chociaż bardzo 
nieuczciwy. Zamiast 30 godzin wykładów 5 godzin, bezpłatne materiały 
powielone na ksero i reszty niech się kursant sam nauczy w domu. A kto to 
sprawdzi? 

Biuro jest w kawalerce, w jakiejś piwnicy czy w baraku. 
Biuro ośrodka, pomoce dydaktyczne, filmy, plansze, duża oświetlona 

sala? Bzdura! 
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Samochody? Stare, zdemolowane rzęchy. Instruktorzy? Smarkacze, którzy sami 
mają prawo jazdy dopiero od dwóch lat. Nikt tego, proszę pana nie kontroluje, 
to jest dżungla! No i taki ośrodek oferuje cenę za kurs 700 zł, podczas gdy ja, 
prowadząc uczciwie i zgodnie z przepisami ośrodek, muszę pobrać od klienta 
1500 zł. No i kto do mnie przyjdzie?

W obronie uczciwych ośrodków szkolenia - ustalić minimalną cenę kursu

Pisząc ten artykuł wcale nie mam zamiaru rozpoczynać nagonki na 
ośrodki szkolenia kierowców. Znam wielu bardzo dobrych instruktorów, znam 
wzorcowe wręcz ośrodki szkolenia. Wśród instruktorów jest sporo ludzi z pasją, 
o dużej wiedzy, którzy naprawdę chcą przygotować kandydatów na kierowców 
nie tylko do zdania egzaminu, ale także do bezpiecznej jazdy w przyszłości. 

Niestety, w naszym kraju fikcja goni fikcję, zakłamanie obłudę i coraz 
mniej jest profesjonalistów. Nie tylko zresztą w dziedzinie ruchu drogowego.

Szkoleniem kierowców zajmują się więc nie tylko profesjonaliści 
o wysokich kwalifikacjach, ale często też - niestety - ludzie przypadkowi, którzy 
zajęli się tą działalnością licząc po prostu na szybką kasę. 

Są ośrodki szkolenia idące na skróty, omijające przepisy, obniżające na 
siłę cenę kursu, by pozyskać jak najwięcej klientów, oczywiście kosztem jakości 
szkolenia. W ten sposób naprawdę dobre, profesjonalne ośrodki stoją na 
straconej pozycji, bo dla klienta - też niestety - liczy się zazwyczaj wyłącznie 
cena kursu. 

Co więcej, sami kursanci wymuszają ośrodkach takie postępowanie. 
Jeśli wykładowca w OSK zacznie sprawdzać listy obecności na wykładach, 
zacznie zwracać uwagę na absencję albo odmówi wydania zaświadczenia 
o ukończeniu kursu, to taki ośrodek szybko straci klientów. Wielu instruktorów 
opowiadało, że kiedy uznali, iż dana osoba musi jeszcze dokupić 10 godzin jazd, 
bo nie daje sobie rady, to przychodził do kierownika ośrodka tatuś z awanturą: 
"Chce pan wyłudzać ode mnie forsę? Moja córka doskonale jeździ, ja to wiem!" 
Przepraszam tych wszystkich solidnych, uczciwych, rzetelnych instruktorów 
i właścicieli OSK, którzy profesjonalnie wykonują swoją pracę, jeśli poczuli się 
dotknięci moimi słowami. Ale piszę je również w Waszym interesie, bo uważam, 
że należy eliminować z rynku ośrodki nieuczciwe, byle jakie, które idą na 
łatwiznę i psują opinię całemu środowisku. Trzeba ustalić minimalną cenę 
kursu, poniżej której żadnemu ośrodkowi zejść nie będzie wolno. To jedyna rada 
na tę źle pojmowaną, niezdrową konkurencję.
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Jan Zasel, ekspert z zakresu prawa drogowego, autor książek 

Przekartkowałem ostatni numer Prawa Drogowego. Wywołał zdumienie 
i zarazem niepokój fakt, że oto na forum Sejmu przeniesiono decyzje o doborze 
metod nauczania w systemie kształcenia kandydatów na kierowców. Pisze 
o tym pan dr Żuraw. Za moich czasów decyzje o tym podejmował nauczyciel, 
ewentualnie konsultując to z kierownikiem placówki oświatowej, w naszym 
przypadku - z kierownikiem ośrodka kształcenia kandydatów na kierowców. 
Fakt przeniesienia decyzji na tak wysoki poziom decyzyjny nasuwa przykre 
przypuszczenie, że oto polski lud cofnął się w rozwoju; spustoszenie umysłowe 
musiało wywołać bycia przez pół wieku pod ciemną władzą bolszewików, 
a bycie przez kolejne ćwierć wieku w wolnej Polsce poczyniło dalszy regres w 
tym zakresie. Fakt ten musi napawać smutkiem. 

Chyba w związku z tym, sejmowi znawcy przedmiotu zaproponowali 
rezygnacje z obowiązku uczestniczenia kandydatów na kierowców w procesie 
kształcenia teoretycznego, coś w rodzaju kształtowania sylwetki kierowcy, nie 
podając zresztą żadnej motywacji. Fakt, że gdzieś w Europie podjęto taką 
decyzję niczego nam nie mówi. Obserwacje ruchu drogowego wskazują, że 
raczej odstajemy od modelu zachowania się kierowców z tamtych europejskich 
krajów i że raczej jesteśmy bardziej skłonni stosować modele występujące za 
wschodnią granicą. Niedawno informowałem, że Amerykanie, którymi 
jesteśmy zafascynowani zupełnie ignorują ewentualne zwolnienie z kształcenia 
teoretycznego kandydatów na kierowców i w sposób tradycyjny uczą swych 
kandydatów na kierowców, jak stosować (realizować w praktyce) reguły 
uczestniczenia w ruchu, nie zaś - jak u nas - wbijać do głowy kandydata 
brzmienie reguł ruchu. Coś w tym musi być. Przecież nie można uznać 
Amerykanów za naród opóźniony w rozwoju. 

Z kolei, dyrektor Kinder z opolskiego WORD powiada “...trudne czasy dla 
branży były do przewidzenia..” Chyba pan dyrektor nie jest w pełni świadom, do 
czego WORD został powołany. Przecież od dawna było wiadomo, że masowy 
przypływ złomu samochodowego z tzw. zachodu kiedyś ulegnie naturalnemu 
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zahamowaniu i że kiedyś przeminie tzw. wyż demograficzny i że trzeba będzie 
funkcjonować w normalnych warunkach. I tu, jak widać, pan dyrektor nie jest 
zaskoczony. Natomiast co do “branży” nie można podzielić poglądu pana 
dyrektora. Branża - w uproszczeniu - to wytwórczość, przetwórstwo lub obrót. 
Tu, w WORD, mamy do czynienia z nadzorem państwa nad wydawaniem w jego 
imieniu koncesji zwanych prawem jazdy. Oczywiście państwo jest tu 
zastępowane przez starostę powiatowego, a WORD, działając z powołania tegoż 
starosty ma czuwać nad tym ażeby owa koncesja trafiła w odpowiednie ręce. 
Nadto, w zamyśle twórców tej organizacji miał WORD wykonywać wiele innych 
pożytecznych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego prac. 
W praktyce jednak wpędzono WORD w “robienie pieniędzy” dla starosty nie 
bacząc na jakość wykonywania zadania podstawowego i oczywiście 
z kompletnym zaniechaniem ważnych innych zajęć. Trzeba jednak obiektywnie 
stwierdzić, że WORD?y skupiają w swych szeregach wielu znawców 
przedmiotu, to jest metod egzaminowania. Cóż jednak z tego, skoro tych ludzi 
nie poproszono o pomoc w zorganizowaniu sensownego egzaminu. Z drugiej 
strony wiadomo, że sensowny egzamin musi wywołać konieczność sensownego 
nauczania. Tak się nie dzieje, Tkwimy w błędnym kole: nijaki egzamin wywołuje 
nijakość kształcenia. Dziwne jest to, że potrafimy robić dobrze i jedno i drugie; 
musi jednak nam ktoś to zorganizować. 
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OPINIA PRAWNA
Kancelaria Prawnicza Kwietniewscy&Wspólnicy
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Jan Zasel, ekspert z zakresu prawa drogowego, autor książek 

 

Przeczytałem felieton 2 “dyktatora” [publikacja na łamach gazety 
internetowej L-INSTRUKTOR - przyp. red.]. Podał autor, czy wręcz zacytował 
parę zwrotów, użytych przez egzaminatora wobec kandydata na kierowcę. Nie 
są godne naśladowania. Jeśli ktoś pamięta czasy wcześniejsze, z przed półwieku, 
może nabrać przekonania, że poziom kultury osobistej członków naszego 
społeczeństwa uległ degradacji. Pamiętam mój egzamin na prawo jazdy tzw. 
czerwone. Samochodem egzaminacyjnym był ciężarowy ford amerykański. Gdy 
zająłem miejsce kierowcy zacząłem dyskretnie, ale zdecydowanie szukać 
dźwigni hamulca ręcznego. Egzaminator uśmiechając się odsłonił połę płaszcza, 
która tę dźwignię zasłaniała. Uznałem to jako żart i pojechaliśmy dalej na trasę. 
Ten drobny incydent, w zasadzie nie godzący w dobre stosunki międzyludzkie, 
zapamiętałem i wykorzystywałem podczas mojej późniejszej pracy 
z kandydatami na egzaminatorów, zwłaszcza w części dotyczącej postawy 
egzaminatora wobec egzaminowanego. Podczas mojej pracy w charakterze 
egzaminatora, gdzie traktowano mnie jak kogoś w rodzaju seniora, nie 
notowałem przypadków nietaktownych postaw egzaminatorów, które opisuje 
“dyktator”. Może jednak istotnie dziś, zapatrzeni w dalekie od kulturalnych 
stosunki panujące wśród polityków czy dziennikarzy uznaliśmy, że tak trzeba 
postępować. A to nie wróży nic dobrego. Trzeba stwierdzić, że “dyktator” 
ostrożnie i powierzchownie stosuje krytykę funkcjonowania systemu 
egzaminacyjnego. Dotknięte przez niego sprawy to jest maleńki margines 
słabości systemu egzaminowania. Główna jego słabość to, w sensie 
programowym, merytoryczna nijakość. I niestety, ta nijakość ma tę wielką wadę, 
że skłania słabsze szkoły kierowców do takiegoż poziomu przygotowywania 
kandydatów na kierowców. Tu nie widzę postaw krytycznych, ani wręcz 
domagania się tego, by nasz egzamin zbliżyć do poziomu państw, mających 
opanowane systemy kształcenia i egzaminowania na odpowiednim poziomie. 

Czy więc mamy szansę zreformować system egzaminu i postawić go na 
odpowiednim poziomie? Nie jestem pod tym względem optymistą. Mianowicie 
ostatnie posunięcia Sejmu, polegające na przejęciu do regulacji ustawowej 
spraw dydaktyki w systemie kształcenia kandydatów na kierowców wykluczają 
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poprawę. Fakt ten wywołał uzasadnione zaniepokojenie w środowisku 
kształcenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Powstała teraz 
próżnia, która wypełnia przestrzeń między środowiskiem kształcenia 
i egzaminowania, a Sejmem. Pozostają więc bez nadzoru i sensownego 
prawnego uregulowania sieć szkół kandydatów na kierowców i system 
egzaminów. Z pozycji Sejmu nie da się tymi sprawami należycie pokierować. 
Zlikwidowano ogniwa organów Państwa na niższym szczeblu, które powinny 
projektować, doprowadzać do nadania formy prawnej i sprawować nadzór nad 
realizacją programów nauczania i wytycznych ich realizacji oraz programów 
egzaminowania i także wytycznych ich realizacji. Projekty programów 
i wytycznych ich realizacji powinny przygotowywać środowiska nauczycieli, 
a programów egzaminowania – także środowiska nauczycieli z udziałem 
doświadczonych egzaminatorów. Dzieje się tak w świecie cywilizowanym. Kpiną 
ze zdrowego rozsądku można, przykładowo, nazwać powierzenie opracowania 
systemu egzaminu teoretycznego dla kandydatów na kierowców Państwowej 
Wytwórni Papierów Wartościowych. Nie znajdziemy również sensownego 
wyjaśnienia faktu rozdzielnego potraktowanie egzaminu z umiejętności 
kierowania i egzaminu teoretycznego. System egzaminu, jako nie rozdzielny, 
powinien być opracowany przez jedną, kompetentną ekipę autorską. 

Link do źródła: 

L-INSTRUKTOR - “Felieton Dyktatora 2” 

Tygodnik PD@N - Wyszukiwarka: JAN ZASEL   



Ośrodek Doskonalenia 
Techniki Jazdy 

w Lublinie 
otwarty….

Artur Banaszkiewicz

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie

OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY- EDUKACJA I INWESTYCJA 
W BEZPIECZEŃSTWO

1. Wprowadzenie 

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym powinna 
zaczynać się od najmłodszych lat. Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu 
drogowego, dlatego też zasady bezpiecznego poruszania się po drogach 
publicznych należy wpajać dzieciom już od wieku przedszkolnego. Kolejnym 
etapem edukacji z zakresu bezpieczeństwa jest szkoła podstawowa gdzie  
najmłodsi odbywają zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego. Działania 

20 maja 2014 nastąpiło oficjalne otwarcie ODTJ Lublin. Sprawozdanie 
z otwarcia oraz informacje o ośrodku znajdziecie pod adresem 
www.odtj.lublin.pl.  Poniżej pan Artur Banaszkiewicz – szef ODTJ Lublin 
prezentuje założenia, jakie przyświecały powstaniu tego obiektu. 
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te mają  na celu profesjonalne przygotowanie do udziału dzieci w ruchu 
drogowym, ukształtowanie właściwych nawyków i postaw dziecka jako 
uczestnika ruchu drogowego. Należy zaznaczyć, że w tym okresie duża część 
dzieci  uzyskuje swoje pierwsze „ prawo jazdy” czyli kartę rowerową. Od dnia 
19.01.2013r. zgodnie z nową ustawą o kierujących pojazdami, zajęcia dla osób 
ubiegających się o wydanie karty rowerowej mogą być prowadzone również 
w wojewódzkich  ośrodkach ruchu drogowego lub ośrodkach szkolenia 
kierowców posiadających poświadczenie potwierdzające spełnienie 
dodatkowych wymagań.

Następny etap edukacji to szkolenia w zakresie  uprawnień do 
kierowania pojazdami, których zwieńczeniem jest uzyskanie prawa jazdy. 
Ustawa o kierujących pojazdami wniosła  szereg zmian w zakresie nowych 
kategorii praw jazdy i sposobie zdawania egzaminu jak i obiegu dokumentacji. 
Najważniejsza zmiana dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego to  
„zastąpienie” karty motorowerowej  kategorią AM prawa jazdy, co związane jest 
z odbyciem szkolenia w ośrodku szkolenia kierowców i zdaniem egzaminu 
państwowego w wojewódzkim  ośrodku ruchu drogowego.

Po uzyskaniu prawa jazdy wielu młodych kierowców szybko utrwala 
sobie nawyki, również te nie dobre i nikt nie ma możliwości sprawdzenia ani 
korygowania jego umiejętności.  Nawet doświadczeni kierowcy, pokonujący 
tysiące kilometrów miesięcznie popełniają elementarne błędy  mogące 
zwiększać zagrożenie w ruchu drogowym, które są też skutkiem nie właściwej 
nauki jazdy w przeszłości jak i braku chęci lub możliwości poddania się fachowej 
ocenie oraz doskonaleniu techniki jazdy. Dlatego tak ważne jest doskonalenie 
techniki jazdy dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na szczęście od kilku lat 
coraz bardziej popularne w naszym kraju pod kierunkiem wykwalifikowanych 
instruktorów techniki jazdy.

Pionierami w tym zakresie są Szwecja, Niemcy oraz Austria, gdzie istnieje  
obowiązek odbycia szkoleń dla kierowców uzyskujących prawo jazdy. Zapis 
o obowiązkowym szkoleniu znalazł się również w ustawie o kierujących 
pojazdami w ramach tzw. okresu próbnego.  Od 4 stycznia 2016r.   młodzi 
kierowcy między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, będą 
musieli  odbyć jedno godzinne szkolenie praktyczne w zakresie zagrożeń 
w ruchu drogowym w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. 

2.  Uwarunkowania prawne.

Ośrodek doskonalenia techniki jazdy ( dalej: ODTJ) w polskim 
ustawodawstwie pojawił się w 2008 roku  w rozporządzeniu Ministra 
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Infrastruktury z dn. 10 kwietnia 2008r.  określono w nim wymagania dotyczące 
prowadzenia ośrodka. Od tego momentu w kraju przedsiębiorcy oraz kilka  
wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego rozpoczęły budowy takich 
ośrodków, zgodnie z wymogami zawartymi w w/w rozporządzeniu . 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dn. 16 stycznia 2013r. wprowadziło zmiany w zakresie wymogów w 
stosunku do podmiotów prowadzących ośrodki. Ustawodawca przewidział dwa 
rodzaje ośrodków: stopnia podstawowego i wyższego. W ośrodku stopnia 
podstawowego można szkolić kierowców w zakresie A i B prawa jazdy. 
W ośrodku stopnia wyższego można szkolić kierowców w zakresie wszystkich 
kategorii prawa jazdy oraz odbywać kursy specjalistyczne  dla  kierowców 
pojazdów uprzywilejowanych, przewożących wartości pieniężne oraz 
instruktorów techniki jazdy.

Rozporządzenie to określa jednoznacznie  wymagania w zakresie 
infrastruktury technicznej, pojazdów do prowadzenia szkoleń i kursów, 
warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego dla ODTJ . W przypadku 
ODTJ stopnia podstawowego  obiekt powinien posiadać budynek szkoleniowy , 
płytę poślizgową prostokątną o szerokości 7m i długości 70m wyposażoną 
w mechaniczne urządzenie do  destabilizacji toru jazdy tzw. szarpak oraz tor 
o długości co najmniej 400m. ODTJ stopnia wyższego powinien dysponować 
budynkiem szkoleniowym , płytą poślizgową prostokątną z szarpakiem  
o wymiarach 20x100m, płytę poślizgową w kształci pierścienia, placem 
manewrowym oraz torem o długości minimum 800m. 

3.   Proces przygotowania założeń projektowych.

Wychodząc naprzeciw nowym przepisom a w szczególności kierowcom 
pragnącym podnosić swoje umiejętności w zakresie doskonalenia techniki 
jazdy, co bezpośrednio przekłada się na wzrost bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie w 2011 roku 
podjął się realizacji budowy „ Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy”.

Proces realizacji projektu budowy ośrodka rozpoczęto od wykonania 
programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności, gdzie 
w sposób szczegółowy określono wymagania co do strony technicznej obiektu 
oraz finansowej całego przedsięwzięcia. Poszukiwanie lokalizacji pod ośrodek 
zawężono do terenów spełniających wymagania, co do wymiarów oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego. Pozyskany teren znajduje się w Lublinie przy 
ul. Grygowej a budowa zostanie ukończona w III kw. 2013 roku i zamknie się 
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kwotą 12mln zł.
Po odbiorze budowlanym i wpisie do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy prowadzonego przez 
wojewodę planowane jest rozpoczęcie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki 
jazdy. 

4.  Rozwiązania funkcjonalne i techniczne ODTJ.

Przy projektowaniu obiektu szczególną uwagę zwracano na 
nowoczesność i funkcjonalność montowanych urządzeń i rozwiązań 
technologicznych  oraz bezpieczeństwo wykonywania zadań. Płyty poślizgowe 
będą wyposażone w nawadnianie oraz system kurtyn wodnych mogące 
pracować w temperaturze do  -5 stopni ,dodatkowe malowanie brzegów płyty 
w tzw. zebrę, zmniejszy ryzyko przewrócenia się pojazdu przy gwałtownym 
wyjeździe poza teren płyty. 

Tor oprócz funkcji do doskonalenia techniki jazdy w przypadku uzyskania  
homologacji będzie torem gokartowym klasy D, gdzie najmłodsi adepci sportów 
motorowych będą mogli się szkolić i uczestniczyć w zawodach.

Rys. A. Wizualizacja Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie.
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Projekt budowy ośrodka doskonalenia techniki przez WORD Lublinie  
bezpośrednio wpisuje się w „Krajowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 2005-2007-2013 GAMBIT 2005”, przyczyniając się do  kształtowania 
bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego. Powstały w ramach 
inwestycji ośrodek będzie doskonalił kierowców w zakresie techniki jazdy oraz 
kształtował bezpieczne zachowania i postawy wśród kierujących. Budowa 
Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, wpłynie również korzystnie na realizację 
celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. Projekt 
wpisuje się w cel nadrzędny – „Osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności 
województwa oraz optymalne wykorzystanie jego potencjałów rozwojowych” 
oraz będzie przyczyniać się do realizacji celu operacyjnego rozwoju 
nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich: poprawa bezpieczeństwa 
i ładu publicznego poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w regionie dzięki działalności profilaktycznej i edukacyjnej.

5.   Główne cele, efekty i odbiorcy projektu budowy ODTJ.

Celem budowy ośrodka jest:
źstworzenie infrastruktury umożliwiającej realizację zadań wynikających 

z krajowych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
oraz zadań z zakresu oświaty i sportu  między innymi poprzez organizację 
szkoleń, konferencji, seminariów, treningów i zawodów,         

źnawiązanie współpracy z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców 
i kierowców oraz klubami sportów motorowych w celu podniesienia 
poziomu ich szkolenia,         

źpodniesienie jakości życia mieszkańców Lublina i regionu poprzez 
wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa (kształtowanie bezpiecznych 
postaw u kierowców).

ź

Efekty z realizacji projektu to m.in.:
źmożliwość odbycia szkoleń przez kierowców  w dogodnym miejscu i 

warunkach,
źpodnoszenie umiejętności techniki jazdy kierowców oraz budowanie 

świadomości zagrożeń i możliwości ich ograniczenia,
ź możliwość odbycia treningów oraz zawodów gokartowych,
źposzerzenie szkoleniowej działalności WORD,
źwzrost komfortu pracy osób szkolących i egzaminujących ze względu na 
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dostęp do nowej infrastruktury,
źpoprawa bezpieczeństwa na drogach miasta Lublin i regionu,
źpoprawa wizerunku WORD, jego rozwój i utrzymanie marki,
źstworzenie nowych stanowisk pracy.
ź

Odbiorcami projektu będą przede wszystkim:
ź kierowcy w okresie próbnym, 
ź młodzi adepci sportów motorowych,
źkierujący pojazdami uprzywilejowanymi oraz przewożący wartości 

pieniężne,
źkierowcy uzyskujący uprawnienia w zakresie transportu drogowego 

(kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona, uzupełniająca),
źegzaminatorzy i instruktorzy w ramach corocznych obowiązkowych 

warsztatów doskonalenia zawodowego,
ź instruktorzy techniki jazdy,
źkierowcy kategorii A, B, C lub D w ramach organizowanych szkoleń 

w zakresie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz doskonalących technikę jazdy.

6.   Podsumowanie.

W wyniku realizacji niniejszego przedsięwzięcia zaproponowane usługi 
i rozwiązania technologiczne w istotny sposób podniosą umiejętności 
kierowców w prowadzeniu pojazdów oraz przyczynią się do wzrostu 
świadomości w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym co przyczyni się do 
zmniejszenia liczby wypadków oraz ofiar na drogach miasta Lublina, 
województwa i kraju. Młodzi adepci sportów motorowych będą mieli 
możliwość treningu w warunkach specjalnych.

Przykładem  doskonałego rezultatu w dziedzinie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego jest cytowana wcześniej Austria, w której to 
od dwóch lat szkolenia obowiązkowe przyczyniły się do obniżenia o ponad 30% 
śmiertelności wśród kierowców tzw. największego ryzyka tj. między 18 a 25 
rokiem życia. Jest to wystarczający dowód na zasadność edukacji na tego typu 
obiektach.

Szerokie spektrum oddziaływania na bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym po przez edukację w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy mimo 
wysokich kosztów budowy jak najbardziej potwierdza tezę, że budowa takich 
obiektów to:  edukacja i inwestycja w bezpieczeństwo.
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