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10 marca opuścił nas na zawsze wieloletni egzaminator kolega 

Leszek Szczygielski
Był jednym z najdłużej pracujących egzaminatorów: Swoje 

uprawnienia zdobył pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku. 

Pracował w Inspekcji Transportu Samochodowego, 

Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. 

Był egzaminatorem nadzorującym w Gorzowie Wielkopolskim 

a od roku 2007 w Zielonej Górze. 

Zajmując wiele stanowisk dawał świadectwo 

Swojego zaangażowania i pewności. 

„ Nie mówmy że odszedł, pamiętajmy jakim był”. 

Rada Główna
Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów
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Szanowni Państwo!
 
 W dniach 12-15 maja 2016r w Łodzi 
w Hotelu „Mazowiecki” odbędzie się Walne 
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 
Delegatów Krajowego Stowarzyszenia 
Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców 
i Kierowców.

 Zebranie to odbędzie się w połowie obecnej kadencji. Uchwała Nr 
11/2013 Walnego Zebrania Delegatów KSE z dnia 7 grudnia 2013r w sprawie 
wytycznych do działań Rady Głównej KSE w kadencji 2013-2017 zobowiązała 
Radę Główną do: „zwołania w pierwszym kwartale 2016r Nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania Delegatów  KSE”. 
 
 A więc zebranie to odbędzie się z lekkim opóźnieniem. Porządek 
zebrania przedstawia się następująco: 

- sprawozdanie  z działalności za okres 2013+2016; 
- dokonanie wyboru nowych władz na następną kadencję na okres 2016-

2020r; 
- przyjęcie planu pracy dla Rady Głównej KSE nowej kadencji; 
- dyskusja merytoryczna „pozycja egzaminatora w środowisku społecznym”. 

 Obecne Walne Zebranie Delegatów skróconej kadencji kończy 
jednocześnie mój 14-letni okres we władzach Stowarzyszenia w funkcji 
wiceprezesa i prezesa RG. To dobry moment, aby przeanalizować na przestrzeni 
tego okresu funkcjonowanie pierwszej w kraju organizacji w środowisku 
egzaminatorów kandydatów na kierowców. 
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WPROWADZENIE
Henryk Radomski - Prezes RG KSE



 Zanim jednak przejdę do akcentowania merytorycznych zagadnień chcę 
podkreślić, że jestem emocjonalnie związany  z naszą organizacją. Nie tylko 
z tego powodu, że uczestniczyłem w jej tworzeniu współzarządzaniu, ale także 
dlatego, że przez 40 lat byłem czynnym egzaminatorem. Egzaminowane stało 
się pasją dającą dużą satysfakcję z tego co się robi z przyjemnością.

 Należy jednak stwierdzić, że pomimo wielu krytycznych uwag 
o działalności Stowarzyszenia, jest też wiele akcentów pozytywnych, do których 
należy zaliczyć: 

- usankcjonowanie prawne zawodu egzaminatora i wpisanie go do rejestru 
zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

- sprawy płacowe – korzystne rozporządzenie w sprawie płac egzaminatorów 
(obecnie nie zawsze korzystnie dla egzaminatorów realizowane przez 
pracodawców); 

- eliminacja zapisu  dotycząca wykroczeń w ruchu drogowym, co mogło 
skutkować pozbawieniem możliwości wykonywania zawodu egzaminatora;

- egzaminator stał się stroną w postępowaniu skargowym (egzaminator zyskał 
możliwość skutecznej obrony); 

- uczestnictwo w przygotowaniu aktów prawnych dotyczących 
egzaminowania i szkolenia (przywrócenie roli egzaminatora nadzorującego 
w ostatnim rozporządzeniu w sprawie egzaminowania); 

- okresowo wydawany biuletyn „Egzaminator”, w którym praktycznie każdy 
może wyrazić swoje opinie, przeżycia, opisać zdarzenia czy podzielić się 
nowymi pomysłami;

- strona internetowa www.kse-egzaminator.pl przeznaczona do wymiany 
poglądów, opinii, informacji. 

 Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia dowodzi, że warto należeć 
do tej organizacji. Stowarzyszenie bezpośrednio nic nie daje z wyjątkiem 
satysfakcji z osiągnięcia kolejnego kroku w polepszaniu jakości pracy i życia 
egzaminatora. Osiąganie oczekiwanych rezultatów trwa, jednak warto  
pracować na ich rzecz. Korzystają z nich wszyscy w środowisku 
egzaminatorskim. 

WPROWADZENIE
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 Egzaminatorzy to ludzie, którzy zahartowani w trudach codziennej pracy 
z człowiekiem, potrafią powalczyć o swoje prawa. Wśród naszych kolegów jest 
wielu wspaniałych ludzi o dużej wiedzy merytorycznej i możliwościach 
działania. Wystarczy odrobina chęci i determinacji, a większość naszych 
oczekiwań zostanie zrealizowana. 

 W krajach o wysokim poziomie motoryzacji odchodzi się od ustalania 
przez poszczególne ministerstwa norm, zasad i standardów edukacyjnych na 
rzecz organizacji  zawodowych jakimi są stowarzyszenia. Wystarczy spojrzeć na 
takie zawody jak pielęgniarki, lekarze, adwokaci, nauczyciele. Oni już osiągnęli 
wysoki poziom organizacji stowarzyszeniowej, uzyskując status profesji. Jeżeli 
chcemy, by reputacja naszego zawodu wróciła do rangi co najmniej tej sprzed 20 
lat. 

 Obecnie w ramach Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów działa 21 
oddziałów o łącznej ilości ok. 500 członków. Byłoby dobrze, gdyby wszystkie 
ośrodki egzaminowania posiadały oddziały KSE, a ilość członków świadczyłaby 
o sile i znaczeniu naszego środowiska w kręgach związanych ze szkoleniem 
i egzaminowaniem. 

 Moja kadencja dobiega końca. Pragnę w tym miejscu gorąco 
podziękować  wszystkim członkom Rady Głównej za bardzo dobrą współpracę 
i zaangażowanie.  Szczególne podziękowania należą się koledze Dariuszowi 
Chyćko, który pełniąc rolę Sekretarza RG, pełni także funkcję redaktora 
biuletynu „Egzaminator”, administratora strony internetowej i realizuje wiele 
innych zadań niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia. Bez jego 
zaangażowania trudno byłoby wydać chociażby jeden numer naszego pisma. 
Dziękuję wszystkim kolegom, którzy włożyli niemały wkład pracy dla 
opracowania materiałów, które zawarte są w obecnym wydaniu biuletynu 
i stanowią jednocześnie opracowanie postulatów złożonych w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa. Bardzo serdecznie dziękuję Władysławowi 
Drozdowi, głównemu inicjatorowi powołania Stowarzyszenia. To On opracował 
pierwsze dokumenty – Statut, kodeks etyczny egzaminatora, sylwetkę 
egzaminatora, projekt oceny punktowej egzaminu praktycznego oraz wiele 
innych dokumentów publikowanych nie tylko w naszym piśmie branżowym. 
Dziękuję członkom Sądu Koleżeńskiego i Głównej  Komisji Rewizyjnej. 

 Słowa uznania i podziękowania kieruję do Pana Krzysztofa 
Szymańskiego – Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej  Ośrodków Szkolenia 

WPROWADZENIE
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Kierowców w Piastowie za dotychczasową współpracę z nadzieją na wspólne 
działania w przyszłości z nową Radą Główną. 

 Nowej Radzie Głównej, która zostanie wybrana na najbliższym Walnym 
Zebraniu Delegatów, życzę wytrwałości i sukcesów w pracy dla dobra 
Stowarzyszenia i Egzaminatorów. 

Z poważaniem, 

Henryk Radomski

Prezes Rady Głównej 
Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów

WPROWADZENIE
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IDZIE NOWE ...
Dariusz Chyćko - Lublin

 Idzie nowe….

 Wraz ze zmianą Rządu i do naszej branży 
zaczynają docierać nowe koncepcje 
i zmiany. Z jednej strony każda zmiana budzi 
obawy i zastrzeżenia, z drugiej jednak 
pojawiają się szanse na wypracowanie 
nowych rozwiązań, ale też okazja do 

rozszerzenia zakresu współpracy Stowarzyszenia na forum środowiska 
związanego ze szkoleniem kandydatów na kierowców. 

 Każda nowelizacja, poprawka przepisów czy ujednolicenie przepisów 
pod kątem dyrektyw unijnych po jakimś czasie okazuje się mniej lub bardziej 
udanym rozwiązaniem. Takie postępowanie w coraz mniejszym stopniu 
realizuje społeczne oczekiwania względem nowych kierowców. System 
„produkuje” nowych użytkowników ruchu drogowego z całą masą wad 
i niedociągnięć, które mają bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Mimo tych zmian legislacyjnych trudno doszukiwać się 
postępu w systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. 
Wydaje się, że nasze środowisko tak po stronie szkoleniowców jak 
i egzaminatorów gotowe jest na konkretne zmiany idące w kierunku realnej 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach. 

 Od początku roku miało miejsce już kilka spotkań roboczych 
przedstawicieli grup zawodowych w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa z wiceministrem Szmitem oraz dyrektorem Departamentu 
Transportu Drogowego Panem Bogusławem Oleksiakiem. W formie petycji 
i zebranych postulatów Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia 
Kierowców z Prezesem Szymańskim oraz Federacja Ośrodków Szkolenia 



Kierowców z Prezesem  Bandosem przedstawili oczekiwania reprezentowanych 
przez nich środowisk. Jasno w nich możemy dostrzec intencje zmierzające do 
zdecydowanych zmian w systemie, braku tolerancji patologiom w szkoleniu 
kierowców, rozszerzaniu współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za 
konwersje w zapisach legislacyjnych. Jako Stowarzyszenie w 2015 roku udało 
nam się nawiązać współpracę z Federacją i PIGOSK-iem. 

 Również i nasi przedstawiciele Rady Głównej KSE, po zebraniu 
postulatów oraz propozycji zmian do systemu egzaminowania, wystosowali 
petycję do ministerstwa. 26 kwietnia br spotkali się z Dyrektorem Oleksiakiem 
w Ministerstwie i wręczyli zbiór naszych propozycji. To pierwszy raz od wielu lat, 
gdy Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów spotkało się z tak przychylnym 
przyjęciem ze strony ministerstwa. Spotkanie trwało ok. godzinę i mimo wielu, 
bardzo wielu problemów do omówienia, udało się zasygnalizować wiele z nich. 
Nowy dyrektor departamentu był bardzo zainteresowany naszymi opiniami 
w sprawie systemu egzaminowania kandydatów. Widzi konieczność dużych 
zmian. Co więcej uważa, że żadne zmiany legislacyjne nie mogą następować bez 
uczestnictwa merytorycznie przygotowanych przedstawicieli środowisk 
zainteresowanych, w tym również Stowarzyszenia. Mimo, że niezbyt dobrze jest 
jeszcze zorientowany w problematyce szkolenia i egzaminowania, jak sam 
przyznał, to tym bardziej widzi konieczność ścisłej współpracy. Pierwsze efekty 
tych spotkań mają mieć miejsce już w maju lub czerwcu br. Liczymy na to, że 
wreszcie uda nam się ruszyć tą „skorupę” od lat utrudniającą rozwój i postęp 
w kształceniu nowych, przyszłych kierowców.  

 Nasze postulaty i pomysły znajdziecie na kolejnych stronach biuletynu. 
 

IDZIE NOWE...
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zebrane przez Radę Główną KSE

 Zamieszczamy poniżej zebrane wnioski z naszych propozycji 
nadesłanych do Rady Głównej KSE. Są to propozycje zmian do Ustawy 
o kierujących pojazdami oraz do systemu egzaminowania. Otrzymaliśmy też 
pewną ilość wniosków do rozporządzenia w sprawie egzaminowania, ale te 
w związku z pojawieniem się nowego rozporządzenia na razie nie będą 
rozpatrywane. Zgodnie z informacją z Ministerstwa obecnie rozpoczynają się 
prace nad Ustawą o kierujących i dlatego też nasze propozycje zmian idą 
właśnie w tym kierunku. 

 Natomiast rozważania na temat zmian rozporządzenia w sprawie 
egzaminowania będą miały sens wtedy, gdy takie rozporządzenie powstanie 
w oparciu o solidny, nowoczesny i adekwatny do oczekiwań społecznych 
i środowiskowych fundament systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów, 
a jest nim system oceny umiejętności osób przystępujących do egzaminu 
państwowego. To na nim należy oprzeć wszelkie założenia i koncepcje nowego 
rozporządzenia. Należy szukać najbardziej racjonalnego i obiektywnego 
systemu oceny. Obecnie obowiązujący ma już tyle mankamentów i zastrzeżeń, 
że trudno kolejny raz go łatać i poprawiać. 

PROPOZYCJE ZMIAN 
Do Ustawy O Kierujących Pojazdami



PROPOZYCJE ZMIAN
DO USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI z dnia 5 stycznia 2011r

Załącznik nr 1
1. Ograniczenia 

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:

Skreślić w art. 63 ust. 3 w brzmieniu:
 „3. Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego 
nie może podejmować zajęć zarobkowych bez zgody dyrektora wojewódzkiego 
ośrodka ruchu drogowego.”

Skreślić w art. 63 ust. 5 w brzmieniu:
 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)).

Uzasadnienie:
 W obecnym brzmieniu (rodem z PRL-u) egzaminator musi prosić 
dyrektora (administratora WORD), aby ten wyraził zgodę na podęcie 
dodatkowych zajęć zarobkowych w wolnym czasie. Ten stan prawny powoduje, 
że istnieje formalnie zatwierdzona możliwość ingerowania dyrektora 

PROPOZYCJE ZMIAN...
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w prywatne życie egzaminatora w jego czasie wolnym od pracy i zajęć 
służbowych. Ponadto brak jakichkolwiek kryteriów wyrażania (bądź nie) takiej 
zgody powoduje, że dyrektor może w całkowicie dowolny (uznaniowy) sposób 
podejmować decyzje w tym zakresie. Jest to zatem zapis pozwalający na 
wywieranie na egzaminatorów różnego rodzaju nacisków, ustalania 
nieformalnych zależności i powiązań o charakterze uznaniowym, które 
w dalszym skutku prowadzą jedynie do podziału środowiska na pokornych 
i tych, którym taka „pokora” jest obca. Wszystkie relacje w zakresie pracodawca 
– pracownik winny wynikać jedynie z ustawy Kodeks Pracy, szczególnie 
w odniesieniu do osób, które w żadnym momencie pełnienia i wykonywania 
obowiązków zawodowych nie są funkcjonariuszami publicznymi. Ten stan 
przypomina najbardziej mroczne dzieje naszej historii, w których obywatel 
podlegał permanentnej całodobowej inwigilacji władzy realizowanej w różny, 
czasami bardzo wymyślny sposób. I w tym zakresie w odmienieniu środowiska 
egzaminatorów regulacje te nadal obowiązują – jedynie w bardziej 
zakamuflowanej formie…   Nie wymaga specjalnego uzasadniania to, że ustawa 
Kodeks Pracy daje pełną możliwość takiego zatrudnienia pracownika, aby 
zapewnić tak właściwe wykonywanie obowiązków zawodowych przez 
egzaminatora jak i umożliwić pełną kontrolę w tym zakresie przez osoby 
sprawujące funkcję dyrektora. 

 Dodatkowo informujemy, że wielu egzaminatorów jest rzeczoznawcami 
(w tym wpisanymi na listę rzeczoznawców ministra właściwego ds. transportu), 
biegłymi sądowymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego a w tym 
rekonstrukcji wypadków drogowych. Udział tej wysoko wykwalifikowanej 
idoświadczonej kadry jest bardzo pozytywnie oceniany i odbierany m.in. 
w procesach sądowych i administracyjnych.

 Uważamy, że regulacje wynikające z art. 63 ust. 3 i 5 w sposób 
nieuzasadniony wkraczają w prywatną sferę życia egzaminatora – obywatela RP, 
gdyż zajęcia te dotyczą wyłącznie czasu egzaminatora wolnego od pracy. 
W aktualnej rzeczywistości absolutnie jednoznacznie zrozumiałe jest, że 
podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez egzaminatorów nie 
może być sprzeczne z art. 63 ust. 4 i ten fakt dowodzi, że środowisko 
egzaminatorów reprezentuje stanowisko związane z bezwzględnym 
eliminowaniem z naszej pracy wszelkich zachowań o charakterze 
„korupcjogennym”.

 Występujący obecnie widoczny spadek na rynku pracy w zakresie 

PROPOZYCJE ZMIAN...
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egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców pogłębia trudną 
sytuację materialną grupy zawodowej egzaminatorów, którzy w dużej części 
zatrudnieni są w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

 W obecnym stanie prawa w odniesieniu do egzaminatorów 
wprowadzono rygorystyczny zapis o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne. Jest to całkowicie 
niezrozumiałe, bowiem egzaminator nigdy nie był (i nadal nie jest) osobą 
publiczną w rozumieniu stosownych przepisów w tym zakresie. Jedynie 
w czasie pełnienia obowiązków służbowych (czyli mówiąc wprost – w pracy, 
w czasie egzaminowania) przysługuje mu ochrona właściwa dla funkcjonariusza 
publicznego. Ta regulacja ma zapewnić jedynie bezpieczeństwo w czasie 
wykonywania obowiązków służbowych, podobnie jak np. ratownikowi 
medycznemu, sanitariuszowi, nauczycielowi itd. Jednak z chwilą opuszczenia 
zakładu pracy (WORD-u) taka ochrona już nie przysługuje i egzaminator staje się 
„zwykłym” obywatelem. Zatem jest całkowicie niezrozumiałe dlaczego w tym 
wolnym od pracy czasie egzaminator nie może prowadzić swobodnej 
działalności gospodarczej. Wydaje się, że w tym zakresie naruszono dobra 
i swobody konstytucyjne. Ponadto ten stan powoduje, że np. niemożliwym jest 
opłacanie dodatkowej składki ZUS, co mogłoby w przyszłości realnie podnieść 
wysokość emerytury. W odniesieniu do osób zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy stan ten wpływa bezpośrednio na ich realne dochody 
a zatem i na poziom życia własnego i najbliższych. Stąd uważamy, że ten zapis w 
odniesieniu do naszego środowiska egzaminatorów jest rygorystyczny, 
szkodliwy społecznie i niczym nieuzasadniony. 

 Proponujemy złagodzenie istniejących zapisów, 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. Uważamy, że 
utrzymywanie tak nieuzasadnionych i restrykcyjnych przepisów 
w obecnym brzmieniu jest sprzeczne z art. 30, 31 i 32 Konstytucji RP.
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2. Nadzór nad sprawdzaniem kwalifikacji

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:

W art. 1 ust. 2 skreślić: 

„art. 58 ust. 2, 67, 69, 70 ust. 1, 71 ust. 1 i 2, 72 ust. 1 i 2” 

Jednocześnie w Rozdziale 10 i 11 ustawy wyrazy: „marszałek województwa” 
zastąpić w odpowiednim przypadku wyrazem: „wojewoda”.

Uzasadnienie
 Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo 
jazdy – w postaci administracyjnego nadzoru specjalistycznego – sprawuje 
aktualnie marszałek województwa. Ten fakt oznacza również, że 
w postępowaniu administracyjnym organem pierwszej instancji jest marszałek 
województwa, a organem drugiej instancji jest samorządowe kolegium 
odwoławcze. Sprawowanie nadzoru nad procesem egzaminowania kierowców 
w obecnym stanie prawa realizowane jest zatem przez jednostki samorządu 
terytorialnego (tj. marszałkowie województw oraz SKO). Ustawodawca określił 
wymagania stawiane kandydatom na egzaminatorów i egzaminatorom. 
Niestety nie określono wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do osób, które 
wykonują nadzór w urzędach marszałkowskich. Jak wskazuje praktyka osoby 
wykonujące nadzór nad egzaminowaniem najczęściej w najlepszym przypadku 
posiadają uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy 
kategorii B (wyjątek stanowi Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego). Takie kwalifikacje są niewystarczające choćby z tego powodu, 
że egzaminy odbywają się nie tylko w zakresie prawa jazdy kategorii B, ale 
w ramach całego zakresu uprawnień do kierowania pojazdami tj. praw jazdy kat. 
A, B, C, D E i T. Nie można zatem oczekiwać wiedzy w pełnym zakresie 
egzaminowania od osób, które nie posiadają stosownych kwalifikacji 
uzyskanych w drodze postępowania administracyjnego, jak również nie 
posiadają doświadczenia praktycznego, które uzupełnia wiedzę teoretyczną. 
Powstaje pytanie, czy w państwie prawa osoby nie posiadające specjalistycznej 
wiedzy i praktycznego doświadczenia mogą w sposób obiektywny 
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i profesjonalny nadzorować i rozpatrywać zagadnienia z tak specyficznej 
dziedziny jak egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami? I co więcej, czy takie osoby mogą decydować 
o zachowaniu lub utracie uprawnień do egzaminowania czyli prawa do 
wykonywania zawodu? 

 Egzaminator kandydatów na kierowców i kierowców to osoba, która m. 
in. posiada wykształcenie wyższe, a uprawnienia do egzaminowania zdobywa 
poprzez ukończenie z wynikiem pozytywnym specjalistycznego kursu, 
zaliczenia odpowiedniej ilości praktyk i złożenia egzaminu kwalifikacyjnego 
przed komisją powołaną przez ministra właściwego ds. transportu. Członkami 
komisji są powołani przedstawiciele egzaminatorów o najwyższym poziomie 
uprawnień do egzaminowania oraz posiadający szeroką wiedzę z zakresu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego popartą bogatym wieloletnim 
doświadczeniem zawodowym. Na podstawie zaświadczenia wydanego przez 
ww. komisję, marszałek województwa wpisuje egzaminatora do „ewidencji 
egzaminatorów”. Jak widać proces zdobywania uprawnień do egzaminowania 
przebiega bez udziału służb marszałka województwa. 

 Obserwujemy więc pewną nielogiczną praktykę związaną z realizacją 
zadania rządowego: egzaminowanie kierowców. Mianowicie egzaminatorzy 
zdobywają uprawnienia kończąc specjalistyczny kurs kwalifikacyjny i następnie 
zdając trudny niewątpliwie egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją 
powołaną przez naczelny organ administracji państwowej. Z chwilą podjęcia 
pracy zawodowej, efekty pracy egzaminatora oceniają organy władzy 
samorządowej (marszałek województwa – organ I instancji oraz samorządowe 
kolegium odwoławcze – organ II instancji) pozbawione jakiejkolwiek siły 
fachowej jak również bez nadzoru merytorycznego. Te organy posiadają 
również prawo odebrania egzaminatorowi uprawnień czyli prawa do 
wykonywania zawodu mocą decyzji administracyjnej!

 Bez wątpienia w działalności zawodowej egzaminator kandydatów 
na kierowców i kierowców spełnia ważną misję – przyczynia się do 
kształtowania poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez sprawdzanie 
kwalifikacji kandydatów na kierowców. To właśnie kierowca (a szerzej kierujący) 
jest podmiotem, na który w zawodowej działalności oddziałuje egzaminator. 
W interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego jest aby ruch ten był 
bezpieczny i aby poziom bezpieczeństwa nie obniżał się lecz wzrastał. Właśnie 
w tym zakresie zawodowej działalności egzaminatora jest on obdarzony 
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społecznym zaufaniem tak doświadczonych uczestników ruchu drogowego jak 
i nowicjuszy. Społeczne zaufanie będzie stałe i na wysokim poziomie jeśli 
sprawdzanie kwalifikacji, czyli egzaminowanie kierowców będzie realizowane 
przez profesjonalistów – egzaminatorów zarówno na poziomie podstawowym 
tj. pojazdu egzaminacyjnego jak i w trybie nadzoru. Jak wykazują obserwacje 
i doświadczenia z lat 2006 – 2015, brak fachowego i merytorycznego nadzoru 
(np. Ministra właściwego ds. transportu lub niezawisłego sądu) nad organami 
administracji samorządowej (tj. marszałek województwa, SKO) spowodował 
różnego rodzaju nieprawidłowości (w tym naruszenia prawa rzeczowego 
i procesowego) w rozstrzyganiu np. spraw w przedmiocie unieważnienia 
egzaminu.

Odrębną kwestię stanowi wykonywanie nadzoru i kontroli wewnętrznej. Ta 
forma kontroli w opinii środowiska egzaminatorów powinna być wykonywana 
przez osoby posiadające wysokie kwalifikacje, bogate doświadczenie 
zawodowe i cieszące się dużym autorytetem zawodowym i moralnym. Dlatego 
zasadnym jest, aby osoba (lub osoby) wykonujące wewnętrzny nadzór 
i kontrole nad procesem egzaminowania posiadały wysokie kwalifikacje tzn. 
uprawnienia do egzaminowania co najmniej w 2 kategoriach prawa jazdy oraz 
co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie egzaminowania. 
Podczas wykonywania nadzoru i kontroli specjalistycznej w każdej branży 
zawodowej sporne sprawy rozstrzygane są przez ekspertów i wybitnych 
przedstawicieli danej grupy zawodowej. Ta zasada powinna być również 
kontynuowana przy realizacji procesu egzaminowania kierowców i kandydatów 
na kierowców.

W okresie od 1998 do 2005 roku w postępowaniu administracyjnym 
organem pierwszej instancji był wojewoda, a organem drugiej instancji był 
minister właściwy ds. transportu, czyli autorowi przepisów w zakresie 
egzaminowania. Ta zależność bezwzględnie wymuszała oceny i interpretacje 
działań egzaminatorów zgodnie z zasadami określonymi wprost przez 
właściwego ministra – autora przepisów. Jeśl i  zatem ustawa 
o kierujących pojazdami stanowi, że zadania z art. 58 ust. 2, 67, 69, 70 ust. 1, 71 
ust. 1 i 2, 72 ust. 1 i 2 stanowią zadania z zakresu administracji rządowej, to 
słuszne jest aby były realizowane przez administrację rządową, w sposób 
podobny jak to miało miejsce w latach 1998 – 2005, co zapewne pozwoli na 
skuteczne i trwałe wyeliminowanie nieprawidłowości obserwowanych 
w realizacji tego nadzoru przez jednostki samorządu terytorialnego. 
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3. Art. 52 ust. 2 ustawy

Proponujemy zmianę zapisu artykułu w sposób następujący:
„2. Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem 
wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań w przypadku, gdy:

1) zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu 
uczestników ruchu drogowego,

2) zachowanie osoby zdającej świadczy o możliwości stworzenia zagrożenia 
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) na wniosek osoby zdającej.”

Uzasadnienie:
 Stosowany obecnie zapis stanowi ogromne ryzyko i zagrożenie 
dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także jest 
sprzeczny z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo 
o ruchu drogowym. Mianowicie uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na 
drodze są obowiązani 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. Osoba zdająca egzamin 
w pojeździe egzaminacyjnym oraz „asekurujący” taki egzamin egzaminator są 
uczestnikami ruchu drogowego. Nie można więc tworzyć regulacji prawnych 
sprzecznych w swojej treści oraz wręcz prowokujących i zezwalających na 
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu 
drogowego. Normy prawa nie mogą pozostawiać wątpliwości co do znaczenia 
zapisów i aby mogły być właściwie i jednoznacznie stosowane muszą być jasno 
i spójnie formułowane zwłaszcza jeżeli są to przepisy na poziomie ustaw 
sejmowych. W analizowanym zapisie pojawia się wyraźna i niezrozumiała 
niespójność. Należy bowiem 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. Jednak takie działania 
– aby były ostatecznie skuteczne – należy podejmować z wyprzedzeniem 
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właściwym dla eliminacji dających się przewidzieć negatywnych konsekwencji. 
Zatem właśnie konieczność tego wyprzedzania w działaniu uzasadnia zmianę 
zapisu w taki sposób, aby takie wymuszone reagowanie egzaminatora 
skutkowało przerwaniem egzaminu również w sytuacji, w której zachowanie 
osoby egzaminowanej świadczy o możliwości stworzenia takiego zagrożenia. 
Egzaminator świadomy odpowiedzialności wynikającej z wykonywanej pracy, 
obowiązany jest bowiem skutecznie oraz z odpowiednim wyprzedzeniem 
reagować, aby zapobiec negatywnym skutkom nieprawidłowej jazdy, i to 
niezależnie od rodzaju ewentualnych następstw i konsekwencji.
 W tym rozważaniu należy pamiętać o jednej zasadniczej sprawie 
a mianowicie o tym, że do zatrzymania pojazdu potrzebna jest ODLEGŁOŚĆ, co 
samo w sobie zmusza egzaminatora do podejmowania działań 
wyprzedzających w sytuacjach, których przebieg dalszej jazdy wskazuje na 
skutek w postaci kolizji lub wypadku, co miałoby charakter następowy, a więc 
doprowadziło do stworzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia 
innych uczestników ruchu.

 Warto zauważyć, że w poprzednim stanie prawnym zapis ten 
(o zachowaniu świadczącym o możliwości stworzenia zagrożenia…..) był 
skuteczny w stosowaniu i nie stanowił źródła nieporozumień w ocenie 
zachowania się osób przystępujących do egzaminu.

 Dodatkowo należy zaznaczyć, że egzamin na prawo jazdy jest formą 
sprawdzania wiedzy i umiejętności w zakresie kierowania pojazdem w ruchu 
drogowym. Sprawdzian ten osoba egzaminowana podejmuje z własnej nie 
przymuszonej woli i należy tej osobie dać prawną możliwość zakończenia tego 
sprawdzianu również zgodnie z wolą tejże osoby. Jeśli wynik egzaminu jest 
ustalony jako negatywny, a nie doszło do stworzenia bezpośredniego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia innych uczestników ruchu, to nie można 
tworzyć prawnego mechanizmu przymusu zakończenia egzaminu dopiero po 
wykonaniu „minimum programowego”. W opisanym wyżej przypadku osoba 
egzaminowana może odczuwać „podwyższony stan emocjonalny” z powodu 
niekorzystnego rozstrzygnięcia i powinna posiadać prawo decydowania 
o zakończeniu egzaminu.

 Z praktyki egzaminacyjnej ostatnich lat wynika, że część kolizji 
drogowych i wypadków w ruchu drogowym z udziałem pojazdu 
egzaminacyjnego wynika z realizacji zapisu ustawowego, w którym to musi 
wystąpić „bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym” aby można było 
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przerwać egzamin kandydatowi. Jest to zbędne tworzenie zagrożeń w ruchu 
drogowym. To egzaminator jest odpowiedzialny za siebie i kandydata 
i odebranie mu możliwości przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym 
stoi w sprzeczności z rozsądkiem i doświadczeniem uczestników ruchu. Każdą 
taką sytuację egzaminator może omówić z kandydatem. Będzie to doskonała 
forma kształtowania dobrych zachowań w postawie nowego kierowcy. 
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4. System zatrudniania i wynagradzania egzaminatora.

Z chwilą powołania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, 
egzaminator jest podstawowym i nieodzownym ogniwem procesu 
egzaminowania kierowców. Jako specjalista w dziedzinie przepisów ruchu 
drogowego jest etatowym pracownikiem państwowej jednostki organizacyjnej. 
Od 1998 roku egzaminator zyskał możliwość stabilizacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę nawet na czas nieokreślony. 

Jednak nawiązanie stosunku pracy niesie również zależności wynikające 
z obowiązków pracowniczych. Pracodawca egzaminatora – dyrektor 
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego występuje jako organizator 
i jednocześnie kontroler wykonania obowiązku pracy. W tej zdawałoby się 
prostej zależności występuje specyficzna niezależność końcowego efektu 
wykonania pracy – tj. przebiegu i wyniku egzaminu na prawo jazdy. O przebiegu 
i wyniku egzaminu decyduje pracownik – egzaminator. Pomimo służbowej 
zależności od pracodawcy wynikającej z Kodeksu pracy, to egzaminator 
obowiązany jest do przestrzegania przepisów regulujących proces 
egzaminowania kierowców i kandydatów na kierowców. Zatem za przebieg 
egzaminu oraz za jego wynik odpowiada tylko egzaminator i pomimo służbowej 
„pracowniczej” zależności, dyrektor jako pracodawca nie może wywierać 
jakiejkolwiek presji na przebieg jak również na wynik egzaminu.

Jeśli dyrektor potrafi zrozumieć i zaakceptować tą specyficzną formę 
zależności służbowej, to prawo egzaminatora do niezależnej i samodzielnej 
oceny kwalifikacji kandydata na kierowcę będzie zachowane. W przypadku, gdy 
proces egzaminowania interpretowany jest tylko jako typowa działalność 
komercyjna, to naruszone zostaje prawo egzaminatora do rzetelnego, 
bezstronnie przeprowadzonego egzaminu oraz ogłoszenia sprawiedliwego 
wyniku, a praca egzaminatora zamienia się w bezcelowe tworzenie statystyk, 
napełniając zawodowe życie dodatkowymi obciążeniami psychicznymi.
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To właśnie niezależny i samodzielny egzaminator znajduje się na 
„pierwszej i ostatniej linii” procesu egzaminowania kierowców i wykonując 
swoje obowiązki przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zatrzymując niejako na etapie szkolenia osoby, których zachowanie może 
stwarzać lub stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa tegoż ruchu.

Podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy egzaminator również 
odczuwa ogromną presję społeczną. Od niego oczekuje się w uproszczeniu 
orzeczenia wyniku pozytywnego. W przeciwnym przypadku często 
wygórowane oczekiwania są skierowane na obiektywne, uczciwe i faktyczne 
uzasadnienie wyniku negatywnego. W ruchu drogowym inni uczestnicy 
oczekują od pojazdów oznakowanych napisem „jazda egzaminacyjna” niemalże 
wzorcowego zachowania. W przypadkach naruszeń przepisów przez osobę 
egzaminowaną, odpowiedzialność za skutki takich zdarzeń najczęściej 
przypisywana jest egzaminatorowi. Więc dbałość o bezpieczeństwo wokół 
pojazdu egzaminacyjnego również spoczywa na barkach egzaminatora. Należy 
zaznaczyć, że wysoki poziom przeprowadzania egzaminu mobilizuje ośrodki 
szkolenia kierowców do podnoszenia poziomu wyszkolenia kierowców.

System zatrudniania egzaminatora w zakresie optymalnego 
wykorzystania czasu pracy ogólnie reguluje Kodeks Pracy. Lecz w tym zakresie 
obserwujemy również nieprawidłowości związane przede wszystkim 
z planowaniem ilości osób do przeprowadzenia egzaminu przez egzaminatora 
podczas jednego dnia pracy. W tym przypadku oprócz norm wynikających 
z Kodeksu Pracy występują również założone przez ministra właściwego ds. 
transportu czasowe normy wykonania pojedynczego egzaminu tak 
teoretycznego jak i praktycznego wyrażone w minutach. Wydaje się, że 
zaplanowanie czasu pracy i ilości osób do egzaminowania nie powinno być 
trudne. A jednak. Często ilość osób do egzaminowania przez pojedynczego 
egzaminatora podczas pojedynczego dnia pracy zaplanowana jest w taki 
sposób, że narusza prosty rachunek liczbowy i z założenia plan pracy wkracza 
bez istotnego uzasadnienia w pracę w godzinach nadliczbowych, co jest 
sprzecznie z art. 151 § 1 Kodeksu Pracy. Jeśli przewiduje się, że czas niezbędny 
do wykonania egzaminu praktycznego na placu manewrowym dla np.: kategorii 
B prawa jazdy wynosi średnio 10 – 15 minut, a w ruchu drogowym dla np.: 
kategorii B prawa jazdy wynosi średnio 40 minut (do ogłoszenia wyniku 
pozytywnego), to w czasie 8 godzin pracy – jak wynika z prostych przeliczeń – 
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można zaplanować 8 – 9 osób do obsługi przez jednego egzaminatora w czasie 
jednego dnia pracy. Rzeczywistość jest inna. Normą stało się planowanie 10, 
a nawet 11 osób  do obsługi przez jednego egzaminatora w czasie jednego dnia 
pracy. Ten stan powoduje nadmierne obciążenie pracownika-egzaminatora, 
odbijając się ujemnie na jakości wykonywanej pracy i jego zdrowiu fizycznym 
i psychicznym. 

Sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej w przypadku obsługi 
egzaminów na kategorie C, C+E, D, i T prawa jazdy. Czas niezbędny do wykonania 
egzaminu praktycznego na placu manewrowym dla kategorii C i D kształtuje się 
od 15 do 20 minut na jedną osobę egzaminowaną. Natomiast w zakresie prawa 
jazdy kategorii B+E, C+E lub T czas niezbędny do wykonania egzaminu 
praktycznego na placu manewrowym wynosi od 20 do nawet 45-50 minut i jest 
całkowicie nieprzewidywalny. W ruchu drogowym dla kategorii C, C+E i D prawa 
jazdy czas niezbędny do wykonania egzaminu praktycznego wynosi 
przynajmniej 45 minut (do ogłoszenia wyniku pozytywnego).  
W ruchu drogowym dla kategorii B+E i T prawa jazdy czas niezbędny do 
wykonania egzaminu praktycznego wynosi przynajmniej 25 minut (do 
ogłoszenia wyniku pozytywnego).

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii A1, A2, A jest obecnie 
zupełnie innym i specyficznym sprawdzianem, gdyż dotyczy stosowaniem 
odzieży ochronnej oraz kierowania jednośladem – motocyklem. Egzamin 
praktyczny na placu manewrowym przeprowadzany jest na wydzielonym 
i specjalnie przygotowanym placu i czas niezbędny do wykonania egzaminu 
praktycznego na placu manewrowym dla kategorii A1, A2 czy A kształtuje się od 
20 do 30 minut na jedną osobę egzaminowaną. W ruchu drogowym 
dla kategorii A1, A2 i A prawa jazdy czas niezbędny do wykonania egzaminu 
praktycznego wynosi przynajmniej 25 minut (do ogłoszenia wyniku 
pozytywnego).

Uwzględniając powyższą analizę i obserwując znaczną dowolność 
w zakresie planowania ilości osób do obsługi w zakresie przeprowadzania 
egzaminów na prawo jazdy, RG KSE proponuje wprowadzenie ogólnokrajowych 
standardów planowania pracy egzaminatorów z uwzględnieniem określonych 
limitów czasowych w poszczególnych kategoriach prawa jazdy. Poniżej 
przedstawiamy propozycje ilości osób do obsługi w poszczególnych kategoriach 
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prawa jazdy na jednego egzaminatora w jednym dniu pracy:

Kategoria B   8 – 9 osób,
Kategoria C, D  7 – 8 osób,
Kategoria C+E  6 osób,
Kategoria A1, A2, A, T 8 osób.

System wynagradzania egzaminatorów reguluje obecnie 
rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. (Dz. U. Nr 197 
poz. 1437) w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów 
przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców. Przepis 
ten zawiera m.in. określenie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
egzaminatorów oraz miesięcznych stawek dodatku zadaniowego. Jak wskazuje 
doświadczenie i obserwacja w większości WORD wynagrodzenia 
egzaminatorów zostały ustalone na wartościach dopuszczalnie minimalnych 
i od 2007 roku ten stan w ponad 3/5 WORD-ów nie uległ zmianie do chwili 
obecnej. Przyznane wynagrodzenie nie zostało korygowane nawet pomimo 
występującej rocznej inflacji. Można zrozumieć, że zaistniała sytuacja jest 
pochodną sytuacji finansowej WORD-ów, których przychodami są opłaty za 
przeprowadzanie egzaminów. Opłaty te od dłuższego czasu też nie ulegają 
zmianie. 

W zaistniałej sytuacji system wynagradzania egzaminatorów powinien 
być uregulowany w sposób umożliwiający godne reprezentowanie organów 
władzy państwowej oraz reprezentowanie postawy niezależnego 
i samodzielnego egzaminatora zatrudnionego w celu przeprowadzania oceny 
wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do 
kierowania pojazdami. System taki zapewne jest uzależniony zależny od 
wysokości opłat egzaminacyjnych wnoszonych przez osoby egzaminowane. 
Opłaty te również od dłuższego czasu nie były waloryzowane. Uzasadnione jest 
zatem zweryfikowanie wysokości opłat za przeprowadzane egzaminy oraz 
systemu wynagradzania egzaminatorów. Krokiem, który może uelastycznić 
wielkości ww. składników przychodów i kosztów WORD-ów może być 
uzależnienie tych wielkości choćby od wskaźnika inflacji.

Wprowadzenie ponadto dodatku zadaniowego za wykonywana pracę 
spowodowało powstawanie zjawiska sztucznych oszczędności, polegającego 
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na wyznaczaniu tylko 1 –3 egzaminatorów w danym miesiącu do obsługi 
egzaminów w wybranej kategorii objętej „ekstra” dodatkiem zadaniowym. Taka 
procedura prowadzi do niespotykanego do tej pory efektu „dorywczego 
przeprowadzania egzaminów” – raz na trzy lub cztery miesiące w mniej 
popularnych kategoriach prawa jazdy (tj. A1, A2, A, C, C+E, D, T). Takie zjawisko 
jest szkodliwe w przedmiocie utrzymywania wysokiego poziomu aktualności 
wiedzy praktycznej i wzbogacania doświadczenia zawodowego, co może 
przekładać się na powstawanie zjawisk niepożądanych w procesie 
egzaminowania.

W stosunku pracy często obserwuje się wywieranie na 
egzaminatorach presji psychicznej (i nie tylko) w kierunku osiągania wyższej 
zdawalności. Presja ta nie wpływa na pozytywną atmosferę pracy i zakłóca 
niezależne i samodzielne działanie egzaminatora w zakresie oceny kwalifikacji 
osób egzaminowanych. Natomiast uzależnianie faktu przyznawania wysokości 
miesięcznej premii, bądź umyślne pomijanie egzaminatora przy przyznawaniu 
miesięcznej premii w przypadku wystąpienia „zbyt niskiej zdawalności” jest 
działaniem sprzecznym z przepisami prawa i szkodliwym w kształtowaniu 
prawidłowych stosunków pracy. Wydaje się, że kierunek tej presji jest chybiony. 
To instruktor wypracowuje poziom wyszkolenia kierowcy, to instruktor 
odpowiedzialny jest za realizację programu nauczania na kursie nauki jazdy, 
oraz za wstępną kwalifikację (egzamin wewnętrzny). Wywieranie presji na 
egzaminatorze w kierunku osiągania wyższej zdawalności oznacza wprost 
żądanie obniżenia poziomu egzaminu praktycznego i dostosowanie do niskiego 
poziomu wyszkolenia – czyli obniżenie poziomu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Ten fakt bezspornie nie pozwala na utrzymanie niezależności, 
samodzielności i bezstronności egzaminatora. Takie postępowanie może 
ponadto prowadzić do zjawisk niepożądanych, patologii, a nawet spraw 
karnych. Presja na podwyższenie zdawalności – przy jednoczesnym zwiększaniu 
ilości osób do egzaminowania – skierowana do egzaminatora przypomina 
szykanowanie uczciwości, profesjonalizmu, rzetelności i obiektywności 
wykonywania obowiązków. Konsekwencją takich działań jest obniżenie 
poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, co sprzeczne jest z ideą działania 
wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Odrębnym problemem w przypadku obsługi egzaminów w tzw. 
oddziałach terenowych WORD jest rozliczanie kosztów dojazdu egzaminatorów 
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oddelegowanych do pracy poza miejsce stałego zamieszkania. Ta sytuacja 
w całym kraju realizowana jest w dowolny sposób przez pracodawców 
niejednokrotnie z naruszaniem przepisów prawa pracy. Nie do rzadkości należy 
wysyłanie egzaminatora do wykonania obowiązku pracowniczego na zasadzie 
dojazdu: „na własna rękę i na własny koszt”. Do wyjątków należy zwrot kosztów 
dojazdu lub dojazd wykonany samochodem WORD. Zjawisko tworzenia nowych 
oddziałów terenowych obserwowane było zwłaszcza w 2014 i 2015 roku. 
Jednocześnie pracodawcy wykorzystując nadmiar egzaminatorów na rynku 
pracy nakłaniali zatrudnionych egzaminatorów do akceptowania niekorzystnie 
sformułowanych aneksów do umów o pracę. Jednocześnie koszty realizacji 
decyzji politycznych o powoływaniu oddziałów terenowych WORD w zakresie 
dojazdu do pracy zostały przeniesione na egzaminatora-pracownika 
zwiększając jego koszty wykonywania pracy. Ta sytuacja w opinii środowiska 
egzaminatorów jest krzywdząca i wymaga zdefiniowania ogólnokrajowego 
standardu, gdyż aktualnie przypomina mieszankę dowolności rozwiązań, często 
sprzecznych z prawem pracy.

5.  Orzeczenia lekarskie o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 4, art. 58 ust. 1 
pkt 4 oraz w art. 117 ust. 2 pkt 3 - należy wprowadzić zapis o ich 
zamiennym uznawaniu.
W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zakres badań lekarskich 
jest identyczny w każdym z wymienionych wyżej przypadków. Wiele 
osób posiada jednocześnie uprawnienia instruktora,instruktora 
techniki jazdy oraz egzaminatora. Dotychczasowy zapis prawny 
powoduje konieczność ponoszenia przez taką osobę trzykrotnie 
kosztów tych samych badań, w celu uzyskania stosownych orzeczeń. 
(w tej chwili lekarze wpisują na zaświadczeniu tylko jeden konkretny 
paragraf)

 
6.  Badania psychologiczne o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 58 

ust. 1 pkt 5 oraz w art. 117 ust. 2 pkt 4 sytuacja analogiczna do wyżej 
wymienionej.

 
7. Art. 51 ustawy uzupełnić o zapis: 

ust. 4.b „w przypadku konieczności realizacji zadań egzaminacyjnych 
przez egzaminatora, egzamin może być także przeprowadzany na 
drogach publicznych poza miastem w zakresie wszystkich kategorii 
prawa jazdy”.
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8. Wykreślić z art. 51 ust. 3 pkt. 2 słowa „na drogach publicznych” – słowa 
te uniemożliwiają wjazd na ogólnodostępne drogi nie będące drogami 
publicznymi /np. położone w strefie ruchu/, w celu wykonania 
niektórych zadań egzaminacyjnych /np. parkowania/

9. W art. 52 ust. 3 po słowach "dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu 
drogowego" dopisać sformułowanie "na wniosek egzaminatora, który 
przeprowadził egzamin".
Dotychczasowy zapis jest martwą formułą. Dyrektor ośrodka nie 
posiada bowiem samodzielnie stosownych informacji, aby podjąć kroki 
prawne przewidziane w omawianym artykule.

10. Dopisać art. 56 ust 2b upoważniający egzaminatora do badania stanu 
trzeźwości osoby zgłaszającej się na egzamin.
Aktualne przepisy nie pozwalają na badanie trzeźwości takich osób, lecz 
na podstawie stosownego rozporządzenia zobowiązują egzaminatora 
do wezwania policji. Procedura taka powoduje że egzaminator 
w przypadku podejrzenia zmuszony jest do zaprzestania swojej pracy 
często na kilka godzin i oczekiwanie na przyjazd policji. Dezorganizuje to 
pracę ośrodka, a często wielogodzinne oczekiwanie na badanie skutkuje 
wynikiem negatywnym takiego badania. Oczywistym jest więc że 
egzaminatorzy niechętnie korzystają z tego rozwiązania przez co 
ryzykują bezpieczeństwem ruchu drogowego i swoim własnym. 
W przypadku braku możliwości prawnych wprowadzenia takiego 
rozwiązania,  wskazane byłoby dopuszczenie  możliwości 
przeprowadzania badania, stwierdzającego jedynie obecność alkoholu 
w wydychanym powietrzu, przed wezwaniem  policji celem 
przeprowadzenia badania wskazującego zawartość alkoholu we krwi.

11. Art. 67.1 pkt. 6 nadać brzmienie:

„ 6) skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów w przypadku 

wymienionym w art. 71.1 pkt. 1 i 2, a w pozostałych przypadkach 

zawiesza go w wykonywaniu zawodu do czasu ustania przyczyn, 

uzyskania prawomocnego wyroku, lub orzeczenia zakazującego 

wykonywania zawodu.” 
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Taki zapis będzie skutkował koniecznością zmiany zapisu art.67.1 pkt. 10 

któremu proponuję nadać brzmienie:

„10) kieruje na egzamin egzaminatora skreślonego z ewidencji 

egzaminatorów, jeżeli okres pozbawienia prawa wykonywania zawodu, 

lub zawieszenia przekroczył okres 5 lat, od daty skreślenia z ewidencji”

Takie brzmienie spowoduje konieczność zmiany art. 71.2 pkt. 4 na 

brzmienie

„4) W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatora, na podstawie 

prawomocnego wyroku, lub orzeczenia ponowny wpis do ewidencji nie 

może być dokonany wcześniej niż po upływie okresu na jaki obejmował 

zakaz wykonywania zawodu, z zastrzeżeniem art..67.1.pkt.10.”

Takie brzmienie spowoduje konieczność usunięcia art. 71. 5 i art.71.2.2
UZASADNIENIE
 Aktualne brzmienie przepisów dotyczące skreślenia egzaminatora 
z ewidencji- pozbawienia go prawa wykonywania zawodu

12. Art. 68 ustawy uzupełnić o zapis:
pkt 1b: „osoba składająca skargę na przebieg egzaminu lub jego wynik 
do czasu rozpatrzenia złożonej skargi przez organ nadzoru nie ma 
możliwości przystąpienia do kolejnego egzaminu”

13. Art. 71. skreślić w zakresie ust 1 pkt 2; ust 2; ust 3; 

UZASADNIENIE:

Jak widzimy ustawodawca nie przyjął założenia, że pozbawienie 

prawa wykonywania zawodu jest karą. Marszałek województwa 

pozbawia egzaminatora  prawa wykonywania zawodu z urzędu, lub na 

wniosek dyrektora WORD decyzją administracyjną. Decyzją podjętą po 

rozpatrzeniu spraw przez urzędnika, który zajmuje w urzędzie 

marszałkowskim stanowisko, mające w zakresie obowiązków zapis 

„nadzór nad WORD”. Ocena spraw dot. przeprowadzenia egzaminów 
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prowadzona może być na bazie niekoniecznie obiektywnych przesłanek: 

w oparciu o skargę osoby zainteresowanej, która może pisać wszystko 

nie zawsze zgodnie z faktami; nagrania przebiegu egzaminu. Zapis 

zarejestrowanego przebiegu egzaminu, często nie oddaje pełnego 

obrazu okoliczności występujących poza kadrem, a mających istotny, 

czasem nawet determinujący wpływ na reakcję, a w konsekwencji na 

decyzję egzaminatora. Musimy też pamiętać, że kamera zmienia 

poczucie odległości, perspektywę. Egzaminator jest stroną 

w postępowaniu, ale bardzo często szczególnie, przy kontrowersyjnych 

decyzjach organu nadzoru, wywierane są różnego rodzaju naciski na 

egzaminatorów, by nie odwoływać się do SKO od decyzji organu 

nadzoru. Można skreślić z listy egzaminatora bez posiłkowania się 

ekspertyzami organów opiniotwórczych, fachowych. Często 

uzasadnieniem unieważnienia prawidłowo przeprowadzonego 

egzaminu jest stwierdzenie: „na nagraniu nie widać zaistniałego faktu 

(gdyż zaistniał poza kadrem), dlatego organ nadzoru w trosce o dobro 

skarżącego, unieważnia egzamin”  Bardzo łatwo w ten sposób 

wyczerpać przesłanki wynikające z    art. 71 ust.1 pkt.4 ppkt. a.: 

egzaminatora będzie można skreślić z listy. Będzie można pozbawić go 

środków do utrzymania nie karając go. Zgodnie i w imieniu prawa. We 

wszystkich zawodach skreślenie z listy wykonujących zawód następuje 

decyzją, lub uchwałą powołanych do tego organów na podstawie 

wyroku sądu, komisji dyscyplinarnej itp. a wiec organu powołanego do 

orzekania w takich sprawach. Skreślenie z listy jest konsekwencją 

wyroku, a nie samoistnym wyrokiem. Dlaczego zawód egzaminator 

ustawodawca potraktował inaczej? Proponowane zmiany mają na celu 

ujednolicenie traktowania zawodu egzaminatora z innymi zawodami. 

Analiza powyższego zwraca uwagę, że mogło dojść do naruszenia 
Konstytucji RP poprzez niejednakowe potraktowaniu zawodu 
egzaminatora poprzez potraktowania go w inny sposób niż pozostałe 
zawody wykonywane w RP.
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Konstytucja RP Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do 
równego traktowania przez władze publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

14. Art. 71.1.3) 

Należy zmienić brzmienie tego artykułu w taki sposób, by „nieodbycie 
warsztatów doskonalenia zawodowego…” skutkowało zawieszeniem 
w wykonywaniu zawodu przez egzaminatora do czasu dostarczenia 
zaświadczenia. Karanie egzaminatora za samo niedostarczenie 
terminowe zaświadczenia w tak drastyczny sposób, jest nieadekwatne 
do czynu. Egzaminatorzy nie tracą przecież kwalifikacji z powodu 
niedostarczenia zaświadczenia. Dodatkowo interpretacja przepisów 
przez niektóre Urzędy Marszałkowskie, iż ponowny wpis na listę 
egzaminatorów może nastąpić po odbyciu nowych warsztatów 
w nowym roku kalendarzowym staje się przyczyną tragedii życiowych 
niektórych osób. Warsztaty odbywają się zwykle w drugiej połowie roku 
i tyle czasu takie osoby musza czekać – tracąc tym samym pracę 
i możliwość wyżywienia rodziny.

15. Dopisać art. 117 ust 3a o treści analogicznej do art. 33 ust 3a
Brak takiego zapisu powoduje, że instruktor techniki jazdy w celu 
uzyskania uprawnień w zakresie np. kat BE pomimo faktu posiadania 
uprawnień w zakresie kat. np. CE, zmuszony jest odbyć stosowne 
szkolenie i przystąpić ponownie do egzaminu. Jest to rodzaj 
dyskryminacji, gdyż zarówno w przypadku instruktorów jak również 
egzaminatorów uprawnienia w zakresie kategorii BE oraz DE są 
nadawane automatycznie w przypadku posiadania już uprawnień 
w zakresie kat. CE oraz odpowiednio B i D.
Zauważyć również należy, że mechanika ruchu pojazdu oraz wymagana 
wiedza i umiejętności w zakresie kat. BE, CE lub DE są analogiczne, 
w związku z powyższym nie ma logicznego uzasadnienia dalszego 
utrzymywania takiego stanu rzeczy.
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Pozostałe propozycje środowiska egzaminatorów
 kandydatów na kierowców: 

16. Opracowanie Pierwszej Metodyki Kształcenia i Wychowania 
Kierowców Ruchu Drogowego. 

 Opracowanie takie stałoby się podstawą kształcenia 
i wychowania nowych kierowców, instruktorów i egzaminatorów. 
Jednocześnie stałoby się wyznacznikiem w kształtowaniu nowego 
systemu szkolenia i egzaminowania przyszłych użytkowników dróg. 

 Metodyka zawierałaby charakterystyki elementów ruchu 
drogowego, zasady prawidłowego wykonywania tych elementów 
w oparciu o technikę jazdy i taktykę jazdy z uwzględnieniem ekojazdy. 

 Obecnie brakuje konkretnych, pełnych zbiorów opracowań 
zasad funkcjonowania kierowców w ruchu drogowym. Olbrzymie 
różnice interpretacyjne przepisów dotyczących ruchu drogowego, 
szkolenia i egzaminowania tworzą niebezpieczne precedensy, błędy 
w wyszkoleniu  czy też zmuszają do akceptacji nieprawidłowych 
zachowań w procesie egzaminowania. 

 Opracowanie takie oparte o doświadczenia osób biorących 
udział w przygotowaniu metodyki, ujmujące europejskie rozwiązania 
i jednocześnie ujednolicające zakres i wiedzę szkoleniowców 
i egzaminatorów dawałoby gwarancję wysokiej jakości usług 
oferowanych przyszłym kierowców i miałoby bezpośredni wpływ 
na podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 Powinna zostać powołana komisja ds. przygotowania metodyki. 
Prace nad nią w formie podręcznika wraz z materiałami multime-
dialnymi nie powinny trwać dłużej niż 12-15 miesięcy. W skład komisji 
powinni wejść przedstawiciele środowisk związanych ze szkoleniem 
i egzaminowaniem, specjaliści ruchu drogowego, w tym wydziałów 
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ruchu drogowego policji, językoznawcy, metodycy itp. (podobnie jak 
sprawnie funkcjonująca komisja ds. weryfikacji pytań egzamina-
cyjnych). 

 Na podstawie tak opracowanej metodyki mógłby powstać 
katalog błędów proponowany przez jednego z pomysłodawców nowego 
systemu egzaminowania. 

 Komisja powinna pracować z ramienia ministerstwa i podobnie 
jak komisja ds. weryfikacji pytań egzaminacyjnych mogłaby być 
finansowana z funduszy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego 
przeznaczanych właśnie na ten cel. 

17. Powołanie jednego lub dwu ośrodków szkoleniowych w kraju, 
przeznaczonych do realizacji szkoleń okresowych dla egzaminatorów 
oraz prowadzenia kursów dla kandydatów na kierowców. Podobne 
rozwiązanie byłoby wskazane dla wszystkich instruktorów czynnie 
wykonujących swój zawód. 

 Obecnie organizowane szkolenia roczne w wojewódzkich 
ośrodkach ruchu drogowego w przeważającej mierze realizowane są na 
bardzo niskim poziomie. W żadnej mierze nie spełniają zamierzeń 
przepisów ustawy i rozporządzenia w kwestii podnoszenia umiejętności 
i kompetencji. 

 W dobie często zmieniających się zapisów legislacyjnych 
wyłącznie systematyczne i profesjonalne szkolenie pracowników daje 
gwarancję jakości i skuteczności tychże w realizacji swoich zadań. 

 Dążymy do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. 
Chcemy mieć kierowców odpowiedzialnych, z dobrze ugruntowaną 
wiedzą merytoryczną i praktyczną, świadomych swoich praw. Trudno 
jednak oczekiwać takich efektów, gdy kadra szkoleniowa, ale też 
i egzaminacyjna (między innymi w związku z uwolnieniem zawodów), 
reprezentuje w znacznym stopniu niski poziom wiedzy bieżącej. 
Swobodna interpretacja przepisów o zatrudnieniu egzaminatorów 
przez dyrektorów WORD-ów powoduje deficyt w umiejętnościach 
i wiedzy pracowników, którzy ograniczani są w swojej pracy wyłącznie 
do jednej kategorii egzaminacyjnej, a pozostałe otrzymują sporadycznie 
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w ciągu roku. To tylko jeden  z przykładów nieprawidłowości systemu 
związanego z egzaminowaniem. 

 Systematyczność szkoleń dla osób wykonujących zawód 
egzaminatora jest wręcz niezbędna. Praca w ciągłym stresie, pod presją 
społeczną i pracodawcy, pod presją niedoskonałości systemu, 
zmniejszającym się poziomem zaufania do osób zaufania publicznego 
tworzy środowisko sprzyjające powstawania błędów, nieporozumień, 
problemów natury relacji międzyludzkich, w tym też komunikacji 
interpersonalnych. 

 Ośrodek szkolenia realizowałby program szkoleniowy dla 
wszystkich egzaminatorów kraju taki sam. Już u podstaw 
osiągnęlibyśmy ujednolicenie systemu egzaminowania. Można by było 
osiągnąć konsensus interpretacyjny przepisów z korzyścią przede 
wszystkim dla kandydatów na kierowców. Stałyby się one też „fabryką” 
nowego pokolenia egzaminatorów reprezentujących profesjonalny 
poziom umiejętności. 

 Pracownicy ośrodka stanowiliby elitę specjalistów z zakresu 
ruchu drogowego, przepisów prawa polskiego i unijnego. Mogliby też 
kształtować rozwój systemów szkolenia i egzaminowania dla 
kandydatów poprzez między innymi współpracę bezpośrednią 
z komisjami ds. BRD itp. 
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Propozycje zmian systemu 

oceny umiejętności 

kandydatów na kierowców.

 Każdy praktykujący egzaminator doskonale wie ile mankamentów 
i niespójności zawiera obecne rozporządzenie w sprawie egzaminowania 
kandydatów na kierowców. Przede wszystkim system sprawdzania 
umiejętności kandydatów budzi coraz więcej zastrzeżeń. Dotyczą one przede 
wszystkim problemów z realną oceną stanu umiejętności osoby przystępującej 
do egzaminu. Ograniczenie egzaminu wyłącznie do oceny poszczególnych 
zadań nie daje pełnego i wiarygodnego przekazu przede wszystkim osobie 
zdającej. Nowy system egzaminacyjny powinien obejmować swym zasięgiem 
wszystkie niezbędne aspekty ruchu drogowego ważne ze względu na 
bezpieczeństwo kierującego oraz innych uczestników ruchu drogowego. 
Zapoznajcie się z propozycjami kolegów egzaminatorów. Są to materiały do 
dalszej pracy tak dla Was jak i dla Ministerstwa.

PROPOZYCJE NOWYCH 
systemów oceny umiejętności kandydatów na kierowców
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Dariusz Chyćko - Lublin

PROPOZYCJE NOWYCH 
systemów oceny umiejętności kandydatów na kierowców

System egzaminowania 
– propozycja 2016/2017

 Z założenia proponowany system musi 
obiektywnie oceniać umiejętności  
kandydata na kierowcę i jego predyspozycje 
do bezpiecznego korzystania z możliwości 
jakie daje pozwolenie na kierowanie 
p o j a zd a m i .  D e f i n i t y w n i e  n a l e ż y  
zrezygnować z oceny kandydatów pod 
k ą t e m  z a d a ń  e g z a m i n a c y j n y c h .   
Ograniczanie oceny umiejętności do 

wykonywania poszczególnych zadań w znacznym stopniu ogranicza 
obiektywizm egzaminatora oraz daje bardzo niejasną informację o poziomie 
umiejętności samemu kandydatowi. 

 Podczas sprawdzania umiejętności występuje wiele elementów 
nieujętych w obecnym systemie egzaminowania, a mających bezpośredni 
wpływ na skuteczność i jakość młodego kierowcy. To właśnie młodzi kierowcy 
przeświadczeni o swoich umiejętnościach stanowią większość sprawców kolizji 
i wypadków w ruchu drogowym. Obecny system świadomie wprowadza w błąd 
przyszłych uczestników RD nie dając im realnej, rzeczywistej oceny własnych 
umiejętności. W znacznym stopniu też ogranicza /ubezwłasnowolnia/ 
egzaminatora w jego ocenie. 

 Jakże często osoba egzaminowana otrzymuje wynik pozytywny 
całkowicie wbrew przekonaniu egzaminatora o jego umiejętnościach. Osoba 
zdaje, bo UDAŁO jej się wykonać poszczególne zadania /np. wjeżdża na 
skrzyżowanie z dużą prędkością i bez zastanowienia o konsekwencjach takiego 
czynu, nie dostosowuje parametrów swojej jazdy do warunków na drodze, 
przeszkód, zachowania innych na drodze i wiele, wiele innych, bo mały ruch na 
drodze, bo akurat nikogo nie było/. Egzaminator skupia się przede wszystkim 
obecnie na poprawności wykonania zadania. Takie elementy jak płynność 



jazdy, dynamika, ekojazda, umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach 
trudniejszych, reakcja na sytuacje nagłe, uprzejmość w ruchu drogowym, 
taktyka jazdy, przewidywanie i wiele innych niestety jest traktowane po 
macoszemu lub praktycznie nie jest oceniane. 

 Stąd też wiele osób przystępujących do egzaminu z poważnymi 
defektami w zakresie umiejętności – zdaje taki egzamin. Natomiast osoby, które 
w ocenie egzaminatora świetnie spełniają wymogi względem przyszłych 
kierowców, doskonale „czują pojazd”, prowadzą pewnie i z wyobraźnią, często 
z powodu dwu nieprawidłowo sygnalizowanych zmian pasa ruchu otrzymują 
wynik negatywny. 

 Obecny system egzaminowania godzi bezpośrednio w zasady 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nijak się ma do tendencji zmierzających do 
podnoszenia umiejętności  i kompetencji przyszłych kierowców. To właśnie ten 
system już u podstaw predyspozycji nowego kierowcy w wielu przypadkach 
wypacza ideę poprawności i skuteczności nowego uczestnika RD. 

Charakterystyka proponowanego systemu egzaminowania: 

 Podstawą tego systemu jest ocena punktowa wykonywanych 
elementów ruchu drogowego. Ocenie podlega praktycznie wszystko, co 
stanowi o poziomie umiejętności kandydata. 

 W systemie występują elementy podstawowe – obowiązkowe do 
wykonania podczas egzaminu oraz takie, o których  egzaminator sam decyduje 
co do ich wykonania, w zależności od ogólnej oceny przez egzaminującego 
przystępującego do egzaminu. Z pewnością do elementów obowiązkowych 
będą należały takie elementy jak jazda różnymi drogami, różnymi 
skrzyżowaniami, reakcja w stosunku do niektórych znaków itp.. 

 Ocena wykonania poszczególnych elementów ruchu drogowego będzie 
oparta o katalogi elementów obowiązkowych i nieobowiązkowych w czasie 
egzaminu oraz o katalogi błędów w zależności od ich wagi. Docelowo 
proponowana Metodyka nauczania elementów ruchu drogowego, która być 
może powstanie, może stanowić podstawę do oceny tychże elementów ruchu 
drogowego w czasie egzaminu. Wtedy nie będą potrzebne katalogi elementów 
ruchu drogowego ani też katalogi błędów. Poniżej wymieniam 5 rodzajów 
błędów: małej, średniej i dużej wagi, ocenę umiejętności  innych oraz 
przerwanie egzaminu w związku z naruszeniem zasad BRD.
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Przykład oceny zdarzenia w ruchu drogowym nr 1: 

 Egzaminowany wykonuje element ruchu drogowego jakim jest 
parkowanie prostopadłe przodem. Egzaminator wyznacz miejsce zatrzymania 
po lewej stronie jezdni między dwoma pojazdami.

 Kandydat potwierdza zrozumienie polecenia egzaminatora i wykonuje 
zadanie. Zmniejsza prędkość pojazdu poprzez hamowanie hamulcem roboczym 
aż do zatrzymania pojazdu na jezdni przy osi jezdni. Ocenia swoją możliwość 
wykonania manewru, rusza z miejsca, gaśnie mu silnik, bo ruszył z biegu nr 3. 
Uruchamia silnik, zmienia bieg na 1-ynkę i wjeżdża między pojazdy. Nie 
sygnalizuje manewru. 

 Egzaminator wydaje polecenie o kontynuacji jazdy w przeciwnym 
kierunku. Kandydat sygnalizuje zamiar wyjazdu ze stanowiska parkingowego, 
upewnia się o możliwości wyjazdu. Wyjeżdża na jezdnię szeroko tak, że wjeżdża 
na krawężnik i częściowo trawnik po przeciwnej stronie jezdni. Rusza do przodu, 
zajmuje właściwy pas ruchu. Nie było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 
na żadnym z pasów ruchu. 

Propozycja oceny powyższego przykładu: 

1. brak hamowania silnikiem – błąd z elementu dot. energooszczędnej 
jazdy: -1pkt – błąd mały; 

2. nieuzasadnione zatrzymanie na pasie ruchu – brak płynności jazdy – 
błąd z taktyki jazdy: -1pkt – błąd mały; 

3. zgaśnięcie silnika – niewłaściwa technika ruszania: -1pkt – błąd mały; 
4. brak sygnalizowania zamiaru manewru – element można 

zakwalifikować jako niezbędny do właściwego informowania innych 
uczestników o swoich zamiarach /stworzyć takie kryterium/element: -
1pkt – błąd mały;

5. najazd na krawężnik i trawnik – niewłaściwa ocena sytuacji, odległości, 
panowanie nad pojazdem: -1pkt – błąd średni; 

 Egzaminowany będzie musiał powtórzyć parkowanie: dopuszczalny 
jest jeden mały błąd z elementu wykonywanego w RD. Każdy kolejny błąd 
wymaga powtórzenia tego elementu w RD.
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Przykład oceny zdarzenia w ruchu drogowym nr 2: 

 Egzaminator wydaje polecenie zmiany kierunku jazdy w lewo na 
skrzyżowaniu 4-wlotowym o ruchu okrężnym. Kandydat jest na 3-cim pasie 
ruchu od lewej. Dwa pasy od lewej strony umożliwiają skręt w lewo. Z lewej 
strony pojazdu egzaminacyjnego nie ma innych pojazdów. Przed 
skrzyżowaniem jest wyznaczone przejście dla pieszych. 

 Kandydat nie upewnia się w lusterkach o możliwości zmiany pasa ruchu 
ale mocno zwalnia pojazd hamulcem roboczym do prędkości 15km/h. Wtedy 
dopiero patrzy w lusterko lewe boczne i włącza kierunkowskaz i praktycznie od 
razu zmienia pas ruchu. W czasie zmiany pasa ruchu najeżdża linię ciągłą 
umieszczoną przed przejściem dla pieszych. Nie ma czasu by rozejrzeć się po 
przejściu dla pieszych. Skoncentrowany jest wyłącznie na torze jazdy pojazdu. 
Nie rozgląda się po skrzyżowaniu. Zatrzymuje się przed wjazdem na 
skrzyżowanie. Rozgląda się. Rusza z biegu nr 2 – silnik gaśnie , samochód 
częściowo wjeżdża na pas ruchu skrzyżowania. Nikt nie nadjeżdża z lewej strony. 
Uruchamia silnik i z biegu nr 1 rusza. Na biegu nr 1 wykonuje zmianę kierunku 
jazdy. Wyjeżdża ze skrzyżowania bez sygnalizowania jego opuszczenia. Dopiero 
za przejściem dla pieszych włącza bieg nr 2. 

Propozycja oceny powyższego przykładu: 

1. zmiana pasa ruchu – niewłaściwe sygnalizowanie oraz wykonanie 
manewru: -1pkt mały; 

2. najazd na linię ciągłą /często zmiana pasa ruchu na przejściu dla 
pieszych/: -1pkt mały; 

3. nieuzasadnione zatrzymanie przed skrzyżowaniem – brak płynności 
jazdy /taktyka jazdy/: -1pkt mały; 

4. wjazd na skrzyżowanie i zatrzymanie – niewłaściwa zmiana 
biegów/ruszanie z miejsca – problem z techniką jazdy: -1pkt mały;

5. jazda na biegu nr 1 – niewłaściwe stosowanie jazdy energooszczędnej: -
1pkt mały; 

6. brak sygnalizowania zmiany kierunku jazdy – wyjazd ze skrzyżowania:-
1pkt mały;

System punktowy: 
1. Rezygnacja z zadań egzaminacyjnych – będą elementami do 

wykonania w ruchu drogowym; 
2. Rezygnacja z systemu 2 błędów z zadania – wynik negatywny; 
3. Rozszerzenie oceny umiejętności kandydata o takie elementy 

jak: 
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a/ dynamika jazdy; 
b/ inicjatywa w RD; 
c/ uprzejmość w RD;
d/ umiejętność oceny sytuacji w RD; 
e/przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, w tym ….
f/ realne wykorzystanie zasad ekojazdy w RD;

Sposób oceny: 
1. błędy małej wagi: 20pkt w postaci skreślanych kwadratów za 

każdy błąd np. typu niewłaściwe sygnalizowanie manewru bez 
względu na to jakie to był to element egzaminu; zatrzymanie przed 
pustym przejściem; zatrzymanie przed pustym skrzyżowaniem 
z dobrą widocznością, zgaśnięcie silnika; brak dynamiki jazdy 
w określonej sytuacji RD;  nieumiejętność włączenia się do ruchu – 
przepuszczone 2-3 sytuacje np. na skrzyżowaniu; niewykonanie 
polecenia egzaminatora; najechanie na linię na pasie ruchu; itp.; 
„po osiągnięciu 20 błędów w czasie egzaminu – egzaminator 
przerywa egzamin z powodu nieprzygotowania osoby do 
samodzielnego uczestnictwa w RD; 

2. błędy średniej wagi: 5 pkt w postaci skreślanych kwadratów – 
nieprawidłowo wykonane zadanie egzaminacyjne: np. parkowanie 
– brak możliwości otworzenia drzwi; zawracanie na skrzyżowaniu – 
nieprawidłowo wykonane; ….. niezastosowanie się do znaku stop…., 
niezastosowanie się do zielonej strzałki /przejechanie bez 
zatrzymanie lub brak kontynuacji jazdy po zatrzymaniu/,  brak 
zapiętych pasów podczas przygotowania się do RD; brak 
ustawionego zagłówka lub jego nieprawidłowe ustawienie; 
„po osiągnięciu 5 błędów – egzamin zostaje przerwany”

3. błędy duże – 2 błędy typu: najechanie na 2-ną ciągłą; 
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu z wyraźną niepełno-
sprawnością; nieudzielenie pomocy osobie; niezastosowanie się do 
znaków zakazu wjazdu, ruchu, itp.; 
„po osiągnięciu 2 błędów – egzamin zostaje przerwany”

4. ocena zdolności kandydata przez egzaminatora – egzaminator 
ma do dyspozycji 5pkt – odejmuje je za każdym razem gdy kandydat: 
a/ nieumiejętnie ocenia warunki ruchu drogowego i jego 
zachowanie może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, utraty 
panowania nad pojazdem; brak upewniania się o możliwości 
wykonania manewru, itp. 
b/ brak umiejętności taktycznej jazdy w RD – np. ustawia pojazd 
w zatoce tak, że nie ma możliwości swobodnego wyjazdu; wyjeżdża 
z parkowania tak, że musi kilkukrotnie wykonywać kolejne manewry 
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wjazdu i wyjazdu by opuścić stanowisko; itp.; 
c/ jazda wyłącznie na lusterkach podczas wykonywania zadania 
jazdy pasem ruchu; 
d/ dostosowywanie stylu jazdy, techniki jazdy do warunków RD; 
infrastruktury, jakości drogi itp.; 
e/ umiejętność wykorzystania sytuacji w RD do zdecydowanej, 
dynamicznej jazdy; płynnej jazdy; czytelnej jazdy; 
„po osiągnięciu 5 punktów – egzaminator wpisuje 1xbłąd duży – 
jeśli kandydat już posiadał 1 błąd duży – egzamin może zostać 
przerwany”

5. Przerwanie egzaminu w sytuacji zagrożenia BRD i zachowania 
świadczącego o możliwości stworzenia zagrożenia; interwencja 
egzaminatora w każdej sytuacji; 

 Z powyższego przykładu wynika, że element ruchu drogowego jest 
tworem złożonym. Oceniamy więc poszczególne składniki tak, by ocenione były 
poszczególne składniki elementu. Każdy z nich w danym elemencie ruchu 
drogowego oceniamy tylko raz, a więc wystarczy, że kandydat raz popełni w nim 
błąd. Jeśli się powtarza w ramach jednego elementu, do arkusza wpisujemy 
tylko jeden błąd. 

 Na przykład kandydat podczas wjazdu w stanowisko parkowania nie 
włączył kierunkowskazu. Taki sam błąd popełnił podczas wyjazdu z parkowania. 
Egzaminator wpisuje tylko raz błąd z całości tego elementu ruchu drogowego.

Wartość błędów: 
a/ błąd mały – 1 pkt to 1% - w sumie można stracić 20%
b/ błąd średni – 1 pkt to 5% - w sumie można stracić 25%
c/ błąd duży – 1 pkt to 15% - w sumie można stracić 30%
d/ ocena umiejętności – 1 pkt to 5% - w sumie 25%

Błędy małe – błędy najczęściej popełniane przez kandydatów w czasie 
egzaminu; tu można również umieścić błędy z egzaminu praktycznego na placu 
manewrowym, np. brak kolejności uruchamianych urządzeń podczas ruszania 
na pasie ruchu czy zgaśnięcie silnika; w ruchu drogowym to przede wszystkim 
kierunkowskazy, gaśnięcie silnika, najechanie linii pojedynczej, naruszenie 
powierzchni wyłączonej, nieprawidłowe używanie kierunkowskazów itp.. 

Błąd średni – tutaj można zakwalifikować nieprawidłowo wykonane elementy 
ruchu drogowego, które potencjalnie mogą prowadzić do sytuacji 
niebezpiecznych, ale też naruszenie zastosowania znaków drogowych 
i sygnalizacji świetlnej np. nieprawidłowe zatrzymanie na skrzyżowaniu, 
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przejściu dla pieszych, itp.. 

Błąd duży – to taki, który definitywnie ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego; przykładem tego może być najazd na 2-jną ciągłą, nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu podczas cofania; gwałtowna zmiana pasa ruchu, czy 
też wyprzedzanie pojazdu przed i na przejściu dla pieszych. 

Ocena umiejętności – byłaby to nowość w ocenie umiejętności kandydata. 
Egzaminator mógłby wreszcie ocenić takie umiejętności jak stosowanie taktyki 
jazdy i różnych technik podczas wykonywania manewrów w ruchu drogowym; 
umiejętność stosowania technik ekojazdy, w tym stosowania zasady „zwolnij 
i jedź, a nie zatrzymaj się i jedź”, kreatywności w zaistniałych sytuacjach 
drogowych; stosowanie i korzystanie z zasad uprzejmości w RD; reagowania na 
zmienność sytuacji w RD; reagowanie na sytuacje typu osoba leżąca na jezdni 
czy w obszarze jezdni; przeciwdziała sytuacjom kolizyjnym tworzonym przez 
innych uczestników RD itp.. 

Wynik pozytywny egzaminowany uzyskuje po osiągnięciu min. 40%

 Do poprawnego funkcjonowania tego systemu egzaminowania będzie 
niezbędne opracowanie:

a/  katalogu elementów egzaminu praktycznego – wraz z opisem poprawności 
ich wykonania, z podziałem na części i określeniem wagi błędu; opisu błędów 
najczęściej występujących przy realizacji tych elementów ruchu drogowego; 
docelowo proponowana „Metodyka nauczania” mogłaby zawierać wszystkie 
niezbędne elementy do proponowanego sytemu oceny umiejętności 
kandydata”.

Można by się pokusić o skonstruowanie katalogu elementów ruchu drogowego 
i występujących błędów kompatybilnego z katalogiem punktów karnych 
wykroczeń w RD.
 
 Proponuję, aby jednym z elementów egzaminu praktycznego w ruchu 
drogowym była możliwość wyznaczenia kandydatowi miejsca docelowego do 
którego ma dojechać w rozsądnym czasie, np. 10minut. Oczywiście, jeśli osoba 
egzaminowana nie będzie znać topografii miasta, egzaminator prowadzi taką 
osobę. Taki element w czasie egzaminu praktycznego pozwoli wykazać się części 
kandydatom, co mogłoby być punktowane dodatkowymi ekstra punktami np. 
+5 o wartości 1% każdy. 

 System umożliwia dużo większą rzetelność oceny umiejętności 
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kandydata – warunki będą zbliżone do jego samodzielnej jazdy.

 W przypadku opisywania błędów można by się posługiwać kodami 
błędów określonych w katalogu umiejętności np. A1 itp. Być może wydaje się, że 
to będzie dodatkowa trudność w czasie egzaminu, jednak z doświadczenia 
wiem, że większość błędów powtarza się i tylko kwestią krótkiego czasu byłoby 
opanowanie większości tych oznaczeń. Dzięki temu dużo łatwiejsze byłoby 
precyzowanie błędów popełnianych przez kandydata. 

 Docelowo system ten można przełożyć na komputerowy system oceny 
realizowany w trakcie trwania egzaminu poprzez tablet i oprogramowanie. Po 
przyjeździe do ośrodka egzaminowania kandydat otrzymawszy kod dostępu do 
swojej oceny mógłby sobie taki arkusz sam wydrukować. Wydruk miałby pełny 
opis popełnianych błędów nawet w korelacji czasu jego popełniania zgodnym 
z systemem nagrywania przebiegu egzaminu. 

 System po opracowaniu „katalogu elementów ruchu drogowego” lub 
„metodyki nauczania” mógłby być wprowadzony w ciągu 1 roku. 

Przykład arkusza przebiegu egzaminu wg powyższych założeń – strona 2. 
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pozytywny negatywny odmowa niestawienie się

Arkusz przebiegu egzaminu praktycznego: WYNIK EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

BŁĘDY MAŁE  x 1%

BŁĘDY ŚREDNIE x 5%

OCENA UMIEJĘTNOŚCI x 5%

BŁĘDY DUŻE x 15%

PRZERWANIE EGZAMINU ABY UZYSKAĆ WYNIK POZYTYWNY
WYMAGANE JEST MIN 40% OCENY 

OGÓLNEJ UMIEJĘTNOŚCI

UZYSKANY WYNIK W %
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 Jarosław Osadziński – Katowice

PROPOZYCJE NOWYCH 
systemów oceny umiejętności kandydatów na kierowców

Propozycje zmian 
dotyczące systemu oceniania 

egzaminu państwowego na prawo jazdy.

W obecnym systemie oceniania pewność (ale nie absolutną) zdania 
egzaminu może mieć jedynie osoba doskonale wyszkolona i panująca nad 
swoimi emocjami. Wielokrotnie zdarza się, że dobrze jeżdżąca osoba nie zdaje 
popełniając zaledwie dwa błędy w całym egzaminie – niestety dwa razy w tym 
samym zadaniu. 

Z kolei równie często wracamy z niesmakiem z egzaminu z osobą, której 
jazda daleka była od naszego wyobrażenia o poprawnej jeździe – kilkanaście 
nieprawidłowo wykonanych zadań, słaba technika jazdy, częste gaśnięcie 
silnika, szarpanie, praktycznie brak dynamika jazdy. Niestety zgodnie 
z obowiązującymi przepisami osoba taka spełnia kryteria wyniku pozytywnego i 
taki otrzymuje. 

Według mnie problem polega na tym, że zbyt małą wagę przywiązuje się 
do „sprawności jazdy”. Nie ma również czytelnego umocowania prawnego do 
oceny tego aspektu jazdy na równi z „przepisowością” i bezpieczeństwem. Dużo 
osób prezentuje zatem na egzaminie zachowawczą jazdę: słaba dynamika, 
wyczekiwanie na zupełnie „puste” skrzyżowanie, unikanie wyprzedzania wolno 
jadących pojazdów (nawet rowerzystów), itp. Nie mamy niestety za bardzo 
narzędzi do zmuszenia tych osób do bardziej dynamicznej jazdy. Jeśli nie 
utrudniamy nikomu ruchu, to właściwie możemy tylko zwracać uwagę i prosić, a 
w odpowiedzi słyszymy: „ja chcę jeździć bezpiecznie” lub „instruktor mówił, że 
na egzaminie lepiej jechać ostrożniej, a później będziesz jeździć normalnie”. 
Obecny system dopuścił do istnienia takich patologii, których konsekwencjami 
są słabo wyszkoleni kierowcy, którzy później stanowią zagrożenie na drogach. 
To my wypuszczamy ich na drogi, zatem warto, żebyśmy coś z tym zrobili.



Drugim aspektem jest wewnętrzna presja, której podlega egzaminator – 
tylko dwa błędy mogą zadecydować o czyimś wyniku, a nie ma idealnych 
kierowców. Egzaminator musi oceniać sytuacje na zasadzie czarne lub białe – 
dobrze lub źle. Nie ma odcieni szarości. Zatem, w zasadzie każdą „szarość' 
traktuje na korzyść osoby egzaminowanej, bo jeśli zaważyłaby na wyniku, to ma 
świadomość możliwej skargi na egzamin, czyli niepotrzebnych mu problemów. 
Dodatkowo nie jesteśmy przecież maszynami – mamy emocje i też żal nam 
dobrze jadących osób. Jeśli taka osoba wykonuje dany manewr „niezbyt 
poprawnie” mamy tendencje do uznawania zadania za poprawnie wykonane. 
Przykład: kierunkowskaz włączony w ostatniej chwili, tuż przed skrętem 
i wyłączony już w trakcie skrętu. Nie jest to prawidłowe sygnalizowanie, ale 
ciężko traktować taką osobę, błąd na równi z tą, która wcale nie zasygnalizuje 
manewru. 

Moja propozycja jest taka, żeby egzaminator nie oceniał sztucznych 
tworów, jakimi są zadania egzaminacyjne, a po prostu jazdę - jej każdy aspekt 
(bezpieczeństwo, przepisowość i sprawność-technikę). Taki system nie 
pociągałby za sobą wielu zmian w przepisach, a byłby dużo bardziej miarodajny 
i sprawiedliwy. Tabela nr 7 stanowiłaby jedynie program egzaminu – 
obowiązkowe do wykonania elementy. Punktowane byłyby wszystkie błędy, 
a limit błędów byłby na tyle duży (np. 10), by egzaminator miał komfort 
psychiczny oceny, a jednocześnie dawał szansę dobrze jeżdżącym na drobne 
pomyłki i wynik pozytywny. Nie byłoby konieczności powtarzania błędnie 
wykonanego danego elementu-zadania (zapomniany kierunkowskaz przy 
parkowaniu nie świadczy o tym, że ktoś nie umie parkować). Tak jak do tej pory, 
stworzenie zagrożenia lub zachowania świadczące o możliwości stworzenia 
zagrożenia automatycznie przerywałyby egzamin. 

Uważam, że ten system byłby bardziej sprawiedliwy. Osoby popełniają 
czasami kilka błędów w jednym zadaniu i obecnie są traktowane na równi 
z tymi, które popełniają jeden błąd w zadaniu, a jakość ich jazdy jest zupełnie 
inna. Dodatkowo równoważne ocenianie dynamiki jazdy, doprowadziłoby do 
wyeliminowania jazdy zachowawczej, ukierunkowanej na przetrwanie 
egzaminu. Dopiero dynamicznie jadąca osoba daje pełny obraz swoich 
umiejętności i znajomości przepisów. Egzaminowany ma okazje wyprzedzać, 
pokazać, że wie, w których miejscach nie wolno tego robić, że dostrzega 
ograniczenia prędkości, umie wykorzystać duże luki do włączenia się do ruchu 
i wiele innych.
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 Bez tego nie jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić daną osobę i mieć sporą 
pewność, że będzie umieć jeździć bezpiecznie. Dziś mamy do czynienia ze 
sztuczną, udawaną jazdą. Instruktorzy uczą pod sztuczny twór – egzamin, a my 
sztucznie oceniamy. Czas to zmienić. 

Należałoby się również zastanowić nad celowością dalszego istnienia 
placów manewrowych na kategorię B prawa jazdy. Nie wnoszą one wiele do 
oceny egzaminu. Osoby wyuczone jazdy na tzw. „małpkę”, prędzej czy później 
przez przypadek i tak przejadą cały plac, ale jest to kosztem spędzenia na nim 
wielu godzin na kursie, które mogłyby być przeznaczone na naukę w ruchu 
drogowym, z pożytkiem dla jakości i bezpieczeństwa ich jazdy. Jeśli plac miałby 
zostać, warto by go włączyć do proponowanego systemu oceny całego 
egzaminu – błędy popełnione na placu manewrowym byłyby sumowane z tymi 
z ruchu drogowego.

Zasady proponowanego systemu oceniania:

1. Odejście od pojęcia „zadania egzaminacyjne”. Obecne zadania z tabeli 7 
załącznika do rozporządzenia pozostawić, jako obowiązkowe elementy 
egzaminu składające się na program egzaminacyjny.

2. Ocenie przez egzaminatora podlega każdy aspekt jazdy pojazdem – 
przede wszystkim bezpieczeństwo, przepisowość i dynamika jazdy.

3. Egzaminator na bieżąco informuje osobę egzaminowaną o błędach, 
podając rodzaj błędu, jednocześnie zaznaczając je w arkuszu przebiegu 
egzaminu.

4. Egzaminator odnotowuje każdy błąd popełniony przez osobę 
egzaminowaną poprzez zakreślenie pojedynczej kratki w arkuszu 
przebiegu egzaminu.

5. Egzamin zostaje przerwany i osoba otrzymuje wynik negatywny, jeżeli 
popełniła 10 błędów (liczba przykładowa, ale myślę, że odpowiednia – 
arkusz powinien zawierać właśnie tyle kratek, by uniknąć ewentualnych 
pomyłek w zliczaniu błędów)

6. Egzamin może być przerwany przed osiągnięciem 10 błędów jeśli osoba 
wielokrotnie popełnia ten sam błąd (np. po 5 takich samych błędach).
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7. Osoba egzaminowana otrzymuje pozytywny wynik egzaminu, jeśli 
wykonała cały możliwy do zrealizowania program egzaminacyjny 
w czasie nie krótszym niż 25 minut i suma popełnionych przez nią 
błędów jest mniejsza niż 10 oraz nie stworzyła zagrożenia dla 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ani jej zachowania nie świadczą 
o możliwości stworzenia takiego zagrożenia.

8. Zlikwidowanie zapisu o konieczności prawidłowego wykonania 
wszystkich zadań – egzaminator decydowałby czy jest konieczność 
powtórzenia zadania.

9. Zlikwidowanie zapisu o wyniku negatywnym dla osoby, która 
dwukrotnie nieprawidłowo wykona to samo zadanie egzaminacyjne.

10. Warto rozważyć likwidację placów manewrowych dla kategorii B prawa 
jazdy. Jeśli miałby on pozostać, błędy popełniane na placu doliczałyby 
się do tych z miasta. Jeśli osoba popełniłaby 10 błędów na placu nie 
mogłaby wyjechać do ruchu drogowego. Potrącenie pachołka lub tyczki 
oraz przejechanie przez linię nadal skutkowałoby przerwaniem 
egzaminu.
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Władysław Drozd - Zielona Góra

PROPOZYCJE NOWYCH 
systemów oceny umiejętności kandydatów na kierowców

KRYTERIA  OCENY 
EGZAMINU PRAKTYCZNEGO  
METODA PUNKTOWA  (MPE) 
– zarys 

 Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów od wielu lat wskazuje na 
potrzebę przeprowadzenie dokładniej analizy dotychczasowej oceny kryteriów 
oceny egzaminu w celu wyeliminowania  błędów uchybień i wad 
dotychczasowym systemie ( szczegółowa analiza  biuletynie egzaminator 1 
/2010).

 Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom proponuję nowelizację 
obecnego systemu. W proponowanym systemie egzaminator stwierdza 
zaistniałe nieprawidłowości, przeprowadza ich klasyfikację i w oparciu 
o przyjętą zróżnicowaną skalę, informuje zainteresowanego o ilości uzyskanych 
punktów, a w konsekwencji o wyniku egzaminu. Mając na uwadze powyższe w 
proponowanym systemie oceny istotnym aspektem jest hierarchizacja 
zaistniałych nieprawidłowości w czasie egzaminu (błędów) oraz trafne ich 
opisanie i przyporządkowanie nieprawidłowości (błędów) do właściwej grupy 
błędów. Nadrzędnym kryterium jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz 
te czynniki, które mają znaczący wpływ na to bezpieczeństwo np. brak 
upewnienia się, brak lub mylne sygnalizowanie swego zamiaru, brak zdolności 
do przewidywanych następstw, brak zachowania ostrożności, brak reakcji na 
znaki i sygnały czy zachowania innych użytkowników.
 



 Poniżej przedstawiamy przykładową gradację błędów i przypisanych 
ich punktów.

Gradacja błędów i wykroczeń - oraz ich wartości punkowe :
Błąd groźny - zagrożenie bg.  - 18 pkt,
Błąd dyskwalifikujący bd  - 18 pkt,
Błąd bardzo ważny ( podst.) bp  - 9(6) pkt,
Błąd umiarkowany bu  - 3 pkt,
Uchybienie (błąd mały ) bm  - 2 pkt.

Zasady metody punktowej :

 O wyniku egzaminu decyduje licza punktów uzyskanych w czasie 
egzaminu.

 Wynik egzaminu jest negatywny jeżeli suma punktów jest większa lub 
równa „sumie określanej  jako ∑ ≥ SG = ∑ ≥ 18”.

 Każdy błąd ma przypisaną liczbę punktów.

 Egzamin z wynikiem negatywnym jest przerywany, jeżeli wystąpią błędy 
groźne lub dyskwalifikujące (bg i bd)
 Zadanie, manewr lub czynność może być zaliczona warunkowo 
z uwzględnieniem punktów wynikających z błędu umiarkowanego bu lub  
uchybienia bm.
 
 Egzamin na placu manewrowym jest integralną częścią w systemie 
oceny z egzaminu w uchu drogowym.

 Zadanie nr 1 - przygotowanie do jazdy,  jest zespolone z zadaniem nr 2 - 
jazda po łuku.  Przygotowanie do jazdy jest sumą czynności ocenianych wg. 
obowiązującej skali błędów.

 Nie zaliczone zadanie potraktowane jest jako błąd bardzo ważny ( 
podstawowe) bp.
 
Uwagi do „metodyki”
 
 W czasie przeprowadzania egzaminu praktycznego mamy do czynienia 
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z różnymi formami zachowań i sytuacji wymagających zróżnicowanych zasad 
oceny.

Do sytuacji tych zaliczamy:

Zadania : 

 Przy ocenie  realizacji zadania egzaminator może : zadania nie zaliczyć, 
przerwać egzamin, nie zaliczyć próby i polecić wykonanie drugiej próby lub 
zaliczyć bez uwag. Egzaminator może również zaliczyć zadanie jeżeli wystąpiły 
błędy umiarkowane (małe) lub uchybienia. W tym ostatnim przypadku  
odnotowuje w ocenie końcowej,  wartości punktowej przypisane w/w błędom.

Manewry :

 Manewry, to rodzaj zadania wynikający z warunków jazdy lub 
wydawanych przez egzaminatora poleceń lecz nie podlegają one obowiązku 
wykonania drugiej próby w przypadku negatywnej oceny. W tej sytuacji istotą 
oceny jest rodzaj wykroczenia, a nie rodzaj  manewru. Jeżeli wykroczenie 
powtórzy się przy realizacji ważnego manewru  wynik egzaminu jest negatywny 
np. przejazd przez linie ciągłą. Pozostałe zasady oceny jak przy realizacji zadania.  
pkt 1.

Zachowanie :

 Ocena sytuacji, zachowań,  dotyczy zarówno sposobu zachowań 
z obowiązującymi zasadami jak i zdarzeń losowych, zdolność przewidywania 
następstw, czy sposób  upewnienia się przy realizacji  zadania lub manewru. 
Przy ocenie zachowania istotnym  aspektem jest  tak, jak przy manewrze  rodzaj 
błędu, czy wykroczenia. Kryteria i zasady oceny są podobne ja przy manewrach 
pkt 2.

Czynności :

Czynności są działaniem o charakterze manualnym, występują i są ocenianie 
jako pojedyncze lub w zadaniach złożonych, wielofunkcyjnych jak np.. 
„w przygotowaniu do jazdy”, ocenianie są zgodnie z klasyfikacją zawartą w 
hierarchii błędów.
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Technika jazdy
 :
 Respektowanie zasad techniki jazdy, panowanie nad pojazdem, 
zdolność oceny skutków zachowań, to niektóre z aspektów techniki jazdy. Błędy 
związane z technika jazdy, są  podporządkowane ogólnym zasadom metodyki. 
Wartość punktów tych błędów tak jak i w poprzednich przypadkach jest 
uwzględniana w końcowej ocenie egzaminu.

Załącznik do MPE nr 1 ( popozycje)

 Główny błąd  -Gradacja błędów
Błąd błędowi jest nie równy przynajmniej z punktu widzenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To stwierdzenie jest podstawą 
do klasyfikacji błędów

1. Błąd groźny ( zagrożenie),( bg)
Stwierdzenie bezpośredniego zagrożenia powodujący interwencję 
egzaminatora w formie głosowej ( stop) czy manualne ( hamowanie, 
złapanie za kierownicę). Błąd groźny skutkuje przerwaniem egzaminu.

2. Błąd dyskwalifikujący ( bd)
Błąd polegający na wykroczeniu  bardzo istotnym z punktem widzenia  
bezpieczeństwo ruchu  przepisów ustawy- prawo  o ruchu drogowym  
jak również zasad  technik jazdy. Efektem tego błędu jest przerwaniem 
egzaminu. 
Uwaga p.1,2
Wykaz sytuacji , przy których egzaminator przerywa egzamin 
w załączniku.

3. Błąd bardzo ważny bp ( podstawowy).
Błąd polegający na naruszeniu istotnych przepisów ruchu drogowego, 
zasad techniki jazdy, zachowanie skutkujące potencjalnym zagrożeniem 
czy nieprawidłowym realizowaniem zadań wynikających z arkusza 
oceny przebiegu egzaminu. 
Dwukrotnie ten sam błąd bardzo ważny lub tego samego rodzaju 
skutkuje wynikiem negatywnym.
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4. Błąd umiarkowany ( bu) najczęściej dotyczy on błędów mniej  
istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
techniki jazdy .

Mimo częstego występowania tego błędu w obecnym systemie  oceny 
egzaminu jest ,staje się albo nie uwzględniany w ocenie albo  
równoprawny z błędami . Bardzo ważny p.3
5. Błąd oceny( bm) błąd mały polega na nie precyzyjnym, nie dokładnym 
wykonywaniem zadaniach lub manewrów, nie stosowanie 
podstawowych zasad,  techniki jazdy oraz kultury zachowując. Błąd 
w obowiązującym systemie najczęściej nie jest uwzględniany.

Uszczegółowienie  dotyczące gradacji  błędów.

Ad 1,2 
 Należą do grupy błędów, których występowanie skutkuje oceną 
negatywną z jednoczesnym  przerwaniem egzaminu. Generalnie w ocenie tych 
błędów egzaminator nie stosuje „ taryfy ulgowej” tzn. nie klasyfikuje błędów na 
korzyść zdającego. Błędy powyższe ,są wyspecyfikowane w  „wykaz przyczyn 
przerwania egzaminu praktycznego z dnia 09.06.2009r. przedstawia poniżej. 
Nie zależnie od powyższego, w opracowaniu zaprezentowane zostały błędy 
wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej oraz zgłaszanie przez środowisko 
egzaminatorów.

-najechanie na krawężnik przy pełnej prędkości( nie panowanie nad 
pojazdem)

- szkodzenie ( utrudnienie innym użytkownikom)
-poważne zlekceważenie zasady ustąpienia pierwszeństwa
-nieprzestrzeganie innych znaków drogowych ze skutkiem możliwego 

zagrożenia
-naruszenie zakazu wyprzedzania
-omijanie autobusów szkolnych i liniowych, które stoją na przystanku 

z migającym światłem ostrzegawczym- z prędkością większą niż 20 km/h
-nie respektowanie znaków nakazu, zakazu
-zmiana pasów ruchu bez obserwacji ruchu
-brak reakcji przy dzieciach, osobach niepełnosprawnych i ludziach starszych
-zatrzymanie( zatamowanie) ruchu

Ad3  
 Błędy istotne z punktu widzenia przepisów ruchu drogowego 
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obowiązujących zasad i Brd uznawane jako błąd podstawowy (bp). Nie 
wykonanie zadania( bz).

1. Brak włączenia kierunkowskazów
2. Skręt lub zawracanie z niewłaściwego pasa
3. Brak upewnienia się
4. Wjazd na skrzyżowanie na światłach żółtych z postoju lub przy małej 

prędkości ( bez stworzenia zagrożenia)
5. Cofanie pojazdu na wzniesieniu w ruchu drogowym powyżej 0,2m. 

szczególnie bez zaciągniętego hamulca pomocniczego
6. Nie zachowanie – bezpiecznej odległości i zachowanie ostrożności przy 

omijaniu, wyprzedzaniu i wymijaniu
7. Wyprzedzanie bezpośrednie przed przejściem dla pieszych
8. Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu dla autobusów Komunikacji 

miejskiej( mimo włączonego kierunkowskazu)
9. Zatrzymanie się na przejściu dla pieszych - przy dojeździe do 

skrzyżowania
10. Nie dostosowanie prędkości do warunków sytuacji drogowej- 

tamowanie ruchu, nieuwzględnienie stanu nawierzchni, mgły oraz 
innych warunków atmosferycznych

11. Niewłaściwe zachowanie się w stosunku do pojazdów uprzywi-
lejowanych

12. Brak reakcji na sytuacje drogowe i zachowanie innych użytkowników bez 
aspektów zagrożenia

13. Jazda bez zastosowanych pasów bezpieczeństwa
14. Zjazd z „ronda” bez włączonego kierunkowskazu
15. Zawracanie i ustawienie na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym o wielu 

pasch ruchu na pasie zewnętrznym
16. Wjazd na „trzeciego” bez zachowania należytej ostrożności
17. Tamowanie ruchu- nieposiadającego najmniejszego uzasadnienia 

zatrzymanie się przed wjazdem jak przy zjeździe ze skrzyżowania
18. Jazda środkowym pasem ruchu( minimum przez dwa skrzyżowania 

z jednoczesnym tamowaniem ruchu)
19. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
20. Najechanie na krawężnik
21. Niewłaściwe zajęcie pasa ruchu przy skręcaniu
22. Nie zachowanie należytej odległości przy wyprzedzaniu lub omijaniu 

rowerzysty
23. Niewłaściwe zachowanie się w ruchu drogowym w przypadku 
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wystąpienia prac porządkowych lub remontu drogi
24. W czasie wykonywania czynności na palcu: nie zapięcie pasa 

bezpieczeństwa, nie upewnienie się o możliwości cofania, utrata 
płynności jazdy na „łuku”, najechanie na linię, przekroczenie obrysu 
„koperty”, gaśnięcie silnika na wzniesieniu, cofnięcie się pojazdu 
powyżej 0,2m na wzniesieniu

Ad 4 , 5  Błędy i uchybienia mniej istotne (bu,bm)
1.Zmiana dyspozycji egzaminatora ( bez aspektów zagrożenia)
2.Gaśnięcie silnika
3.Niewłaściwy dobór przełożeń
4.Opóźnienia i włączenie kierunkowskazów lub zapomnienie ich 

wyłączenia ( bez aspektów utrudnienia lub zagrożenia dla innych 
użytkowników)

5.Dynamika jazdy ( bez aspektów tamowania ruchu)
6.Niewłaściwy tor jazdy ( np. środkiem jezdni itp.)
7.Spóźnione reakcje np. na wydawane dyspozycje egzaminatora 

zwracające uwagę na zachowanie się innych użytkowników dróg
8.Otarcie kołami o krawężnik
9.Błędy przy realizacji zadań np .jazda do tyłu na łuku pa pół sprzęgle, nie 

upewnienie  się przy cofaniu, nie właściwe ustawienie lusterek itp.
10.Brak reakcji na sygnały świetlne ( szczególnie koloru czerwonego) na 

tablicy rozdzielczej wskaźników
11.Nieumiejętność lub niewłaściwe stosowanie mechanizmów, w które 

wyposażony jest pojazd
12.Włączony bieg przy zatrzymaniu się przed przejściem  dla pieszych
13.Ruszanie na wzniesieniach bez zaciągniętego hamulca pomocniczego
14.Trzymanie kierownicy jedną ręką lub otwarta druga ręka na dźwigni 

zmiany biegów
15.Pozorowanie upewnienia się
16.Aspekty kultury zachowania  uniemożliwienie wykonanie manewrów 

innym użytkownikom np. wyjazd z posesji, włączenia się do ruchu czy 
zmiany pasa ruchu itp.)

17.Niewłaściwy dobór przełożeń „ biegów”
18.Błędy przy realizacji zadań- brak czynności lub niewłaściwa realizacja, 

brak precyzji
-ustawienie fotela
-ustawienie zagłówka
-ustawienie lusterka
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-jazda na pół sprzęgle ( szczególnie przy cofaniu lub ruszaniu na 
wzniesieniu)

-zgaśnięcie silnika przy ruszaniu
-ruszanie na wzniesieniu „ skokami”

 Uwagi 
 Ostateczne definicje błędów zostaną ustalone po sprecyzowaniu 
nadrzędnych celów wynikających z  ustawy o kierujących pojazdami. 
Klasyfikacja błędów do poszczególnych grup  będzie rezultatem  pracy  zespołu 
powołanego do tego celu 

Załącznik nr 2 do MPE 

WARIANTY  MPE ( przykłady)
 
 Przedstawiamy zarys metodyk jest punktem wyjścia do wybranych 
w procesie analizy  i badań testowych wersji, które stanowią podmiot 
samorządowych opracowań w tworzeniu  instrukcji egzaminowania 

Wariant I
 Założenia i uwarunkowania
W procesie oceny egzaminu praktycznego  uwzględniamy realizację:
a)zadań
b) manewrów
c) techniki i zasad jazdy
d) czynności 
e)zachowań

 Zadania stanowią niezależną do  zasad oceny części egzaminu 
praktycznego. zadania są realizowane wszystkie lub losowo wybrane. Z pośród 
zadań uwzględniamy ich  różnorodność np. zawracanie na skrzyżowaniu, na 
rondach  o wielu  pasach ruchu, na ograniczonej szerokości ( zawracanie na trzy, 
zawracanie z uwzględnieniem infrastruktury drogowej itp.) podobnie przy 
parkowaniu wyróżniamy  skośne, prostopadłe  przodem, równoległe np.. 
w garażach wielokondygnacyjnych . 

  Zadania są oceniane zgodnie z dotychczasowymi zasadami
- w przypadku niezaliczenia pierwszej próby , przysługuje druga próba  druga 

próba
- nie zaliczenie dwóch prób skutkuje wynikiem negatywny, z   prawem 

kontynuowania  egzaminu , wynik  egzaminu oficjalnie jest ogłoszony jako 
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negatywny 
- stworzenie w czasie realizacji zagrożenia powoduje przerwania egzaminu 

z wynikiem negatywnym 

- w przypadku zrealizowania  zadania w drugiej próbie  wartość błędu 
z pierwszej próby nie jest uwzględniana  w końcowej ocenie

- natomiast uwzględnia się wartość  błędów umiarkowanych i małych  
również w przypadku  zaliczenia zadnia 

- błędy w manewrach o charakterze zadań, które wystąpiły w czasie dalszej 
części egzaminowania są uwzględniane w końcowej ocenie egzaminu 

 Wariant II

  Zasady oceny jak wariancie I z wyjątkiem 

- uwzględnienia w ocenie końcowej wartości błędu wynikającej  nie zaliczenia 
pierwszej próby. dotyczy to również zadań  realizowanych na placu 
manewrowym.

wariant III

 Realizowane  jest jak Wariant I lub wariant II lecz przy założeniu, że 
wartości błędów są różne przy równych zadaniach ( np. ruszanie na wzniesieniu, 
przygotowanie do jazdy są różne od zawracania parkowania itp.) 

 Wariant IV 

 Utrzymana jest zasada dwukrotności przy realizacji zdań  lecz w ocenie 
końcowej uwzględniamy błędy wynikające z niezaliczenia zadań lecz suma 
błędów negatywnych , Ne decyduje  o  wyniku  negatywnym  z egzaminu.  

 To znaczy suma dwóch błędów z niezaliczonych zadań jest mniejsza od 
sumy  błędów  dopuszczalnych .

 Wariant V

 W wariancie tym nie obowiązuje kryterium dwukrotności zadań. Po nie 
zaliczeniu pierwszej próby możemy przystąpić do dalszych zadań i kontynuować 
egzamin zgodnie z zamierzeniami egzaminatora w końcu egzaminu 
egzaminator sumuje błędy i ogłasza wynik . 
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Wariant VI 

 Wariant jest kompilacją wariantów poprzednich jako wynik analizy 
i badan testowych

Załącznik numer 3 do MPE

I PROCEDURA WDRAŻANIA METODYKI:
1.Prezentacja na ogólnym forum 
- dyskusja
-uwagi, wnioski

2. Wstępny wybór wariantów  do dalszej pracy 
-opracowanie uszczegóławiające  wybranej koncepcji

3. Prace nad arkuszem pracy egzaminu praktycznego.

4. Zgłoszenie  metodyki do M.I. w celu uzyskania zgody na prace badania 
testowe( udział trzeciej osoby w czasie egzaminu praktycznego).

5.Powołanie zespołu egzaminatorów oraz  testujących  i kwalifikujących  
błędy.

6.Przeprowadzenie cyklu badan  zgodnie z przyjętym  wcześniej planem

7.Opracowanie wyników.

II
1. Prezentacja wyników  na forum środowiskowych z udziałem 

przedstawicieli MI, UM, KSD, KSE
-dyskusja, wnioski, zatwierdzenie  wersji
- formalne  zgłoszenie założenia metodyki do MI

2. Równoległe  prace nad „METODYKA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 
PRAKTYCZNEGO ”.

3. Przedstawienia MEP  w WORDA-ach.

Uwaga
Po zakwalifikowaniu MPE do dalszych prac koordynację nad wdrażaniem  

metodyki przejmuje  M.I.
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EKOJAZDA - WDROŻENIE
Tomasz Talarczyk - Poznań

 

 Poniżej zamieszczamy fragmenty ekspertyzy dotyczącej ekojazdy jako 
elementu systemu szkoleniowego. Materiał ten wydrukujemy w 3 częściach 
ze względu na jego obszerność. Warto zapoznać się z tym tematem i uzupełnić 
wiedzę o zadaniach egzaminacyjnych jakie obowiązują od początku tego 
roku. Autor tego opracowania współpracuje ze Stowarzyszeniem. Kilka słów 
o nim znajdziecie w opracowaniu. Zapraszamy do lektury

Tomasz Talarczyk 

WDROŻENIE EKOJAZDY 
DO POLSKIEGO SYSTEMU SZKOLENIA I 

EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW 

Ekspertyza na potrzeby projektu ECOWILL 
zamówiona przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. 

Projekt ECOWILL nr IEE/09/822/SI2.5582293 działanie WP3, D3.1 

sierpień 2011 



 Autor ekspertyzy jest jednym z pionierów ecodrivingu w Polsce. 
Z zawodu jest dziennikarzem motoryzacyjnym, od czterech lat także 
egzaminatorem na prawo jazdy. Napisał podręcznik dla świadomych 
kierowców: „Bez ryzyka. Trening bezpiecznej jazdy" (pierwsze wydanie w 1998 
roku), oraz „Podręcznik kierowcy. Nauka bezpiecznej jazdy". Ekojazdy uczy od 
2007 roku jako instruktor techniki jazdy w Szkole Auto w Poznaniu. 
e-mail:tomasz.talarczyk@ewan.pl

4. NAUKA EKOJAZDY KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW 

 Kandydat na prawo jazdy w Polsce musi się zapisać do ośrodka szkolenia 
kierowców i odbyć kurs nauki jazdy na kategorię B (lub B1) złożony z 30 godzin 
lekcyjnych teorii i co najmniej 30 godzin praktycznej nauki jazdy. Po zdaniu 
egzaminu wewnętrznego i uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu może 
przystąpić do egzaminu państwowego. Nie ma możliwości nauki jazdy z osobą 
towarzyszącą. Natomiast od 2012 roku obowiązywać będzie dwuletni okres 
próbny dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B. Między 
4 i 8 miesiącem, licząc od daty otrzymania prawa jazdy, kierowca będzie 
obowiązany odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, 
[Ustawa o kierujących pojazdami, art. 91.ust.1 i 2]. 

4.1. Jak uczyć ekojazdy nowicjusza 

 Zakładając, że zostanie wdrożony przepis o obowiązkowym 
sprawdzeniu podczas egzaminu na prawo jazdy umiejętności ekojazdy, można 
sformułować program szkolenia na prawo jazdy kategorii B [B1] uwzględniający 
naukę ekojazdy. Program ten tylko nieznacznie różniłby się od przedstawionego 
w projekcie z 8 marca 2010 roku [rozporządzenia w sprawie szkolenia, 
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, 
instruktorów i egzaminatorów]. 

 Założeniem podstawowym jest nauka poszczególnych czynności 
i nawyków związanych z kierowaniem samochodem od razu z uwzględnieniem 
zasad ekojazdy, jako standardowych umiejętności każdego współczesnego 
kierowcy. 
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 Nie ma potrzeby podkreślania, że to jest ekojazda (czyli coś 
odmiennego, dziwacznego – jak to interpretuje wielu „starych” kierowców). 
Natomiast warto się podpierać wybranymi fragmentami instrukcji obsługi 
nowoczesnych samochodów, gdzie z reguły taki styl jazdy jest zalecany jako 
odpowiedni do rozwiązań konstrukcyjnych i możliwości tych aut. Warto 
uświadomić kursantom, że postęp techniczny w motoryzacji dokonuje się 
bardzo szybko i zapewne w ciągu następnych kilkudziesięciu lat życia jako 
kierowcy wielokrotnie będą musieli zmieniać swoje nawyki, by dostosować styl 
jazdy i sposób kierowania do możliwości i wymogów przyszłych nowoczesnych 
pojazdów. 

 Kiedy autor niniejszych rozważań był na kursie na prawo jazdy (w 1972 
roku) na polskich drogach królował samochód Warszawa, który miał 3 biegi do 
przodu i hamulce bębnowe, a pełny skręt od lewej do prawej wymagał sześciu 
obrotów koła kierownicy bez wspomagania. Potem upowszechniły się silniki 
wysokoobrotowe, hamulce tarczowe, 4-biegowe, 5-biegowe, wreszcie 6-
biegowe przekładnie, wspomaganie kierownicy, mikroprocesory sterujące 
pracą silnika (wtrysk elektroniczny) i hamulców (ABS i ESP) oraz wiele innych 
rozwiązań, którym powinna towarzyszyć zmiana nawyków kierowcy. Ja z tymi 
nowościami miałem okazję zapoznawać się jako dziennikarz motoryzacyjny 
i modyfikowałem mój styl jazdy często pod opieką kwalifikowanych 
instruktorów, ale do dziś wielu kierowców – niekoniecznie w podeszłym wieku, 
wciąż jeździ tak jak by to była stara Warszawa… Widzę to również jako 
egzaminator sprawdzający umiejętności i nawyki 18-latów. 

4.2. Technika i taktyka ekojazdy 

 Każdy styl jazdy składa się z umiejętności sterowania pojazdem czyli 
techniki i odpowiedniej reakcji na warunki drogi i ruchu drogowego czyli taktyki 
jazdy. Nauczenie kursanta tych dwóch składników umiejętności kierowania 
pojazdem mechanicznym jest podstawowym zadaniem instruktora. 
W ecodrivingu taktyka odgrywa kluczową rolę, gdyż oszczędności w zużyciu 
paliwa i zwiększone bezpieczeństwo jazdy biorą się z umiejętnej obserwacji 
drogi i zdolności przewidywania – aby jazda była jak najpłynniejsza, a manewry 
zmiany prędkości i kierunku jazdy możliwie jak najłagodniejsze. I tego należy 
kursanta uczyć od pierwszej lekcji. – Patrz uważnie przed siebie, na boki i do tyłu. 
Jak najprędzej dostrzegaj powody do reakcji, byś mógł reagować możliwie 
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najdelikatniej. Unikaj niepotrzebnych przyspieszeń, gdybyś za chwilę musiał 
hamować… 

4.2.1. Elementy techniki ekojazdy
 
 W PROGRAMIE SZKOLENIA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW LUB 
MOTORNICZYCH [Załącznik nr 1 projektu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień 
przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów] w materiale 
nauczania, w poszczególnych tematach należy ująć składniki ekojazdy (zapisane 
na niebiesko), modyfikując lub wprowadzając następujące elementy techniki 
kierowania samochodem: 

ź uruchom silnik bez wciskania pedału gazu i ruszaj niezwłocznie, bez 
niepotrzebnego rozgrzewania na biegu jałowym [uzasadnienie: silnik szybciej 
się rozgrzeje napędzając auto, niż kręcąc się na postoju, nie zmarnujesz 
niepotrzebnie paliwa]; 

ź  gaś silnik, gdy zatrzymanie trwa dłużej niż 30 sekund, chyba że robi to za ciebie 
system „Start-Stop” w nowoczesnym eko-aucie; [uzasadnienie: ponowne 
uruchomienie silnika powoduje zużycie mniejszej dawki paliwa, niż na 
jałowych obrotach zużywa on w ciągu 5 sekund]; 

ź zmiana biegów w górę →  gdy chcesz jechać spokojnie w obszarze 
zabudowanym, jak najprędzej włączaj wyższy bieg, [bardzo łatwa do 
zapamiętania zasada jazdy „eko”: dwójkę włącz zaraz po ruszeniu, trójkę po 
osiągnięciu 30 km/godz., czwórkę po osiągnięciu 40 km/godz., piątkę po 
osiągnięciu 50 km/godz.; obroty silnika zazwyczaj nie przekraczają wtedy 
1500-1700 obr./min.]; 

ź zmiana biegów przy dynamicznym przyspieszaniu →  włączaj wyższy bieg 
najpóźniej, gdy silnik osiągnie 2500 obr./min. (benzynowy) lub 2000 obr./min 
(diesel); [uzasadnienie: po przekroczeniu racjonalnych obrotów, gwałtownie 
rośnie zużycie paliwa bez istotnej korzyści →  prawie równie dynamicznie 
można przyspieszać na wyższym biegu i niższych obrotach, zużywając mniej 
paliwa]; 
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ź  dynamiczne przyspieszanie (przy manewrach wyprzedzania lub wjeżdżaniu 
na drogę ekspresową lub autostradę): energicznie wciskaj pedał gazu, do ¾ 
głębokości i po osiągnięciu 2500/2000 obr./min natychmiast włącz wyższy 
bieg, po czym znów energicznie przyspieszaj aż do osiągnięcia zamierzonej 
prędkości, wtedy jedź na najwyższym możliwym biegu, na najniższych 
możliwych obrotach; [uzasadnienie: silnik najekonomiczniej zużywa każdy 
gram paliwa, gdy jest p r a w i e maksymalnie obciążony, temu służy dość 
mocne wciśnięcie pedału gazu]; 

ź pomijanie biegów pośrednich →  przy energicznym przyspieszaniu można 
pominąć trzeci bieg i z drugiego od razu włączyć czwarty, albo 3 → 5, albo 4 → 
6, jeśli racjonalna prędkość obrotowa silnika na to pozwala i na tym 
najwyższym biegu chcesz jechać z prędkością już osiągniętą na biegu o dwa 
niższym; [uzasadnienie: każda zmiana biegu w górę powoduje dodatkowe 
zużycie paliwa, pomijanie biegów pozwala trochę zaoszczędzić, a także 
ogranicza manipulacje kierowcy]; 

ź wyrównanie obrotów i obroty racjonalne → ekojazda z ustaloną prędkością to 
jazda na najwyższym możliwym biegu, na najniższych możliwych obrotach; 
[uzasadnienie: można płynnie jechać z ustaloną prędkością już przy obrotach 
silnika niewiele ponad 1000 obr./min.; jeśli silnik nie szarpie to znaczy, że jest 
zdolny do tak powolnej pracy, bez szkody dla jego trwałości; gdyby jednak 
objaw szarpania wystąpił lub chwilowe zużycie paliwa było wyższe niż na 
biegu o jeden niższym, natychmiast zredukuj bieg, pamiętając by obroty przy 
przyspieszaniu nie przekraczały 2500/2000]; 

ź hamowanie silnikiem → gdy widzisz powód do spowolnienia jazdy, zacznij 
zwalniać jak najprędzej, ale w miarę możliwości jak najłagodniej, hamuj 
silnikiem, zdejmując nogę z gazu; jeśli masz dużo miejsca przed sobą 
i potrzeba hamowania nie przeminęła, możesz redukować biegi, by 
hamowanie było skuteczniejsze; [uzasadnienie: gdy zdejmujesz nogę z gazu – 
przy prędkości obrotowej silnika powyżej 1300 obr./min. – komputer 
całkowicie odcina dopływ paliwa i auto „jedzie za darmo”, nie zużywają się też 
tarcze i klocki hamulcowe]; 

ź  redukcja biegów → redukuj jak najrzadziej, dopiero przed momentem, gdy 
silnik mógłby zacząć szarpać lub musisz dynamicznie przyspieszyć; możesz 

EKOJAZDA - WDROŻENIE

59



pomijać pośrednie biegi: 6 → 4, albo 5 → 3, albo 4 → 2, pod warunkiem, że na 
biegu o dwa niższym prędkość obrotowa silnika nie przekroczy 3000-3500 
obr/min. [uzasadnienie: mniej czynności do wykonania, skuteczniejsze 
hamowanie silnikiem, ale unikaj gwałtownych obciążeń mechanizmów 
przeniesienia napędu]. 

ź jazda na luzie → możesz – zamiast hamowania silnikiem – pojechać na luzie, 
stosując tak zwany wybieg; auto będzie spowalniać swój ruch znacznie 
łagodniej niż przy hamowaniu silnikiem; musisz przekalkulować co się bardzie 
opłaca – jazda bez gazu, z zerowym zużyciem paliwa, czy na luzie, przy 
minimalnym zużyciu paliwa (ok. 0,7 l/h). /dodane 28-10-2012/ 

 Instruktor powinien te poszczególne umiejętności wdrażać w trakcie 
wszystkich co najmniej 30 godzin obowiązkowej praktycznej nauki jazdy, 
powoli, acz systematycznie i starać się je utrwalić jako dobre nawyki. 

4.2.2. Odczyty obrotomierza i wyświetlacza komputera 

 Jeżeli auto jest wyposażone w te urządzenia, jak najprędzej należy 
zapoznać kursanta z ich działaniem i możliwością pozyskiwania informacji. 

 Warto na prostej i poziomej mało ruchliwej drodze przeprowadzić 
prosty eksperyment: najlepiej gdy za kierownicą siądzie instruktor i pojedzie ze 
stałą prędkością 50 km/godz., najpierw na drugim biegu, potem na trzecim, 
potem na czwartym, wreszcie na piątym, (i szóstym jeśli jest). Kursanci (może 
ich być nawet trzech) powinni odczytywać i zapisać obroty silnika na 
poszczególnych biegach, oraz chwilowe zużycie paliwa przy stałej prędkości 50 
km/godz. (Mogą robić zdjęcia tablicy rozdzielczej aparatem cyfrowym lub 
kamerą wideo). 

 Późniejsza analiza wyników z jazd na poszczególnych biegach uświadomi 
im, że im wyższy bieg – przy tej samej prędkości i na poziomej jezdni – tym niższe 
obroty silnika i mniejsze chwilowe zużycie paliwa, a auto jedzie tak samo dobrze 
do przodu… 

 W dalszym przebiegu tej praktycznej lekcji instruktor powinien pokazać, 
jak gwałtownie rośnie zużycie paliwa przy dodawaniu gazu i przyspieszaniu lub 
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gdy auto wspina się na wzniesienie, jak spada i stabilizuje się przy spokojnej 
jeździe z ustaloną prędkością, a także zwrócić uwagę na odczyt 0,0 l/100 km, gdy 
została zdjęta noga z gazu i auto hamuje silnikiem. Powinien też zwrócić uwagę 
na wskazania obrotomierza, pokazać zakres optymalnych „eko-obrotów”.
 
 Na obrotomierzu można nakleić przeźroczystą zieloną folię na zakresie 
między 1500-2500 obr./min. i zalecić, by kursant za kierownicą starał się 
utrzymywać wskazówkę obrotomierza jak najczęściej na tym zielonym polu. 

 Lekcja powinna mieć swój dalszy ciąg w sali wykładowej, gdzie w toku 
dyskusji i z użyciem zrobionych notatek lub zdjęć oraz wykresów zostanie 
wyjaśnione zagadnienie chwilowego i średniego zużycia paliwa i od czego one 
zależą. 

 W którymś momencie warto też pokazać, że auto najwięcej pali, gdy 
silnik jest zimny po porannym rozruchu, a także wtedy gdy jedzie najwolniej – 
w ulicznym korku. Każdy świadomy eko-automobilista powinien wiedzieć, że 
nie opłaca się uruchamiać zimnego auta, gdy trzeba przejechać tylko jeden, 
dwa, trzy kilometry. Lepiej pójść pieszo, albo popedałować na rowerze… 

 Na początku i w toku każdej jazdy szkoleniowej uczeń samodzielnie 
i świadomie powinien ustawiać wyświetlacz komputera i na koniec lekcji robić 
sobie notatki, ile zużył benzyny/oleju napędowego, z jaką średnią prędkością 
jechał. W którymś momencie kursu powinien zauważyć, że w miarę nabierania 
wprawy średnia prędkość jego jazdy rośnie, a średnie zużycie paliwa maleje. 
Można nawet pomyśleć o rywalizacji między kursantami na tym polu. 

4.3. Taktyka jazdy – planowanie najbliższych sekund 

 O taktyce ekojazdy można zacząć mówić, gdy kursant nauczy się 
podstawowych zasad uczestnictwa w ruchu drogowym i samo operowanie 
urządzeniami do sterowania pojazdem nie będzie go absorbować bez reszty. To 
dobry moment, by pokreślić znaczenie planowania najbliższych kilku, 
kilkunastu sekund jazdy. Kierowca nie powinien dać się zaskakiwać sytuacjom 
na drodze, zwłaszcza takim, które mógł przewidzieć lub wręcz dostrzec kilka 
sekund wcześniej, by w pełni świadomie wybierać miejsce na drodze (pas 
ruchu) oraz prędkość i bieg. 
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 Zdolność przewidywania i uprzedzania niebezpiecznych sytuacji, 
intuicja przychodzą po latach doświadczeń za kierownicą, ale zdolność 
umiejętniej i dalekiej obserwacji można posiąść już na pierwszych lekcjach jazdy 
z dobrym instruktorem. 

4.3.1. Obserwacja z wyprzedzeniem 

 Podstawą planowania jest umiejętna obserwacja drogi i jej otoczenia. 
Instruktor uczący ekojazdy powinien umiejętności obserwacji drogi poświęcić 
znacząco więcej uwagi, bo to klucz do sukcesu! 

 Kierowca nie jest w stanie widzieć wszystkiego, co się dzieje wokół jego 
pojazdu, ale musi dostrzec wszystko to, co decyduje o bezpieczeństwie jego 
i innych uczestników ruchu. Zatem niezbędna jest selekcja tego, co widzi wokół 
auta, skupianie uwagi na tym, co teraz jest ważne. Eko-kierowca umie – 
w stopniu znacznie lepszym niż przeciętny kierowca – zauważać powody do 
zmiany prędkości jazdy, kierunku lub pasa ruchu i wcześniej (zatem skuteczniej 
i spokojniej) reaguje na te spostrzeżenia. Wybiega wzrokiem jak najdalej. 
Zauważa światła sygnalizatorów o dwa, trzy skrzyżowania do przodu, widzi 
zapalające się „stopy” nawet dziesiątego auta przed nim, jadącą powolną 
koparkę 500 metrów z przodu na pasie ruchu, którym się porusza. Dzięki temu 
ma czas na zmianę pasa ruchu, na spokojne wyhamowanie, tylko przez 
puszczenie pedału gazu lub takie dopasowanie prędkości, by dojechać do 
najbliższych sygnałów świetlnym po tym, kiedy znów zapaliły się zielone. Na 
szosie, na prostych odcinkach wzrok może wybiegać nawet na kilometr do 
przodu, i warto już z daleka dostrzec nadarzającą się sposobność do 
bezpiecznego wyprzedzenia ciężarówki. 

4.3.2. Skanowanie drogi i jej otoczenia 

 Inni kierowcy też mają oczy i mogliby te sytuacje zauważyć, ale nie 
zostali tego nauczeni. Tu jest istotne dodatkowe zadanie dla dobrego 
instruktora nauki jazdy: Naucz patrzeć z wyprzedzeniem, naucz reagować jak 
najprędzej, dzięki temu reakcja eko-kierowcy będzie na pewno skuteczniejsza 
i z reguły łagodniejsza i bezpieczniejsza.  Należy nauczyć regularnej obserwacji 
otoczenia drogi: najpierw rzut oka jak najdalej do przodu, nawet na kilometr. 
Potem spojrzenie krótsze, na kilka pojazdów do przodu, jeśli jedziemy ruchliwą 
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drogą, na widoczne z daleka sygnalizatory i znaki drogowe, i wreszcie rzut oka na 
najbliższe otoczenie z przodu, z boków, z tyłu. Uważny kierowca nawet co kilka 
sekund spogląda w lusterka. To tak zwane skanowanie drogi i jej otoczenia 
w opisanych wyżej cyklach powinno się odbywać nieustannie – jeden cykl 
w kilka, kilkanaście sekund, zależnie od rodzaju drogi i nasilenia ruchu. 

4.3.3. Płynna jazda 

 Kwintesencją ekojazdy jest jazda płynna, z małymi wahaniami 
prędkości, z ograniczeniem gwałtownych zahamowań i zatrzymań do 
absolutnego minimum. Oczywiście trzeba się zatrzymać przed czerwonym 
światłem lub przed przejściem dla pieszych, gdy na nim jest przechodzeń, ale 
często ten czerwony sygnał świetlny widać już z kilkuset metrów i wystarczyłoby 
zdjąć nogę z gazu i lekko zwolnić, by dojechać do linii świateł chwilę po 
ponownym zapaleniu się zielonych. Podobnie można reagować na widok 
pieszych wchodzących na jezdnię 100 metrów przed naszym autem; wystarczy 
lekko przyhamować, by zdążyli przejść, zanim dojedziemy. 

 Każde hamowanie, każde zatrzymanie jest bezpowrotną stratą energii, 
którą auto zużyło wcześniej na jego rozpędzenie. Trzy zatrzymania i ponowne 
ruszenia pochłaniają więcej paliwa, niż przejechanie jednego kilometra ze stałą 
prędkością 50 km/godz. Kto zatem w ruchu miejskim przejechał dystans 10 
kilometrów i musiał 30 razy się zatrzymać, w korkach, przed czerwonymi 
światłami i przejściami dla pieszych, zużył co najmniej dwa razy więcej paliwa, 
niż gdyby jechał non-stop, nie mówiąc o tym, że zużył cztery razy więcej czasu. 

4.4. Opory toczenia i aerodynamiczne 

 W toku nauki ekojazdy trzeba też wtłoczyć adeptowi do głowy, że auto 
zużywa paliwo nie tylko na pokonywanie siły bezwładności i siły grawitacji, ale 
także na przezwyciężanie oporu aerodynamicznego i gdy prędkość przekracza 
80 km/godz. rozpychanie powietrza pochłania największą część mocy silnika. 

 Jeśli autostradą jadą dwa podobne samochody i jeden rozpędza się 
chwilami do 140 km/godz. a drugi jedzie nie więcej niż 120 km/godz. to po 
1 godzinie jazdy ten szybszy będzie około 7-9 kilometrów przed drugim, ale 
zużyje aż o 20% więcej paliwa. Na autostradzie prawie nigdy nie jest tak, że 
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można jechać jak po torze wyścigowym; są bramki do poboru opłat, tir 
wyprzedza tira, są roboty drogowe… Ten, który jechał szybciej, musi zwalniać 
tak samo jak ten, który jechał trochę wolniej, za to musi wydatkować więcej 
energii na ponowne rozpędzanie się i na rozpychanie powietrza z większą 
prędkością. Opór aerodynamiczny rośnie bowiem proporcjonalnie do kwadratu 
prędkości. 

 Istotne dla poziomu zużycia paliwa są też opory toczenia. Wpływ na nie 
ma szczególnie ciśnienie w oponach. Opony choćby trochę niedopompowane 
(czego na oko żaden kierowca nie stwierdzi), mogą spowodować wzrost zużycia 
paliwa o 2, 3, 4 procent i co gorsza nawet dwukrotnie może to przyspieszyć 
zużycie się opon. 

4.5. Nie bądź żółwiem 
 
 Zwolenników ekojazdy często się podejrzewa, że jeżdżą ślamazarnie 
i blokują drogę tym, którzy chcą jechać szybciej. To nieprawda. Wśród zasad 
ekojazdy jest i ta, która pozwala energicznie wciskać pedał gazu, kiedy można 
lub trzeba bardzo szybko przyspieszyć. Wciśnij pedał gazu do ¾ głębokości, ale 
patrz na obrotomierz i po osiągnięciu 2500 obr./min. (2000 w dieslu) czym 
prędzej włącz wyższy bieg i znów gaz ¾… Ta technika rozpędzania się pozwala 
szybko osiągnąć maksymalną docelową prędkość i gdy auto już się do niej 
rozpędzi – należy dalej jechać na najwyższym możliwym biegu, na najniższych 
możliwych obrotach. 

 Energiczne dodawanie gazu sprawia, że mocno obciążony silnik 
najefektywniej wykorzystuje każdy gram paliwa, a po ustabilizowaniu prędkości 
szybko przechodzi w tryb najbardziej oszczędnej pracy – na najniższych 
możliwych obrotach. Per saldo zużyje mniej paliwa, niż gdyby kierowca 
rozpędzał się ślamazarnie. 

4.5.1. Bieguny ekojazdy 

 Są dwie skrajnie odmienne techniki ekojazdy: wspomniana wyżej 
dynamiczna, z pedałem gazu ¾ przy przyspieszaniu i przełączaniu biegów na 
wyższe po osiągnięciu 2500 obrotów, oraz maksymalnie delikatna, gdy biegi 
przełącza się „najszybciej jak to możliwe”, czyli często już przy 1500-1800 
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obr./min. i potem jedzie „na najwyższym możliwym biegu, na najniższych 
możliwych obrotach – niewiele przekraczających 1000 obr./min. Tę drugą 
technikę jazdy należy stosować zwłaszcza w ruchu miejskim, gdy nie ma 
możliwości wyprzedzenia i zajęcia pustego pasa ruchu, a także gdy obowiązują 
surowe ograniczenia prędkości: 30, 40, 50 km/godz. 

 UWAGA: Nie zawsze jazda na najwyższym biegu gwarantuje najniższe 
zużycie paliwa. W którymś momencie skrajnie niskie obroty, nawet gdy silnik nie 
szarpie, powodują wyższe zużycie paliwa, niż przy jeździe na biegu o jeden 
niższym – to warto obserwować na wyświetlaczu komputera, w trybie 
chwilowego zużycia paliwa. 

4.6. Hamowanie silnikiem lub jazda na luzie 

 Wystarczy zdjąć nogę z gazu, by auto zaczęło łagodnie zwalniać; 
hamulcem jest silnik, bo w tłokach ulega sprężeniu powietrze i zamiast 
napędzać koła, silnik je hamuje – pod warunkiem, że kierowca nie wrzucił „luzu” 
lub nie wcisnął sprzęgła. W tym czasie samochód „jedzie za darmo”, nie 
zużywając ani grama paliwa, i hamuje bez zużywania się tarcz i klocków 
hamulcowych. Warunek jest jeden – przed autem musi być dość długa 
przestrzeń bez przeszkód. Jeśli odcinek drogi, na którym ma nastąpić 
spowolnienie jazdy jest bardzo długi, korzystniejsza może się okazać jazda na 
luzie, bo auto na luzie przejedzie znacznie dłuższy dystans niż hamowane 
silnikiem. Doświadczony eko-kierowca powinien wybierać pomiędzy tymi 
dwiema taktykami łagodnego wytracania prędkości. /modyfikacja 28-10-2012/ 

4.7. Kumulacja korzyści 

 Skuteczność i skala oszczędności paliwa i podzespołów samochodu 
prowadzonego w stylu „eko” zależy od umiejętności i konsekwencji kierowcy 
w stosowaniu tego sposobu jazdy. Warto by instruktor choć raz podjechał 
z kursantem do godnego zaufania ciśnieniomierza i pokazał, jak się sprawdza 
ciśnienie. Należy to robić po przejechaniu każdych dwóch tysięcy kilometrów, 
albo przynajmniej raz na miesiąc. W bagażniku nie należy przewozić 
niepotrzebnych ciężarów; już 20 kilogramów zwiększa zużycie paliwa o 1%. 
Dodatkowe opory aerodynamiczne, powodowane na przykład przez bagażnik 
na dachu (czy znak „L”) szczególnie dają się we znaki przy prędkościach powyżej 

EKOJAZDA - WDROŻENIE

65



80 km/godz. Jeśli auto szkoleniowe ma klimatyzację, warto porównać chwilowe 
zużycie paliwa przy włączonej, i wyłączonej klimatyzacji; różnica może wynieść 
ponad 10% i jest tym większa, im wolniej auto jedzie. 

 Ucząc się kolejnych umiejętności ekojazdy można powiększać skalę 
oszczędności paliwa, z kilku do dwudziestu kilku procent. 
 
4.8. Wewnętrzny egzamin „eko” 

 Przed zakończeniem szkolenia instruktor jest obowiązany 
przeprowadzić egzamin wewnętrzny. Podczas jazdy należy oceniać 
umiejętność: szybkiego włączania wyższych biegów, łącznie z biegiem 
najwyższym na drodze o podwyższonej prędkości, nie przekraczania, bez 
ważnego powodu 2500 obr./min., a także jazdy na najwyższym możliwym 
biegu, na najniższych możliwych obrotach (na przykład jazdę 50 km/godz. na 
piątym biegu). Oceniona powinna być płynność jazdy, w tym umiejętność 
hamowania silnikiem, a także zdolność obserwacji drogi z wyprzedzeniem i jak 
najwcześniejszego reagowania na dostrzeżone zagrożenia lub przeszkody. 
Instruktor i jego wychowanek odniosą pełny sukces, jeżeli ten ostatni 
zademonstruje ekojazdę, jako jego normalny styl jazdy, wynikający z utrwalonej 
wiedzy, umiejętności i nawyków. 

5. NAUKA EKOJAZDY  INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY 

5.1. Armia do warsztatów 

 Około 38.000 osób w Polsce jest zarejestrowanych jako czynni 
(posiadający ważne uprawnienia do szkolenia) instruktorzy nauki jazdy. Jeżeli 
umiejętność ekojazdy ma być oceniana podczas egzaminu na prawo jazdy, to 
każdy instruktor nauki jazdy powinien szkolić zgodnie z zasadami ecodrivingu. 
Dziś tylko nieliczni instruktorzy znają ten styl jazdy i oferują jego naukę w trakcie 
kursu na prawo jazdy. Dlatego najpierw należy przeszkolić w zakresie ekojazdy 
wszystkich instruktorów i nauczyć ich przekazywania tej umiejętności 
kandydatom na kierowców. 
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 Jeżeli powstanie kalendarz wdrożenia ekojazdy do systemu 
egzaminowania kandydatów na kierowców w Polsce, zakładający obowiązek 
egzaminowania z tej umiejętności jazdy na przykład od roku 2014, to szkolenia 
instruktorów nauki jazdy musiałyby się rozpocząć już w roku 2012. Sprzyja temu 
nie tylko program ECOWILL, ale także nowy ustawowy obowiązek uczestnictwa 
każdego instruktora w corocznych 3-dniowych warsztatach doskonalenia 
zawodowego. [Ustawa o kierujących pojazdami. Rozdział 6. art. 33-39]. To jeden 
z warunków zachowania uprawnień do szkolenia. 

5.1.1. Kursy i certyfikaty 

 Kurs podstawowy jazdy ekonomicznej i przyjaznej dla środowiska, czyli 
ekojazdy dla czynnych instruktorów nauki jazdy mógłby być zaplanowany 
i zorganizowany w ramach 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego 
w roku 2012. Natomiast kandydaci na instruktorów przechodziliby szkolenie 
z ecodrivingu w ramach programu nauczania w toku zwyczajnego kursu 
kwalifikacyjnego, a nieposiadający tej wiedzy instruktorzy – w kolejnych latach 
indywidualnie lub grupowo w ramach szkoleń w ośrodkach doskonalenia 
techniki jazdy. Obowiązek certyfikowania ich umiejętności w zakresie ekojazdy 
mogłyby wziąć na siebie komisje egzaminacyjne powołane przez wojewodów, 
(te same, które egzaminują kandydatów na instruktorów nauki jazdy). 

5.1.2. Nauczyciele ekojazdy dla instruktorów 

 Zadanie przeszkolenia 38.000 instruktorów nauki jazdy musieliby wziąć 
na siebie instruktorzy ecodrivingu z ośrodków doskonalenia techniki jazdy 
(ODTJ). Jednak takich osób w Polsce jest – według szacunków autora ekspertyzy 
– nie więcej niż 20-30. W razie otwarcia się rynku szkoleń dla dużej liczby 
kursantów ODTJ powinny szybko doszkolić w zakresie ekojazdy dodatkową 
niezbędną liczbę instruktorów techniki jazdy, a wszystkich zapoznać ze 
standardowym programem ekojazdy. 

 Jest celowe, by szkolenie i doszkolenie co najmniej 50 instruktorów 
techniki jazdy w Polsce w zakresie ekojazdy odbyło się w ramach projektu 
ECOWILL. Jednym z jego celów jest wyszkolenie 500 instruktorów w 13 krajach 
Europy. 
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5.1.3. Kto zapłaci za eko-szkolenia? 

 Ustawa o kierujących pojazdami nakazuje organizację corocznych 3-
dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i powierza 
przeprowadzenie tych warsztatów uprawnionym ośrodkom szkolenia 
kierowców. Natomiast nic nie mówi o źródłach finansowania tych szkoleń. 
Wygląda na to, że uczestnicy – instruktorzy OSK będą musieli sami pokrywać 
koszty uczestnictwa w szkoleniu. W komercyjnych kursach ekojazdy ceny za 
całodniowe szkolenie dla jednej osoby wynoszą od 250 do 500 zł. Na koszt 
szkolenia w zakresie ekojazdy składają się co najmniej: wynagrodzenie dla 
instruktorów (jednego na maksimum trzech uczestników kursu) i wykładowcy 
oraz koszty eksploatacji samochodów. Samochody mogą być własnością 
ośrodków szkolenia kierowców. Również sale wykładowe mogą należeć do OSK. 
W ciągu dnia można zrobić dwa „zazębiające się” szkolenia. Może uda się dzięki 
temu „zbić” koszt od osoby do 150-200 zł. 

5.2. Dzień eko-edukacji 

 Kurs podstawowy ekojazdy dla instruktorów nauki jazdy mógłby zająć 
jeden dzień wykładów i zajęć praktycznych. Jazdy powinny się odbywać 
w normalnym ruchu drogowym, najlepiej na skraju większego miasta, z łatwym 
dostępem do układu ulic z ciągiem kilku skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz 
do drogi szybkiego ruchu. Niezbędna jest sala wykładowa dla 20 osób 
z oprzyrządowaniem audiowizualnym. 

 Najlepszy układ w szkoleniu praktycznym to jeden instruktor ekojazdy 
i trzech kursantów w jednym samochodzie. Samochód powinien posiadać 
wyświetlacz komputera pokładowego, z możliwością podglądu chwilowego 
i średniego zużycia paliwa oraz średniej prędkości – dający się resetować 
w każdym momencie jazdy lub na postoju. 

 Dobrze zorganizowany kurs teoretyczno-praktyczny na przykład dla 15-
18-osobowej grupy nie powinien trwać dłużej niż 7-8 godzin, łącznie 
z końcowym testem teoretycznym, omówieniem i rozdaniem arkuszy ocen. 
Uczestnicy kursu powinni otrzymać prosty podręcznik ekojazdy oraz linki do 
najciekawszych stron internetowych poświęconych ecodrivingowi i kursu e-
learningowego, aby mogli rozszerzać wiedzę na temat ekojazdy. 
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 Przy dużej dyscyplinie czasowej i w przewidywalnych warunkach ruchu 
drogowego można w ciągu 10 godzin przeszkolić dwie grupy kursantów; na 
przykład 5 instruktorów + wykładowca → 2 x 15 osób. Gdy jedni jeżdżą, drudzy 
mają zajęcia teoretyczne i vice versa. [Z praktyki Szkoły Auto] 

5.2.1. Sprawdziany i certyfikaty 

 Celowe jest późniejsze obowiązkowe utrwalanie i sprawdzanie wiedzy 
uczestników szkolenia ecodrivingu za pośrednictwem e-learningu 
i internetowych testów ugruntowujących ich wiedzę, kilkakrotnie w ciągu 
kolejnych 6-9 miesięcy, zakończone egzaminem i przyznaniem certyfikatu 
nauczyciela ekojazdy. 

 Treść lekcji e-learningowych i testów powinien opracować zespół 
wykwalifikowanych instruktorów ecodrivingu. Potrzebny jest centralny 
operator, który posiada już doświadczenia z instrumentami sieciowymi, 
u którego logowaliby się uczestnicy e-learningu. 

5.2.2. Ciężkie kategorie i heavy-ecodriving 

 W przypadku instruktorów nauki jazdy na kategorię C, CE i D celowy jest 
dodatkowy kurs heavy-ecodriving'u, w pewnym odstępie czasu, najlepiej 
przeprowadzony przez instruktorów reprezentujących konkretną markę 
ciężarówek lub autobusów używanych do szkolenia (z uwagi na dość duże 
zróżnicowanie techniczne poszczególnych typów pojazdów). 

5.3. Harmonogram kursu 

 Jednodniowy kurs równoległy dla dwóch grup na przykład 15-
osobowych, z udziałem 5 instruktorów ecodrivingu i wykładowcy, mógłby 
wyglądać następująco: - patrz tabela na następnej stronie.
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5.3.1. Test nawyków 

 Nieodłączną częścią szkolenia są jazdy w ruchu drogowym, po 
wytyczonej wcześniej zróżnicowanej trasie długości 10-12 kilometrów. Powinna 
ona być mało podatna na korki i mieć w rezerwie trasę alternatywną, na 
wypadek jakichś przeszkód. 

 Należy zauważyć, że praktyczna nauka ekojazdy byłaby – w systemie 
szkolenia instruktorów – pierwszą okazją do tego, by „przeegzaminować” 
instruktorów OSK z umiejętności kierowania samochodem w rzeczywistym 
ruchu drogowym. Obecnie egzamin praktyczny dla kandydata na instruktora 
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Harmonogram „podwójnego” kursu ekojazdy dla instruktorów 

Grupa 1
 

Grupa 2
 

godziny treść zajęć

 
godziny

 
treść zajęć

 
8.00 - 8.15

15 min 

Rejestracja uczestników i powitanie

   

8.15 - 9.15

60 min

Wykład wstępny → co to jest ecodriving, 

cele i oczekiwania wobec kursu

 
9.20 -11.05

105 min

Test nawyków 3x30 minut jazdy 

                 

+ informacja zwrotna dla każdego 

uczestnika

 

9.45

 

-10.00

 

15 min

  

Rejestracja uczestników i powitanie

 10.00

 

-11.00

 

60 min

 

Wykład wstępny → co to jest ecodriving, 

cele i oczekiwania wobec kursu

 

11.15 -12.45

90 min

Wykład: → technika, taktyka                                 

i kultura ekojazdy

 

11.15

 

-13.00

 

105 min

 

Test nawyków 3x30 minut jazdy 

                  

+ informacja zwrotna dla każdego 

uczestnika

 

12.45 -13.15 Posiłek

 

13.00

 

-13.30

 

Posiłek

 

13.15-15.00

105 min

Test korzyści: jazda „demo” 

                           

i 3x30 minut jazdy 

 

13.30

 

-15.00

 

90 min

   

Wykład: → technika, taktyka                                 

i kultura ekojazdy

 

15.15 -16.15

60 min

Podsumowanie + 10 minutowy test → 

rozdaniearkuszy oceny

15.15 -17.00

105 min

Test korzyści: jazda „demo” 

i 3x30 minut jazdy

17.15 -18.15

60 min

Podsumowanie + 10 minutowy test → 

rozdanie arkuszy oceny

Na podstawie doświadczeń ODTJ Szkoła Auto



nauki jazdy sprowadza się do kilku manewrów na zamkniętym placu. 

 Pierwsza jazda z instruktorem ecodrivingu nazywana „testem 
nawyków”, służy obserwacji nawyków osoby szkolonej; instruktor zapisuje je 
lub zapamiętuje. W trakcie tej jazdy instruktor nie udziela wskazówek, jak 
jeździć „eko”. Natomiast bezpośrednio po jej zakończeniu wymienia te nawyki 
i manewry, które mają negatywny wpływ na ekonomię jazdy i powinny zostać 
skorygowane, a także wymienia dostrzeżone pozytywne zachowania i nawyki. 

5.3.2. Częstowanie „hamburgerem” 

 W metodzie szkolenia ecodrivingu poznańskiej Szkoły Auto, 
wzorowanej na doświadczeniach instruktorów organizacji Eco Driving Finland, 
konsekwentnie stosuje się tak zwaną informację zwrotną. Po teście nawyków 
instruktor w intymnej rozmowie z osobą szkoloną wymienia dobre strony jej 
jazdy oraz te, które wymagają korekty. To tak zwany hamburger: „górna 
kromka” to wymienione dobre cechy kierowcy, środek czyli „parówka z serem” 
to konkret, to co warto poprawić; „dolna kromka” to najlepszy element 
zauważony w zachowaniu kierowcy. 

 To zalecany przez psychologów sposób zdobywania przychylności ucznia 
do przekazywanych mu treści, innymi słowy skuteczne zainteresowanie 
procesem kształcenia. Warto tę metodę stosować także przy szkoleniu 
instruktorów nauki jazdy – może ją „kupią” i sami zaczną praktykować 
„częstowanie hamburgerem” swoich kursantów. 

5.3.3. Złote zasady 

 Wykład po teście nawyków powinien skupiać się na podstawowych 
zasadach ekojazdy i ich uzasadnieniu. Przed kolejną jazdą – testem korzyści – 
uczestnik kursu powinien poznać i zapamiętać przynajmniej pięć „złotych zasad 
ecodrivingu”:
 
1. włączaj wyższy bieg najszybciej, jak to możliwe; 
2. jedź na najwyższym możliwym biegu, na najniższych możliwych obrotach, 
3. przyspieszając możesz wciskać gaz do ¾ głębokości, ale nie przekraczaj 2500 

obr./min. w silniku benzynowym, 2000 obr/min. w silniku Diesla; 
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4. hamuj silnikiem lub jedź na luzie i unikaj niepotrzebnych zatrzymań; 
5. patrz jak najdalej do przodu, reaguj jak najprędzej na zauważone przeszkody. 

5.3.4. Test korzyści 

 Druga runda to intensywna nauka ekojazdy. Może być poprzedzona 5-
minutową jazdą demonstracyjną z instruktorem za kierownicą. Instruktor 
podpowiada, jak reagować w konkretnych sytuacjach ruchowych, kiedy 
zmieniać biegi na wyższe, jak wykorzystywać informacje z wyświetlacza 
komputera, kiedy hamować silnikiem, a kiedy można dotoczyć się na luzie. 
Powinien używać języka korzyści – udowadniać, że ten styl jazdy wcale nie jest 
ślamazarny, że nie blokuje drogi innym, a zachowując płynność jazdy, 
wybierając odpowiednio wcześnie mniej obciążony pas ruchu można jechać 
szybciej, niż pozostali kierowcy. Rzadziej trzeba używać hamulców, rzadziej 
zmieniać biegi – wolniej się zużywają klocki i tarcze hamulcowe, sprzęgło, 
opony… Spokojniejsza jazda mniej stresuje – i kierowca i pasażerowie dojadą do 
celu w lepszej kondycji, i znacznie spadnie ryzyko uwikłania się w niebezpieczne 
sytuacje na drodze. 

 Druga runda – tak samo jak pierwsza – kończy się spisaniem z komputera 
pokładowego średniego zużycia paliwa i średniej prędkości. Jest regułą, że 
w porównaniu z pierwszą jazdą zużycie paliwa zmniejsza się o kilkanaście, 
czasem nawet o 30 procent, a czas przejazdu zwykle jest krótszy! 

5.4. Naucz się jak uczyć innych 
 
 Niezbędna instruktorowi nauki jazdy wiedza dotycząca ekojazdy, to 
z jednej strony dobra znajomość techniki i taktyki oraz kultury jazdy w stylu 
„eko”, z drugiej umiejętność przekazywania tej wiedzy kandydatom na prawo 
jazdy. 
 Podstawowy kurs ekojazdy dla instruktorów w swym programie 
zawierałby te same zagadnienia, co na kursie dla kandydatów na prawo jazdy 
kategorii B, B1, jednak zaprezentowane w ciągu jednego dnia i z pogłębionym 
uzasadnieniem. Wskazane są także wskazówki dydaktyczne dotyczące sposobu 
przekazu wiedzy o ekojeździe w toku nauki jazdy. 
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5.5. Podsumowanie 

 Po teście korzyści uczestnicy w sali wykładowej pogłębiają i utrwalają 
wiadomości o podstawowych zasadach ekojazdy oraz rozstrzygają wątpliwości. 
Sprawdzianem skuteczności całego dnia nauki powinien być pisemny test, 
z czasem na wypełnienie nie dłuższym niż 10 minut. Wyniki testu uczestnicy 
mogą sprawdzić samodzielnie, według listy poprawnych odpowiedzi 
wyczytanych przez wykładowcę. 

 Każdy uczestnik szkolenia otrzymałby arkusz oceny – wypełniony przez 
instruktora po teście korzyści – wskazujący na dostrzeżone mocne i słabe strony 
ekojazdy kursanta. 

 Instruktorzy nauki jazdy powinni zostać też poinformowani, jak mogą 
skorzystać z e-learningu, który pomoże im utrwalić i wzbogacić wiedzę 
o ekojeździe i metodach jej nauczania kandydatów na kierowców oraz 
o kryteriach egzaminu na certyfikat instruktora ekojazdy.
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opracował -  Dariusz Chyćko – Lublin

POLEMIKA W SPRAWIE
artykułu „Śląski wniosek egzaminatorów”

Polemika w sprawie artykułu
„Śląski wniosek egzaminatorów” 

opublikowanego w Biuletynie 
„Egzaminator” nr 1/2015.

 W związku z opublikowaniem artykułu / przedruku informacji zawartych 
w piśmie od grupy egzaminatorów z WORD Bielsko-Biała pojawiło się kilka 
głosów reprezentujących zainteresowane strony. Stąd też w ramach 
kontynuacji tematu zamieszczam owe sygnały ze Śląska zgodnie z obietnicą. 
Zachęcam jednocześnie do poruszania na łamach czasopisma sprawy 
o znaczeniu ogólno środowiskowym. Taka dyskusja ukazuje różne aspekty 
relacji między nami egzaminatorami oraz stosunku do organów nadzoru. 
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Krzysztof Wróblewski - KSE Oddział Katowice

POLEMIKA W SPRAWIE
artykułu „Śląski wniosek egzaminatorów”
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Roman Bańczyk - dyrektor WORD Katowice

POLEMIKA W SPRAWIE
artykułu „Śląski wniosek egzaminatorów”
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POLEMIKA W SPRAWIE
artykułu „Śląski wniosek egzaminatorów”

      

Henryk Radomski
Prezes RG KSE
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POLEMIKA W SPRAWIE
artykułu „Śląski wniosek egzaminatorów”

                 

Henryk Radomski
Prezes RG KSE
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Witold Trólka - Biuro prasowe - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

POLEMIKA W SPRAWIE
artykułu „Śląski wniosek egzaminatorów”

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Rzecznik Prasowy
ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice
tel. +48 32 20 78 377
+48 32 20 78 383
e–mail: rzecznik@slaskie.pl

 

 

W Biuletynie Informacyjno - Szkoleniowym Krajowego Stowarzyszenia 

Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców (Biuletyn KSE nr 

1(8)/2015) „Egzaminator” został opublikowany artykuł  (str. 50), który w naszej 

opinii jest krzywdzący dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego. 

Ubolewamy, że nie dano nam możliwości odniesienia się do zarzutów na etapie 

powstawania artykułu. Mamy nadzieję, że nasza odpowiedź będzie 

opublikowana przez redakcję, aby dochować staranności dziennikarskiej.

 

Witold Trólka

Biuro prasowe

 

Komentarz do artykułu:

 

Do zadań Marszałka województwa należy m.in. sprawowanie nadzoru nad 

przeprowadzeniem egzaminów państwowych. W ramach nadzoru zgodnie 

z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 155 z późniejszymi zmianami) rozpatruje skargi dotyczące 

egzaminu, a zgodnie z ust. 2 wskazanego artykułu ustawy unieważnia egzamin. 

Natomiast zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy (…):“Marszałek 

województwa, w drodze decyzji administracyjnej, unieważnia egzamin 

państwowy, jeżeli był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami 

ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik”.

Sposób rozpatrywania skarg określa kodeks postępowania administracyjnego 
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(dział VIII rozdział 2). W toku ich rozpatrywania stosuje się przepisy szczegółowe 

dotyczące procesu egzaminowania kandydatów na kierowców oraz 

kierowców.Żaden przepis nie nakazuje, aby powoływać komisję do 

rozpatrywania skarg, złożoną z czynnych lub byłych egzaminatorów. Ponadto 

Najwyższa Izba Kontroli, podczas przeprowadzonej kontroli, zarzuciła 

dopuszczanie do przeglądów zarejestrowanych egzaminów innych osób niż 

uwzględnione w przepisach szczegółowych dotyczących procesu 

egzaminowania kandydatów na kierowców oraz kierowców. 

Skargi są rozpatrywane na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.

Odnośnie zarzutu: „wszystkie skargi złożone przez zdających zostawały 

oddalone, czyli rozpatrzone na korzyść egzaminatora przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze bądź też przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Gliwicach (…) wszystkie wydane decyzje w sprawach unieważnienia 

egzaminów przez tychże urzędników były błędne (…) następuje lawinowy wzrost 

skarg na przebieg egzaminów wnoszonych przez kandydatów na kierowców (…) 

” informuję, iż w 2014 r. z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-

Białej do Urzędu wpłynęło 13 skarg dotyczących przebiegów egzaminów 

państwowych na prawo jazdy. Stwierdzenie, iż jest to lawinowy wzrost, 

w stosunku do tysięcy przeprowadzonych egzaminów, byłoby uzasadnione tylko 

w sytuacji, gdyby nie wszystkie skargi wpływające do WORD w Bielsku-Białej 

były przekazywane do organu nadzoru, a zatem do Marszałka Województwa. 

Spośród 13 skarg, 11 uznano za bezzasadne (wydano 8 „zawiadomień 

Marszałka Województwa o sposobie załatwienia skargi” i 3 decyzje umarzające 

postępowanie), 2 skargi uznano za zasadne (wydano 2 decyzje unieważniające 

egzaminy na prawo jazdy, jedna decyzja została uchylona przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Katowicach z powodu formalnego i postępowanie 

umorzono).  W bieżącym roku do kancelarii Urzędu wpłynęło 11 skarg 

dotyczących przebiegu egzaminów państwowych na prawo jazdy, z czego 

3 skargi zostały pozostawione bez rozpoznania z uwagi na braki formalne, 4 

skargi uznano za bezzasadne (wydano „zawiadomienia Marszałka 

Województwa o sposobie załatwienia skargi”) natomiast 4 skargi są w toku 

postępowania.
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Żadna ze skarg nie została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Gliwicach, dlatego kolejny zarzut nie znajduje uzasadnienia wobec skarg 

dotyczących egzaminów przeprowadzanych przez egzaminatorów 

zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie 

województwa śląskiego.

Odnośnie zalecenia Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach 

dotyczącego terminowego załatwiania skarg i konieczności przestrzegania 

przepisów informuję, iż skargi dotyczące przeprowadzania egzaminów 

państwowych na prawo jazdy rozpatrywane są według kolejności wpływu do 

Urzędu z zachowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 

Z uwagi na konieczność wyjaśnienia wszystkich kwestii formalnych i prawnych, 

przeprowadzania przesłuchań świadków, oględzin zarejestrowanych 

przebiegów egzaminów w obecności strony, procedury trwają długo, co 

wydłuża termin rozpatrywania spraw.

O niezałatwieniu skargi w terminie strona jest każdorazowo informowana ze 

wskazaniem nowego terminu załatwienia.

Egzamin państwowy na prawo jazdy stanowi podsumowanie efektów 

prowadzonego szkolenia dla kandydatów na kierowców. W opinii 

przewodniczącego „Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na 

Kierowców i Kierowców Oddział w Bielsku-Białej (…)” instruktorzy szkolący 

osoby egzaminowane są marnej jakości jak również ośrodki szkolenia są mało 

profesjonalne. Stan taki nie pozostaje bez wpływu na ilość skarg, bowiem osoba 

egzaminowana, która nie zdaje egzaminu pisząc skargę na jego przebieg 

wielokrotnie próbuje przenieść odpowiedzialność za negatywny wynik 

egzaminu spowodowany przez słabe przygotowanie merytoryczne na 

egzaminatora przeprowadzającego egzamin lub też na ośrodek szkolenia.     
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M. Kordylewicz

POLEMIKA W SPRAWIE
artykułu „Śląski wniosek egzaminatorów”

             Bielsko - Biała 12 luty 2016 r.

Sz. P.
Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego
Katowice ul. Ligonia 46

 Dotyczy:  odpowiedzi na pismo co do sposobu rozpatrywania   
                            skarg dotyczących przeprowadzonych egzaminów    
                            na prawo jazdy, rozpatrywanych przez urzędników 
                            Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

 W dniu 12 listopada 2015 roku skierowaliśmy do Pana Marszałka pismo 
w sprawie nieprawidłowości w rozpatrywaniu skarg na przeprowadzone 
egzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej, 
kierowanych przez osoby zdające do wydziału komunikacji w Urzędzie 
Marszałkowskim w Katowicach.
 We wspomnianym piśmie poruszyliśmy wiele aspektów dotyczących 
procedur i terminów rozpatrywania tych skarg, jednakże głównym naszym 
argumentem były unieważnienia decyzji urzędniczych przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze we wszystkich skargach, gdzie egzaminator był stroną 
w sprawie!

 W odpowiedzi otrzymaliśmy odpowiedź z wydziału komunikacji, nie 
odnoszącą się do meritum sprawy. Osoba udzielająca odpowiedzi koncentruje 
się bowiem na tym, że pismo do Pana Marszałka nie było sygnowane imieniem 
I nazwiskiem a pomija rzeczywiste problemy tam poruszone (naszym celem 
było, aby uwagę koncentrować głównie na poruszanych zagadnieniach a nie 
odnosić się jednostkowego przypadku czy konkretnej osoby).                                     
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 Odpowiedź sygnowana jest pieczątką i podpisem urzędniczki wydziału 
komunikacji, która jest bezpośrednio zainteresowana i zaangażowana 
w rozpatrywanie wniosków. Pan Marszałek powierzył zatem udzielenie 
odpowiedzi na pismo osobie, która rozstrzygała wspomniane wnioski. Naszym 
zdaniem jest to niezgodne z art. 11  Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 8 
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 
I wniosków 
(Dz. U. Nr 5, poz. 46). Osoba ta bowiem nie spełnia warunku bezstronności 
I rzetelności w ocenie rozpatrywanych aspektów sprawy.

 Zwracamy się zatem do Pana Marszałka z prośbą o ponowne 
(a właściwie pierwsze) przeanalizowanie problemów zawartych w poprzednim 
piśmie, gdyż niestety (zgodnie z naszymi prognozami) w odpowiedzi uwaga 
została skupiona nie na problemie lecz na osobie, tj. na braku pieczątki 
I nieczytelnym podpisie. W odpowiedzi nie znaleźliśmy treści, które dotyczyły 
meritum sprawy.
 Uważamy, że w interesie zarówno Urzędu Marszałkowskiego jak 
I Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz społeczeństwa jest to, aby 
kwestie problematyczne rozwiązywać w sposób merytoryczny (a nie np. 
emocjonalny), poprzez dialog i fachowe odnoszenie się do poruszanych kwestii. 
Zagadnienia problematyczne powinny podlegać gruntownej analizie służącej 
do wyciągnięcia właściwych wniosków, które z kolei posłużą do wdrożenia 
właściwych procedur. 
 

 W związku z powyższym prosimy Pana Marszałka o zapoznanie się 
z aspektami poruszonych problemów, z naszymi argumentami oraz pragniemy 
bezstronnej oceny poruszonych zagadnień. 
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dr inż.  Władysław Drozd - Zielona Góra

PATOLOGICZNE

 
                             Zielona Góra, 15.10.2015r. 

Egzaminy na prawo jazdy 
–  patologiczne uwarunkowania

 Gdzie szukać przyczyny narastającej patologii w obowiązującym 
w Polsce systemie uzyskiwania prawa jazdy? Takie pytanie zadaje sobie coraz 
więcej Polaków. Doskonałym potwierdzeniem tego procesu jest wzrastająca 
liczba publikacji poświęconych tej sytuacji. 

 Wskazywanie na patologię dotyczy najczęściej finalnej części 
zdobywania prawa jazdy, a mianowicie egzaminu. Zagadnienie to jest jednak 
bardziej skomplikowane, wielopoziomowe, a często wynika z podjętych decyzji 
politycznych. 

 Problemy narastały wraz ze zmianą statusu prawnego Wojewódzkich 
Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD). Z chwilą tworzenia się WORD-ów, tj. 
w latach 1997/98 ośrodki egzaminowania określone zostały jako Państwowa 
Osoba Prawna. W roku 2001 sejm zmienił status ośrodków na Samorządową 
Osobę Prawną, pozostawiając jednocześnie nadzór nad egzaminatorami 
administracji rządowej reprezentowanej przez wojewodów. 

 W roku 2006 sejm dokonał następnej zmiany, przekazując całkowity 
nadzór nad WORD-ami Urzędom Marszałkowskim (UM). W ten sposób UM-ski 
nadzoruje działalność WORD-ów w zakresie gospodarczo-finansowym, 
organizacji egzaminów oraz egzaminatorów. 

uwarunkowania egzaminów 
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I. Status prawny WORD

 Obecna sytuacja prawna ośrodków stała się przyczyną wzrostu 
negatywnych opinii o działalności WORD-ów. Jedną z przyczyn takiej sytuacji 
było, ale i jest obniżenie poziomu w nadzorze nad egzaminami przez 
nieprzygotowane do tych zadań Urzędy Marszałkowskie (brak kadry, 
różnorodność opinii w tych samych sytuacjach drogowych czy różnorodność 
zasad postępowania w  sprawach osobowych egzaminatorów itp..). 

 Drugą przyczyną rzutującą na działalność ośrodków egzaminowania, 
wynikającą ze statusu WORD-ów jest nadmierne zcentralizowanie decyzyjne, 
tak co do działań organizacyjnych egzaminów, działalności gospodarczej, jak 
i spraw osobowych egzaminatorów. 

 W sukurs wyżej wymienionych działań nastąpiło bardzo groźne zjawisko 
– nadmierne upolitycznianie. Upolitycznianie to prowadzi do deprywacji 
obowiązujących mechanizmów czy zasad postępowania, skutkując 
jednocześnie na:

- nadmierny – nie zawsze uzasadniony wzrost zatrudnienia,

-wiele nieprawidłowości w zasadach gospodarowania środkami 
finansowymi, wynikającymi między innymi z powiązań finansowych UM i 
WORD-ów,

- samowolę w gospodarowaniu wolnymi środkami finansowymi, na co już 
wcześniej wskazywał NIK.

 Sytuacja to rodziła,  nadal rodzi odczucie, że WORD-y poszukują 
środków. Sposobem na takie pozyskiwanie jest niespójny system ich 
finansowania, co przekłada się na obiegowe stwierdzenie, że „im więcej 
oblewamy, tym więcej zarabiamy” (co też jest i faktem – blisko 70% przychodów 
stanowią egzaminy poprawkowe). 

 Jedną z decyzji politycznych, która zrodziła poważne, ale niestety 
negatywne skutki była możliwość przeprowadzania egzaminów w miastach 
powiatowych. Decyzja sejmu ww. sprawie miała być między innymi 
„przykrywką” na narastające niezadowolenie z funkcjonowania ośrodków 
egzaminowania. Wiele z tych powiatów nie spełnia wymogów wynikających 
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z podstawowych zasad prawnych (ustaw, instrukcji egzaminowania) czy 
zdrowego rozsądku. Z przyczyn bardzo prozaicznych – braku odpowiedniej 
infrastruktury czy też odpowiedniego natężenia ruchu. 

 Kosztem zmniejszenia narzekań na „ośrodki egzaminowania” obniżono 
automatycznie tak słaby poziom szkolenia i egzaminowania. 

II. Egzaminy i egzaminatorzy 

 Drugą grupą zagadnień, najbardziej krytykowaną w odbiorze 
społecznym są egzaminy kandydatów na kierowców, a w szczególności 
egzaminy praktyczne. 

 W tym przypadku zdecydowana większość zagadnień, mających wpływ 
na taką ocenę leży po stronie „Ministerstwa”. To w Ministerstwie są tworzone 
dokumenty wyjściowe do realizacji egzaminów. Egzaminatorzy jedynie są 
zobowiązani do ich realizacji. 
 
 To w Ministerstwie są tworzone przepisy wykonawcze, takie jak: 

· zasady oceny egzaminów;
· instrukcje przebiegu egzaminów, obowiązujące kryteria;
· zasady powoływania egzaminatorów, ich szkolenia;
· zasady skreślania z listy egzaminatorów itp. 

 Egzamin to nie tylko rozstrzygnięcie wyniku, ale co najważniejsze – 
świadomość obiektywnej i uczciwej oceny wiedzy w zakresie kierowania 
pojazdem. 

 Egzamin powinien zdającemu umożliwić dokonanie samooceny 
popełnianych błędów, ich gradacji i wynikającej z powyższego, 
odpowiedzialności. Ponadto powinien zapewnić walory dydaktyczno-
poznawcze i obiektywizm w ocenie przebiegu egzaminu oraz zminimalizować 
sytuacje konfliktogenne. Egzaminatorowi natomiast powinien zapewnić 
suwerenność i obiektywizm w podejmowaniu decyzji, możliwość kreowania 
sylwetki kierowcy, czy też uwrażliwić zdających na „wagę” popełnionych 
błędów. Obecny system tzw. „podwójnego błędu” nie tylko nie spełnia tych 
wymogów i oczekiwań, ale ze względu na swe założenie jest destrukcyjny, 
nieobiektywny, bez możliwości wpływu na sylwetkę przyszłego kierowcy. 



PATOLOGICZNE UWARUNKOWANIA EGZAMINÓW

88

 Czy można akceptować obowiązujące przepisy oceny egzaminu, które 
zmuszają egzaminatora do podjęcia decyzji niezgodnej z rzeczywistym stanem 
przygotowania osoby zdającej, oceny sprzecznej z wiedzą i sumieniem 
egzaminatora.

 Przykład pierwszy, osoba która nigdy nie powinna zdać egzaminu ze 
względu na ilość popełnionych błędów zdaje go, tylko dlatego bo nie dopełnione 
zostało kryterium dwukrotności tego samego błędu. 

 Przykład drugi, dwa przypadkowe zgaśnięcia silnika na wzniesieniu, są 
przyczyna oceny negatywnej mimo, że dalsza jazda była bezbłędna. Czy w tym 
przypadku nie jest to wydanie wyroku zanim zostało przeprowadzone 
postępowanie dowodowe?

 Ocena przebiegu egzaminu powinna być procesem wartościowania 
zaistniałych błędów, wykroczeń czy zachowań w sytuacjach drogowych 
w kontekście nadrzędnego celu, jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Osiągnięcie takiego celu wymaga od egzaminatora umiejętności 
wyspecyfikowania błędów i ich zhierarchizowania, wówczas dopiero podjęcia 
adekwatnej decyzji. 

 Kolejnym problemem w procesie egzaminowania jest rozbudowana 
instrukcja samego egzaminowania z nadmiernym uszczegółowieniem, 
represyjnością (po prostu „przerost formy nad treścią”), a jednocześnie brak 
ogólnych, ale obowiązujących definicji tych zapisów (np. zagrożenie 
bezpośrednie, zgodność z zasadami techniki jazdy).  

 Bardzo ważnym zagadnieniem jest brak niezawisłości w podejmowaniu 
decyzji w czasie egzaminu (w wielu krajach EU niezawisłość jest 
zagwarantowana prawnie). Obowiązujące procedury egzaminacyjne nie 
gwarantują nawet pełnej suwerenności egzaminatorowi. 

 Duże znaczenie ma poprawność przebiegu egzaminu, jak i rzetelność, 
wiarygodność ocen na sposób przygotowania kandydatów na egzaminatorów. 
Obowiązujący system szkolenia w poszczególnych ośrodkach egzaminowania 
obarczony jest wielością różniących się poglądów czy stanowisk na 
podejmowane decyzje. Brak jest procedury zapewniającej dla wszystkich 
jednolite zasady postępowania w kraju, interpretacji przepisów, zdarzeń czy 
sytuacji (szkolenia „centralne” obowiązują w większości krajów). 
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 Na to wszystko odkłada się inny aspekt pozbywania uprawnień 
egzaminatora – egzaminatora „czynnego”, jak i „biernego” (emeryta, rencista).

 Egzaminator „czynny” narażony jest bardzo często na represyjne formy 
nacisku, formy którym sprzyja obowiązujące prawo administracyjne. 
Egzaminatora – emeryta to samo prawo administracyjne skreśla z listy 
egzaminatorów, czyli pozbawia go zawodu – nie przenosi w stan spoczynku 
(pytanie, kto ma prawo zabrać mi zawód? To tak, jakby mi zabrano tytuł 
inżyniera czy doktora). 

 W tym wszystkim największą nieprawidłowością jest brak 
upodmiotowienia egzaminatora. Egzaminator stał się wyrobnikiem, który ma 
zarabiać pieniądze. Jeszcze niedawno zawód ten można było uznać za 
prestiżowy, a jednocześnie ekskluzywny. Dziś pozostało tylko wspomnienie. 

Podsumowanie 

 Zasygnalizowana problematyka, dotycząca WORD-ów, egzaminów oraz 
egzaminatorów to konglomerat wielu problemów, prawie wszystkie z nich mają 
wpływ na bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 W celu uzyskania wpływu na poprawę bezpieczeństwa na drogach za 
przyczyną szkolenia i egzaminowania, konieczna jest analiza przedstawionych 
powyżej nieprawidłowości, podjęcie wyważonych, ale przemyślanych 
i prawidłowych decyzji. 

 Wiele z tych zagadnień wymaga czasu, odpowiednich procedur 
prowadzących do poprawy sytuacji. Są jednak obszary problemów, które można 
zrealizować od zaraz, które przyniosą w dużym stopniu oczekiwaną normalność. 
Wystarczy tylko zmienić system oceny egzaminów, z uporem kreowany przez 
Ministerstwo – system „podwójnego błędu” na system „punktowy”, 
uwzględniający zarówno hierarchię, jak i gradację błędów z korzyścią dla 
zdających egzaminy, likwidujący sytuacje konfliktogenne. 

 Można zadać pytanie, dlaczego tego się nie robi? Przyczyny są proste. 
Egzaminatorom obecny system odpowiada – łatwiej czyhać na błędy niż oceniać 
faktyczne przygotowania kandydatów do samodzielnego poruszania się po 
drogach. WORD-om też ten system jest „na rękę”, „im więcej obleję, tym więcej 
zarobimy”. 
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W załączeniu zarys Metodyki Punktowej Egzaminu Praktycznego (MPEP):

1. Wstęp do metodyki:

 Przedstawione powyżej mankamenty w obecnym systemie 
egzaminowania, zmuszają do poszukiwania nowych bardziej obiektywnych 
i komplementarnych systemów oceny egzaminu praktycznego. Wychodząc 
naprzeciw tym oczekiwaniom proponuję nowelizację obecnego systemu. 
W proponowanym systemie egzaminator stwierdza zaistniałe 
nieprawidłowości, przeprowadza ich klasyfikację i w oparciu o przyjętą 
zróżnicowaną skalę, informuje zainteresowanego o ilości uzyskanych punktów, 
a w konsekwencji o wyniku egzaminu. 

 Mając na uwadze powyższe w proponowanym systemie oceny istotnym 
aspektem jest hierarchizacja zaistniałych nieprawidłowości w czasie egzaminu 
(błędów) oraz trafne ich opisanie i przyporządkowanie do właściwej grupy 
błędów. Nadrzędnym kryterium jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz te 
czynniki, które mają znaczący wpływ na to bezpieczeństwo, np. brak 
upewnienia się, brak lub mylne sygnalizowanie swego zamiaru, brak zdolności 
do przewidywanych następstw, brak zachowania ostrożności, brak reakcji na 
znaki i sygnały czy zachowania innych użytkowników. 

 Poniżej przedstawiamy przykładową gradację błędów i przypisane im 
punkty.

2. Gradacja błędów i wykroczeń – oraz ich wartości punktowe:
a) błąd groźny – zagrożenie bg – 18 pkt,
b) błąd dyskwalifikujący bd - 18 pkt,
c) błąd bardzo ważny (podst.) bp – 9 (6) pkt,
d) błąd umiarkowany bu – 3 pkt,
e) uchybienie (błąd mały) bm – 2 pkt.
3. Zasady metody punktowej: 
a) O wyniku egzaminu decyduje liczba punktów uzyskanych w czasie 

egzaminu.
b) Każdy błąd ma przypisaną liczbę punktów. 
c) Wynik egzaminu jest negatywny, jeżeli suma punktów jest większa lub 

równa sumie liczbowych wag błędów określanej jako ∑≥SG≥18 pkt.
d) Egzamin z wynikiem negatywnym jest przerywany, jeżeli wystąpią błędy 

groźne lub dyskwalifikujące (bg i bd) (w obecnym systemie prawnym).
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e) Zadanie, manewr lub czynność może być zaliczona warunkowo 
z uwzględnieniem punktów wynikających z błędu umiarkowanego (bu) 
lub uchybienia (bm). 

f) Egzamin na placu manewrowym stanowi integralną część w zakresie 
stosowanych zasad z egzaminem kontynuowanym w ruchu drogowym.

g) Niezaliczone zadanie traktowane jest jako błąd bardzo ważny 
(podstawowy) bp.

dr inż. Władysław Drozd

- nauczyciel, pracownik naukowy, pracownik administracji rządowej, 
egzaminator, działacz społeczny, radny wielu kadencji;

- egzaminator od 1973r., autor pierwszego analogowego systemu 
egzaminowania testowego;

- zastępca dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych 1974r.;
- autor pierwszej w Ministerstwie prezentacji programu egzaminu 

testowego w systemie komputerowym (jako wicewojewoda – 2003r.);
- współautor obowiązującego obecnie systemu egzaminowania (członek 

zespołu powołanego przez Ministerstwo – 2000/2004r.);
- dyrektor WORD Zielona Góra – 1998/2002r.;
- współzałożyciel Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD;
- współzałożyciel Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, pierwszy 

Prezes Stowarzyszenia;
- Egzaminator Nadzorujący;
- Przewodniczący Krajowej Rady Audytorów przy KSE;
- członek zespołu przygotowującego obecne zestawy pytań na egzamin 

teoretyczny;
- autor Punktowej Metody Egzaminu Praktycznego;
- autor około 50 opracowań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- autor opracowania pt. „Przewodnik bezpiecznej jazdy po Zielonej 

Górze”;
- autor wielu rozwiązań komunikacyjnych
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