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„…na trawkę gna…”  
czyli o zlocie 
miłośników WSK 



PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO

NAUKA JAZDY

ADR od A do Z

SERIA

SERIA

Autor: 
Jerzy Tomaszewski

W podręczniku znaj-
dziemy: omówienie 
zasad ruchu drogo-
wego, zasady obsługi 
technicznej, zarys budo-
wy motocykla oraz 
omówienie techniki 
kierowania motocyklem.

Format A5, 152 strony

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. A1/A2/A

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. C

NAUKA JAZDY Kat. A

NAUKA JAZDY Kat. C  i  D

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. D

NAUKA JAZDY Kat. B

NAUKA JAZDY Kat. T

Autor: 
Marzena Domańska

Podręcznik zawiera: 
definicje prawa o ruchu 
drogowym, zasady po-
ruszania się na drodze, 
podstawowe manewry, 
budowę, wyposażenie 
i warunki techniczne 
motoroweru.

Format A5, 104 strony

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. AM

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. B

Autor: 
Zbigniew Papuga

Podręcznik zawiera 
omówienie przepisów 
ruchu drogowego, 
znaków drogowych 
oraz uczy, jak zacho-
wać się na skrzyżo-
waniach i zdawać 
egzamin. 

Format A5, 360 stron

Autorzy:  Andrzej Czyżewski, Mariusz Papuga
Zbigniew Papuga

Książka obejmuje zagadnienia programu 
kursu prawa jazdy kategorii C. Zawiera 
praktyczne rady dotyczące techniki kierowania 
oraz zasad bezpiecznej jazdy samochodem 
ciężarowym.

Format A5, 160 stron

Autorzy:  Jacek Giszczak, Jerzy Tomaszewski
Marek Tomaszewski

Podręcznik zawiera: omówienie zasad ruchu 
drogowego, przepisy o ruchu pojazdów, 
szczegółowy opis znaków drogowych, zasady 
obsługi technicznej oraz omówienie techniki 
kierowania motocyklem.

Format B5, 208 stron

Autor: Andrzej Kulis

Książka zawiera informacje niezbędne dla 
kandydatów i kierowców, którzy w sposób 
profesjonalny będą wykonywali lub już 
wykonują zawód kierowcy kat. C i D. Pod-
ręcznik jest szerokim kompendium wiedzy 
z problematyki kategorii C i D oraz rozsze-
rzeniem posiadanej już wiedzy.

Format A5, 544 strony

Autorzy: Andrzej Czyżewski
Mariusz Papuga, Zbigniew Papuga

Podręcznik zawiera: przepisy 
ruchu drogowego, wiadomości 
z zakresu techniki kierowania, 
opis budowy i obsługi oraz przepisy 
dotyczące przewożenia osób.

Format A5, 132 strony

Autorzy:  Andrzej Czyżewski, Mariusz Papuga
Zbigniew Papuga

Podręcznik zawiera: przejrzyste tłumaczenie 
przepisów, zasady bezpiecznego korzystania 
z dróg, opis przepisów ruchu drogowego, 
budowę i techniki kierowania pojazdem.

Format B5, 296 stron

Autorzy: 
Andrzej Czyżewski
Mariusz Papuga
Zbigniew Papuga

Podręcznik omawia przepisy 
ruchu drogowego, budowę 
i zasady działania ciągnika 
rolniczego, technikę kierowa-
nia ciągnikiem rolniczym.

Format B5, 312 stron

KWALIFIKACJA WSTĘPNA Kat. C  i D

VADEMECUM kierowcy zawodowego

TACHOGRAFY

SZKOLENIA OKRESOWE (Uzupełnienie do Kwalifikacji Wstępnej) kat. C  i D

CZAS PRACY KIEROWCÓW

MOCOWANIE ŁADUNKÓW

Autor: Sebastian Paluch 

Publikacja omawia szczegółowo: układy 
napędowe, układy bezpieczeństwa, zagadnie-
nia z zakresu ergonomii, jakości w transporcie 
drogowym oraz ekonomii jazdy. Uświadamia 
kierowcom zagrożenia wypadkami na drogach, 
znaczenie predyspozycji fizycznych i psychicz-
nych, umiejętności oceny sytuacji awaryjnych. 

Format B5, 432 strony

Autor: Sebastian Paluch 

Publikacja przeznaczona jest dla kierowcy, 
przewoźnika i spedytora. Omawia wybrane 
zagadnienia dla kierowców zawodowych, 
wykonujących transport drogowy. Książka 
zawiera wybrane pytania testowe z poszcze-
gólnych kategorii tematycznych. 

Format A5, 464 strony

Autor: Mirmił Bielecki

Czy tachograf jest przyjacielem czy wrogiem kierowcy? Nie mamy 
najmniejszych wątpliwości, że jest sojusznikiem tych kierowców, którzy 
szanują prawo do pracy w godnych warunkach oraz mają na względzie 
bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg.
Jedyną drogą do „polubienia” tachografów jest dobre poznanie zasad 
ich działania, sposobu użytkowania oraz tego, co się z nimi nierozerwalnie 
wiąże – czyli podstawowych praw i obowiązków kierowcy określonych 
w przepisach prawa.

Format A5, 96 stron

Autor: Sebastian Paluch 

Podręcznik omawia m.in. przepisy regulujące transport drogowy, czas 
pracy kierowców i zasady jego rejestracji. Przedstawia zagadnienia 
z zakresu: mocowania ładunków, przepisów regulujących przewóz 
pasażerów, bezpieczeństwa w przewozie osób, a także uświadamia 
zagrożenia wypadkami na drodze.

Format B5, 360 stron

Autor: Mirmił Bielecki

Obowiązujące normy jazdy, przerw i odpoczyn-
ków wprowadzone w Unii Europejskiej rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 561/2006 są złotym środkiem pomiędzy 
bezpieczeństwem, a koniecznością zapewnienia 
rentowności firm transportowych.

Format A5, 64 strony

Autor: Sebastian Paluch 

Książka omawia 
podstawowe zasady 
mocowania ładunku 
tzn. jak prawidłowo 
należy zaplanować 
procedury przwozowe 
oraz jakie są systemy 
zabezpieczenia ładun-
ku transportu. Książka 
przedstawia szczegóło-
wo warunki techniczne pojazdu do przewozu 
oraz w przystępny sposób przekazuje spsosoby 
planowania załadunku, rozmieszczenia ładunku 
i rozładowania go przez kierowcę.

Format A5, 40 stron

KIEROWCA ZAWODOWY SERIA

ADR od A do Z nie tylko dla kierowców

Autorzy: Mirmił Bielecki, Andrzej Nieśpiałowski

W książce znajduje się podsumowanie doświadczeń zdobytych 
przez autorów, opisy najczęstszych nieprawidłowości i porady 
praktyczne, w tym po raz pierwszy na rynku – szczegółowy 
opis z przykładami taryfikatora kar nakładanych na kierowców 
i uczestników przewozu. Podręcznik zawiera m.in. klasyfikację 
towarów niebezpiecznych, sposoby ich przewozu, jak również 
oznakowanie, wyposażenie i konstrukcję pojazdów. 

Format B5, 416 stron
Wydawnictwo  sp. z o.o., ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa
tel. (22) 867 88 66, tel./fax (22) 867 64 64, e-mail: liwona@liwona.pl, www.liwona.pl



Andrzej Karpiuk

Witam! 
 
Część Czytelników  (w tym autor niniej-
szego tekstu) miała okazję sprawdzić 
w   praktyce informacje podane w   po-
przednim numerze naszej gazety, do-
tyczące bezpiecznego podróżowania po 
Europie. Z radością odbieram płynące 
z   różnych stron podziękowania, recen-
zje, pomysły i  uwagi. 

Podziękowania  za zachęcenie do wy-
prawy na południe („przepisy nie są trud-
nie – damy radę”). Recenzje z odbytych 
podróży („bo u  nich jest trochę inaczej”). 

Pomysły – od przyszłego numeru 
uruchomimy dział pod roboczym tytu-
łem „Podróże kształcą, czyli wspomnie-
nia z  podróży z radami”.

Uwagi – wszystkie uważnie czytamy 
i   traktujemy jako wskazówkę i   zachę-
tę do tworzenia naszego pisma na coraz 
wyższym poziomie.

A co w bieżącym numerze? Szczegól-
nie zachęcam do przeczytania materiału 
o  „Akcji Znicz”  - czyli o bezpieczeństwie 
przy podróżowaniu 1 listopada na groby. 
Kontynuujemy cykl „Pierwsza pomoc” 
– tym razem będzie o   apteczce. Niby 
jest nieobowiązkowa, ale…  W   dziale 
prawnym mamy ciekawą informację, 
że nie każdy pojazd, poruszający się po 
drogach, musi mieć OC. Kto więc zapła-
ci w   razie stłuczki? Dla wszystkich kie-
rowców, młodych i   dojrzałych, mamy 
prezentację książki „Technika i   taktyka 
jazdy samochodem”. Jeździmy samocho-
dami, ale czy robimy to dobrze i czy moż-
na zrobić to lepiej? 

Z kolei w dziele Egzaminator prezen-
tujemy dramatyczną sytuację w   łódz-
kim WORD-zie. Nie dzieje się tam 
dobrze, skoro pracownicy postanowili 
skorzystać z publicznego przedstawienia 
swoich racji.

Zapraszam do lektury!
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PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO

NAUKA JAZDY

ADR od A do Z

SERIA

SERIA

Autor: 
Jerzy Tomaszewski

W podręczniku znaj-
dziemy: omówienie 
zasad ruchu drogo-
wego, zasady obsługi 
technicznej, zarys budo-
wy motocykla oraz 
omówienie techniki 
kierowania motocyklem.

Format A5, 152 strony

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. A1/A2/A

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. C

NAUKA JAZDY Kat. A

NAUKA JAZDY Kat. C  i  D

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. D

NAUKA JAZDY Kat. B

NAUKA JAZDY Kat. T

Autor: 
Marzena Domańska

Podręcznik zawiera: 
definicje prawa o ruchu 
drogowym, zasady po-
ruszania się na drodze, 
podstawowe manewry, 
budowę, wyposażenie 
i warunki techniczne 
motoroweru.

Format A5, 104 strony

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. AM

PRAWO JAZDY DLA KAŻDEGO 
Kat. B

Autor: 
Zbigniew Papuga

Podręcznik zawiera 
omówienie przepisów 
ruchu drogowego, 
znaków drogowych 
oraz uczy, jak zacho-
wać się na skrzyżo-
waniach i zdawać 
egzamin. 

Format A5, 360 stron

Autorzy:  Andrzej Czyżewski, Mariusz Papuga
Zbigniew Papuga

Książka obejmuje zagadnienia programu 
kursu prawa jazdy kategorii C. Zawiera 
praktyczne rady dotyczące techniki kierowania 
oraz zasad bezpiecznej jazdy samochodem 
ciężarowym.

Format A5, 160 stron

Autorzy:  Jacek Giszczak, Jerzy Tomaszewski
Marek Tomaszewski

Podręcznik zawiera: omówienie zasad ruchu 
drogowego, przepisy o ruchu pojazdów, 
szczegółowy opis znaków drogowych, zasady 
obsługi technicznej oraz omówienie techniki 
kierowania motocyklem.

Format B5, 208 stron

Autor: Andrzej Kulis

Książka zawiera informacje niezbędne dla 
kandydatów i kierowców, którzy w sposób 
profesjonalny będą wykonywali lub już 
wykonują zawód kierowcy kat. C i D. Pod-
ręcznik jest szerokim kompendium wiedzy 
z problematyki kategorii C i D oraz rozsze-
rzeniem posiadanej już wiedzy.

Format A5, 544 strony

Autorzy: Andrzej Czyżewski
Mariusz Papuga, Zbigniew Papuga

Podręcznik zawiera: przepisy 
ruchu drogowego, wiadomości 
z zakresu techniki kierowania, 
opis budowy i obsługi oraz przepisy 
dotyczące przewożenia osób.

Format A5, 132 strony

Autorzy:  Andrzej Czyżewski, Mariusz Papuga
Zbigniew Papuga

Podręcznik zawiera: przejrzyste tłumaczenie 
przepisów, zasady bezpiecznego korzystania 
z dróg, opis przepisów ruchu drogowego, 
budowę i techniki kierowania pojazdem.

Format B5, 296 stron

Autorzy: 
Andrzej Czyżewski
Mariusz Papuga
Zbigniew Papuga

Podręcznik omawia przepisy 
ruchu drogowego, budowę 
i zasady działania ciągnika 
rolniczego, technikę kierowa-
nia ciągnikiem rolniczym.

Format B5, 312 stron

KWALIFIKACJA WSTĘPNA Kat. C  i D

VADEMECUM kierowcy zawodowego

TACHOGRAFY

SZKOLENIA OKRESOWE (Uzupełnienie do Kwalifikacji Wstępnej) kat. C  i D

CZAS PRACY KIEROWCÓW

MOCOWANIE ŁADUNKÓW

Autor: Sebastian Paluch 

Publikacja omawia szczegółowo: układy 
napędowe, układy bezpieczeństwa, zagadnie-
nia z zakresu ergonomii, jakości w transporcie 
drogowym oraz ekonomii jazdy. Uświadamia 
kierowcom zagrożenia wypadkami na drogach, 
znaczenie predyspozycji fizycznych i psychicz-
nych, umiejętności oceny sytuacji awaryjnych. 

Format B5, 432 strony

Autor: Sebastian Paluch 

Publikacja przeznaczona jest dla kierowcy, 
przewoźnika i spedytora. Omawia wybrane 
zagadnienia dla kierowców zawodowych, 
wykonujących transport drogowy. Książka 
zawiera wybrane pytania testowe z poszcze-
gólnych kategorii tematycznych. 

Format A5, 464 strony

Autor: Mirmił Bielecki

Czy tachograf jest przyjacielem czy wrogiem kierowcy? Nie mamy 
najmniejszych wątpliwości, że jest sojusznikiem tych kierowców, którzy 
szanują prawo do pracy w godnych warunkach oraz mają na względzie 
bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg.
Jedyną drogą do „polubienia” tachografów jest dobre poznanie zasad 
ich działania, sposobu użytkowania oraz tego, co się z nimi nierozerwalnie 
wiąże – czyli podstawowych praw i obowiązków kierowcy określonych 
w przepisach prawa.

Format A5, 96 stron

Autor: Sebastian Paluch 

Podręcznik omawia m.in. przepisy regulujące transport drogowy, czas 
pracy kierowców i zasady jego rejestracji. Przedstawia zagadnienia 
z zakresu: mocowania ładunków, przepisów regulujących przewóz 
pasażerów, bezpieczeństwa w przewozie osób, a także uświadamia 
zagrożenia wypadkami na drodze.

Format B5, 360 stron

Autor: Mirmił Bielecki

Obowiązujące normy jazdy, przerw i odpoczyn-
ków wprowadzone w Unii Europejskiej rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 561/2006 są złotym środkiem pomiędzy 
bezpieczeństwem, a koniecznością zapewnienia 
rentowności firm transportowych.

Format A5, 64 strony

Autor: Sebastian Paluch 

Książka omawia 
podstawowe zasady 
mocowania ładunku 
tzn. jak prawidłowo 
należy zaplanować 
procedury przwozowe 
oraz jakie są systemy 
zabezpieczenia ładun-
ku transportu. Książka 
przedstawia szczegóło-
wo warunki techniczne pojazdu do przewozu 
oraz w przystępny sposób przekazuje spsosoby 
planowania załadunku, rozmieszczenia ładunku 
i rozładowania go przez kierowcę.

Format A5, 40 stron

KIEROWCA ZAWODOWY SERIA

ADR od A do Z nie tylko dla kierowców

Autorzy: Mirmił Bielecki, Andrzej Nieśpiałowski

W książce znajduje się podsumowanie doświadczeń zdobytych 
przez autorów, opisy najczęstszych nieprawidłowości i porady 
praktyczne, w tym po raz pierwszy na rynku – szczegółowy 
opis z przykładami taryfikatora kar nakładanych na kierowców 
i uczestników przewozu. Podręcznik zawiera m.in. klasyfikację 
towarów niebezpiecznych, sposoby ich przewozu, jak również 
oznakowanie, wyposażenie i konstrukcję pojazdów. 

Format B5, 416 stron
Wydawnictwo  sp. z o.o., ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa
tel. (22) 867 88 66, tel./fax (22) 867 64 64, e-mail: liwona@liwona.pl, www.liwona.pl



Od wielu lat, dane statystyczne 
dotyczące wieku pojazdów zareje-
strowanych w Polsce nie napawają 
optymizmem. Ich średni wiek nadal 
oscyluje w granicach 12-15 lat.  Auta 
z salonów cieszą się zdecydowa-
nie mniejszą popularnością, niż te 
z  rynku wtórnego. Jest to spowo-
dowane wieloma czynnikami ma-
kro- i mikroekonomicznymi. Polity-
cy, chcąc zniechęcić kierowców do 
kupowania starych, używanych aut 

z importu i tym samym odmłodzić 
naszą flotę, nakładali różne dodat-
kowe opłaty  na auta sprowadzane 
do Polski zza zachodniej granicy. 
Na nic to się dało. Handel impor-
towanymi, kilkunastoletnimi autami 
z UE nadal ma się całkiem dobrze. 
W sytuacji, gdy w naszym kraju po-
ruszają się, w większości, auta leci-
we - obecny rząd chce przynajmniej 
dopilnować, aby były to pojazdy 
w dobrym stanie technicznym. Mają 

temu służyć niektóre zmiany w funk-
cjonowaniu okręgowych stacji kon-
troli pojazdów. Rozmawiamy na ten 
temat z  Jerzym Rabosem, doświad-
czonym diagnostą z lubelskiej stacji 
TOP MOTO.

Bezpieczny Kierowca: Jak Pan, 
wykwalifikowany diagnosta z wie-
loletnim doświadczeniem, ocenia 
ogólny stan techniczny aut, poru-
szających się po polskich drogach?

4 bezpieczny kierowca nr 2 (19) 2017

Sprawny technicznie pojazd to jeden z filarów bezpieczeństwa na 
drodze. Za weryfikację tego stanu odpowiadają okręgowe stacje kontroli 
pojazdów. Sprawdźmy, jakie zmiany szykuje mam Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa przy corocznej wizycie w OSKP.

aktualności

Zmiany w okrçgowych  
stacjach kontroli pojazdów



Jerzy Rabos: Nie jest rewelacyjnie, 
gdyż zwykle po polskich drogach 
jeżdżą auta delikatnie mówiąc... kil-
kunastoletnie.

Jaka jest zatem średnia wieku pojaz-
dów, przyjeżdżających na stację?

Średnia wieku aut, które przyjeżdża-
ją na badanie techniczne to około 
15 lat. Z moich obserwacji – auta 
młodsze, poniżej 10 lat, stanową tu-
taj poniżej 25% ogółu.

Z jakimi usterkami technicznymi 
spotyka się Pan najczęściej podczas 
przeglądów technicznych?

Niesprawne oświetlenie, słabe 
hamulce, a co za tym idzie - nie-
dostateczna skuteczność hamo-
wania, jego nierównomierna siła, 
zużyte zawieszenie, skorodowana 
blacharka oraz mocno zużyte ogu-
mienie. Polskie drogi nie należą 
do najlepszych, więc zawieszenie 
samochodu, jeżdżącego w głów-
nej mierze po drogach lokalnych, 
stosunkowo szybko się zużywa. Za 
mało mamy autostrad i dróg eks-
presowych.

Co Pan sądzi o pomysłach rządu 
w sprawie zaostrzenia przepisów 
obowiązujących na OSKP? Pojawi-
ły się nawet takie propozycje, że 
gdy auto nie przejdzie przeglądu na 
okręgowej stacji, wówczas byłoby 
wysyłane do stacji wojewódzkiej. 
Gdy tam nie zaliczy pozytywnie 
badania - trafi na złom...

To rozwiązanie byłoby zbyt ostre. 
Ktoś, kto posiada stary pojazd, ma 
takie samo prawo poruszać się po 
drogach publicznych, jak właściciel 
nowego auta. Uważam jednak, iż 
częściowe obostrzenia powinny być 
powzięte, chociaż w nie w tak dra-
styczny i niekonstytucyjny sposób. 

Czy auto, które ma powiedzmy... 
powyżej 10 lat może zachować 
dobry stan techniczny pod kątem 
diagnostycznym? Wbrew obiego-
wym opiniom, jako pasjonat moto-
ryzacji bardzo często widziałem na 
zlotach zadbane, stare samochody, 
np. 30-letnie, które prezentowały 
się nie gorzej, niż niejedno kilkulet-
nie, mocno zużyte auto...

Różne przypadki się zdarzają. 
Wiele zależy od tego, jak był trak-
towany i użytkowany samochód. 
Rzeczywiście, czasami trafiają się 
auta stare, ale gdy są zadbane, ich 
stan jest lepszy, niż tych 7-, 8-let-
nich pojazdów. Wszystko zależy od 
właściciela.

Od 30 października tego roku, ma-
ją wejść w życie przepisy nakazu-
jące uiszczanie z góry płatności 
za badanie techniczne auta. Co to 
oznacza dla kierowców?

W mojej opinii, kierowcy leciwych, 
zużytych pojazdów będą częściej 

przyjeżdżać na tzw. „przedprzeglą-
dowe” sprawdzenie pojazdu, aby 
upewnić się, czy ich auto przejdzie 
badanie techniczne. Swoją drogą, 
jeśli auto nie przejdzie przeglądu 
technicznego, wówczas jesteśmy 
zobowiązani wystawić „negatyw”. 
Moim zdaniem jest to pierwszy po-
ważny etap powzięty przez usta-
wodawcę do tego, aby było bez-
pieczniej.

Okręgowe Stacje Kontroli Pojaz-
dów, mówiąc kolokwialnie, „wyjdą 
spod skrzydeł” starosty. Proces ten 
rozpoczął się we wrześniu 2017 
i potrwa do 20 maja 2018 roku. 
Powodem tej decyzji jest skupienie 
wszystkich informacji w Centralnej 

Ewidencji Pojazdów. Pojazd który 
dostał „negatyw” będzie widoczny 
w centralnej bazie także dla innych 
OSKP. Dostęp do niej będzie miała 
także policja. Mówiąc ogólnie – od-
powiednie instytucje będą mogły 
sprawdzić, kiedy i dlaczego auto 
nie przeszło pozytywnie badania. 
Jak Pan to ocenia?

Jest to pożądane. Jeżeli samochód 
nie przejdzie przeglądu na jednej 
stacji, to na drugą już nie pojedzie, 
gdyż będzie dostępny wgląd w wy-
nik poprzedniego badania. Wszyst-
ko to za sprawą nowej centralnej 
bazy danych CEPIK 2.0.
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Obowiązkowe sprawdzenie stanu ogumienia...

... oraz siły hamowania na rolkach.

aktualności



6 bezpieczny kierowca nr 2 (19) 2017

Za brak posiadania aktualnego 
ubezpieczenia OC grozi nam ka-
ra. Brak przeglądu technicznego 
obecnie praktycznie nie skutkuje 
sankcjami, poza zatrzymaniem 
przez policję dowodu rejestracyj-
nego i ewentualnym, choć w  prak-
tyce rzadkim, odholowaniem na-
szego pojazdu przez lawetę. Czy 
według Pana za brak posiadania 
aktualnego badania technicznego 
powinna grozić kara pieniężna? 

Wielu kierowców jeździ bez prze-
glądów. W mojej opinii, dodatkowe 
kary to dobre rozwiązanie.

A co w razie wypadku...

Wtedy teoretycznie ubezpieczyciel 
OC nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody. W takim wypadku kie-

rowca musi powołać niezależnego 
rzeczoznawcę lub biegłego sądo-
wego, w celu sporządzenia stosow-
nej ekspertyzy. Dowiódłby w ten 
sposób, że jego auto było sprawne 
w momencie kolizji. Jest to jednak 
bardzo kosztowne.

Jakie zmiany zaszły na przestrzeni 
ostatnich kilku lat w branży OSKP?

Stacji jest dużo więcej, niż było po-
wiedzmy 10 lat temu. Ilość pojaz-
dów w Polsce znacznie się zwięk-
szyła. Zmianą na plus jest coraz 
lepszy stan techniczny samocho-
dów. Mówiąc trywialnie - tych tzw. 
szrotów jest coraz mniej. Jednak 
świadomość kierowców wzrasta 
i  nie kupują już „zużytych zabyt-
ków”. Kolejnym czynnikiem, na jaki 
trzeba zwrócić uwagę jest poprawia-

jąca się jakość życia w Polsce. Pod-
czas napraw właściciele aut coraz 
częściej wybierają oryginalne czę-
ści, lub dobrej jakości zamienniki.

Przejdźmy do tematu ochrony śro-
dowiska... Czy według Pana, ba-
dania jakości spalin powinny być 
w Polsce obowiązkowe?

Uważam, iż pod lupę powinno się 
brać szczególnie stare auta, gdyż to 
one mają najczęściej zużyte, bądź 
usunięte katalizatory. Ich silniki 
posiadają duże przebiegi. Nowsze, 
sprawne auta, ze stosunkowo ma-
łymi przebiegami oraz wyśrubowa-
nymi normami EURO 4/5/6 nie sta-
nowią tutaj aż tak dużego problemu 
dla środowiska.

Na koniec zapytam o mentalność 
polskich kierowców... Nadal spoty-
ka się Pan z obiegową opinią: „pła-
cę i wymagam”?

Większa część klientów jest zainte-
resowana stanem technicznym swo-
jego pojazdu. Wiedzą, w jakim celu 
dokonywany jest przegląd, dopytują 
się o szczegóły. Niektórzy jednak 
kierowcy, przyjeżdżają tylko w celu 
podbicia dowodu rejestracyjnego. 
Miejmy nadzieję, że wspomniany 
wcześniej system CEPIK 2.0, wyeli-
minuje to zjawisko.

Dziękuję za rozmowę.

Mateusz Paśkucki
Zdjęcia: Mateusz Paśkucki

Niemalże idealny rozkład siły hamowania na przedniej osi pojazdu oraz nierównomierna siła hamowaniana tylnej osi.

Wizyta w OSKP to przegląd tych miejsc, które na codzień rzadko oglądamy.

aktualności
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Wueska nadal kultowa

Tylko w paradzie ulicami miasta, 
zobaczyliśmy blisko tysiąc maszyn. 
Wiele osób zawitało do Świdnika po 
rozpoczęciu imprezy, gdyż w tym 
samym czasie odbywały się podob-
ne motocyklowe spotkania. Wiado-
mo jednak, że w tym roku padł ko-
lejny rekord. Organizatorzy doliczyli 
się blisko dwóch tysięcy zmotoryzo-
wanych entuzjastów wueski. Poza 
nimi, legendarnej maszynie ze Świd-
nika kibicowało prawie sześć tysięcy 
mieszkańców regionu, których przy-
ciągnęła perspektywa dobrej, week-
endowej zabawy. Dla porównania, 
w ubiegłym roku na zlocie doliczo-
no się dwukrotnie mniejszej liczby 
osób. Organizatorzy ośmieleni tym 
wynikiem liczą, że w przyszłym 

roku do następnej parady przystąpi 
dwa tysiące chętnych.

Zlot wuesek jest imprezą wy-
jątkową, gdyż właścicielom za-
bytkowych maszyn towarzyszą, 
w dużej mierze, fani współczes-
nych konstrukcji. Ta wielka moto-
cyklowa rodzina przybyła nie tylko 
ze wszystkich zakątków kraju, ale 
i z zagranicy. Jeden z uczestników 
trafił do Świdnika aż z Belfastu. Inni 
pokonali nieco bliższe odległości. 
Na przykład członkowie Wołyńskie-
go Klubu Automobilowego z Łucka. 
Nie zabrakło też rodzimych miłośni-
ków legendarnych jednośladów. Ja-
rosław Waszkiel, przyjechał z Draw-
ska Pomorskiego, odległego od 
Świdnika o 750 kilometrów. Przybyli 

też, między innymi, mieszkańcy Kę-
dzierzyna-Koźla, Sosnowca, Leszna, 
Ciechocinka i  Nasielska. Na wszyst-
kich gości czekało pole namiotowe 
na 300 osób z natryskami. Jego 
pierwszymi gośćmi byli motocykli-
ści z Zielonej Góry, którzy na swo-
ich wueskach pokonali ponad tysiąc 
kilometrów, docierając do Świdnika 
dwa dni przed rozpoczęciem zlotu. 
– Wszyscy podkreślają, że Świdnik 
to wyjątkowe miejsce – mówi Bar-
tłomiej Pejo, prezes Świdnickiego 
Klubu Motocyklowego „Usarz”, 
współorganizator imprezy – Czują 
na każdym kroku wielki szacunek do 
historycznego pojazdu, który zrewo-
lucjonizował powojenną komunika-
cję Polski. Poza tym, zlot odbywa się 

Już po raz dziesiąty Świdnik zaprosił miłośników wuesek i innych 
motocykli na doroczny zlot. Organizatorzy i tym razem nie kryli radości 
z frekwencji.

aktualności
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tuż obok fabryki, w której wueska 
była produkowana. Chyba wszyst-
kich zelektryzowała wiadomość 
o rychłych planach wznowienia jej 
produkcji. Jak wiemy, dyrekcja za-
kładów Ursus, wyraziła aprobatę 
dla wspólnych planów reaktywacji 
wueski. Podczas zlotu przedstawi-
liśmy szkice koncepcyjne nowej 
maszyny. Mamy nadzieję, że za rok 
uda się pokazać jej prototyp. Go-
ście chwalą nas także za niski koszt 
uczestnictwa w zlocie. Sześć zło-
tych za wejście na teren imprezy, 
pełnej atrakcji, to cena symbolicz-
na. Podobnie było z pakietami zlo-
towymi. Za 50 zł uczestnik otrzy-
mywał koszulkę, okolicznościową 
naklejkę, blachę, talony na posiłki 

i wjazd na pole namiotowe. Takich 
cen nie spotyka się na innych zjaz-
dach. To świetna promocja naszego 
miasta w całym kraju. Poza tym, 
zlot uświadamia wielu miłośnikom 
motoryzacji, że wueska nie odeszła 
do historii. Wiele maszyn nadal 
tkwi w piwnicach i stodołach. Dzię-
ki tej imprezie pasjonaci wydobędą 
je na światło dzienne, odrestaurują 
i zaprezentują na następnym zlocie.

W programie świdnickiej im-
prezy znalazły się również: giełda 
staroci, wystawa maszyn zabytko-
wych i współczesnych oraz konkur-
sy z nagrodami. Uczestnicy zlotu 
z zapartym tchem obejrzeli pokazy 
akrobacji motocyklowych, w wyko-
naniu warszawskiej grupy Freesty-

le Family. Ze specjalnym sprzętem 
odwiedzili świdnicki zlot przedsta-
wiciele stołecznej Fundacji Ratow-
nictwo Motocyklowe, prezentując 
motocykl ratunkowy. Nie zabrakło 
grup motocyklowych oraz motocy-
klistów niezrzeszonych. 

Największym, artystycznym 
wydarzeniem zlotu był koncert le-
gendarnego zespołu Dżem. Jako 
support, na scenie pojawiły się 
również zespoły MProjekt oraz Coś 
Tak O.

Miłośnicy wuesek z żalem żeg-
nali się ze Świdnikiem, zapewnia-
jąc, że za rok obowiązkowo wezmą 
udział w kolejnym zlocie.

sjs
Zdjęcia: sjs, Mateusz Paśkucki

aktualności
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Lata 70 XX wieku
W latach 70. dwudziestego wieku, 
w Łodzi przebudowano ulice Mickie-
wicza, Główną oraz Armii Czerwo-
nej. Wyburzono, po stronie północ-
nej, kamienice i utworzono szeroką 

dwujezdniową arterię o kilku pasach 
ruchu dla danego kierunku. Przecina-
ła ona miasto na pół ze wschodu na 
zachód. Łączyła ze sobą dwa  duże 
osiedla, które były w ówczesnych 
czasach sypialniami mieszkańców 
Łodzi. Na tejże  arterii postanowiono 

usprawnić ruch pojazdów. Miało to 
polegać na wykorzystaniu, tak zwanej 
zielonej fali, czyli takim ustawieniu 
długości wyświetlania się zielonego 
światła, aby pojazdy jadące w oby-
dwu kierunkach, pokonując odcinki 
między skrzyżowaniami z określoną 

Akcja Znicz 2017

Zbliża się Święto Zmarłych. 
W  związku z tym, jak co roku od 
ponad 20 lat, w Polsce będzie or-
ganizowana Akcja Znicz.  Organi-
zatorem jest Policja, którą wspo-
magają: Żandarmeria Wojskowa, 
Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei 
oraz harcerze. Akcja rozpoczyna 
się zwykle w przeddzień Świę-
ta Zmarłych, a kończy dzień po 
Zaduszkach. Długość jej trwania 
(liczba dni) jest zależna od tego, na 
jaki dzień tygodnia przypada jej po-
czątek. W ciągu ostatnich kilku lat, 
Akcja Znicz trwała od 3 do 5 dni. 
Polega ona na wzmożonych patro-
lach „drogówki” na drogach wylo-
towych i trasach koło cmentarzy, 
kontrolach trzeźwości kierowców 
oraz na kierowaniu ruchem w oko-
licach cmentarzy.

Trochę danych liczbowych

Podczas Akcji Znicz panuje 
zwiększony ruch na polskich dro-
gach, a  co za tym idzie częściej 
zdarzają się wypadki drogowe, 

których efektem są zabici i ranni. 
Niestety, zwiększa się również 
liczba nietrzeźwych kierujących. 
W tym artykule zostanie podjęta 
próba analizy Akcji Znicz w latach 
2010 – 2016. Poniżej przedstawio-
no dane za ten okres.

Jak dotychczas, najwięcej wy-
padków i rannych było w roku 
ubiegłym. Rekordowa liczba nie-
trzeźwych kierujących i zabitych 
była w 2011 roku. Im więcej pojaz-
dów na drodze tym więcej wypad-
ków, zabitych, rannych i nietrzeź-
wych kierujących. Te 
wszystkie kwestie są 
ze sobą ściśle zwią-
zane, co oznacza, 
że wzrost jednej 
z tych liczb powo-
duje automatycznie 
wzrost innej, np. im 
więcej wypadków 
tym więcej rannych 
i zabitych osób. 

W 2016 roku 
podczas Akcji Znicz 
wypadek wydarzał 

się (średnio) co 13 minut i 50 se-
kund, co 2  godziny i 45 minut gi-
nęła osoba, co 11 minut była ranna 
osoba a co 5 i  pół minuty policja 
zatrzymywała nietrzeźwego kieru-
jącego. 

„Społeczne przyzwolenie”

Nie jest tajemnicą, że w Polsce pa-
nuje społeczne przyzwolenie na 
kierowanie pojazdem w stanie po 
spożyciu alkoholu lub środka po-
dobnie działającego do alkoholu. 

Czynnik ludzki – najbardziej zawodny element układanki 
bezpieczeństwa transportu. To my – kierujący – odpowiadamy za to 
czy bezpiecznie dojedziemy do celu. Ale statystyki są nieubłagane. 
Przeczytaj, zrozum i działaj tak, abyś sam nie stał się elementem 
statystycznym. Ku przestrodze!

Policja kieruje ruchem przy cmentarzach. 



Na czym to przyzwolenie polega? 
Klasyczny przypadek: rodzina od-
wiedza rodzinę podczas długiego 
weekendu (np. 5 dni) połączonego 
z odwiedzeniem grobów najbliż-
szych. Przedostatniego dnia doro-
śli spożywają alkohol od obiadu 
do późnego wieczora. 

Następnego dnia po śniadaniu 
rodzina odwiedzająca wyrusza 
z  powrotem do domu. Kierowca 
niby dobrze się czuje. Wydaje mu 
się, że jego organizm nie zawiera 
już alkoholu, ponieważ przez noc 
już „wyparował”, chociaż niektó-
rzy członkowie rodziny sądzą ina-
czej twierdząc, że jednak od niego 
trochę czuć zapach alkoholu. I tu 
niespodzianka: kontrola drogowa, 
badanie trzeźwości i w wydycha-
nym powietrzu jednak pojawia się 
alkohol. Do tego jeszcze pojazd 
prowadził mąż, podczas gdy żona 
również jeździ, posiada prawo 
jazdy i  wcześniej nie spożywała 
alkoholu. I tu proszę sobie wyob-
razić i szczerze odpowiedzieć na 
pytanie? Czy mielibyśmy na tyle 
odwagi, żeby schować kluczyki 
i powiedzieć „stary” odpocznij 
jeszcze kilka godzin, idź na pie-
chotę do najbliższego komisaria-
tu i  sprawdź trzeźwość. Wtedy 
będziesz wiedział, czy możesz 
jechać.

Jak będzie w tym roku?

Na drogach poruszają się coraz 
bardziej nowoczesne auta, wy-
posażone w najnowocześniejsze 
urządzenia, które mają zapewnić 
bezpieczeństwo podróżujących w 
nich osób. Jednak nadal to kieru-
jący pojazdem powinien wykazać 
się głównie wyobraźnią i przewi-
dywaniem, nie tylko w stosunku 
do swojego zachowania, lecz tak-
że zachowań innych uczestników 
ruchu. I to zarówno podczas jazdy 
jak i przed nią.

W tym roku znów zginie kilka-
dziesiąt osób! Zanim wsiądziemy 
do auta i rozpoczniemy podróż 
spróbujmy odpowiedzieć sobie 
na pytanie: czy chce zostać (ja 

lub moja rodzina) cząstką tego-
rocznej statystyki? To zależy od 
nas wszystkich – kierujących. Oby 

obecne liczby były znacznie niż-
sze niż w  roku ubiegłym.

Andrzej Kulis
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Na wykresie widać związek pomiędzy ilością nietrzeźwych kierujących a ilością wypadków, 
rannych oraz zabitych. Dużo nietrzeźwych ( punkt A) = dużo zabitych (B). Mało nietrzeź-
wych (C) = mało zabitych (D).

Święta, święta i po świętach... Ten pan wygląda na bardzo „zmęczonego”...

Dla lepszego zobrazowania problemu oś pionowa na obu wykresach jest w innej skali.
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Ważne! 
Kodeks karny art. 162 § 1 i 2:
Art. 162. 
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu 
się w położeniu grożącym bezpo-
średnim niebezpieczeństwem utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc 
jej udzielić bez narażenia siebie 
lub innej osoby na niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto 
nie udziela pomocy, do której jest 
konieczne poddanie się zabiegowi 
lekarskiemu albo w warunkach, 
w  których możliwa jest niezwłoczna 
pomoc ze strony instytucji lub osoby 
do tego powołanej.

Ratownicy mówią, że nawet nie-
poradna reanimacja jest lepsza niż 
żadna. Laicy obawiają się jednak 
konsekwencji nieodpowiedniego 

udzielania pomocy oraz odpo-
wiedzialności karnej lub cywilnej. 
Konieczne jest samo podjęcie dzia-
łań ratunkowych, bez względu na 
ich skuteczność. 

Apteczka samochodowa
Każdy kierowca powinien zadbać 
o jej odpowiednie wyposażenie. 
W większości europejskich krajów 
apteczka jest obowiązkowym ele-

Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych zagadnieniom 
udzielania pierwszej pomocy. Jest ona obowiązkiem prawnym 
i moralnym każdego człowieka, a nieudzielenie jej wiąże się 
z odpowiedzialnością karną.

Pierwsza pomoc – apteczka 
samochodowa (część 1)

bezpieczeństwo
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mentem wyposażenia auta. W  Pol-
sce nie ma ustawowego obowiązku 
posiadania przez kierowców samo-
chodów osobowych apteczki pierw-
szej pomocy. Jednak z drugiej strony, 
zgodnie z polskim prawem kierowca, 
który jest uczestnikiem wypadku dro-
gowego, ma obowiązek udzielenia 
pierwszej pomocy osobom poszko-
dowanym (art. 44, Prawo o ruchu 
drogowym). Wyjątkiem są kierowcy 
taksówek, autobusów, samochodów 
ciężarowych, przewożących osoby 
oraz pojazdów nauki jazdy i egza-
minowania, gdyż według przepisów 
ministra infrastruktury w tych pojaz-
dach powinna obowiązkowo znajdo-
wać się apteczka.
Art. 44. Prawo o ruchu drogowym:

Obowiązki kierującego 
pojazdem podczas 
wypadku drogowego
1. Kierujący pojazdem w razie 

uczestniczenia w kolizji jest obo-
wiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodu-
jąc przy tym zagrożenia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego

2) przedsięwziąć odpowiednie 
środki w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa ruchu w miejscu 
wypadku

3) niezwłocznie usunąć pojazd 

z miejsca kolizji, aby nie powo-
dował zagrożenia 

 lub tamowania ruchu, jeżeli nie 
ma zabitego lub rannego

4) podać swoje dane personalne, 
dane personalne właściciela lub 
posiadacza pojazdu oraz dane 
dotyczące zakładu ubezpieczeń, 
z którym zawarta jest umowa 
obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, na 
żądanie osoby uczestniczącej w 
wypadku.

2. Jeżeli w wypadku drogowym jest 
zabity lub ranny, kierujący pojaz-
dem jest obowiązany ponadto:

1) udzielić niezbędnej pomocy ofia-
rom wypadku oraz wezwać ze-
spół ratownictwa medycznego 
i  Policję

2) nie podejmować czynności, które 
mogłyby utrudnić ustalenie prze-
biegu wypadku

3) pozostać na miejscu wypad-
ku, a jeżeli wezwanie zespołu 
ratownictwa medycznego lub 
Policji wymaga oddalenia się 
- niezwłocznie powrócić na to 
miejsce.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się 
odpowiednio do innych osób 
uczestniczących w wypadku.
Zatem pomimo braku obo-

wiązku posiadania apteczki, każdy 
odpowiedzialny kierowca powi-

nien zadbać o to, by stała się ona 
ważnym elementem wyposażenia 
samochodu.

Co w apteczce?
Apteczka samochodowa - jest to 
pojemnik służący do przecho-
wywania materiałów i środków 
przeznaczonych do udzielania 
pierwszej pomocy. Powinien być 
wyraźnie oznakowany, trwały 
i czysty. Apteczka jest niezbędna 
w wypadkach komunikacyjnych. 
Oprócz materiałów opatrunkowych 
zawiera także środki zabezpiecza-
jące osobę udzielającą pomocy. Na 
jej wyposażeniu z reguły znajdują 
się: gazy jałowe, kompresy, opaski 
elastyczne służące podtrzymaniu 
opatrunku jałowego, rozciągliwe 

bandaże przydatne w tamowa-
niu krwi, koc lub folia ratunkowa 
termoizolacyjna chroniące przed 
wychłodzeniem lub przegrzaniem, 
chusty trójkątne i sterylne chusty 
opatrunkowe, plastry, opatrunki 
indywidualne umożliwiające opa-
trzenie rany samemu sobie, ręka-
wiczki jednorazowe, nożyczki. 
Dodatkowo apteczka samocho-
dowa może zawierać latarkę, agrafki 
przydatne np. w zapięciu chusty 
czy bandażu, ustnik do sztucznego 
oddychania i  chusteczki dezynfe-
kujące lub płyn do odkażania rąk. 

bezpieczeństwo
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Oczywiście taka apteczka zawiera 
także instrukcję udzielania pierw-
szej pomocy, co może ułatwić nam 
zadanie zwłaszcza, jeśli działamy 
w stresie i potrzebujemy podpowie-
dzi w uporządkowaniu czynności, 
jakie powinniśmy wykonać poma-
gając osobie poszkodowanej.

Pierwsza pomoc bez 
apteczki
Jak udzielać pierwszej pomocy, 
kiedy nie mamy apteczki? Oto krótki 
kurs pierwszej pomocy.

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku 
w ruchu drogowym, najważniejszym 
zadaniem jest zadbanie o swoje 
bezpieczeństwo i zabezpieczenie 
miejsca wypadku. Następnie należy 
ocenić stan poszkodowanych i jak 
najszybciej wezwać pomoc. Należy 
tego dokonać po ustaleniu stanu 
poszkodowanego, ale przed rozpo-
częciem udzielania pomocy lub rów-
nocześnie prosząc, np. świadka zda-
rzenia o telefoniczne powiadomienie 
odpowiednich służb. Zazwyczaj 
zawiadamia się pogotowie ratun-
kowe (999), straż pożarną (998) lub 
policję (997). Jednolity numer w całej 
Unii Europejskiej to 112. W zgłosze-
niu należy podać: miejsce zdarzenia, 
jego rodzaj, liczbę poszkodowanych, 
ich stan, imię i  nazwisko wzywa-
jącego pomocy, numer telefonu, 
z którego dzwonimy. Po podaniu 

wszystkich informacji należy pocze-
kać na dodatkowe pytania dyspozy-
tora i potwierdzenie przyjęcia zgło-
szenia. Nie należy rozłączać się do 
momentu potwierdzenia przez dys-
pozytora.

Jeżeli mamy do czynienia 
z ranami, otarciami, złamaniami, 
należy je zabezpieczyć wszystkimi 
dostępnymi elementami ubioru lub 
wyposażenia samochodu. Przy tamo-
waniu krwotoku można wykorzystać, 
np. koszulkę zamiast opatrunku, 
krawat lub pasek od spodni czy 
spódnicy, zamiast opaski uciskowej. 
Złamaną nogę można unieruchomić 
przez przymocowanie jej do drugiej 
kończyny, albo wykorzystać kawałek 
drewna, patyka, pompki rowerowej 
czy klucza od samochodu.

Jeżeli masz do czynienia z krwią 
poszkodowanego, należy zastoso-

wać środki ochrony własnej lub inne 
proste procedury, w celu uniknięcia 
ryzyka choroby infekcyjnej. Należy 
zawsze używać rękawiczek medycz-
nych. Gdy ich nie posiadamy, należy 
założyć na dłonie woreczki, rekla-
mówki foliowe lub jakikolwiek 
materiał wodoodporny. Przy prze-
mywaniu rany wykorzystać wodę, 
np. mineralną. Jeżeli podejrzewasz 
u poszkodowanego uraz głowy lub 
kręgosłupa użyj do unieruchomienia 
głowy kurtki lub pary butów.

Bezwzględnie nie należy prze-
mieszczać poważnie poszkodowa-
nych chyba, że jest to absolutnie 

koniecznie. Nie podawać żadnych 
płynów do picia, ani leków przeciw-
bólowych lub uspokajających. Nie 
należy wyciągać z ran ciał obcych, 
gdyż po ich wyjęciu może nasilić się 
krwotok. Konieczne jest pozostanie 
z poszkodowanymi do momentu 
przyjazdu specjalistycznych służb 
ratunkowych.

Pamiętaj, że w każdym pojeździe 
powinna znajdować się zalegalizo-
wana i sprawna gaśnica, kamizelka 
odblaskowa i trójkąt ostrzegaw-
czy. Podczas wypadku drogowego 
zapewnią one bezpieczeństwo, 
a mogą się przydać, na przykład 
przy wymianie koła. Wszystkim 
kierowcom życzymy bezpiecznego 
podróżowania i zapraszamy do lek-
tury następnego artykułu na temat 
zabezpieczenia miejsca wypadku 
oraz ocenie stanu poszkodowanego.

bezpieczeństwo

BJ
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Jesień zbliża się wielkimi krokami - dzień staje się coraz krótszy. 
Zmatowiałe, popękane, czy pożółknięte klosze lamp to zmora 
wielu właścicieli aut. Zabrudzony lub zużyty klosz reflektora, 
to nie tylko kiepski efekt wizualny, ale przede wszystkim 
słaba jakość świecenia, a przecież sprawne oświetlenie 
gwarantuje nam pełne bezpieczeństwo, zarówno w dzień, 
jak i w nocy. Z pomocą przychodzi nam bardzo dynamicznie 
rozwijająca się branża, czyli detailing. Dzięki profesjonalnym 
warsztatom, możemy odnowić swoje lampy, przywracając im 
utracony blask oraz pełną sprawność optyczną. Aby zgłębić 
nieco temat, postanowiłem porozmawiać z profesjonalistą 
w tej dziedzinie – Mateuszem Guzem, właścicielem znanej 
w Polsce firmy detailingowej 2perfection.

Przejrzyście, 
estetycznie i... 
bezpiecznie!

bezpieczeństwo

Mateusz Guz
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Mateusz Paśkucki: Dlaczego re-
flektory samochodowe z czasem 
ulegają żółknięciu i matowieniu?

Mateusz Guz: Klosze lamp we 
współczesnych samochodach 
wykonane są z tworzywa sztucz-
nego, a dokładniej z poliwęglanu, 
przez co w porównaniu do klo-
szy szklanych wykorzystywa-
nych kiedyś są bardziej podatne 
na czynniki zewnętrzne, takie 
jak utlenianie, czy uszkodzenia 
mechaniczne. Wpływ na ich zuży-
cie ma wiele czynników. Są to, 
między innymi: sposób użytkowa-
nia samochodu, promieniowanie 
UV - zarówno słoneczne, jak też 
to z żarówek reflektora, ponadto 
warunki atmosferyczne czy nawet 
agresywna chemia wykorzysty-
wana do mycia pojazdu.

Pożółknięte lampy wyglądają nie 
tylko brzydko, ale także słabiej 
świecą. Jaki zatem wpływ na jakość 
emitowanego światła ma matowy, 
nieprzejrzysty klosz reflektora?

Większość użytkowników aut 
postrzega zmatowiałe czy pożółk-
nięte klosze lamp tylko i wyłącznie 
z estetycznego punktu widzenia. 
Jednak mało kto zwraca uwagę, jak 
wielki ma to wpływ na nasze bez-
pieczeństwo. Z wielu testów wynika, 
iż zniszczony klosz potrafi „zabrać” 
nawet do 50% emitowanego światła, 
w porównaniu do reflektora o pełnej 
sprawności, nie wspominając już 
o większym rozproszeniu światła 
i  oślepianiu w nocy.

Jak wygląda proces renowacji 
lamp?

Proces renowacji lamp, a w zasa-
dzie ich zewnętrznej strony, polega 
na całkowitym usunięciu uszko-
dzonej, utlenionej czy pożółkniętej 
warstwy klosza. Wykonuje się to 
szlifując powierzchnię za pomocą 
papierów ściernych o odpowied-
niej gradacji (np. od 800 do 3000, 
zwiększając gradację co 200) – 
zaczynając od niższych, a potem 
stopniowo je zwiększając tak, 
aby usunąć kolejno rysy po szlifie 
zgrubnym. Kiedy już przejdziemy 
przez proces szlifowania - rozpo-
czynamy polerowanie maszynowe.
Wykonujemy je przy użyciu mini-
mum 2 gradacji past oraz 2 rodza-
jów gąbek polerskich (twarda 
i  miękka). Po zakończeniu pole-
rowania przechodzimy do odtłusz-
czania odnowionych powierzchni 
w  celu inspekcji. Jeśli wszystko 
przebiegło pomyślnie, wówczas 
przechodzimy do zabezpieczania 
lamp. Jeśli nie - poprawiamy pole-
rowanie i odtłuszczamy ponownie 
przed zabezpieczeniem. Do tego 
może nam posłużyć zabezpie-
czenie permanentne, czyli dedy-
kowana powłoka ochronna do 
tworzyw sztucznych, np. na bazie 
kwarcu lub inny środek syntetyczny 
dedykowany do ochrony kloszy 
lamp. W  domowych warunkach 
możemy do tego wykorzystać 
np.  wosk twardy do lakieru. Nie-
które warsztaty oferują również 
zabezpieczenie przy pomocy spe-
cjalnego lakieru bezbarwnego.

Dlaczego warto powierzyć pro-
ces polerowania profesjonalne-
mu serwisowi, który zajmuje się 
detailingiem?

Przede wszystkim dlatego, iż proces 
wykonany w profesjonalnym war-
sztacie to lepszy rezultat - wyższa 
jakość i trwałość, jednakże daleki 
jestem od zniechęcania do wyko-
nania tego samemu. Jeśli czujesz 
się pewnie w tego typu zajęciach, 
to przy odpowiednim przygotowa-
niu teoretycznym oraz technicznym 
(mam na myśli sprzęt i materiały) 
możesz próbować!

Klosz lampy przed... ...i po polerowaniu.

bezpieczeństwo
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Jak długo utrzyma się pożądany 
efekt? Jak zadbać o swoje piękne 
odnowione lampy?

Tak jak przy nowym reflektorze - wiele 
czynników ma na to wpływ. Jednak 
z  moich obserwacji wynika, iż  efekt 
utrzymuje się, co najmniej kilka lat. W 
celu ochrony zalecam swoim klien-
tom, aby co jakiś czas woskowali 
lampy, nie używali agresywnej che-
mii do mycia auta, czy wreszcie nie 
wycierali „na sucho” zabrudzonych 
kloszy lamp. Należy także stosować 
żarówki o dobrej jakości.

Ile średnio kosztuje profesjonalne 
polerowanie lamp?

To zależy od regionu Polski. Średni 
koszt usługi zaczyna się od 150 zł 
netto za komplet. Cena może jed-
nak ewentualnie wzrosnąć, w zależ-
ności od stopnia zużycia lamp.

Masz kontakt z dużą rzeszą właś-
cicieli aut... Jak zatem oceniasz 
świadomość polskich kierowców w 
kwestii dbania o swoje oświetlenie?

Jest coraz większa. Świadczy o tym 
fakt, że polerowanie kloszy lamp 
jest jedną z najczęściej wykonywa-
nych usług w studiach detailingo-
wych w Polsce.

Co jeszcze, za pomocą detailingu, 
możemy ulepszyć w naszym aucie 
pod kątem bezpieczeństwa?

Możemy również wypolerować 
czy zabezpieczyć szyby auta 
powłokami hydrofobowymi – 
tzw. „niewidzialną wycieraczką”. 
Znacznie poprawia to widocz-
ność podczas deszczu, a po prze-
kroczeniu odpowiedniej prędko-
ści (w zależności od produktu, 
może to być np. 60km/h lub wię-

cej) woda zaczyna 
sama spływać z  szyb 
naszego pojazdu. 
Dodatkowo oszczę-
dzamy wtedy wycie-
raczki, szyby mniej 
się brudzą, a czysz-
czenie ich jest dużo 
prostsze. Powłoka 
ta w pewnym stop-
niu zabezpiecza też 
przed zamarzaniem 
szyb zimą.

Detailing i valeting to usługi co-
raz popularniejsze w  Polsce i na 
całym świecie. Branża ta bardzo 
dynamicznie się rozwija. Korekta 
lakieru, odświeżenie wnętrza, czy 
nałożenie powłoki ceramicznej - 
to tylko nieliczne z codziennych 
czynności, jakie wykonujesz dla 
klientów. Powiedz proszę, skąd 
- twoim zdaniem - wziął się fe-
nomen w tej dziedzinie? Czyżby 
kierowcy przywiązywani coraz 
większą uwagę do wyglądu swo-
ich aut?

Ciężko mi jednoznacznie odpowie-
dzieć na to pytanie. Wydaje mi się, 
że zawsze w jakiś sposób samo-
chód był przedmiotem kultu, a to, 
co dziś obserwujemy to po prostu 
efekt ewolucji kosmetyki samocho-
dowej, która wskoczyła na nowy, 
wyższy poziom. Myślę, że jest to 
ewolucja porównywalna do każ-
dej innej dziedziny życia. Łatwość 
przepływu informacji i towarów 
w  dzisiejszych czasach sprawia, 
że  chcemy żyć lepiej, a co najważ-
niejsze - możemy żyć lepiej! Dodat-
kowo dochodzi do tego aspekt 
czasu. Mamy go coraz mniej, więc 
coraz częściej decydujemy się na 
usługi u  profesjonalistów. Mimo 
to uważam, że i tak odstajemy pod 
względem dbania o samochody od 
Europy i świata, choć praktycznie 
rzecz biorąc, sytuacja poprawia się 
z dnia na dzień, co widać po tym... 
nazwę to potocznie „boomie” na 
detailing.

Dziękuję za rozmowę.

Dzięki uprzejmości firmy 2perfec-
tion mieliśmy możliwość uczestni-
czenia w profesjonalnym detailingu 
lamp. Efekty testów mogą Państwo 
zobaczyć na zdjęciach. Gorąco 
polecam wykonanie takiej usługi. 
Jest to inwestycja w bezpieczeństwo 
ale i również w estetykę. Lampy 
świecą i wyglądają jak nowe. 

Autor: Mateusz Paśkucki
Foto: Mateusz Paśkucki

Po polerowaniu warto sprawdzić ustawienie świateł.

Renowacja lampy profesjonalnym sprzętem.

bezpieczeństwo
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Ostatnio w mediach doszło do 
pewnego przekłamania, na sku-
tek czego wywiązała się w zain-
teresowanych kręgach ostra 
dyskusja dotycząca znajomo-
ści przepisów ruchu drogowego 
wśród kierowców.

Nasz kolega z KSE udzielił 
wywiadu,  w którym zasugero-
wał, aby kandydaci na kierowców 
musieli corocznie przystępować 
do egzaminu teoretycznego, jeśli 
nie zdali egzaminu praktycznego. 
Powodem tego są częste zmiany 
przepisów ruchu drogowego 
oraz zasad egzaminu państwo-
wego na prawo jazdy. Po upły-
wie roku, osoby te nie są już na 
bieżąco z  wieloma kwestiami, co 
ma bezpośredni wpływ na wynik 
egzaminu praktycznego. Kiedyś 
w zasadach egzaminowania był 
zapis, że egzamin teoretyczny 

uprawnia do przystąpienia do 
egzaminu praktycznego, ale mak-
symalnie przez okres pół roku. Po 
tym czasie egzamin teoretyczny 
należało zdać ponownie.

Na skutek błędnej interpre-
tacji w świat poszła informacja, 
że  KSE chce, aby wszyscy kie-
rowcy, co roku na nowo zda-
wali egzaminy na prawo jazdy! 
W  zasadzie kompletna bzdura, 
ale…

Problem 1
Pamiętam, jak w latach 
siedemdziesiątych 
zeszłego wieku 
mój wujek poje-
chał swoim świeżo 
zakupionym uży-
wanym “kanci-
kiem” (Fiat 125p) 
do Katowic. 

Po drodze natknął się na rondo, usy-
tuowane przed halą widowiskową 
“Spodek”, które posiadało trzy 
wyznaczone pasy ruchu a  dodat-
kowo przebiegało przez nie torowisko 
tramwajowe. Gdy samochód wujka 
już po raz kolejny robił rundkę i prze-
jeżdżał obok radiowozu milicyjnego, 
funkcjonariusze MO włączyli się do 
akcji i na sygnałach wyprowadzili 
nieszczęśnika z tarapatów. 

Po wymianie uprzejmo-
ści oraz drobnej opłacie “na 

Mowa będzie o przepisach ruchu drogowego, ich szybkich zmia-
nach oraz o kierowcach, którzy nie nadążają za zmianami. Czy 
wzorem innych branż (np. lotnictwa) nie należałoby wprowadzić 
okresowego odświeżenia znajomości przepisów ruchu przez ich 
uczestników? 

Aktualizacja wiedzy i umiejętności 
w ruchu drogowym
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flaszkę”, ku wzajemnej satysfakcji, 
wuj pojechał dalej. 

Zresztą, jak się później oka-
zało, radiowozy milicyjne miały 
dyżury czuwania przy rondzie, aby 
to skrzyżowanie systematycznie 
udrażniać.

Problem 2
Nie tak dawno słyszałem głos słu-
chacza, który w lokalnej stacji 
radiowej uskarżał się, jak to nie-
kulturalni są kierowcy w Rybniku, 
którzy jadąc po rondzie pchają 
się na siłę i nie wpuszczają tych 
pojazdów, które na to rondo właś-
nie chcą wjechać. Na tłumaczenie 
redaktora, że to jadący po rondzie 
mają pierwszeństwo, słuchacz 
się oburzył i wyłożył swoje racje 
a  mianowicie, że może i swoje lata 
ma, ale pamięta bardzo dobrze, jak 
go uczono poruszać się po takich 
skrzyżowaniach! On jeździ pięć-
dziesiąt lat po drogach, stosuje się 
do przepisów i nie spowodował 
dotąd żadnego wypadku!

Problem 3
W roku 2002 zmieniły się zasady 
przejazdu, związane z tzw. “strzałką 
warunkową“. Chodzi mianowicie o 
sygnalizator S-2, tj.  wjazd na skrzy-
żowanie przy świetle czerwonym 
połączonym z zieloną strzałką 
warunkową i wykonanie manewru 
zmiany kierunku jazdy. Do tego 
czasu kierowcy mogli wjeżdżać 
na skrzyżowanie bez zatrzymywa-
nia się, a rozporządzenie ministra 
infrastruktury diametralnie zmieniło 
sytuację, gdyż wjechanie na skrzy-
żowanie było możliwe tylko po 
uprzednim 
zatrzy-

man iu 
się przed 

sygnalizatorem, wynikającym ze 
stosowania się do światła czerwo-
nego! 

W tamtym czasie pracowałem 
jako instruktor nauki jazdy. Cóż 
to się działo!? Po kilku stłuczkach 
moich kolegów oraz jednej mojej, 
dojeżdżając do sygnalizatora S-2 
uważnie obserwowałem zachowa-
nie kierowców jadących za moim 
pojazdem nauki jazdy. W momen-
cie, gdy widziałem zagrożenie koli-
zją, krzyczałem do kursanta, aby 
jechał dalej, gdyż zatrzymanie się, 
tzn. zastosowanie się do sygnalizacji 
świetlnej groziło kolizją lub wypad-
kiem drogowym. Kierowcy nagmin-
nie nie stosowali się do nowego 
rozporządzenia, tj. do prze-
pisów ruchu drogowego!

Problem 4
Jadąc niedawno 
z kuzynem miałem 
przyjemność kiero-
wania przez kilkaset 
kilometrów jego pojazdem. 
Jest to nowoczesne auto znanej 
marki, z różnymi nowymi systemami 
i rozwiązaniami konstrukcyjnymi.  
Sposób jazdy kuzyna i mój różnił 
się w zasadzie niewiele, ale zuży-
cie paliwa (a myślę, że i materiałów 
eksploatacyjnych również) było 
diametralnie różne. Podczas jego 
jazdy pojazd palił 8,5 litra paliwa na 
100 kilometrów,  a podczas mojej 
jazdy o  2,5 litra mniej. Ale kuzyn 
uczył się jeździć, mniej więcej 30 lat 
temu i … jeździ tym sposobem do 
dzisiaj.

To tylko wybrane przykłady, 
w zasadzie z historii ruchu drogo-

wego oraz sposobu eksploatacji 
pojazdów. A jak to wygląda dzi-

siaj? Moim skromnym zda-
niem sytuacja na polskich 
drogach wygląda podobnie! 

Wielu kierowców nie sto-
suje się do przepisów 
ruchu drogowego, ale 

jedni robią to świadomie (po pro-
stu sobie przepisy lekceważą), inni 
natomiast (i wydaje mi się, że jest 
ich znaczna większość) nieświado-
mie, gdyż ich znajomość przepisów 
ruchu drogowego czy zasad eksplo-
atacji pojazdu pozostała na etapie, 
gdy robili kurs prawa jazdy!

Ronda
Problem zaczyna się w zasadzie 
u podstaw, tj. nie wszyscy kierowcy 
potrafią określić skrzyżowanie: czy 
to jest rondo czy nie?!

Część kierowców nadal nie 
widzi różnicy w oznakowaniu 
takiego skrzyżowania: czy obowią-
zuje reguła “prawej ręki”, czy znaki, 
czy sygnały świetlne? Dla nich to 
nie ma znaczenia, to jest rondo, 
więc…. albo przy wjeździe albo 
przy wyjeździe mają pierwszeń-

stwo! Dla kierowców z takimi 
racjami nie ma 

znaczenia fakt, 
że opuszczając rondo 
z  wewnętrznego pasa nie dopro-
wadzili do kolizji tylko dzięki zacho-
waniu ostrożności przez innych 
kierowców, którzy chcąc uniknąć 
problemu umożliwili opuszczenie 
ronda przez takiego kłopotliwego, 
nie będącego na bieżąco z kodek-
sem drogowym kierującego! A takie 
rozwiązania jak np. ronda turbinowe 
powinny w zasadzie usprawniać 
ruch na takim skrzyżowaniu, ale do 
czasu, aż nie pojawi się na nim kie-
rowca nie interesujący się innowa-
cyjnymi rozwiązaniami, który zdał 
egzamin na prawo jazdy w podrzęd-
nej mieścinie - bo tam łatwiej zdać! 

Sygnalizator S-2
Wydawałoby się, że została roz-
wiązana sprawa bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych. Ale, czy 
na pewno? Przytoczę tu opinię kie-
rowcy, który ponownie przystępo-
wał do egzaminu, gdyż prawo jazdy 
zostało mu odebrane:

“Przecież kiedyś strzałki były 
namalowane i nie miało znacze-
nia, jaki kolor światła się świeci. 
W  prawo zawsze można było prze-
jechać. A teraz strzałki się zapalają 
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i gasną, więc trzeba się spieszyć, 
aby na takiej strzałce zdążyć prze-
jechać. Gdybym miał się jeszcze 
tam zatrzymywać, to ani ja, ani inni, 
nie zdążyliby skręcić przy zapalonej 
strzałce“. Wyjaśnienie to jest chyba 
tak znaczące, że nie ma wątpliwości, 
co do zasadności skierowania tego 
pana do ponownego zdawania egza-
minu. Natomiast przy tej interpretacji 
przepisu, bezpieczeństwo pieszych 
raczej się znacznie pogorszyło. 

Technika jazdy
Silniki samochodowe ulegają zmia-
nom konstrukcyjnym nieustannie, 
a w pojazdach wciąż pojawiają się 
kolejne systemy zapewniające więk-
sze bezpieczeństwo kierującemu 
i pasażerom oraz zwiększające kom-
fort jazdy. Nie bez znaczenia jest 
też sposób eksploatacji pojazdu czy 
technika kierowania.

Inaczej się przecież postępuje 
w sytuacjach niebezpiecznych, jadąc 
pojazdem wyposażonym w system 
ABS i ESP, a inaczej, gdy takich syste-
mów w pojeździe nie ma (hamowa-
nie pulsacyjne w pojeździe z ABS 
mija się z  celem i zwiększa drogę 
hamowania, a zatem ryzyko spo-
wodowania niebezpieczeństwa jest 
o  wiele większe; jazda bez włączo-
nego biegu obecnie nie zmniejszy 
zużycia paliwa a raczej zwiększy).

Czy zatem błędna interpretacja 
zasad zdawania egzaminów przez 
kandydatów na kierowców jest cał-
kowicie bezzasadna? Czy wywo-
łana dyskusja i wręcz panika wśród 
kierowców przed egzaminami nie 
obnaża ich świadomej ignorancji 
na temat zmian w prawie o ruchu 
drogowym? 

Rozwiązanie
Moim zdaniem kierowcy mają świa-
domość tego, że gdyby mieli obecnie 
zdać egzamin na prawo jazdy, mieliby 
z tym kłopot. Zatem są świadomi, 
że  nie poznają na bieżąco przepi-
sów, nie są pewni posiadanej wiedzy 
czy umiejętności. Jednakże śledzenie 
zmian w kodeksie drogowym wyma-
gałoby od nich zbyt wiele czasu 
i  poświęcenia na szukanie poszcze-

gólnych przepisów. Wolą więc od 
czasu do czasu zapłacić mandat 
i  przy okazji czegoś się dowiedzieć 
bezpośrednio od policjanta, niż zagłę-
biać się w poszczególne paragrafy.

Czy nie należałoby się zasta-
nowić, w jaki sposób informować 
kierowców o zmianach przepisów 
ruchu drogowego wdrażanych przez 
ustawy i rozporządzenia?

Czy na pewno nie ma potrzeby 
wprowadzenia jakiegoś sposobu 
systematycznej kontroli znajomo-
ści, zwłaszcza nowych (aktualnych)  
przepisów i zasad bezpiecznego 
poruszania się przez kierowców, we 
wciąż zmieniającej się rzeczywisto-
ści na drogach?

W ruchu lotniczym, w ruchu 
wodnym czy morskim, raz zdobyte 
uprawnienia podlegają ciągłej aktu-
alizacji. Aby prowadzić zawodowo 
pojazd, należy systematycznie, co 
5  lat, doszkolić się i przejść badania!

Dlaczego nie ma tego typu dzia-
łań względem zwykłych kierowców?

Jak zatem dotrzeć z nowymi 
przepisami, z nową wiedzą do kie-
rowców? Jednym ze sposobów mogą 
być telewizyjne programy eduka-
cyjne. Jednakże muszą one być na 
tyle atrakcyjne i interesujące, aby 
treści w nich zawarte były przez 
widzów odbierane. 

Pewnie kontrargumentem będzie 
to, że takie programy już są. Ale czy 
przynoszą właściwe rezultaty? Czy 
kierowcy masowo i z zaciekawie-
niem je oglądają? Może należałoby 
zapraszać do takich programów 
ludzi z branży: instruktorów, egza-
minatorów, policjantów z drogówki, 
autorów zmian w przepisach czy 
nawet zwykłych kierowców. Niech 

każdy opisze dany problem ze swo-
jego punktu widzenia, niech każdy 
podzieli się swoimi doświadczeniami 
w danej kwestii, niech każdy wytłu-
maczy, dlaczego przepis się zmienia, 
co było powodem zmiany i co z tego 
wynika. Może unaocznić, jak było do 
tej pory i jak będzie teraz, dlaczego 
trzeba coś zmienić, coś skreślić, coś 
dodać? To wszystko po to, aby kie-
rowcy nie nabierali przeświadczenia, 
że coś się robi przeciw nim, a nie 
dlatego, żeby służby drogowe mogły 
wystawiać więcej mandatów!

Innym sposobem mogłoby 
być dotarcie do zainteresowanych 
poprzez stacje diagnostyczne, w któ-
rych kierowcy zazwyczaj bywają 
raz w roku. Oprócz obowiązko-
wego przeglądu stanu technicznego 
pojazdu mogliby się dowiedzieć 
czegoś więcej, np. w formie broszury 
informującej o nowościach w prawie 
o ruchu drogowym.

A może by tak wreszcie wykorzy-
stać właściwie komórki bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, utrzymywane 
i finansowane przez wszystkie ośrodki 
egzaminowania w  Polsce. Struktury 
brd skierowane są generalnie do mło-
dzieży, czyli przyszłych kierowców. 
Czy nie można tych struktur użyć do 
kształcenia, już jeżdżących po Polsce 
i  Europie kierowców?

Sposobów dotarcia z wiedzą do 
kierowców może być wiele. Problem 
natomiast leży w tym, aby wreszcie 
zacząć to robić skutecznie. 

Należałoby się też zastanowić, 
czy zdawanie egzaminów na prawo 
jazdy w małych miejscowościach 
ma sens? Czy przypadkiem nie pro-
wadzi to do obniżenia standardów 
szkolenia i wypuszczania na drogi 
kierowców, którzy w sytuacjach 
problematycznych nie umieją podjąć 
właściwej decyzji? To oni, wjeżdża-
jąc do większych aglomeracji, stają 
się zagrożeniem na drodze. Za jakiś 
czas będą stwarzali problemy innym 
kierowcom, również w swojej miej-
scowości. Czy nie będą kontynuować 
“jazdy w kółko po rondzie” jak czynił 
to mój wuj, gdyż nikt ich nie zaznajo-
mił z  nowoczesnymi rozwiązaniami 
komunikacyjnymi na drogach!? 

M.K.
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Posiadanie własnego auta to marzenie każdego młodego kierowcy. 
Kiedy już uda się je zrealizować, przychodzi czas na dopieszczanie 
swojego upragnionego nabytku tak, aby wyróżniał się na tle innych 
maszyn. W tym momencie wielu młodych posiadaczy aut decyduje 
się właśnie na... tuning. Może to wiązać się z  przykrymi konsekwen-
cjami, np. w czasie kontroli drogowej lub podczas wizyty w Okrę-
gowej Stacji Kontroli Pojazdów, nie wspominając już o ewentual-
nej kolizji i wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia OC lub AC. 
O  tym, jak znaleźć „złoty środek” pomiędzy sportowymi zapędami 
a postępowaniem zgodnym literą prawa, postanowiłem porozma-
wiać z Michałem Siwkiem, prezesem Lubelskiego Klubu VW Audi, 
organizatorem wielu ogólnopolskich eventów motoryzacyjnych.

Tuning kontra prawo 
– jak znaleźć „złoty 
środek”?Michał Siwek
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Mateusz Paśkucki: Co to jest tu-
ning - wie chyba każdy, więc na 
wstępie naszej rozmowy zapytam 
Cię o podstawową kwestę - jakie są 
w  ogóle rodzaje tuningu?

Michał Siwek: Rodzajów tuningu 
jest bardzo dużo, zaczynając od 
bardzo znanych takich jak German, 
Rost, Cult, Stance, kończąc na mniej 
znanych typu California style, Resto 
style, VIP, Bipper lub całkiem szalo-
nych jak Vintage, czy Agro tuning. 
Skupmy się jednak na dwóch pod-
stawowych typach, czyli mecha-
niczny i wizualny.

Od czego zacząć naszą przygodę 
z  tuningiem?

Musimy zwrócić uwagę na kilka 
podstawowych aspektów, zarówno 

prawnych, jak i tych pod kątem 
bezpieczeństwa – naszego oraz 
innych uczestników ruchu. Drugą 
sprawą jest to, co chcemy osiąg-
nąć swoim tuningiem – czy ma to 
być auto na pokaz, czy ma to być 
auto typu sleeper, czyli niepozorne 
z wyglądu seryjne auto, dzięki któ-
remu na światłach „wystartujemy” 
jako pierwsi, deklasując głośne auto 
stojące obok i śmiejącego się z nas 
jego kierowcę. Oczywiście można 
połączyć obie te opcje, jednak wiążę 
się to ze sporymi kosztami, trzeba 
też pamiętać o  tym, że łatwo jest 
przekroczyć granicę wytrzymałości 
naszego silnika. Niestety jest to czę-
sta przypadłość młodych kierowców, 
którzy zaczęli pracować, kupili auto 
i pierwsze wypłaty „ładują” właśnie 
w  tuning, starając się zaoszczędzić 
jak najwięcej. Rezygnują wtedy 

z warsztatów i mechaników posiada-
jących wiedzę oraz doświadczenie 
w tej dziedzinie na rzecz tanich chiń-
skich podróbek. Owszem można to 
samemu, na własną odpowiedzial-
ność zamontować i tym samym 
osiągnąć zamierzony efekt, jednakże 
nikt nie da gwarancji na modyfikacje 
tego  typu. Osprzęt „no name” może 
działać długo, ale  równie dobrze 
może zniszczyć auto przy pierw-
szym mocnym testowaniu, dlatego 
warto się zastanowić i  skorzystać 
z  odpowiedniego warsztatu zajmu-
jącego się tuningiem profesjonalnie.

Układ hamulcowy dostosowany 
do osiągów naszego auta jest jed-
nym z  podstawowych elementów 
gwarantujących nam bezpieczeń-
stwo. Na co zatem musimy zwrócić 
szczególną uwagę w tej kwestii?

Przede wszystkim musimy pamiętać 
o tym, aby tuningować auto z głową 
- wszak nie tylko przyspieszenie 
się liczy. Wszystko, co przyspieszy 
- musi się jakoś zatrzymać, zatem 
lepiej zatrzymać się bezpiecznie 
na drodze, a niżeli w rowie, czy 
na przydrożnym drzewie. Jest sze-
reg rzeczy, które wpływają na bez-
pieczny tuning. Dlatego podnosząc 
moc musimy pamiętać, że do okiełz-
nania naszego auta potrzeba przede 
wszystkim sportowego zawieszenia 
oraz układu hamulcowego. O ile 
podniesienie mocy oscylujące w 
granicach 10 czy 15 koni mecha-
nicznych nie rzutuje tak bardzo na 
geometrię i  zachowanie się auta na 
drodze, o tyle powyżej 30-40KM - 
różnica ta jest już zauważalna (czu-
jemy już wyraźnie, że auto zostało 
poddane modyfikacjom). Niektórzy 
twierdzą, że jeśli mają napęd na 
cztery koła to „dadzą sobie radę”. 
Przede wszystkim warto pomyśleć w 
pierwszej kolejności o hamowaniu. 
Auta z napędem na cztery koła mają 
doskonałą trakcję przy starcie, jed-
nak hamują tak samo, jak wszystkie 
inne. Napęd nie pomoże w hamowa-
niu, a auto rozpędzone na torze np. 
do 200km/h bardzo szybko „zago-
tuje” seryjny układ hamulcowy, dla-

prawo

Auto, tuning i młodzi kierowcy.

Tuning – kompromis pomiędzy pragnieniem a prawem.
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tego też wybierając poszczególne 
jego elementy, warto kupić lepszy 
„setup”, z  górnej półki, ponieważ 
za jakiś czas naszej mocy i  tak 
będzie za mało i znów zechcemy 
ją podnieść, więc lepiej być już na 
to przygotowanym. Trzeba jednak 
wiedzieć, że  „sportowe” nie w każ-
dym przypadku musi automatycznie 
oznaczać: „lepsze”. Niektóre z nich 
są, np. znacznie mniej trwałe od 
standardowych, skutecznie działają 
dopiero po rozgrzaniu i przeraźli-
wie hałasują. Kosztują też z reguły 
więcej niż seryjne. Teoretycznie 
wszystkie klocki i tarcze, oficjalnie 
sprzedawane na rynku, muszą być 
homologowane według regulaminu 
ECE R90, określającego wymagania 
dla takich podzespołów. Dlatego 
kupujmy części adekwatnie do tego, 
co chcemy osiągnąć.

Jakich modyfikacji wymaga seryjne 
zawieszenie?

Zawieszenie jest skonstruowane 
tak, aby wytrzymało trochę więk-
sze przeciążenia niż te, które panują 
w  ruchu ulicznym, dlatego przy 
podniesieniu mocy należy rów-
nież wymienić swój „zawias” po to, 
aby auto nie pływało w zakrętach. 
Jeżeli chcemy bezpiecznie i szybko 
pokonać zakręt, auto powinno być 
odpowiednio obniżone i usztyw-
nione, jednak jeżeli dodamy do tego 
wyboje na drogach, to możemy spo-
dziewać się „podskakiwania” auta, 
co nie jest bezpieczne i dość trudne 
do opanowania przez niedoświad-
czonych kierowców. 

Wielu kierowców nie zdaje sobie 
sprawy jak ważnym elementem 
w samochodzie jest ogumienie. 
Chcąc stuningować optycznie swo-
je auto - stosują duże felgi lub za-
kładają dystanse, nie wspominając 
już o tzw. „naciągu” opony na sze-
roką felgę o szerokości np. 10 cali - 
Co o tym myślisz?

Opony i felgi powinny być dobrane 
indywidualnie do każdego auta, 
tak jak zaleca to producent. Istnieją 

oczywiście pierścienie centrujące, 
adaptery, czy dystanse, jednak im 
więcej nałożymy takich akcesoriów, 
tym więcej może się wydarzyć na 
drodze. Jeżeli felga jest spasowana 
do piasty wyłącznie na śrubach, tym 
jest mniejsze prawdopodobieństwo 
niemiłej niespodzianki. Właśnie 
dlatego sportowe auta nie mają ani 
dystansów, ani adapterów, a tym bar-
dziej pierścieni centrujących. Naciąg 
na feldze jest bardzo efektywny, jed-
nak bez odpowiednich umiejętności 
bardzo szybko możemy uszkodzić 
felgę, zahaczając np. o krawężnik, 
co w warunkach miejskich jest bar-
dzo prawdopodobne.

Bardzo często widzę na drogach 
auta z przyciemnionymi szybami. 
Czy jest to bezpieczne i legalne?

Jeżeli chcemy również przyciem-
nić szyby, pamiętajmy o tym, że 
w wielu przypadkach producenci 
fabrycznie przyciemniają szyby, 
więc nałożenie na nie folii o teo-
retycznie dopuszczalnych parame-
trach może w sumie przekroczyć 
tą minimalną dopuszczalną normę 
- za co grozi mandat karny. Polska 
norma branżowa nr BN-76/3626-
07 określa wymagania dla samo-
chodów osobowych w zakresie 
widoczności z  miejsca kierowcy. 
Norma ta mówi, iż niedopusz-
czalne jest ograniczenie pola 
widzenia kierowcy w obrębie kąta 
widzenia 180 stopni. Ministerstwo 
Transportu i Gospodarki Morskiej, 
od 1998 roku, wydało stanowi-
sko, że nie ma przeciwwskazań do 
przyciemniania szyb, z wyjątkiem 

Customowe felgi i opony podkreślają charakter auta.

Tłumik - mała zmiana a brzmienie auta o klasę wyżej!
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szyb z przodu pojazdu, mających 
wpływ na pole widzenia kierowcy 
(czyli szyba przednia czołowa oraz 
boczne szyby przednie).

Zgodnie z obowiązującymi 
normami przepuszczalność światła 
szyb pojazdów powinna wynosić:
– dla szyby przedniej (czołowej) 

minimum 75 %;
– dla szyb nie będących szybami 

przednimi (szyby przednie bocz-
ne lewa i prawa) min.70%;

– dla szyb nie mających wpływu 
na pole widzenia kierowcy (szy-
by tylne boczne: lewa i prawa, 
szyba tylna ogrzewana) dopusz-
cza się wartość przepuszczalno-
ści poniżej 70 %.

Pora wreszcie poruszyć temat spor-
towego układu wydechowego, czyli 
niesamowitej gratki dla miłośników 
motoryzacji, a to oczywiście za 
sprawą niepowtarzalnego rasowe-
go dźwięku... Jakie są dopuszczalne 
normy głośności?

Fajnie zrobiony układ wydechowy 
to piękne sportowe brzmienie auta. 
Szczególnie w autach wyposażonych 
w duże motory, np. 4,2 V8. Spor-
towy wydech to nie tylko dźwięk, 
ale również dodatkowa moc. Jednak 
montowane bardzo często tłumiki 
sportowe, zakończone chromowaną 
końcówką, poza walorami wizu-
alnymi dają jedynie zmianę czę-
stotliwości wydawanego dźwięku. 
Tylko niektóre z nich, dopasowane 
do mocy i pojemności silnika, oraz 
do geometrii całego układu wyde-
chowego, powodują wzrost mocy 
o  kilka procent. Tutaj jednak także 
należy pamiętać o dopuszczalnych 
normach głośności. Norma PN-
-92/S-04051 ustala dopuszczalne 
wartości poziomu hałasu zewnętrz-
nego zarówno podczas jazdy jak 
i  postoju odpowiednio dla silników 
benzynowych: 93dB i dla silników 
wysokoprężnych: 96dB.

Na koniec przejdźmy do aspektów 
prawnych. Jakie problemy możemy 
mieć podczas badania techniczne-
go, kontroli drogowej, czy kolizji?

Tutaj, niestety, nie ma możliwo-
ści wyboru, ponieważ każde auto 
poruszające się po drogach musi 
spełniać ogólne wymogi techniczne 
zapisane w art. 66 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym. Jeżeli mamy 
znajomego na stacji diagnostycz-
nej, to wiadomo, że przegląd tech-

niczny jakoś tam przejdzie. Jednak 
podczas kontroli drogowej może nie 
być już tak łatwo... Wiadomo, że  na 
rynku jest masa podróbek sprze-
dawanych po okazyjnych cenach 
i właśnie takie akcesoria nie mają 
zazwyczaj homologacji. Przerabia-
nie własnego auta bardzo wciąga 
i bardzo kusi do zamontowania cze-
goś nielegalnego, lecz należy wtedy 
pamiętać, że robimy to wyłącznie 
na własną odpowiedzialność. Pod-
czas wypadku, nawet nie z naszej 
winny, łatwiej będzie nam udowod-
nić, że wina leży po naszej stronie. 
Wszystko za sprawą tego, że auto 
nie jest kompletne i nie powinno 
brać udziału w  ruchu drogowym. 
Natomiast podczas kontroli możemy 
zostać ukarani mandatem karnym 
w wysokości do 500 złotych oraz 
możemy zostać pozbawieni dowodu 
rejestracyjnego do czasu przywróce-
nia auta do stanu odpowiadającego 
przepisom. W  bardzo rażących 
przypadkach policjant może również 
zakazać nam dalszej jazdy, dlatego 
nie warto się kłócić w czasie kontroli, 

jeżeli nie znamy dokładnie przepi-
sów. Należy pamiętać, że poruszanie 
się pojazdem z  elementami innymi 
od zalecanych może stanowić pre-
tekst do zmniejszenia lub odmowy 
wypłaty odszkodowania z tytułu AC, 
więc warto o tym pomyśleć przed 
zakupem wybranych części. 

Z jakimi zatem przepisami musimy 
się zapoznać, aby mieć pełną świa-
domość prawną?

Jeżeli zdecydujemy się na tuning 
auta, zapoznajmy się w pierwszej 
kolejności ze stroną prawną art. 66 
ustawy Prawa o ruchu drogowym. 
Przede wszystkim pamiętajmy, 
że ważniejsze od osiągów auta jest 
bezpieczeństwo nasze i innych 
uczestników ruchu. Dlatego nie 
zasłaniajmy sobie pola widzenia 
i nie montujmy najtańszych podze-
społów, bo w najlepszym wypadku 
może się to skończyć awarią auta, 
a w najgorszym możemy mieć na 
sumieniu czyjeś życie. Tuning jest 
dla ludzi, ale nie zapominajmy 
o  zdrowym rozsądku.

Dziękuję za rozmowę.

Autor: Mateusz Paśkucki
Foto: Mateusz Paśkucki 

Zdjęcia wykonane na cyklicznej 
imprezie Lubelskie Klasyki Nocą 

prawo

Przeróbki kierunkowskazów na tzw. USA style są efektowne, lecz niezgodne z prawem.
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prawo jazdy od kuchni

Wśród podręczników nauki 
jazdy samochodem pojawił się 
wyjątkowy – poświęcony tech-
nice i  taktyce. Te umiejętności – 
wymagane od każdego kierowcy, 
także na egzaminie na prawo 
jazdy – w większości pozostają 
dotychczas niezdefiniowane. 
Także w rozporządzeniu w spra-
wie szkolenia kandydatów na kie-
rowców, technika i taktyka jazdy 
są ujęte wyłącznie jako tematy 
szkoleń, bez jakichkolwiek dys-
pozycji. Co gorsza, z obserwacji 
codziennych zachowań polskich 
kierowców wynika, że taktyka 
bezpiecznej jazdy jest większości 
z nas obca, a technika jazdy także 
pozostawia wiele do życzenia. 
Dlatego „Technika i taktyka jazdy 
samochodem” – bogato ilustro-
wany podręcznik podzielony na 
kilkadziesiąt treściwych rozdzia-
łów – ma szansę wypełnić lukę 
w wiedzy na temat bezpiecznej 
jazdy. Dodatkowo zawiera ele-
mentarz jazdy energooszczęd-
nej – ekojazdy oraz podstawowe 
zasady jazdy defensywnej. 

Wprowadza też w tajniki naj-
nowszych systemów wspoma-
gających kierowanie pojazdem 
i rysuje przyszłość pojazdów 
hybrydowych, a także autono-
micznych, nie wymagających 
dotykania kierownicy, bądź 
w  ogóle pobawionych urządzeń 
do sterowania. 

Tomasz Talarczyk, autor 
tej książki, jak i wcześniejszej 
„Bez ryzyka. Trening bezpiecz-
nej jazdy” – wieloletni instruk-
tor doskonalenia techniki jazdy 
i egzaminator na prawo jazdy, 
dziennikarz motoryzacyjny, sku-
piający się na zagadnieniach bez-
piecznej jazdy – systematycznie 
wzbogaca tę zaniedbaną wciąż 
tematykę. Jego podręcznik, adre-
sowany przede wszystkim do 
kierowców, praktyków, będzie 
także pomocny instruktorom 
nauki jazdy oraz egzaminatorom, 
wzbogaci ich wiedzę i zdolności 
zaszczepiania podsta-
wowych zasad bez-
piecznej jazdy kandyda-
tom na kierowców. 

Taktyka jazdy – klucz do 
bezpiecznego kierowania

Technika i taktyka jazdy samochodem;
Tomasz Talarczyk; 
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Tomasz Talarczyk – dziennikarz motoryzacyjny, egzaminator na prawo jazdy, 
popularyzator i trener na polskim gruncie ekojazdy i jazdy defensywnej. 

Swój najnowszy podręcznik bezpiecznej jazdy adresuje nie tylko do instruk-
torów i egzaminatorów na prawo jazdy, ale także do każdego kierowcy, nie-
zależnie od stażu i skali doświadczeń za kierownicą, do kierowcy skłonnego 
doskonalić swoje umiejętności. 

Pomijana w procesie nauczania i egzaminowania taktyka to zdolność jak naj-
wcześniejszego dostrzegania zagrożeń i przeszkód, by móc na nie reagować 
zawczasu, płynnie i skutecznie. Jest ona kluczem do bezpiecznej jazdy. Autor 
zdradza tajniki ekojazdy, podkreśla walory jazdy defensywnej, rysuje również 
nieodległą perspektywę upowszechnienia się pojazdów autonomicznych – 
niewymagających trzymania kierownicy lub w ogóle jej pozbawionych – 
zapewne o wiele bezpieczniejszych. Wierzy jednak, że długo jeszcze będzie-
my czerpać przyjemność z kierowania klasycznym samochodem, dlatego 
warto tę umiejętność doskonalić. 
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OPONYOPONY

Oferowane przez handlarzy starzyzną „prawie nowe” opony to zwykle 
te, których nie chcą już użytkować rozważni kierowcy w Niemczech, 
Holandii czy Wielkiej Brytanii. 

Bieżnik w oponie potrzebny jest wtedy, gdy jezdnia jest mokra. Służy 

do odprowadzania wody i błota pośniegowego z powierzchni styku opony  

z jezdnią. Im głębszy i bardziej rozbudowany bieżnik, tym skuteczniej spełnia 

swoją rolę. I odwrotnie, bieżnik płytki jest zdolny odprowadzić jedynie „małą 

wodę”. Podczas jazdy 90 km/godz. czyli 25 m/s bieżnik opony o szerokości  

175 mm na jezdni pokrytej 3-milimetrową warstwą wody (podczas ulewne-

go deszczu) musi odprowadzić w ciągu jednej sekundy około 10 litrów wody! 

Może to uczynić, kiedy jest prawie nowy i głęboki. Opona z bieżnikiem głębo-

kości 4 mm jest zdolna odprowadzić mniej niż połowę wody, którą „odpompo-

wałaby” opona nowa. 

Im płytszy bieżnik, tym opona bardziej podatna na aquaplaning czyli 
poślizg wodny. 

Wszystkie instrukcje obsługi aut precyzują, jakie powinno być ciśnienie po-

wietrza w oponach na każdej osi. Zwykle opony kół napędzanych powinny być 

bardziej napompowane. Zalecane ciśnienie zapewnia dobrą przyczepność  

i zadowalający komfort jazdy, jako że elastyczne opony stanowią część ukła-

du zawieszenia auta. Prawidłowo napompowana opona ściera się w sposób 

równomierny. Wszystko to przemawia za jak najczęstszym sprawdzaniem ci-

śnienia w oponach i ich dopompowywaniem. 

Warto sprawdzać ciśnienie w oponach co miesiąc lub po przejechaniu 
2000 kilometrów. Opony nie powinny być wtedy rozgrzane, ani jazdą, ani 
wysoką temperaturą zewnętrzną (powyżej 15 stopni Celsjusza). 

Ręka do góry, kto się stosuje do tej dobrej rady? Większość kierowców 

sprawdza ciśnienie w oponach dwa razy do roku, chyba, że któraś z opon 

podejrzanie sflaczała. 
Pamiętajmy, że opona, w której jest 70 procent nominalnego ciśnienia, wy-

gląda „na oko” tak samo, jak ta z prawidłowym ciśnieniem. Zatem jedynym 

obiektywnym przyrządem do sprawdzania ciśnienia jest solidny ciśnienio-

mierz własny lub w godnym zaufania serwisie oponiarskim. 

Niedopompowane opony nie tylko szybciej się zużywają, ale też stawiają 

znacznie większe opory toczenia, co ma wpływ na zużycie paliwa – kierowca 

jest bity po kieszeni dwa razy. 
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Bieżnik musi „odpompować”  
całą wodę pomiędzy jezdnią  
a oponą, w przeciwnym razie  
dojdzie do aquaplaningu

Sprawdzajmy ciśnienie w oponach  
przynajmniej co miesiąc, zaoszczę- 
dzimy na paliwie i opony dłużej 
zachowają dobry bieżnik 

Żeby ciśnienie w oponach było 
prawidłowe, niezbędny jest 
wiarygodny ciśnieniomierz;  
na stacjach paliw niekoniecznie 
takie mają; lepiej odwiedzić 
zaufanego wulkanizatora
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są tylko w nielicznych modelach aut. Coraz popularniejsze natomiast są czuj-

niki cofania, sygnalizujące piskiem bliskość jakiejś przeszkody. To bardzo 

przydatny pomocnik kierowcy.

Jeśli nie możemy sprawdzić sami – gołym okiem, przy pomocy lusterek 

bądź kamery pokazującej widok za tyłem auta – że nie kryje się tam żadna 

przeszkoda, a także, że wycofując się na jezdnię nie zajedziemy komuś dro-

gi, to powinniśmy znaleźć sobie pomocnika – tego wymaga Kodeks drogowy  

i zdrowy rozsądek. 

Skosem do tyłu

Pomocy przy obserwacji drogi może potrzebować nie tylko kierowca cięża-

rówki lub furgonu wycofujący się z ciasnej bramy, ale także auta osobowe-

go wyjeżdżający tyłem na jezdnię, pod kątem mniejszym niż 60 – 70 stopni. 

Słupek „C”, w wielu modelach aut bardzo masywny, praktycznie uniemożliwia 

wgląd w drogę w prawo do tyłu, tym bardziej, jeśli obok parkują inne pojazdy, 

albo rosną drzewa czy stoją słupy. Wtedy nieodzowna jest pomoc albo życzli-

wej osoby z zewnątrz, albo kamery cofania.

Pierwsze metry

Także cofanie po prostej może przysporzyć problemów. Nawet pilnie patrząc 

w lusterka, kierowca nie zobaczy obszaru kryjącego się bezpośrednio za 

krawędzią klapy bagażnika. To (zależnie od modelu auta) może być od kilku  

do kilkunastu metrów niewidocznego toru jazdy. 

Niespodzianki kryją się zwykle na pierwszych kilku metrach drogi 

cofania. 

Sprawdź dookoła

Jak można zminimalizować ryzyko związane z manewrem cofania?

Po pierwsze nie żałuj nóg i tuż przed tym manewrem obejdź auto dookoła,  

zapamiętaj, gdzie są zagrażające krawężniki, słupy latarń, słupki znaków, 

drzewa, kosze na śmieci, gazony na kwiaty, zapadnięte lub wystające stu-

dzienki kanalizacyjne itp. 

Jeśli to tylko możliwe, korzystaj z pomocy pasażerów przy cofaniu. Tu ważna 

uwaga! Pilot powinien tak stanąć, by widział i był widziany przez kierowcę. Zda-

rza się, że w wyniku wzajemnej nieudolności kierowca potrąca pilota… 

Coraz więcej aut  

jest wyposażonych  

w kamery cofania; 

mogą pokazać 

„trajektorię” wjazdu 

przy danym skręcie 

kierownicy

Niektóre kamery mają 

zdolność widzenia na 

boki przy wyjeżdżaniu  

z parkingu, w ten 

sposób minimalizują 

ryzyko zajechania 

komuś drogi przy 

włączaniu się do ruchu

Kierując nisko 

zawieszonym  

autem ze spojlerami,  

trzeba pamiętać  

o przeszkodach, 

które mogą się  

okazać nie do 

pokonania, 

jak choćby wysoki 

krawężnik
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W szczycie i na wyjściu

Jeżeli znasz przebieg zakrętu i wiesz, gdzie jest jego środek, nazywany przez 

automobilistów szczytem, jedź tak, żebyś na szczycie znalazł się jak najbli-

żej środka jezdni (skręcając w lewo), lub prawej krawędzi jezdni (skręcając  

w prawo); od tego miejsca możesz zacząć przyspieszać – o ile oczywiście ten 

łuk nie przechodzi w następny – i prostować kierownicę tak, by zminimalizo-

wać siłę odśrodkową i wykorzystać całą szerokość pasa ruchu. 

Zakręty bywają różne – regularne, prostujące się na wyjściu i zacieśnia-

jące, albo przechodzące w kolejny zakręt, w tę samą bądź przeciwną stronę.  

Jeśli nie wiesz, co jest dalej, musisz jechać z marginesem przyczepności  

i prędkość dostosować do granicy widoczności. 

Kierowcy rajdowi mawiają, że w każdy zakręt można wjechać z dowolną 

prędkością. Ale wyjechać uda się tylko, gdy siła odśrodkowa nie wyrzuciła 

pojazdu z drogi. Mają swoje sposoby, by utrzymać się na jezdni, powodując 

kontrolowane poślizgi kół tylnej osi i przezwyciężając siłę odśrodkową. 

Oczywiście kierowca na drodze publicznej nie może stosować taktyki  

i techniki jazdy rajdowej. 

Nie ścinaj

Jadąc publiczną drogą nie ścinaj zakrętów, nie wjeżdżaj na pas ruchu dla 

przeciwnego kierunku. W szczególności nie możesz tego robić na zakrętach 

zasłoniętych. Musisz się liczyć z tym, że ktoś z przeciwka może jednak ściąć 

Zbliżając się  
do niewidocznego 

zakrętu w prawo, 

trzymaj się linii 

środkowej jezdni, 

więcej zobaczysz, 

szybciej ciebie 
zobaczą  
i pokonasz zakręt  

po łagodniejszym  

łuku

Gdy zbliżasz się  

do zasłoniętego 

drzewami zakrętu  

w lewo, trzymaj się 

jak najbliżej prawego 

pobocza – dzięki temu 

dalej wejrzysz  
w zakręt i pokonasz go  

po łagodniejszym 

łuku
Jadąc zbyt blisko 

prawej krawędzi 

jezdni przed 
zasłoniętym zakrętem 

w prawo, ograniczasz 

pole swojego widzenia  

i będziesz zmuszony 

pokonać ten zakręt  

po ciaśniejszym łuku

Jeżeli jedziesz zbyt 

blisko środka jezdni, 

mniej widzisz, 
później zostaniesz 

dostrzeżony przez 

kierowcę pojazdu 

zbliżającego się  

z drugiej strony 

zakrętu i będziesz 

zmuszony pokonywać 

ten zakręt po 
ciaśniejszym łuku

20
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Miłosz Hoffmann



26 bezpieczny kierowca nr 2 (19) 2017

prawo jazdy od kuchni

Pewna historia
Zanim zagłębię się w wyjaśnienia, 
opowiem pewną historię, która zda-
rzyła się na corocznych warsztatach 
dla instruktorów. Zainicjowałem 
tam dyskusję na temat przekładanki 
- jednej z technik prowadzenia 
pojazdu. Przedstawiłem technikę, 
którą jednocześnie sam stosuję 
i  uczę swoich kursantów. Prawie 
wszyscy uczestnicy spotkania zgo-
dzili się z moją koncepcją. Niestety, 
znalazł się jeden z kolegów, który 
zdecydowanie się ze mną nie zgo-
dził. Wymiana zdań trwała kilka 
minut. Nie znaleźliśmy porozumie-
nia i zakończyliśmy konwersację. 
Następnego dnia spotkaliśmy się 

na placu manewrowym. Wpadł mi 
wtedy do głowy pomysł sprawdze-
nia naszych koncepcji w  praktyce. 
Wsiedliśmy do samochodu. Ja siad-
łem za kierownicę, on siadł obok. 
Zrobiłem trzy ósemki. Następnie 
zamieniliśmy się miejscami i on 
przejechał trzy ósemki. Okazało się, 
że jeździmy tak samo, ale inaczej 
o tym mówimy. Stosujemy słowa, 
mające inne znaczenie dla każdego 
z nas i dlatego nie rozumiemy się.
Nie jest to przypadek odosobniony. 
Gdy poruszamy w gronie instruk-
torów zagadnienia dotyczące tech-
niki jazdy, to sytuacja się powtarza. 
Mamy, jako środowisko, problemy 
w komunikacji, w zakresie techniki 

jazdy. Istnieje potrzeba i koniecz-
ność usystematyzowania pojęć, któ-
rych używamy w szkoleniu. 

Mija już ponad pięć lat od 
momentu, gdy postanowiłem zmie-
rzyć się z tym problemem. Pracę 
rozpocząłem od odpowiedzi na 
pytanie, co powinniśmy rozumieć 
pod pojęciem technika jazdy.

Technika jazdy
Pojęcie to musi odnosić się do 
czynności, które wykonuje kie-
rowca w czasie jazdy. Wiele z nich 
kierowcy wykonują identycznie, 
nieraz podobnie. Ale bywa też tak, 
że  odbywa się to trochę inaczej lub 
w sposób całkowicie odmienny. 

Pytam często swoich kolegów, jak rozumieją pojęcie technika jaz-
dy. Zazwyczaj każdy ochoczo rozpoczyna wypowiedź i milknie. 
Zaczyna wątpić w wypowiedziane słowa, a towarzyszy temu zakło-
potanie. Polecam, aby każdy, kto czyta ten artykuł spróbował w tym 
momencie znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Słuchający nie rozumie mówiącego, 
gdy mowa o technice jazdy
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Zwykle w takich sytuacjach 
spieramy się i nie potrafimy znaleźć 
porozumienia. Stosowana przez 
każdego człowieka technika staje 
się jego przyzwyczajeniem. Pod-
świadomie nie dopuszczamy moż-
liwości dokonania zmian. U nas, 
instruktorów, też drzemią przyzwy-
czajenia i twierdzimy, że wszystko 
wiemy najlepiej i stosujemy prawid-
łową technikę. Pada pytanie: - jak 
my, instruktorzy mamy się nauczyć 
porozumiewania pomiędzy sobą, 
skoro tak twardo trwamy przy swo-
ich przekonaniach.

Załóżmy, że jesteśmy świad-
kami rozmowy dwóch fachowców, 
prezentujących inne poglądy na 
temat stosowanej techniki w jakimś 
manewrze. Stańmy się na chwilę 
arbitrami. Nie możemy oceniać, 
która z opisanych czynności jest 
nam bliższa. Musimy usystematyzo-
wać rozumowanie i przyjąć pewne 
kryteria dokonywania oceny. 

Trzy kryteria
Przyjmijmy, że oceny będziemy doko-
nywać na podstawie trzech kryteriów.

Pierwsze kryterium odnosi 
się do człowieka. Kierowca musi 
obserwować drogę, posługiwać się 
rękoma i nogami, musi planować 
i  analizować zagrożenia oraz wyko-
nywać wiele innych czynności. Do 
tego dochodzi ergonomia ruchów. 
Możemy powiedzieć, że pierwszym 
kryterium dokonania oceny będzie 
określenie możliwości człowieka.

Drugie kryterium oceny będzie 
odnosić się do pojazdu. Musimy 
znać zasadę działania jego przy-
rządów,  możliwości i ograniczenia. 
Przy różnych czynnościach, w różny 
sposób, wykorzystujemy możliwo-
ści auta, umiejętnie je dobierając. 
To kryterium nazwiemy możliwoś-
ciami pojazdu.

Trzecie kryterium będzie odno-
sić się do sytuacji na drodze. W tym 
przypadku najprostszym określe-
niem kryterium będzie odniesienia 
się do przepisów ruchu drogowego.

Chcąc oceniać czynności musimy 
analizować je w odniesieniu do:
- możliwości człowieka
- możliwości pojazdu
- przepisów ruchu drogowego

Analizując każdą czynność 
wykonywaną przez kierującego, 
trzeba uwzględnić wszystkie trzy 
kryteria, a nie tylko jedno. Zdarzają 
się konflikty, w których trzeba zde-
cydować, które kryterium staje się 
wiodące o w wyborze techniki. 

Najprostszym są przepisy ruchu 
drogowego. Należy, według nich, 
uwzględnić warunki panujące na 
drodze. Dokonanie oceny jest pro-
ste, więc je pominę i powrócimy 
do niego, gdy będziemy omawiać 
poszczególne manewry. Już trochę 
gorzej jest z możliwościami pojaz-

dów. Tu krąży wiele mitów wypo-
wiadanych przez laików, ale skala 
problemu jest do opanowania. 
Najgorzej jest z oceną możliwości 
człowieka. Budowa ciała ludzkiego 
i ergonomia ruchów, to już większy 
problem. Zasady funkcjonowania 
wzroku, jego możliwości i niedosko-
nałości są tematem kluczowym. Jed-
nak najtrudniejsza jest psychologia. 
W tym zakresie będzie najwięcej 
pytań i wątpliwości.

Przez lata nikomu nie udało 
się stworzyć czytelnego programu 
nauczania, pomimo najszczerszych 
intencji autorów. Wszystkie one koń-
czyły się opisywaniem manewrów, 
odnoszących się do konkretnej sytu-
acji. Brakuje w nich odniesienia do 
psychologii. 

Umiejętności
Musimy zaprzestać nauczania 
zadań egzaminacyjnych i rozpo-
cząć uczyć umiejętności, które 
wykorzystujemy w manewrach 
wykonywanych na drodze. Wyma-
gać to będzie ogromnej pracy okre-
ślającej listę umiejętności potrzeb-
nych kandydatowi na kierowcę. 
Na początek proponuję stworzenie 
podziału wykonywanych czynności 
na umiejętności i  manewry. Dodat-
kowo umiejętności podzielimy 
na umiejętności proste i złożone. 
Podział ten uwzględnia fizjologię 
człowieka oraz psychologię. W ten 
sposób będziemy mogli mówić 
o spisie umiejętności, które powi-
nien posiada kandydat na kierowcę. 
Te same umiejętności występują 
w wielu manewrach, więc nie ma 
potrzeby opisywać ich wielokrotnie. 
O zasadach tworzenia takich pojęć 
będę pisał w następnym artykule.

Zanim dojdziemy do pojęć okre-
ślających umiejętności, to musimy 
rozpocząć poszukiwania zachowań 
podobnych, występujących w nor-
malnym życiu. Uczenie się nowych 
zachowań jest trudne i zabiera wię-
cej czasu. Łatwiej jest nam znaleźć  
przykłady z życia codziennego 
i  dostosować je do jazdy samocho-
dem. Szereg umiejętności kandydat 
na kierowcę ma już w sobie i sta-
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rajmy się je w procesie szkolenia 
wykorzystywać. Wiem z praktyki, 
że gdy odwołuję się do posiadanych 
przez kursanta umiejętności, to pro-
ces szkolenia staje się prostszy i sku-
teczniejszy. 

Manewr
Doszliśmy do momentu, gdy 
wiemy, jak opisać dowolny 
manewr, który wykorzystuje kilka 
umiejętności. Musimy zweryfi-
kować go względem opisanych 
wcześniej trzech kryteriów. 

Gdy chcemy określić możli-
wości człowieka, musimy sięgnąć 
po wiedzę z psychologii i fizjolo-
gii człowieka. Musimy wiedzieć, 
jakie niedoskonałości ma wzrok 
człowieka i jak należy je kompen-
sować. Jak reagujemy na bodźce 
i jak koncentrujemy uwagę. Wie-
dzy tej obecnie brak w środowisku 
instruktorów, a od niej zależy nasze 
szkolenie.

Podobnie jest z możliwościami 
pojazdu. 

Zadam proste pytanie: Dla-
czego łącznik pomiędzy obwodem 
zewnętrznym, a środkiem kierow-
nicy w samochodach wszystkich 
marek znajduje się w tym samym 
miejscu?  Skoro wszyscy produ-
cenci samochodów stosują go 
w tym samym miejscu, to może kie-
rują się jakaś prawidłowością. Albo 
inne pytanie: dlaczego w każdym 
samochodzie producenci stosują 

skok jałowy pedału hamulca. Skok 
jałowy opóźnia działania hamul-
ców. Mimo, że spowolnienie jest 
niewielkie, to jednak występuje. 
Musimy poznać powód, dla którego 
wszyscy producenci tak robią.

Chcąc określić możliwo-
ści człowieka i pojazdu 
konieczne jest zgromadze-
nie ogromnej wiedzy. Nie-
stety, nie występuje ona w 
podręcznikach do nauki 
jazdy i nie doszukamy się 
jej w obecnych programach 
szkolenia i egzaminowania.

Mimo, że określenie 
wspomnianych kryteriów 
pozwala nam na opisywanie 
czynności wykonywanych 
przez kierowcę, to musimy 
wiedzieć, co nazwiemy 
umiejętnością, a co mane-
wrem. Potrzebny jest nam 
jeszcze klucz tworzenia 
i opisywania umiejętności 

oraz manewrów. Klucz ten również 
przedstawię w następnym artykule.

Gdy zdołamy zdefiniować więk-
szość umiejętności wykonywanych 
przez kierowcę, to zaczniemy się 
rozumieć. Możemy wymieniać się 
argumentami w sposób uporządko-
wany. Będziemy mogli dopuszczać 
różne sposoby wykonywania czyn-
ności. Generalnie zaczniemy kon-
struktywnie rozmawiać.

Nikt nie ma patentu na mądrość. 
W wielu dziedzinach nauki ludzie 
publikują swoje odkrycia i dokona-
nia. Chciałbym, aby w nauce jazdy 
również pojawili się ludzie, którzy 
chcą się podzielić swoimi doświad-
czeniami i odkryciami.

Myślę, że będzie to przełom. 
Powstanie nowa dziedzina nauki. 
Zaczniemy się rozumieć. Jest tu 
miejsce dla każdego, kto chce zostać 
fachowcem i dobrze wykonywać 
zawód instruktora nauki jazdy.

Socjologia mówi, że każda 
nauka zaczyna się od zdefiniowa-
nia pojęć podstawowych, wystę-
pujących w jej obrębie. Elektronik 
wie, co to tranzystor, cewka i opor-
nik. Mechanik wie, co to kątownik, 
ceownik i  płaskownik. W nauce 
jazdy nikt nie wie, co ma nazwać 
umiejętnością lub manewrem. Do 
czasu, gdy nie określimy tych pojęć, 
będziemy stać w miejscu. 

Każdy spór dotyczący techniki 
jazdy powinien być rozpatrywany 
i analizowany z uwzględnieniem tych 
trzech kryteriów. Trzymając się tej 
zasady możemy z łatwością tworzyć 
program szkolenia i egzaminowania. 
Jeżeli nie uzupełnimy wiedzy z psy-
chologii, możemy pisać programy 
nauczania w nieskończoność. 

Jarosław Błachnio, 
instruktor nauki jazdy, Warszawa.

Łącznik kierownicy – zawsze w tym samym miejscu.

Manewr – jednoczesna obserwacja drogi i otoczenia, ruch kierownicą , dźwignią biegów 
oraz pedałami.
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W ostatnim czasie spotkałem się 
z niecodziennym przypadkiem 
wypadku na placu budowy, w któ-
rym ucierpiał pracownik. Zdarze-
nie miało miejsce w 2005 roku, zaś 
poszkodowany do dziś dochodzi 
swoich praw do odszkodowania. 
Istotą zdarzenia było niewłaściwe 
wykorzystanie koparko-ładowarki 
pracującej na placu budowy. Pełno-
mocnik poszkodowanego (powoda), 
w trakcie rozprawy podniósł, 
że  posiadacz koparko-ładowarki 
jako pojazdu, powinien posiadać 
obowiązkowe ubezpieczenie komu-
nikacyjne, którego nie posiadał. Poja-
wiło się więc naturalne pytanie czy 
istotnie posiadacz takiej koparko-
-ładowarki podlega ustawie o ubez-
pieczeniach obowiązkowych?

Analiza zgromadzonego mate-
riału dowodowego pozwoliła ustalić, 
że według stanu na dzień wypadku 
koparko-ładowarkę można było 
zakwalifikować jako pojazd. Zgodnie 

z definicją pojazdu, zawartą w  usta-
wie prawo o ruchu, przez pojazd 
należy rozumieć środek transportu 
przeznaczony do poruszania się po 
drodze oraz maszynę lub urządze-
nie do tego przystosowane. Zgod-
nie z wykładnią językową maszyną 
jest urządzenie zawierające mecha-
nizm lub zespół współdziałających 
mechanizmów, służące do prze-
twarzania energii albo do wykony-
wania określonej pracy. Należało 
więc stwierdzić, że koparko-łado-
warka jest takim właśnie urządze-
niem, gdyż jej podstawową funkcją 
(celem) jest wykonywanie określonej 
pracy. Środek transportu utożsamiać 
należy natomiast ze środkiem loko-
mocji, służącym do przewozu ludzi 
lub ładunków. Koparka nie jest więc 
środkiem transportu. Pojazdem, 
zgodnie z  definicją ustawową, może 
być więc zarówno środek trans-
portu, jak również maszyna oraz 
urządzenie. W przypadku koparko-

-ładowarki można było rozważać 
jedynie możliwość zaklasyfikowania 
jej jako maszyny przystosowanej do 
poruszania się po drodze, z  uwagi 
na fakt spełniania przez nią ogólnych 
wymagań wyrażonych w art. 66 
ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Przyjmując, że budowa i  wyposa-
żenie zapewnia bezpieczne poru-
szanie się po drogach, maszynę taką 
można uznać za pojazd w rozu-
mieniu ustawy. Dodatkowo uznać 
należało także, za pojazd silnikowy 
z uwagi na fakt, że wyposażony był 
w silnik wysokoprężny. Wykluczy-
łem natomiast możliwość zakwa-
lifikowania tej koparko-ładowarki 
jako pojazdu samochodowego, 
ponieważ konstrukcja uniemożli-
wiała jazdę z prędkością przekra-
czającą 25 km/h, co jest wymogiem 
ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
W  analogiczny sposób wykluczy-
łem możliwość, aby maszyna ta 
była pojazdem wolnobieżnym lub 

Koparko-ładowarka a ubezpieczenie OC
Czy koparko-ładowarka podlega obowiązkowym ubezpieczeniom 
komunikacyjnym?
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ciągnikiem rolniczym, nie spełniała 
bowiem określonych warunków 
technicznych, zarówno pod wzglę-
dem wyposażenia, oznakowania, 
jak również cech identyfikacyjnych 
dla tej grupy pojazdów. W natu-
ralny sposób możliwość zakwalifi-
kowania tej maszyny, jako motoro-
wer lub przyczepa została również 
wyeliminowana. W ostatecznym 
rozrachunku okazało się, że owa 
koparko-ładowarka może być jedy-
nie pojazdem, a nawet pojazdem 
silnikowym, w rozumieniu ustawy 
Prawo o ruchu drogowym. Pozostało 
więc do ustalenia czy takie zakwa-
lifikowanie maszyny budowlanej 
daje podstawy do uznania, że jej 
posiadacz podlega obowiązkowym 
ubezpieczeniom komunikacyjnym. 
Tutaj pomocna okazała się definicja 
pojazdu mechanicznego zawarta 
w ustawie o ubezpieczeniach obo-

wiązkowych, w myśl której takie 
pojazdy podlegają obowiązko-
wym ubezpieczeniom. Zgodnie ze 
wspomnianą definicją przez pojazd 
mechaniczny rozumieć należy:
a. pojazd samochodowy, ciągnik 

rolniczy, motorower i przyczepę 
określone w przepisach ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym,

b. pojazd wolnobieżny w rozumie-
niu przepisów ustawy – Prawo 
o  ruchu  drogowym (…) 
W tym momencie jasne stało 

się, że samo uznanie danego urzą-
dzenia za pojazd, a nawet za pojazd 
silnikowy nie jest wystarczającym 
argumentem, aby uznać, że jego 
posiadacz automatycznie podlega 
obowiązkowym ubezpieczeniom 
komunikacyjnym. Jedynie posiadacz 
pojazdu samochodowego, ciągnika 
rolniczego, motoroweru i  przyczepy 
oraz pojazdów wolnobieżnych pod-

lega takim ubezpieczeniom (z  pew-
nymi wyjątkami). Bezsprzecznie 
uznać należało, że posiadacz tego 
typu koparko-ładowarki nie podlega 
obowiązkowym ubezpieczeniom 
komunikacyjnym. Znane są nato-
miast przypadki, na które powoły-
wał się powód, że odszkodowania 
w analogicznych sprawach były jed-
nak wypłacane w ramach ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadacza takiego pojazdu. Pod-
kreślenia wymaga jednak fakt, że nie 
każde ubezpieczenie odpowiedzial-
ności cywilnej posiadacza pojazdu 
utożsamiać należy z  ubezpiecze-
niem obowiązkowym. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby umowa dobro-
wolnego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej została zawarta 
z ubezpieczycielem nawet w sytu-
acji braku obowiązku ustawowego. 

Jacek Łęgocki

prawo jazdy od kuchni

Kodeks drogowy
z komentarzem

Wydawnictwo „Liwona”; Warszawa 2017

Publikacja Kodeks drogowy porządkuje i przybliża niejednokrotnie za-
wiłe treści prawa o ruchu drogowym. Wyjaśnia wątpliwości pomocne 
w zrozumieniu przepisów prawa, wyroków sądów, jak również objaś-
nień, komentarzy ekspertów i specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Dodatkowo zamieszczone w książce zdjęcia, rysun-
ki, tabele wizualizują trudne zagadnienia i pomagają w ich interpreta-
cji. Kodeks pomoże w znalezieniu odpowiedzi na większość trudnych 
pytań z zakresu prawa o ruchu drogowym.

REKLAMA

Ostatnio coraz częściej są wykorzystywane znaki drogowe świetlne  o tzw. zmiennej treści. Ich zaletą jest to, że w zależności od rzeczywistej sytuacji (aktualnej potrzeby) na drodze, mogą zmienić swoją „treść” na ostrzeżenie, zakaz, nakaz lub informację. W ten sposób kierujący pojaz-dem ma aktualną informację o stanie drogi lub sytuacji na niej. Dodat-kową cechą, która wyróżnia te znaki jest większe prawdopodobieństwo ich zauważenia przez uczestników ruchu, z tego względu na „świetlność” treści na znaku. Znaki świetlne o zmiennej treści są umieszczane przede wszystkim na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie ze względu na prędkość poruszających się pojazdów ważna jest rzeczywista i szybka informacja dla kierujących. 
Art. 8. 

1.  Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub po-stoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2.

strzałka kierunkowa na wprost

przejście dla pieszych

strzałka kierunkowa do skręcania

przejazd dla rowerzystów

strzałka kierunkowa do skręcania

linia bezwzględnego zatrzymania - stop

strzałka naprowadzająca

linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
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sygnalizator ogólny z sygnałami do kierowania ruchem

sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchusygnalizator z sygnałami dla pieszychsygnalizator z sygnałami dla pieszych
sygnalizator z sygnałem nakazującym opuszczenie pasa ruchu

sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałkąsygnalizator kierunkowy

G-1a G-1b G-1c G-1d G-1e G-1fsłupki wskaźnikowe 
po prawej stronie jezdni

słupki wskaźnikowe 
po lewej stronie jezdni

G-2
sieć pod napięciem

G-3 G-4krzyż św. Andrzeja przed  przejazdem kolejowym  
jednotorowym

krzyż św. Andrzeja przed  przejazdem kolejowym  
wielotorowym

P-8a P-8b P-8c P-9strzałka kierunkowa 
na wprost

strzałka kierunkowa 
do skręcania

strzałka kierunko-
wa do skręcania

strzałka 
naprowadzająca

P-12 P-13
 linia  

bezwzględnego  
zatrzymania –  

stop

linia  
warunkowego  
zatrzymania  

złożona  
z trójkątów

P-14
linia  

warunkowego  
zatrzymania  

złożona  
z prostokątów

P-10 P-11
przejście  

dla pieszych
przejazd  

dla rowerzystów

S-1 S-2 S-3sygnalizator ogólny z sygnałami do kierowania 
ruchem

sygnalizator z sygnałem  dopuszczającym skręcanie  w kierunku wskazanym strzałką

sygnalizator kierunkowy

S-4 S-5 S-6 S-7sygnalizator 
z sygnałami  

dla pasów ruchu

sygnalizator 
z sygnałami 
dla pieszych

sygnalizator 
z sygnałami 

dla rowerzystów

sygnalizator z sygnałem nakazującym opuszcza-
nie pasa ruchu

 znaki poziome, np.: 

 znaki dodatkowe (pionowe), np.:
 sygnalizacja świetlna:

Istota tej zmiany w odniesieniu do rowerów polega na tym, że przepisy 
o znakach i sygnałach drogowych odnoszą się przede wszystkim do ro-
weru w sensie ogólnym, a nie roweru jednośladowego. Przykładem może 
być znak C-13 „droga dla rowerów”, który oznacza drogę przeznaczoną 
dla kierujących rowerami, którzy są obowiązani do korzystania z tej 
drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają 
się lub zamierzają skręcić. Nakaz wyrażony znakiem C-13 obowiązuje 
do odwołania albo do umieszczenia znaku B-1, B-9, C-16, D-40 albo 
do najbliższego skrzyżowania. Drogę dla rowerów odwołuje znak C-13a 
„koniec drogi dla rowerów”. 

Ponadto prawodawca „zalegalizował” niejako poruszanie się jezdnią 
(drogą) jednokierunkową „pod prąd”. Polega to na tym, że jeśli warunki 
ruchu na to pozwalają zarządca drogi pod znakiem B-2 „zakaz wjazdu” 
może zastosować tabliczkę z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem 
roweru. Oznaczać to będzie, że zakaz wjazdu nie dotyczy rowerów. Tym 
samym rowerzysta będzie mógł wjechać na jezdnię jednokierunkową 
pod prąd i poruszać się w tym kierunku. Dla porządku, rowerzysta nie 
będzie musiał stosować się również do znaków B-21 „zakaz skręcania 

w lewo” i B-22 „zakaz skręcania w prawo” oraz C-1 „nakaz jazdy w prawo 
przed znakiem”, C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem”, C-3 „nakaz jazdy 
w lewo przed znakiem”, C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem”, C-5 „nakaz 
jazdy prosto”, C-6 „nakaz jazdy prosto lub w prawo”, C-7 „nakaz jazdy pro-
sto lub w lewo”, C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo”, C-9 „nakaz jazdy 
z prawej strony znaku”, C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku” – jeśli 
pod tymi znakami będzie tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z sym-
bolem roweru albo z napisem „roweru”. To samo dotyczy znaków D-4a 
„droga bez przejazdu”, D-4b „wjazd na drogę bez przejazdu”. Prawodawca 
zezwolił również na korzystanie przez rowerzystów z pasa ruchu dla auto-
busów, jeśli pod znakiem D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub 
D-12 „pas ruchu dla autobusów” zarządca drogi umieści odpowiednie 
tabliczki. 

3.  Kierujący rowerem powinien korzystać w pierwszej kolejności z drogi 
dla rowerów (znak C-13 „droga dla rowerów”) oraz drogi dla rowerów 
i pieszych, której znak stanowi połączenie symboli znaków C-13 i C-16 
„droga dla pieszych” na jednej tarczy. Alternatywną częścią drogi do drogi 
dla rowerów, z której rowerzysta powinien korzystać – jest pas ruchu dla 
rowerów, który często łączy się ze śluzą dla rowerów przed skrzyżowa-
niem. Na jezdni jednokierunkowej pas ruchu jest oznaczony znakiem 
pionowym F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów” oraz poziomym 
P-23 „rower”. Zastosowane w przepisie wyrażenie „jeśli są one wyzna-
czone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić” należy 
utożsamiać z zasadą ruchu prawostronnego. Jeśli zatem poruszamy się 
rowerem w danym kierunku (prawą stroną drogi, ulicy, jezdni), to obo-
wiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów 
będzie wtedy, gdy będą one położone po prawej stronie39. 

39  Por. treść art. 1 lit. z Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 
1968 r. 
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droga dla rowerów koniec drogi dla rowerów

droga dla pieszych koniec drogi dla pieszych

pas ruchu dla określonych pojazdów

rower
C-16C-19 P-23

droga dla pieszychpas ruchu 
dla określonych 

pojazdów

rower
C-16a

koniec drogi 
dla pieszych

Sygnalizator S-1a 
„sygnalizator 
z sygnałami 
dla kierujących 
rowerami”.

Sygnalizator S-1b 
„sygnalizator 
kierunkowy 
z sygnałami 
dla kierujących 
rowerami”. 

C-13 C-13a
droga dla rowerów koniec drogi dla rowerów

Ostatnio coraz częściej są wykorzystywane znaki drogowe świetlneo tzw. zmiennej treści. Ich zaletą jest to, że w zależności od rzeczywistej sytuacji (aktualnej potrzeby) na drodze, mogą zmienić swoją „treść” na ostrzeżenie, zakaz, nakaz lub informację. W ten sposób kierujący pojaz-dem ma aktualną informację o stanie drogi lub sytuacji na niej. Dodat-kową cechą, która wyróżnia te znaki jest większe prawdopodobieństwo ich zauważenia przez uczestników ruchu, z tego względu na „świetlność” treści na znaku. Znaki świetlne o zmiennej treści są umieszczane przede wszystkim na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie ze względu na prędkość poruszających się pojazdów ważna jest rzeczywista i szybka 

Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub po-stoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2.
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S-3
dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką

sygnalizator kierunkowy

S-7

dla rowerzystów

sygnalizator z sygnałem
nakazującym opuszcza-

nie pasa ruchu

Istota tej zmiany w odniesieniu do rowerów polega na tym, że przepisy 
o znakach i sygnałach drogowych odnoszą się przede wszystkim do ro-
weru w sensie ogólnym, a nie roweru jednośladowego. Przykładem może 
być znak C-13 „droga dla rowerów”, który oznacza drogę przeznaczoną 
dla kierujących rowerami, którzy są obowiązani do korzystania z tej 
drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają 
się lub zamierzają skręcić. Nakaz wyrażony znakiem C-13 obowiązuje 
do odwołania albo do umieszczenia znaku B-1, B-9, C-16, D-40 albo 
do najbliższego skrzyżowania. Drogę dla rowerów odwołuje znak C-13a 
„koniec drogi dla rowerów”. 

Ponadto prawodawca „zalegalizował” niejako poruszanie się jezdnią 
(drogą) jednokierunkową „pod prąd”. Polega to na tym, że jeśli warunki 
ruchu na to pozwalają zarządca drogi pod znakiem B-2 „zakaz wjazdu” 
może zastosować tabliczkę z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem 
roweru. Oznaczać to będzie, że zakaz wjazdu nie dotyczy rowerów. Tym 
samym rowerzysta będzie mógł wjechać na jezdnię jednokierunkową 
pod prąd i poruszać się w tym kierunku. Dla porządku, rowerzysta nie 
będzie musiał stosować się również do znaków B-21 „zakaz skręcania 
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Sygnalizator S-1a 
„sygnalizator 
z sygnałami 
dla kierujących 
rowerami”.

Sygnalizator S-1b 
„sygnalizator 
kierunkowy 
z sygnałami 
dla kierujących 
rowerami”. 

C-13 C-13a
droga dla rowerów koniec drogi dla rowerów

w sytuacji, gdy wykonanie manewru nie wymagało wjazdu na pas ruchu 
przeznaczony dla kierunku przeciwnego, przykładowo na drogach dwu-
jezdniowych. Obowiązek ten wynika z zasady ruchu prawostronnego  
i obowiązku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

3.  Nałożono również obowiązki na wyprzedzanego uczestnika ruchu. Nie 
może on utrudniać wykonania tego manewru. Powinien on powstrzy-
mać się od zwiększania prędkości w trakcie i bezpośrednio po zakończe-
niu wyprzedzania. Dodatkowo wyprzedzanym kierującym pojazdami 
wolno poruszającymi się tj. ciągnikami rolniczymi, pojazdami wolno-
bieżnymi jak również pojazdami bez silnika (np. rowery czy też pojazdy 
zaprzęgowe), nakazano zjechanie jak najbardziej na prawo.

4.  Obowiązuje zasada wyprzedzania z lewej strony, z wyłączeniem sytuacji, 
gdy pojazd lub uczestnik ruchu, którego zamierzamy wyprzedzić, sygna-
lizuje zamiar skręcenia w lewo, wtedy z oczywistych względów bezpie-
czeństwa manewr ten należy wykonać ze strony przeciwnej. Z prawej 
strony mamy również obowiązek wyprzedzać pojazd szynowy – nie doty-
czy to sytuacji, gdy organizacja ruchu uniemożliwia wykonanie manewru  
w taki sposób, przykładowo, gdy torowisko zostało odseparowane od 
jezdni i przebiega po jej prawej stronie. Pojazd szynowy możemy wyjąt-
kowo wyprzedzić z lewej strony również na jezdniach jednokierunko-
wych, choć w praktyce z taką organizacją ruchu nie spotkamy się często. 

5.  Odstąpienie od zasady wyprzedzania lewostronnego dopuszczalne jest 
na jezdni jednokierunkowej. Na jezdni dwukierunkowej jest to możliwe, 
jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy 
pasy ruchu poza obszarem zabudowanym, przeznaczone są do jazdy  
w tym samym kierunku. Co istotne, aby przepis ten miał zastosowanie, 
na każdej ze wskazanych jezdni, pasy ruchu muszą być wyznaczone.  
W odniesieniu do jezdni jednokierunkowej oznacza to, że musi ona 
mieć co najmniej dwa wyznaczone pasy ruchu. 6.  Zabroniono wyprzedzania pojazdu silnikowego (nie dotyczy motoroweru 

i pojazdu szynowego) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia oraz 
na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi (przykładowo A-1 „nie-
bezpieczny zakręt w prawo”). Wyprzedzanie w takich miejscach będzie 
jednak dopuszczalne z lewej strony na jezdni jednokierunkowej, na któ-
rej nie występuje ryzyko kolizji z nadjeżdżającym z przeciwka pojazdem,  
a także na jezdni dwukierunkowej, na odcinku z wyznaczonymi pasami 
ruchu pod warunkiem, że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przezna-
czoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to zabro-
nione znakami na jezdni, przykładowo znak P-4 (linia podwójna ciągła). 

Co istotne, w przypadku jezdni jednokierunkowej bez znaczenia jest to, 
czy pasy ruchu zostały wyznaczone. Wystarczy, że będzie ona wystarcza- 
jącej szerokości, umożliwiającej wyprzedzenie pojazdu silnikowego.
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Wyprzedzanie na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym A-1 – A-4 jest zabronione.

W tej sytuacji zabronione jest wyprzedzanie z uwagi na zbliżanie się do wierzchołka wzniesienia, który całkowicie ogranicza widoczność.

Na tej jezdni zabronione jest wyprzedzanie  z prawej strony z wyjątkiem wyprzedzania pojazdu, który sygnalizuje kierunkowska- zem zamiar skrętu w lewo.

Linia ciągła podwójna nie pozwala  na wyprzedzanie, jeśli wiązałoby się ono  z koniecznością najechania na tę linię  lub przejechania przez nią. Warto  jednak wspomnieć, że sam znak P-4  nie zabrania wyprzedzania, jeśli kierujący mieści się na prawej części jezdni.
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egzaminator

Charakterystyka błędów 
popełnianych w czasie szkolenia 
kandydatów na kierowców
W swojej praktyce egzaminatorzy spotykają się dosyć często 
z dziwnymi zachowaniami kandydatów na kierowcę. Ewidentnie są 
to wyćwiczone zachowania, przede wszystkim na użytek egzaminu 
praktycznego. Tworzony jest swoisty „teatrzyk” jednego aktora 
i widza. Reżyserami są instruktorzy nauki jazdy. Opiszę kilka takich 
przypadków, jednak bardziej należałoby zastanowić się, skąd się 
biorą takie pomysły i czym są podyktowane. 
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egzaminator

Zwykle „teatrzyki” powstają z nie-
wiedzy lub braku kompetencji 
osoby uczącej przyszłego kierowcę. 
Dochodzi do tego brak współpracy 
między środowiskami, a co za tym 
idzie, brakiem wymiany informacji. 
Do przepisu na niski poziom mery-
toryczny przygotowania kandydata 
należy dopisać też brak doświadcze-
nia instruktora oraz bezkrytyczne 
przyjmowanie uwag i sugestii środo-
wiska, w którym pracuje. Dorzućmy 
do tego jeszcze szczyptę bylejakości 
w szkoleniach przygotowujących 
do wykonywania tego zawodu i  …. 
mamy dziwnie zachowującego 
się przyszłego kierowcę podczas 
egzaminu praktycznego. Te „dziw-
ności” często może nie są szkod-
liwe i  zagrażające bezpieczeństwu 
ruchu drogowego, to jednak mogą 
wprowadzać potencjalne zamiesza-
nie i  brak zrozumienia tych działań 
przez innych kierujących. Zdecydo-
wanie trudno tu posądzać zdających 
o złą wolę i perfidię. Przecież tak 
zostali nauczeni i  wierzą w słusz-
ność takiego postępowania. Ta wiara 
jest, niestety, bardzo często bezwa-
runkowa, co w  praktyce daje sporą 
ilość sytuacji konfliktowych między 
nimi a egzaminatorami. Raczej nie-
prawdopodobne jest to, że mamy do 
czynienia z  działaniami mającymi 
na celu destabilizację procesu egza-
minowania, ale kto wie.... Przeko-
nuje mnie jednak bardziej stwierdze-
nie, że są to działania, wynikające 
z  braku wiedzy i przeświadczenia, 
że taki sposób postępowania daje 
większe szanse zdającemu. I  cho-
ciaż czasami w  rozmowach z  kan-
dydatami oni sami stwierdzają, że  są 
mocno zdziwieni pewnymi zasa-
dami, które wpajają im instruktorzy, 
nie są w stanie im oponować. Prze-
cież instruktor „wie co mówi” i  pew-
nie tak trzeba robić, bo wymaga tego 
egzamin. 

Część tych wadliwie realizo-
wanych elementów kształcenia 
nowych kierowców jest formą 
wypracowania zastępczych metod 
nauczania. Dzieje się tak, gdyż wie-
dza z zakresu psychologii, meto-
dyki nauczania i przygotowywania 

jej programu w  oparciu o predys-
pozycje kierującego stanowią abs-
trakcję dla większości instruktorów. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
system kształcenia kadry instruk-
torskiej, brak systemu podnoszenia 
kwalifikacji tych osób, brak moty-
wacji do zdobywania i poszerza-
nia własnej wiedzy i umiejętności. 
Dochodzi też bierność właścicieli 
ośrodków szkolenia kierowców, 
w  zakresie podnoszenia kwalifika-
cji swoich pracowników. Dlatego 
instruktor, nie bardzo wiedząc, jak 
nauczyć „trudnego” kandydata tej 
czy innej czynności lub umiejętno-
ści, wypracowuje sobie zastępcze 
metody, które od biedy dają mierny 
efekt. Takim znamiennym przykła-
dem jest sytuacja, w której kandyda-
towi wmawia się, by w  przypadku 
zmniejszenia prędkości pojazdu do 
tych niewielkich, rzędu 20-5km/h 
w  czasie jazdy wrzucał bieg nr 1! 
Jest to forma zastępcza uczenia 
umiejętności poruszania się pojaz-
dem z niewielką prędkością na 
biegu nr 2 i utrzymywanie właści-
wej pracy silnika sprzęgłem (jazda 
na półsprzęgle). Jakże potrzebna jest 
taka umiejętność przy wykonywaniu 
większości manewrów pozycyjnych 
na drodze. Inną formą zastępczą jest 
„kategoryczny” nakaz, by kandy-
dat, przed każdym manewrem typu 
parkowanie, zawracanie, przejazd 
przez skrzyżowanie – ZATRZYMAŁ 
SIĘ! Tego typu zachowanie stanowi 
również odpowiedź na brak umie-

jętności instruktorów w kształtowa-
niu prawidłowej obserwacji drogi 
wokół pojazdu, w odpowiednim 
czasie, czyli stosowanie podstaw 
taktyki jazdy. By jednak takie umie-
jętności wprowadzać do programu 
nauczania, samemu trzeba rozumieć 
i mieć takie umiejętności. Praktyka 
wskazuje wyraźnie, że tylko nie-
wielka część kadry instruktorskiej 
wie, o  czym tutaj piszę. Większość 
szuka „zamienników” i  wprowadza 
je w proces szkolenia, jako dogmat 
nic nieświadomym kursantom. 

Poniżej przedstawię 4 takie naj-
częściej pojawiające się błędy, które 
mogą śmieszyć, innych zastanawiać, 
ale warte są rozważenia i weryfi-
kacji. W większości przypadków 
niczego nie wnoszą w czasie jazdy, 
a mogą być przyczyną problemów 
kandydata w czasie wykonywania 
zadań. 

1. Jazda po „kwadraciku”
Z tym zjawiskiem spotkałem się już 
ponad 10 lat temu. I mimo upływu 
lat wciąż są kandydaci, którzy stosują 
w swojej jeździe tę formę toru jazdy 
na skrzyżowaniach podczas zmiany 
kierunku jazdy.  Polega ona na tym, 
że kierujący pojazdem skręcając 
w lewo na skrzyżowaniu, praktycznie 
jedzie po prostej aż do miejsca, w  któ-
rym jest wlot drogi z naprzeciwka lub 
do krawężnika i poprzez ciasny skręt 
kierownicą, prawie w miejscu doko-
nuje zmiany kierunku jazdy (rysunek 
1). Wygląda to trochę tak, jakby kie-

Tor poruszania się pojazdu: Prawidłowy-żółty i nieprawidłowy-czerwony.
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rujący chciał jechać prosto, ale nagle 
zmienił zdanie i gwałtownie zmienia 
kierunek (linia czerwona na rysunku).  
Jest to jednak nienaturalny tor jazdy 
w  tak newralgicznym miejscu jak 
skrzyżowanie. Potencjalnie może 
dojść do niebezpiecznej sytuacji. 
W czasie wykonywania manewru 
„po kwadraciku”, inny kierujący, 
jadący np. za naszym zdającym też 
skręca w lewo, ale robi to w sposób 
prawidłowy, a więc po łagodnym 
łuku. W  takiej sytuacji oba pojazdy 
mogą się spotkać w jednym punk-
cie i mamy problem – oba pojazdy 
zmieniają kierunek jazdy.

Oczywiście najczęściej kierowca 
doświadczony szybko oceni sytuację 
i zajmie taką pozycję na skrzyżowa-
niu, aby uniknąć problemów. Kandy-
dat natomiast skupiony na wykony-
waniu swojego manewru najczęściej 
zupełnie nie zdaje sobie sprawy, 
do czego mogłoby dojść, gdyby nie 
doświadczenie innego użytkownika 
drogi. Ten manewr jest pewną formą 
„nakazu” zajmowania skrajnego pra-
wego pasa ruchu na skrzyżowaniu. 
Zastanawiające jest jednak to, dla-
czego instruktorzy uczą tak nieprofe-
sjonalnego wykonywania manewru. 
Z rozmów z kandydatami wynika 
najczęściej, że szkolili ich instruk-
torzy młodzi, ale nie jest to regułą. 
Trzeba z tym skończyć. Nie wolno 
uczyć tak nienaturalnych zacho-
wań. Niestety, tego typu podejście 
ma implementacje również podczas 
wykonywania innych manewrów - 
parkowania czy zawracania. 

2. Zwolnij, zanim 
zmienisz pas ruchu
Oto kolejny przykład nie-
właściwego zachowania 
się kandydata w ruchu 
drogowym. Podstawą 
wprowadzenia takiej 
zasady do procesu szkole-
nia kandydatów jest brak 
umiejętności właściwego 
kształtowania techniki 
obserwacji przestrzeni 
wokół pojazdu. Obserwa-
cja sytuacji w ruchu dro-

gowym przez przednią szybę, szyby 
boczne, szybę tylną oraz lusterka 
jest fundamentem podejmowanych 
kolejnych decyzji przez kierującego. 
Ten proces jest wyjątkowo bagateli-
zowany przez instruktorów. Ograni-
czenie do obserwacji przez przed-
nią szybę oraz czasami lusterka 
boczne – to wszystko, czym mogą 
wykazać się kandydaci przystępu-
jący do egzaminu. Skupiają się prak-
tycznie głównie na torze jazdy, na 
tych kilku, kilkunastu metrach przed 
pojazdem (płaszczyzna druga). 

Substytutem prawidłowej obser-
wacji jest kolejny „nakaz” wpojony, 
jak mantra, do głów przyszłych 
kierowców – zanim zmienisz pas, 
najpierw zwolnij, potem sprawdź 
w lusterku lewym czy też prawym, 
zasygnalizuj zmianę i... zmieniaj 
pas. Ten schemat niesie negatywne 
skutki w przypadku płynności jazdy, 
bezpieczeństwa innych uczest-
ników ruchu drogowego. Oto na 
prostej drodze, samochód przed 
nimi nagle, bez powodu hamuje, 
zmuszając  innych do zmniejsze-
nia prędkości. Wszystko za sprawą 
braku wykształconej u kursanta 
umiejętności obserwacji i analizy 
sytuacji w ruchu drogowym, braku 
wyczucia czasu i  znajomości zasad 
taktyki jazdy. 

Przykładem takiego „nienatu-
ralnego” zachowania może być 
sytuacja, gdy zdający porusza się 
po jezdni jednokierunkowej z pręd-
kością 45km/h i jedzie po spadku. 
Droga ta za chwilę połączy się 
z  drogą wielojezdniową, o podwyż-
szonej prędkości do 70km/h. Znaki 
informujące o tym są widoczne 
z daleka. Widać też doskonale, 

że  droga, którą jedzie zdający prze-
chodzi w odcinek przygotowujący 
kierującego do zmiany pasa ruchu 
(włączenia się na drogę o podwyż-
szonej prędkości). Co robi kandy-
dat? Nagle zaczyna zwalniać do 
30-20km/h, a  czasem do mniejszej 
prędkości. Na pasie ruchu umożli-
wiającym wykonanie manewru włą-
czenia się patrzy w lusterko lewe i … 
czeka, powoli jadąc. Pas kończy się. 
Kandydat, mimo kilku możliwości 
zmiany  pasa ruchu nie zmienia go, 
ale przy wyższej prędkości, zwal-
nia… Wreszcie ktoś, z tych jadących 
za zdającym, lituje się, zmienia pas 
ruchu i blokując pojazdem ruch na 
pasie, na który wjechał, „robi miej-
sce” naszemu kandydatowi. Ten 
czasami korzysta z takiej sytuacji, 
czasami nie korzysta i po chwili 
zatrzymuje się na końcu pasa. 

Tak przygotowanych kandyda-
tów zgłaszających się na egzamin 
jest bardzo dużo. Nie potrafią wyko-
nywać manewrów płynnie, obser-
wować, dostosowywać parametrów 
jazdy do sytuacji. W większości 
przypadków TO NIE JEST WINA 
KANDYDATA! On to robi tak, jak go 
nauczono. 

3. „Jestem zmuszony 
najechać na podwójną 
ciągłą, gdyż zmusza 
mnie do tego sytuacja 
drogowa”
Dziwna tendencja wśród szkolących 
dotyczy kolejnego „nakazu” wpojo-
nego osobom przygotowywanym do 
egzaminu praktycznego na prawo 
jazdy. Dotyczy ona „konieczno-

ści” informowania egzaminatora 
o zamiarze wykonania jakiejś 
czynności lub manewru w ruchu 
drogowym. Najczęściej dotyczy 
to sytuacji, w której kierujący 
pojazdem jest zmuszony do naru-
szenia przepisów prawa drogo-
wego, w wyniku sytuacji w ruchu 
drogowym. Dla każdego prakty-
kującego kierowcy, takie zdarze-
nia są na porządku dziennym. 
Wystarczy zachować ostrożność, 

egzaminator

Zmiana pasa ruchu – nie taka prosta.
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właściwie obserwować ruch drogowy 
wokół pojazdu i wykonać manewr. 
Z  jakiegoś niezrozumiałego powodu 
część instruktorów uczy kandydatów 
obowiązkowego informowania egza-
minatora o swoim zamiarze najecha-
nia na podwójną ciągłą, koniecznoś-
cią zatrzymania się w jakimś miejscu, 
w tym przed przejściem dla pieszych 
czy o konieczności podjechania 
na skrzyżowaniu, by polepszyć 
sobie widoczność. Wygląda na to, 
że  egzaminator tej sytuacji nie widzi 
lub nie rozumie i należy go uprzedzić 
o swoich decyzjach. Cóż, świadczy to 
o poziomie umiejętności instruktora. 
Jest to pewna forma asekuracji z jego 
strony – być może nie wie, jakiego 
postępowania powinien nauczyć się 
kursant w czasie jazdy, więc uczy 
się go konieczności informowania 
o  swoich zamiarach. Wyobraźcie 
sobie takiego kierowcę wiozącego 
w przyszłości pasażera, któremu 
będzie przekazywał informacje 
dotyczące swoich decyzji w  ruchu 
drogowym. Oczywiście, takie postę-
powanie, w ocenie kandydata, nie 
stwarza problemów, ale wierzcie, 
ma swoje przełożenie na ocenę 
umiejętności instruktora. Profesjona-
lista uczy kursanta myślenia w ruchu 
drogowym, obserwacji, płynności 
jazdy, dynamiki, a nie regułek wyku-
tych i   „obowiązujących” na egza-
minie. Źle zaparkowany samochód 
na jezdni, awaria na drodze, roboty 
drogowe i trzeba wykonać omijanie 
z naruszeniem przepisów dotyczą-
cych znaków poziomych – czy to jest 
powód, by uczyć kandydatów zbęd-
nych czynności?

4. Zjazd na prawy 
skrajny pas ruchu
To kolejny przykład nadinterpretacji 
przepisów ruchu drogowego przez 
instruktorów w szkoleniu kandydatów 
na kierowców. To również przykład 
szkolenia szkodliwego w  wymiarze 
realnych zagrożeń w ruchu drogo-
wym. Przede wszystkim chodzi tu 
o „zmuszanie” kandydatów do zaj-
mowania prawego, skrajnego pasa 
ruchu lub dojazdu do prawej kra-

wędzi jezdni podczas wykonywania 
manewrów na skrzyżowaniu o ruchu 
okrężnym. Rozumiem, że przepisy 
polskie zobowiązują nas, kierowców 
do zajmowania na drodze prawego 
pasa ruchu lub najbliższego pra-
wego wolnego pasa ruchu. Tu nie ma 
wątpliwości. Obowiązuje u nas pra-
wostronny ruch i  takie zachowanie 
jest jak najbardziej wskazane. Moim 
zdaniem inaczej jest na skrzyżowa-
niu. Kierujący dokonując wyboru 
punktu docelowego za skrzyżowa-
niem, powinien tak dobrać tor jazdy 
pojazdu, by mógł jak najszybciej, 
bezpiecznie i zgodnie z przepisami 
osiągnąć – dojechać do wybranego 
celu. Tor jazdy uzależniony jest od 
znaków poziomych, wskazujących 
dozwolone kierunki jazdy, sytuacji 
na skrzyżowaniu i możliwości wyko-
nania takiego manewru. 

„Nakaz” dojazdu do prawej 
krawędzi jezdni na skrzyżowaniu 
doprowadza bardzo często kierują-
cego pojazdem do sytuacji, w któ-
rej nie ma możliwości osiągnięcia 
wyznaczonego sobie punktu doce-
lowego. Jadąc schematycznie, tak 
jak zostali wyuczeni, nie zdają sobie 
zupełnie sprawy z zamieszania, 
jakie wywołują na skrzyżowaniu. 
Co więcej wykonują takie manewry 
bez jakiejkolwiek obserwacji ruchu 
wokół pojazdu. 

Kursanci powinni być uczeni 
myślenia i taktycznego podejścia 
do wykonywania manewru skrętu 
w lewo i zawracania. Powinni mieć 
przećwiczone jazdy ze zmianą i bez 

zmiany pasa ruchu podczas jazdy 
na skrzyżowaniu:
– lewym skrajnym pasem ruchu 

(wewnętrznym) - wjeżdża lewym 
i zjeżdża lewym, by nie tworzyć 
sytuacji kolizyjnych; 

– lewym wewnętrznym i zmianę 
pasa ruchu o jeden z uprzednią 
wnikliwą obserwacją poprzez 
szyby boczne pojazdu, lusterka 
oraz obserwację oznakowania 
poziomego; 

– środkowym pasem ruchu umożli-
wiającym skręt w lewo, z uprzed-
nią prawidłową, wnikliwą obser-
wacją sytuacji w około pojazdu. 
Każda z tych sytuacji powinna 

kandydatowi uzmysłowić, że ma 
różne możliwości wykonywania 
manewrów zawracania i skrętu 
w  lewo. Zależy to od rodzaju skrzy-
żowania, możliwości pojazdu, rozry-
sowanych znaków drogowych, sytu-
acji drogowej. Priorytetem takiego, 
a  nie innego rozwiązania powinno 
być bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. Jeśli 
kierowca nie obserwuje właściwie 
sytuacji na skrzyżowaniu, czyli postę-
puje według schematu wyuczonego, 
to o nieszczęście nietrudno. 

Często też na innych skrzyżowa-
niach dochodzi do niebezpiecznych 
sytuacji. W przypadku dwóch pasów 
umożliwiających skręt w lewo, kan-
dydaci podczas skręcania z lewego, 
skrajnego pasa ruchu, na środku 
skrzyżowania nagle zmieniają pas 
na ten z prawej strony, chcąc jak 
najszybciej znaleźć się przy prawej 
stronie drogi. Niebezpieczne i nie-
właściwe zachowanie doprowadziło 
już do wielu kolizji, między innymi 
podczas egzaminów na prawo jazdy. 

O kolejnych, spotykanych błę-
dach w szkoleniu napiszę przy oka-
zji kolejnego wydania kwartalnika. 
Chcę tylko zwrócić uwagę instruk-
torów i kandydatów, że kształtowa-
nie właściwych nawyków, popraw-
nych zachowań w ruchu drogowym 
procentuje dużo mniejszym stre-
sem, łatwością w wykonywaniu 
manewrów i „czytelnością” prowa-
dzącego pojazd. 

Dariusz Chyćko

egzaminator

Jazda prawy pasem to nie zawsze dobry wybór.
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Już prawie 30 lat funkcjonują zada-
nia w systemie szkolenia i egzamino-
wania kandydatów na kierowców. To 
kawał czasu, w którym swoje umie-
jętności, jako kierowcy, zdobywali 
nasi dziadkowie i ojcowie. Wciąż 
funkcjonują, przede wszystkim, 
w  systemie oceny przygotowania 
kandydata podczas egzaminu prak-
tycznego. W arkuszu oceny egzami-
nator odznacza realizowane zadania 
egzaminacyjne, zgodnie z ich kryte-
riami wykonania. To przede wszyst-
kim od poprawności ich wykonania 
zależy wynik egzaminu. Mimo wielu 
zastrzeżeń do tego systemu, jego 
obiektywności i realności oceny, 
kontrowersyjnej miarodajności – 
wciąż jest obowiązujący. Z szerszej 

perspektywy można podjąć tezę, że 
system oparty na realizacji zadań 
egzaminacyjnych tworzy „niepełno-
sprawnych” kierowców, nieprzygo-
towanych na to, co ich czeka i na to, 
co oczekuje od nich rzeczywistość 
w ruchu drogowym. Taki wniosek 
nasuwa się praktykowi funkcjonują-
cemu w tym obszarze legislacyjnym 
od ponad dziesięciu lat. 

W założeniach obecnego 
systemu egzaminowania obowią-
zuje zasada, która nakazuje wysta-
wienie oceny pozytywnej zdają-
cemu, który wykonał poprawnie 
wszystkie wyznaczone zadania 
w ruchu drogowym. Co to oznacza 
w praktyce? Nic więcej jak tworze-
nie nieracjonalnego, przekłama-

nego obrazu poziomu umiejętno-
ści przyszłego kandydata. W toku 
myślenia zdającego jest przekona-
nie, że skoro zdam ten egzamin, to 
już potrafię jeździć. Niestety, taka 
wiara w  ocenę obecnego systemu 
prowadzi jakże często do kolizji 
i wypadków z udziałem młodych 
kierowców, zupełnie nieświado-
mych swoich deficytów w wykształ-
ceniu właściwego zachowania na 
drodze i wiedzy o przepisach ruchu 
drogowego. System egzaminacyjny 
generuje adekwatny do niego system 
szkolenia kandydatów. Jedno z dru-
gim jest ściśle powiązane, a lata 
praktyki wykreowały taki sposób 
kształcenia przyszłych adeptów 
sztuki prowadzenia pojazdu, który 

Zadania egzaminacyjne- 
relikt? 

egzaminator
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definitywnie odpowiada systemowi 
egzaminowania – szkoli się „pod 
niego”, a nie pod kątem sprawności 
młodego człowieka w poruszaniu 
się po drogach. 

Ten system doprowadził do sytu-
acji, że instruktor uczy kandydata 
„tras egzaminacyjnych”, teatral-
nych zachowań podczas egzaminu, 
np. ostentacyjne patrzenie w boczną 
szybę… ot, tak dla „zaliczenia”; 
jazdy „na małpę”, wykonywania 
zadań według ustalonego schematu, 
bez jakiejkolwiek inwencji kieru-
jącego, uzależnionego od sytuacji 
w  ruchu drogowym. Wielokrotne 
przejechanie przez dane skrzyżowa-
nie, wykonanie parkowania zawsze 
z tej samej strony czy zmiana pasa 
ruchu w tym, a  nie innym miej-
scu, bo tu egzaminatorzy zmieniają 
kierunek jazdy i już można uznać, 
że  kandydat jest gotowy. To ubez-
własnowolnia przyszłego kierowcę, 
ograniczając jego percepcję prze-
strzeni, pozbawiając umiejętno-
ści kreatywnego myślenia, a przez 
to doprowadza do blokady psy-
chiczno-fizycznej, czego skutkiem 
są gwałtowne, niespodziewane, 
bezzasadne czynności i manewry, 
brak decyzyjności, postawa bierna 
i  apatia w trakcie jazdy. 

System zadań egzaminacyjnych 
ograniczył kandydata, ucząc go 
dwudziestu kilku manewrów. Pozba-
wił wielu niezbędnych umiejętności, 
na przykład: prawidłowej obserwa-
cji przez przednią, boczne i tylną 
szybę; jazdy z niewielką prędkością, 
płynności, dynamiki jazdy, uprzej-
mości w ruchu drogowym i  wielu 
innych. Wyrządził przyszłym kie-
rowcom olbrzymią krzywdę, która 
przekłada się na tragiczne staty-
styki. Większość instruktorów uczy 
jeździć kandydatów wyłącznie w 
miejscach realizacji zadań egza-
minacyjnych. Ograniczoność tych 
miejsc powoduje, że „elki” jeżdżą 
„tabunami” tymi samymi ulicami, 
skrzyżowaniami, parkują w tych 
samych miejscach, uprzykrzając 
mieszkańcom ich codzienne życie. 
Jednocześnie kandydat ograni-
czany jest w swojej wiedzy do kilku 

takich miejsc, które z czasem potrafi 
pokonywać z pamięci. Wystarczy 
czasem udać się w nieznane miej-
sce „szkoleniowe” a pojawia się 
u wielu zdających panika, wręcz 
rozpacz generująca masę błędów. 
Patrząc z perspektywy lat doświad-
czeń można też śmiało stwierdzić, 
że obecny system jest podstawą 
porażki ogólnonarodowego planu 
naprawy „polskiego kierowcy”. 
Ciężko coś naprawiać, wciąż coś 
psując u podstaw. Wielcy znawcy 
tego tematu przerzucają się pomy-
słami naprawy, szukając przyczyn 
wszędzie, a nie tam, gdzie trzeba. 
A moim skromnym zdaniem, u zwy-
kłego egzaminatora trzeba zmie-
nić podstawy systemu szkolenia 
i egzaminowania kandydatów na 
kierowców i przejść z oceny zadań 
egzaminacyjnych na ocenę umie-
jętności. Skruszyć skostniałą formę 
nauczania i oceny. Wyzwolić kan-
dydata z jarzma niewiedzy, bierno-
ści i przedmiotowości. 

Wróćmy jednak do podstaw. 
Czym jest zadanie egzaminacyjne? 

Czym jest w takim razie umiejętność?
Zadanie egzaminacyjne jest 

zespołem czynności, manewrów 
oraz umiejętności jawnych i nie-
jawnych, umożliwiających prze-
mieszczanie pojazdu i kierującego 
względem innych elementów ruchu 
drogowego w określonym celu. 
Definicję stworzyłem na potrzeby 

projektu zmian w systemach szko-
lenia i egzaminowania. Ukazuje 
ona złożoność elementów ruchu 
drogowego, z jakimi boryka się 
prowadzący pojazd. Wiele składni-
ków tworzy poprawnie wykonany 
manewr czy właściwe zachowanie 
się kierującego. Ta złożoność zada-
nia egzaminacyjnego ma w  sobie 
też wiele zagrożeń. Możemy porów-
nać ją do mechanizmu zegarka. 
Poprawność jego działania zależy 
od wszystkich podzespołów. Będzie 
chodził nawet z pewnymi uszkodze-
niami, ale czas wskazywany będzie 
już niewłaściwy. Tak samo jest 
w  ruchu drogowym. Niewłaściwie 
wykonywane elementy manewru w 
większości przypadków pozwolą na 
kontynuację jazdy, ale skutki bez-
pośrednie i pośrednie błędów będą 
miały wpływ na kierującego oraz na 
innych uczestników ruchu drogo-
wego. Dla przykładu, osoba jadąca 
lewym pasem jezdni,  z prędkoś-
cią 40km/h, nie powinna stanowić 
większego zagrożenia dla innych. 
A jednak jest zupełnie inaczej. Jej 

zachowanie ma istotny wpływ na 
kierujących pojazdami z więk-
szymi prędkościami i zmusza ich 
do wykonywania manewrów, takich 
jak gwałtowne hamowanie, wyprze-
dzanie z prawej strony, ogranicza 
widoczność. Na egzaminie prak-
tycznym egzaminator oceni takie 
zachowanie kandydata jako błąd 

egzaminator

Nauka jazdy „na małpę” – wielokrotne powtarzanie tych samych manewrów na tych sa-
mych ulicach i skrzyżowaniach, tylko po to aby zdać egzamin
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jazdy niewłaściwym pasem ruchu. 
Na tej samej drodze, kandydat stojąc 
w korku, nie może ruszyć z miejsca 
– kilkukrotnie gaśnie silnik w pojeź-
dzie, wstrzymuje ruch drogowy. 
Mamy kolejny błąd kandydata, 
czyli…. już dwa!! Wynik egzaminu 
już jest negatywny. Czy to jednak 
oznacza, że kierujący tym pojazdem 
nie umie poruszać się po takiej dro-
dze?? OCZYWIŚCIE ŻE NIE! System 
jednak jest tak skonstruowany, 
że bardzo upraszcza ocenę przygo-
towania kandydata, a co za tym idzie 
WPROWADZA FAŁSZYWY OBRAZ 
JEGO UMIEJĘTNOŚCI. Przecież kan-
dydat ma problemy ze stosowaniem 
zasad przepisów prawa (wybór właś-
ciwego pasa ruchu) oraz niewłaś-
ciwe opanowanie posługiwania się 
elementami sterującymi pojazdem 
– czyli z zakresu techniki prowadze-
nia pojazdu. Przecież są to zupeł-
nie różne umiejętności. W  zadaniu 
egzaminacyjnym, wrzucone do jed-
nego worka – decydują o sukcesie 
lub porażce kandydata. Co więcej, 
przekaz dla zdającego, ale też dla 
instruktora uczącego jest zupełnie 
nieczytelny, praktycznie niezro-
zumiały. Prowadzi to do frustracji, 
zagubienia, rezygnacji. Przecież ja 
to umiem, a egzaminator stwierdza, 
że tak nie jest. Sytuacja kontynuo-
wana od lat stworzyła degradację 
prestiżu instruktora, egzaminatora. 
To właśnie w braku jasności w oce-
nie predyspozycji kandydata upa-
truję jedną z głównych przyczyn 
upadku jakości systemu szkolenia, 
w tym systemu oceny na egzami-
nach. Oczywiście takie elementy 
jak drastyczne obniżenie wymagań 
w czasie szkolenia i podczas egza-
minu, braku właściwego nadzoru 
nad działalnością osk, ciągła aliena-
cja środowisk szkoleniowego i egza-
minacyjnego, braku spójnego pro-
gramu wyjścia z impasu (zobaczcie 
statystyki, posłuchajcie ludzi), braku 
profesjonalnych materiałów dydak-
tycznych i  metodycznych, odejście 
od celów prospołecznych działal-
ności ośrodków egzaminowania – 
również nie dadzą szansy polskiemu 
kierowcy na poprawę. 

Dlatego też jestem gorącym 
zwolennikiem rezygnacji z systemu 
oceny zadań egzaminacyjnych 
podczas egzaminu praktycznego na 
prawo jazdy i przejścia na system 
oceny umiejętności. Czym zatem 
jest czynność i umiejętność, która, 
jeśli znajdzie aprobatę u ludzi 
odpowiedzialnych za kreowanie 
zmian legislacyjnych, być może sta-
nie się lekarstwem na niedomaga-
nia naszych systemów? 

Umiejętność według słow-
nika języka polskiego jest to: bie-
głość, sprawność w wykonywaniu 
czynności związanych z celowym 
działaniem człowieka. Natomiast 
w odniesieniu do kierowcy, umie-
jętność jest elementem składowym 
manewru, posługiwania się elemen-
tami wyposażenia pojazdu, bez-
piecznego poruszania się w  ruchu 
drogowym, zgodnie z technikami 
jazdy i taktyką jazdy oraz świa-
domością odpowiedzialności za 
swoje decyzje. Skoro są elemen-
tami manewrów, a więc ich cechą 
jest to, że się powtarzają – to one 
wyznaczają poziom sprawności 
i  przygotowania kandydata. Dzięki 
nim możemy precyzować mocne 
i  słabe strony przyszłego kierowcy. 
Są łatwo definiowalne, ale też 
umożliwiają szybką ocenę w czasie 
egzaminu. W połączeniu z nowo-
czesną technologią, taką jak smart-
fon, tablet czy laptop oraz aplikacją 
oceniającą w intuicyjny, precyzyjny 
sposób, dokonamy diagnozy obsza-
rów, w których przyszły kierowca 
radzi sobie już bardzo dobrze oraz 
te, które należy jeszcze wzmoc-

nić kolejnymi godzinami ćwiczeń. 
Jasny przekaz, wręcz wskaza-
nie palcem, na co trzeba zwrócić 
uwagę, co ćwiczyć, stanowi o war-
tości tego systemu. 

Wracając do naszego przykładu, 
egzaminator oceniłby umiejęt-
ność stosowania przepisów prawa 
w  ruchu drogowym, dostosowanie 
prędkości pojazdu do panujących 
warunków na drodze i obowiązują-
cych zasad, umiejętność oceny sytu-

acji w ruchu drogowym, stosowanie 
właściwej techniki prowadzenia 
pojazdu, w  tym techniki ekojazdy itp. 
To właśnie system oceny kandydata 
na kierowcę w czasie egzaminu prak-
tycznego, opartego na ocenie czyn-
ności i umiejętności, dałby wreszcie 
odpowiedź na pytanie, czy osoba 
radzi sobie w  ruchu drogowym czy 
nie. Co więcej, ocena ta miałaby 
wysoki współczynnik obiektywno-
ści i realności. Dużo, dużo bardziej 
„sprawiedliwa” ocena kandydata 
z pewnością znalazłaby aprobatę 
w środowiskach. Jedną z  najwięk-
szych przeszkód we wprowadzeniu 
tego rozwiązania jest z pewnością 
obawa, panika przed konieczności 
odejścia od obowiązujących zasad, 
które każdy zna na „wylot”. Mimo, że 
obecne systemy mają bardzo dużo 
wad, godzą w interesy obywatela 
– to jednak będą zaciekle bronione 
przez tych, dla których „nowe” koja-
rzy się z wysiłkiem, obowiązkiem 
podnoszenia swoich kompetencji, 
większymi wymaganiami w stosunku 
do nich. 

Obecny system szkolenia kan-
dydatów bazuje na niewiedzy 

egzaminator

Umiejętność: 
biegłość, sprawność w wykonywaniu czynności związa-
nych z celowym działaniem człowieka. W odniesieniu do 
kierowcy, umiejętność jest elementem składowym mane-
wru, posługiwania się elementami wyposażenia pojazdu, 
bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zgod-
nie z echnikami jazdy i taktyką jazdy oraz świadomością 
odpowiedzialności za swoje decyzje. 
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i  bierności osoby zgłaszającej się 
do ośrodka. W związku z brakiem 
wychowania komunikacyjnego 
w  szkole, znikomymi informacjami 
charakteryzującymi oczekiwany 
poziom umiejętności kandydata oraz 
praktycznie żadnym nadzorem nad 
merytoryką szkolenia, kandydat na 
kierowcę jest zdany na łaskę i  nie-
łaskę instruktora. Jak biała kartka do 
zapełnienia, chłonie wszystko to, 
co jest mu przekazywane w czasie 
szkolenia. Najczęściej robi to bez 
żadnej, jakiejkolwiek weryfikacji 
tego zasobu wiedzy i umiejętności, 
przyjmuje bezkrytycznie, bo prze-
cież nie ma żadnego punktu odnie-
sienia. Nawet jeśli ma podejrzenia, 
że coś jest nie tak z tym szkoleniem, 
to do kogo może się zgłosić, by to 
zweryfikować? Koledzy, Internet, 
czy inni doświadczeni kierowcy 
nie mają doświadczenia i wiedzy 

wystarczającej, by zająć odpo-
wiednie stanowisko wobec faktów 
i wskazać właściwe rozwiązania. 

Skoro system egzaminowania 
oparty na zadaniach nie wymaga nic 
więcej, to jaki jest sens, by ośrodki 
szkolenia czy egzaminowania gene-
rowały większy wysiłek w kształ-
towanie nowego kierowcy? Idee, 
ambicje, odpowiedzialność spo-
łeczna przegrywa w tym przypadku 
z komercją. Ofiarą takiego podejścia 
jest niestety człowiek, ubiegający się 
o uzyskanie uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. Mimo, że to on powi-

nien być najważniejszy w systemie 
szkolenia i egzaminowania, jego 
rola w obecnych rozwiązaniach 
spadła do marginalnego poziomu. 
Świadomość tego faktu w środowi-
sku budzi oczywiste obiekcje, ale 
znikoma ilość osób zaangażowa-
nych podejmuje jakiekolwiek dzia-
łania. Bez wsparcia systemowych 
rozwiązań, praktycznie niczego nie 
zmienimy. Ciągłe „biadolenie” - jak 
jest źle na polskich drogach - będzie 
na dobre kontynuowane. Poszuki-
wanie przyczyn tego stanu w najlep-
sze będzie trwało i większość, nie-
stety, będzie udawała, że problem 
jest praktycznie nierozwiązywalny. 
Koło się zamyka. Ci, którzy zdają 
sobie sprawę z sytuacji, nie mają siły 
przebicia. Okrzyknięci mącicielami 
i „fantastykami” pracują w niszach 
gospodarczych, próbując żyć ze 
swoją świadomością.

System oparty na ocenie umie-
jętności i czynności w procesie 
egzaminowania kandydatów na 
kierowców pozwoli na: 
1. wzmocnienie roli kandydata 

i  jego świadomości nabywanych 
usług;

2. bardziej dokładną, celową cha-
rakterystykę umiejętności, do-
brych i słabych stron w umiejęt-
nościach; 

3. podniesienie standardów szko-
lenia i egzaminowania poprzez 
wzrost wymagań względem syste-
mów szkolenia i egzaminowania; 

4. weryfikację umiejętności 
i  predyspozycji osób wykonu-
jących zawód instruktora i  eg-
zaminatora; 

5. likwidację błędów, nieracjonal-
nych wymagań i kryteriów oceny 
w zapisach ustaw i rozporządzeń;

6. zdecydowane podniesienie kom-
petencji przyszłych kierowców; 

7. realną ocenę zdolności i predys-
pozycji kandydata przez egzami-
natora do uczestnictwa w ruchu 
drogowym; 
Te i kilka innych walorów 

nowego rozwiązania mogłoby się 
stać filarem poprawy stanu bez-
pieczeństwa na naszych drogach 
w  ciągu najbliższych 2-3 lat. Utrzy-
manie jednak „starego” stanu rze-
czy niczego nie zmieni. Kosmetyka, 
kilka zmian dla „picu”, szumnie 
obwołane jako „nowa przyszłość”, 
w krótkiej i dalszej perspektywie 
ukaże te same problemy, te same 
lub gorsze statystyki. 

Systemy wymagają gruntownej 
przebudowy, a nie zwyczajowej kos-
metyki, stosowanej z upodobaniem 
przez autorów obecnie obowiązu-
jącego jeszcze systemu. Dziesiątki 
zmian szumnie obwoływanych 
„rewolucją” doprowadzały tylko do 
frustracji kandydatów niepewnych 
swoich losów, ale też realizujących 
zapisy nowych rozporządzeń. 

Propozycje odmiennych roz-
wiązań już są. Większość jednak 
dotyczy modernizacji obecnego 
stanu rzeczy, bez większej ingeren-
cji w strukturę systemu. Natomiast 
propozycja systemu oparta o ocenę 
umiejętności kandydata jak na razie 
jest jedna. Powstała z  inspiracji Jaro-
sława Błachnio, który pewnego dnia 
przedstawił mi swoje opracowania 
zupełnie nowych, innowacyjnych 
rozwiązań w kwestii szkolenia kan-
dydatów. Dało to początek rozwi-
nięcia koncepcji szkolenia i  egzami-
nowania w oparciu o umiejętności, 
a nie zadania egzaminacyjne. Czy 
znajdzie ona uznanie i zainteresowa-
nie – zobaczymy. Wszystko zależy 
od tego, jak bardzo chcemy zmienić 
fatalną sytuację na naszych drogach. 

Dariusz Chyćko

egzaminator

Czy młody kierowca, uczony sposobem „na małpę”, poradzi sobie w „wielkim świecie”?
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Szanowna Redakcjo,

Nazywam się Radosław Banaszkiewicz. Jestem egzaminatorem z 10-letnim stażem (wcześniej przez 10 
pracowałem jako instruktor nauki jazdy) i przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Ośrodku 
Ruchu Drogowego w  Łodzi. Powodem tej korespondencji jest chęć zwrócenia Państwa uwagi na koniecz-
ność reformy obowiązującego w Polsce systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz 
na patologie w  nim występujące. Proszę o opublikowanie tego tekstu na stronach waszego czasopisma.
Zacznę od krótkiego rysu historycznego. Kryteria tworzenia Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego 
(WORD), w miejsce działających od 1991 roku tzw. Wojewódzkich Ośrodków Egzaminowania Kierowców 
(WOEK), zostały wprowadzone przez Sejm RP ustawą z dnia 24.07.1999 roku. Nowe przepisy weszły w 
życie z dniem 1 stycznia 1999 roku. Funkcję organu założycielskiego dla WORD zaczęły pełnić zarządy 
województw, natomiast od dnia 1  stycznia 2006 roku kompetencje nadzorcze nad przeprowadzaniem 
egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami sprawuje marszałek województwa. Oceniam, że minionych 18 lat podległości wojewódz-
kich ośrodków ruchu drogowego władzy samorządowej upoważnionej przez państwo do wykonywania 
zadań rządowych przyniosło wiele negatywnych zjawisk. W tym okresie, w ośrodkach można było zaob-
serwować takie zjawiska jak korupcja, personalne układy pozamerytoryczne, rozgrywki polityczne (stały 
się „zabawką” lokalnych działaczy politycznych do osiągania bieżących celów finansowych i propagando-
wych). One same utraciły tak potrzebne cechy jak: tożsamość, innowacyjność, samodzielność finansową i 
merytoryczną.
Z pism, umieszczonych w załącznikach, które wysłałem do Ministra Infrastruktury, Wojewody Łódzkiego, 
Marszałka Województwa Łódzkiego dowiedzą się Państwo co „dolega” obowiązującemu systemowi szko-
lenia i egzaminowania. Tutaj Chcąc Państwa zachęcić do lektury tychże pism przedstawię w telegraficznym 
skrócie zagadnienia, które moim zdaniem zasługują na zainteresowanie.
Relacja: egzaminatorzy - dyrektorzy. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego są jednostkami samofinansu-
jącymi się, powoływanymi przez marszałków województw. Poszczególnym dyrektorom (powoływanym z 
klucza politycznego) tych ośrodków zależy przede wszystkim na wyniku finansowym, z którego są rozli-
czani. Ewentualnymi nadwyżkami finansowymi zainteresowany jest z kolei marszałek. Motywacja do mak-
symalizacji zysku jest więc podwójna. Z kolei egzaminatorom zatrudnionym w ośrodkach egzaminowania 
nie zależy na wyniku finansowym, tylko na bezpieczeństwie ruchu drogowego (czyli na tym, żeby prawo 
jazdy uzyskiwały te osoby, które nadają się do samodzielnej jazdy). W wyniku tych odmiennych celów 
dochodzi do rozdźwięku między oczekiwaniami dyrektorów a i egzaminatorów. Pierwsi dążą do zwięk-
szania „przerobu”, czyli ilości osób egzaminowanych przez jednego egzaminatora w ciągu dnia. Drudzy 
próbują utrzymać jakość swojej pracy - egzaminować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Część dyrek-
torów, mimo, żeteoretycznie nie powinni ingerować w proces egzaminowania, wykorzystuje zależność 
pracowniczą egzaminatorów. Fakt, że nadzór nad egzaminami sprawuje marszałek województwa, pozwala 
osiągać zamierzone cele, czyli zwiększanie przerobu i likwidację niewygodnych egzaminatorów.

Rywalizacja dyrektorów ośrodków o  klienta, czyli o kandydatów na kierowców. Kolejnym zagadnie-
niem, obok przerobu, którym bardzo interesują się (a absolutnie nie powinni) dyrektorzy wojewódzkich 
ośrodków ruchu drogowego jest zdawalność. W zależności od potrzeby niektórzy dyrektorzy próbują wpły-
wać na wysokość tego współczynnika. Wykorzystują wszystkie dostępne środki (kodeks pracy, nadzór mar-
szałków, kierowników oddziału egzaminowania itd.), żeby osiągać w tej kwestii swój cel, czyli odpowiednią 
zdawalność. Można odnieść wrażenie, że poszczególni dyrektorzy wręcz rywalizują między sobą wyso-
kością zdawalności. Efektem tej rywalizacji jest również otwieranie filii WORD w mniejszych miejscowoś-
ciach, co w konsekwencji prowadzi do tego, że w ośrodkach tych zdawalność jest dwukrotnie wyższa, niż 
w  większych. Po otwarciu filii ośrodka w miejscowości znajdującej się blisko granicy innego województwa, 
możemy spodziewać się, że za chwilę w tym ościennym województwie również powstanie filia tamtejszego 
WORD, w  celu ratowania sytuacji finansowej. I  w  ten sposób niewidzialna ręka rynku odgrywa olbrzymią 
rolę w instytucjach, które powinny kierować się zupełnie innymi względami.

List do redakcji o sytuacji w WORD Łódź

egzaminator
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Wykorzystywanie środków finansowych gromadzonych przez WORD. Pokusa skorzystania ze środków 
zgromadzonych przez ośrodki egzaminowania jest olbrzymia. Problem w tym, że zyski wypracowane przez 
ośrodki mogą być przeznaczone tylko na określone cele związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 
Należy sprawdzić czy poszczególni marszałkowie nie wyprowadzali, z  wykorzystaniem wojewódzkich rad 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, z ośrodków bardzo dużych sum pieniędzy na cele inne niż określone w 
ustawie o ruchu drogowym (łatali swoje dziury budżetowe). W niektórych ośrodkach pieniądze leżą na kon-
tach i  nie są wykorzystywane. W jeszcze innych, dyrektorzy prześcigają się w  znajdowaniu pretekstów do 
wydawania tychże pieniędzy. Lekarstwem na to wszystko jest przeniesienie ośrodków pod zarząd wojewody, 
czyli do budżetu państwa.

W odniesieniu do kwestii szkolenia kandydatów na kierowców pragnę zwrócić uwagę na pewien fakt. 
Nieubłagana siła rynku powoduje, że tak ważna działalność społeczna charakteryzuje się totalnym niedofi-
nansowaniem. Cena kursu na kategorię B w Łodzi wynosi 700 - 1400 złotych. Instruktorzy zarabiają od 10 do 
15 złotych za godzinę jazdy. Pragnę zapytać: jak to możliwe, że w tak ważnej dziedzinie życia społecznego 
mamy do czynienia z tak niskimi zarobkami szkół i  ich pracowników?  Godzina pływania, języka obcego 
kosztuje około 50 złotych. Godzina jazdy na kategorię B, od 30 do 50 złotych. Biorąc pod uwagę koszty 
ponoszone przez usługodawcę, mamy do czynienia z totalną dysproporcją.

Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów (KSD). W 2014 roku przychody ze składek członkowskich to 
2.200 złotych, a przychody z działalności oświatowej wyniosły 174 tysiące złotych. W 2015 roku przychody 
ze składek sięgnęły 7.800 złotych, a z działalności oświatowej 212 tysięcy złotych. Główne zajęcie tego sto-
warzyszenia to organizowanie szkoleń dla panów dyrektorów (raz na dwa, trzy miesiące). Należy sprawdzić 
czy przypadkiem te przychody z  działalności oświatowej, to nie środki finansowe wyprowadzane  z WORD 
na organizację szkoleń dla dyrektorów. Jeśli okazałoby się, że dyrektorzy płacą za swoje uczestnictwo w 
szkoleniach zorganizowanych przez KSD z „kasy” swoich ośrodków, należałoby chociażby zapytać, dlaczego 
Stowarzyszenie Egzaminatorów nie może liczyć na takie wsparcie finansowe jak Krajowe Stowarzyszenie 
Dyrektorów?

Czy nie budzi to wątpliwości natury prawnej i moralnej, gdy uświadomimy sobie, że np. dyrektor łódz-
kiego WORD wysyła siebie na szkolenie do Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów, którego jest jednocześnie 
prezesem?

To tylko najważniejsze aspekty, które sugerują zmianę obecnie obowiązującego systemu.
Doszły do mnie informacje, że Ministerstwo Infrastruktury chce się wycofać z projektu zmian w  zakresie 

egzaminowania i szkolenia. Zakładał on uleczenie obecnie obowiązującego systemu ( przeniesienie egzami-
natorów bądź nawet całych ośrodków). Wynika z tego, że  zostanie utrzymane status quo, co z kolei moim 
zdaniem negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego w  Polsce. Proszę o zainteresowanie 
się tematem, gdyż system wymaga gruntownej reformy. Być może ministerstwo boi się odważnych decyzji 
w  związku z tym, że opozycja przy każdej reformie oskarża rządzących o zamach na kasę i stanowiska. 
W tym przypadku fakty przemawiają za koniecznością zmian.

Szanowna Redakcjo. W związku z tym, że moim dyrektorem jest Łukasz Kucharski,  prezes Krajowego Stowa-
rzyszenia Dyrektorów, WORD, w  którym pracuję ma fatalną infrastrukturę (brak własnego miejsca, budynki i  place 
dzierżawione) oraz złą sytuację ekonomiczną. Obecnie dyrektor chce zwolnić 9 osób. Mimo trudnej sytuacji finan-
sowej naszego zakładu, marszałek województwa co roku przyznaje nagrodę roczną naszemu dyrektorowi, który z 
kolei tym samym wskaźnikiem przyznaje taką gratyfikację swojemu zastępcy i głównej księgowej. Ma to miejsce 
również teraz,  gdy trzeba zwolnić 9  osób. Uważam to za jawną niesprawiedliwość, bezczelność i ignorancję.

Związek zawodowy, którego jestem przewodniczącym jest w sporze zbiorowym ze swoim pracodawcą, 
24 maja zorganizowaliśmy pierwszy strajk ostrzegawczy w Polsce, w takiej jednostce.  Zorganizowaliśmy 
również referendum. 

To z mojego WORD próbowano wyprowadzić 7 milionów złotych, przy użyciu Wojewódzkiej Rady Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego, w wyniku naszej interwencji i Piotra Grabowskiego, radnego opozycyjnego, 
udało się te pieniądze ocalić. W  tej sprawie służę wiedzą. Być może na przykładzie naszego ośrodka uda się 
wykazać w jak patologiczny sposób działają niektórzy dyrektorzy oraz marszałkowie województw.

Z wyrazami szacunku
Radosław Banaszkiewicz
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Jako praktykujący egzaminator, 
oczekuję zmiany w naszym podej-
ściu do osób egzaminowanych. 
Żebyśmy nie przekreślali szans kan-
dydatów na kierowców z powodu 
braku ich umiejętności zapanowania 
nad emocjami, zwłaszcza w  pierw-
szych minutach – na placu mane-
wrowym.  Niepotęgowanie stresu (z 
reguły najsilniejszego w  pierwszej 
fazie egzaminu), w  dużym stopniu 
zależy od postawy wynikającej z 
cech osobowości egzaminatora, jego 
kultury osobistej i zdolności empatii 
wobec kandydatów na kierowców. 
Ponieważ jednak cech osobowości 
egzaminatorów nie sposób zunifiko-
wać żadnym przepisem, należałoby 

tak przekonstruować rozporządzenie 
w  sprawie egzaminowania, by poje-
dynczy błąd na placu nie przesądzał 
o wyniku egzaminu. 

Nie wdaję się w dyskusję kto ma 
być instancją nadrzędną nad egzami-
natorami. Istotne jest, by był to organ 
obiektywny, w szczególności wolny 
od pokusy maksymalizowania wpły-
wów z opłat egzaminacyjnych. Co 
do obecności instruktora na egzami-
nie, siedzącego na przednim fotelu, 
mam mieszane uczucia; z tyłu mniej 
widać, ponadto egzaminowanych 
byłoby faktycznie dwóch: kandydat 
i jego nauczyciel. 

Sedno zmian powinno doty-
czyć zasad przebiegu egzaminu 

praktycznego oraz atmosfery jemu 
towarzyszącej, tak aby możliwa była 
obiektywna ocena wiedzy i umiejęt-
ności kandydata na kierowcę pod-
czas jazdy w ruchu drogowym. 

Dziś, w wielu przypadkach, 
egzamin sprowadza się do jak naj-
szybszego przyłapania przyszłego 
kierowcy na błędzie, powodującym 
przerwanie egzaminu i ponowne 
odesłanie do kasy WORD. Nale-
żałoby dosłownie interpretować 
art. 52. ust. 2. Ustawy o kierują-
cych pojazdami: „Część praktyczna 
egzaminu może zostać zakończona 
przed wykonaniem wszystkich okre-
ślonych zakresem egzaminu zadań 
jedynie w przypadku, gdy zachowa-

czyli jakich chcę zmian w systemie egzaminowania

Mniej stresu, więcej obiektywizmu

W pierwszym numerze „Bezpiecznego Kierowcy” uchylono rąbka tajemnicy wokół prac nad zmianami przepi-
sów dotyczących szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. W kwestii egzaminów zmiana miałaby, 
m.in dotyczyć podporządkowania egzaminatorów wojewodom i przesadzenia ich na tylną kanapę w aucie egza-
minacyjnym (z przodu obowiązkowo miałby siedzieć instruktor, który wyszkolił kandydata).  

egzaminator
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nie osoby zdającej egzamin zagraża 
bezpośrednio życiu i zdrowiu uczest-
ników ruchu drogowego.” A zatem 
powinno się przerwać egzamin 
wyłącznie wtedy, gdy zachowanie 
kierującego grozi bezpośrednio zabi-
ciem lub poranieniem któregoś z 
uczestników ruchu. Takich zagrożeń 
na pewno nie stwarza najechanie na 
pachołek czy przejechanie kołem 
przez linię pasa ruchu. Tym bardziej 
nie grozi utratą zdrowia lub życia 
brak płynności jazdy przy ruszaniu 
na wzniesieniu bądź włączenie nie-
właściwych świateł… 

Także niektóre błędy z Tabeli 
nr 1: Zachowania osoby egzamino-
wanej zagrażające bezpośrednio 
życiu i zdrowiu uczestników ruchu 
drogowego, skutkujące przerwa-
niem egzaminu państwowego nie 
wyczerpują dyspozycji art. 52.2. 

Zgodnie z modyfikacją rozporzą-
dzenia w sprawie egzaminowania 
osób ubiegających się o uprawnie-
nia do kierowania pojazdami z  20 
września 2016 r. nie jesteśmy już zob-
ligowani do przerwania egzaminu w 
każdym przypadku popełnienia błędu 
z tabeli nr 1. Co nie znaczy, że taki 
błąd nie skutkuje oceną negatywną. 
Tu warto wzorować się na Dyrektywie 
2006/126 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w  sprawie praw jazdy, która 
w punkcie 9. Ocena umiejętności i 
zachowań podczas egzaminu mówi: 
„Przez cały czas egzaminu egzamina-
tor musi czuć się bezpieczny. Błędy w 
ruchu drogowym lub niebezpieczne 
zachowanie bezpośrednio wpły-
wające na bezpieczeństwo pojazdu 
egzaminacyjnego, jego pasażerów lub 
innych użytkowników dróg jest karane 
niezdaniem  egzaminu. Jednak egza-
minujący może podjąć decyzję o  kon-
tynuowaniu sprawdzianu umiejętno-
ści i zachowań lub jego przerwaniu”. 
Zatem gość, który wjechał pod zakaz 
wjazdu, nie zatrzymał się na „zielonej 
strzałce”, albo skręcił z niewłaściwego 
pasa ruchu – ale nikomu nie zajechał 
drogi – może zostać ukarany oceną 
negatywną, jednak powinien móc 
kontynuować egzamin, aby końcowa 
ocena jego umiejętności i  braków w 
wyszkoleniu była możliwie kompletna.

Bo na egzaminie jedna sprawa 
to jego końcowa ocena, a druga, to 
rzetelna, obiektywna ocena umie-
jętności i słabości. Do tego powinna 
się sprowadzać rola egzaminatora 
WORD. 

Powinniśmy też podyskutować 
o sensowności zasady, (§ 27. pkt. 6) 
rozporządzenia w sprawie egza-
minowania), że dwukrotne niepra-
widłowe wykonanie tego samego 
zadania egzaminacyjnego skutkuje 
oceną negatywną.  Bo inna jest waga 
np. dwukrotnego niewyłączenia kie-
runkowskazu zaraz po zmianie pasa 
ruchu, a inna dwukrotnego niesygna-
lizowania zamiaru skrętu. 

Nie jest tajemnicą, że błahe, 
z punktu widzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego błędy, popełniane 
najczęściej na placu manewrowym,  
skutkują przerwaniem większości 
egzaminów. Tym samym egzamina-
torzy „umywają ręce” od sumien-
nego sprawdzenia kwalifikacji osób, 
które zapłaciły za przeprowadzenie 
całego egzaminu, a nie tylko umie-
jętności cofania ze zmianą kierunku 
jazdy lub płynnego ruszania i przeje-
chania przez wzniesienie. 

Przytoczona wyżej unijna dyrek-
tywa w sprawie praw jazdy nie mówi 
o konsekwencjach nieumiejętnego 
lub niezręcznego wykonania mane-
wów na placu. Za to w pkt. 7. Umie-
jętności i zachowania sprawdzane 
w odniesieniu do kategorii B, B1 
i BE napisano: „osoby ubiegające 
się o prawo jazdy muszą się wyka-
zać zdolnością przygotowania się do 
bezpiecznej jazdy”. Podobnie  punkt 
9. Ocena umiejętności zachowań 
w  czasie egzaminu obliguje ubiega-
jącego się o prawo jazdy do wyko-

nania wszystkich czynności w ruchu 
drogowym „przy pełnym zachowa-
niu bezpieczeństwa oraz z zacho-
waniem należytej ostrożności”.  

Uwzględniając  literę i ducha 
dyrektywy postuluję, by zadania na 
placu manewrowym traktować z jed-
nej strony jako okazję do zapoznania 
się kandydata z pojazdem egzami-
nacyjnym, z drugiej jako upewnie-
nie się egzaminatora, że kandydat 
w zadowalającym stopniu panuje 
nad pojazdem – umie płynnie ruszyć, 
zahamować, zmienić kierunek jazdy 
oraz cofnąć i zakręcić bez opuszcze-
nia wytyczonego toru jazdy. Jeżeli 
za pierwszym razem nie zrobi tego 

prawidłowo (np. potrąci pachołek 
lub najedzie/przejedzie przez linię 
zewnętrzną wytyczającą pas ruchu), 
ale nie spowoduje kolizji z  innym 
pojazdem bądź przeszkodą czy nie 
potrąci jakiejś osoby (a więc nie 
zagrozi bezpośrednio życiu i zdro-
wiu uczestników ruchu drogowego) 
powinien mieć prawo do drugiej 
próby. Dopiero powtórny taki błąd 
skutkowałby ustaleniem oceny nega-
tywnej. Jednak egzamin powinien 
być kontynuowany. Egzaminator 
mógłby tego odmówić tylko w przy-
padku rażącej niedyspozycji kandy-
data – dającej podstawę do przeko-
nania, że egzaminator „nie czułby się 
bezpieczny w ruchu drogowym”.

Zgaszenie silnika przy rusza-
niu (jednokrotne) nie powinno być 
traktowane jako błąd (bo również 
doświadczonemu kierowcy, gdy 
siada za kierownicą „obcego” auta to 
się często przytrafia). Błędy takie jak: 
niewłączenie świateł właściwych do 
jazdy w ruchu drogowym, niecałko-
wite bądź nie opuszczenie hamulca 

Obowiązkiem egzaminatora, zapisanym w Ustawie o kierujących 
pojazdami /art. 51. ust. 1./, jest sprawdzenie umiejętności w zakresie 
zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego 
i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się pojazdem 
w ruchu drogowym, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się 
osoba zdająca egzamin. Przerywanie egzaminu z błahych powodów 
jest moim zdaniem niegodziwością. Egzamin powinien być przeprowa-
dzony zgodnie z  tabelą nr 7 załącznika nr 2 i w każdym przypadku 
zakończyć się rzetelnym omówieniem i opisaniem zauważonych sła-
bych i mocnych punktów osoby egzaminowanej.
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ręcznego, jazda na przesadnie 
wysokich obrotach i  poślizgu sprzę-
gła, brak płynności jazdy po łuku, 
„niewpasowanie się w kopertę” – to 
powinny być błędy techniczne, nie 
przesądzające o  wyniku egzaminu. 
Jeśli później w ruchu drogowym 
zdarzyłyby się inne błędy w technice 
kierowania: np. kilkakrotne zgasze-
nie silnika, nieprawidłowe używanie 
skrzyni biegów, sprzęgła, hamulca 
zasadniczego i pomocniczego, nie-
respektowanie zasad ekojazdy – to 
suma pojedynczych błędów tech-
nicznych (na placu manewrowym 
i  w ruchu drogowym) odnotowa-
nych w arkuszu przebiegu egzaminu 
przekraczająca pięć mogłaby prze-
sądzić o wyniku negatywnym. 

W ruchu drogowym egzamina-
tor powinien ze szczególną uwagą 

oceniać to, co ujmuje dyrektywa 
w  pkt 9, a nasza Ustawa o kierują-
cych pojazdami w art. 51. ust. 1. 

Podsumowując moje propo-
zycje dotyczące zmian egzaminu 
praktycznego są następujące:
1. Należy zmienić kryteria egza-

minu na placu manewrowym 
– w szczególności zmienić 
brzmienie  § 12. ust. 3 pkt 1) i 2) 
rozporządzenia w sprawie eg-
zaminowania. Dopiero dwukr 
otne potrącenie pachołka lub 
przejechanie kołem przez linię 
skutkowałoby oceną negatywną, 
jednak  egzaminator nie przery-
wałby egzaminu, jeżeli któryś 
z tych błędów nie spowodował 
bezpośredniego zagrożenia dla 
życia i zdrowia uczestników ru-
chu drogowego. 

2. Błędy w technice jazdy i przygo-
towania do jazdy (np. nieprawid-
łowe ustawienie lusterek, nie-
umiętność włączenia któregoś ze 
świateł czy sprawdzenia płynów, 
doprowadzenie do zgaśnięcia 
silnika, albo jazda z poślizgiem 
sprzęgła  na wysokich obrotach 
po pasie ruchu lub na wzniesie-
niu) powinny skutkować zazna-
czeniem „punktów karnych” – 
po jednym za każdy taki błąd.  
Suma tych błędów powyżej np. 
pięciu (łącznie z błędami w tech-
nice jazdy podczas egzaminu 
w ruchu drogowym) skutkowa-
łaby oceną negatywną – jednak 
bez przerywania egzaminu. 

3. Egzaminator powinien mieć pra-
wo odmowy kontynuowania 
egzaminu w ruchu drogowym  
w przypadku, gdy nie czuje się 
bezpieczny z powodu ryzykow-
nych bądź nieporadnych zacho-
wań osoby egzaminowanej w ru-
chu drogowym. Natomiast nie 
pownien przerywać egzaminu 
z powodu wykroczeń w ruchu 
drogowym, o ile któreś z nich nie 
doprowadziło do rzeczywistego 
zagrożenia dla życia lub zdrowia 
uczestników ruchu drogowego 
(to już wprowadzono zmianą 
w  §  16). Jednak karą za takie wy-
kroczenie byłaby (jak dotychczas) 
ocena negatywna. 
Co do skutków dla  ośrod-

ków i egzaminatorów, przewiduję, 
że  takie zmiany znacząco zmniej-
szyłyby odsetek przerwanych egza-
minów na placu manewrowym, 
(głównie do przypadków rezygnacji  
z kontynuowania egzaminu przez 
kandydata), czyli znacznie więcej 
egzaminów „wyjeżdżałoby do mia-
sta”. To zmniejszyłoby wydajność 
pracy poszczególnych egzamina-
torów; zamiast 10-12 egzaminów 
w 8 godzin, tylko 6-8… Konieczne 
byłoby podwyższenie opłaty za 
egzamin. Za to odsetek zdanych 
egzaminów zapewne poszedłby 
w  górę. Najcenniejsze w tej zmianie 
byłoby jednak uczciwsze traktowa-
nie klientów przez WORD-y. 

Tomasz Talarczyk 

egzaminator

Egzamin – czyhanie aż przyszły kierowca popełni błąd.

Egzamin po zmianach – mniej stresu.
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Trochę historii
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego w Łodzi, po kryzysie zwią-
zanym z podejrzeniami egzamina-
torów o korupcję (2006r.), przeszedł 
gruntowną metamorfozę personalną. 
Wymieniono niemal całą kadrę egza-
minatorów. Dyrektorem ośrodka 
został natomiast Zbigniew Skowroń-
ski, a jego zastępcą ds. inwesty-
cji Łukasz Kucharski. Młoda kadra 
egzaminatorów, zarządzana przez 
ówczesnego dyrektora, ochoczo 
wykonywała swoje zadania, wierząc 
w jego zapewnienia, że zaowocuje 
to w najbliższym czasie powstaniem 
nowej, własnej siedziby, spełniającej 
najwyższe standardy. W tym cza-

sie liczba pracowników wzrosła do 
ponad 100 osób, z czego niespełna 
połowę stanowili egzaminatorzy. 
Egzaminy przeprowadzane były od 
wczesnych godzin porannych do 
późnych godziny nocnych. Personel 
pracował często ponad własne siły 
i  normy czasu pracy, wszystko po 
to, aby zapewnić pieniądze na plano-
waną inwestycję (ośrodki muszą się 
same finansować!). Pracownicy wie-
rzyli, że w ten sposób poprawią sobie 
warunki pracy, a także zapewnią oso-
bom przystępującym do egzaminów 
godziwe możliwości do ich zdawania. 

Dramat
WORD w Łodzi wynajmował 
i wynajmuje do dnia dzisiejszego 

całą infrastrukturę lokalową oraz 
place manewrowe. Egzaminatorzy 
pracują w pomieszczeniach zaadap-
towanych z budynku kotłowni, które 
nie spełniają współczesnych standar-
dów i norm. W tym samym budynku 
przebywają również osoby oczeku-
jące na swój egzamin. Stan samego 
obiektu, jak wynika z ostatnio prze-
prowadzonego audytu, zagraża 
bezpośrednio życiu i zdrowiu osób 
przebywających w jego okolicy! Stan 
placu manewrowego również pozo-
stawia wiele do życzenia. Koszty, 
jakie z tytułu najmu ponosi ośrodek 
wynoszą ponad 800 tyś. zł rocznie! 

Oczywistym było więc, 
że w tych warunkach szanujący się 
ośrodek egzaminowania, znajdujący 

Jedno zdjęcie jest więcej warte niż tysiąc słów. Zapraszamy do obej-
rzenia i przeczytania o trudnej sytuacji WORD-u w Łodzi.

Dlaczego pracownicy łódzkiego 
WORD chcą głowy dyrektora? 
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się w stolicy województwa długo 
funkcjonować nie może. W tym 
czasie pozostałe ośrodki w kraju 
budowały lub pozyskiwały własne 
siedziby, a  część nawet rozszerzała 
swoją działalność (np. ODTJ, SKP, 
myjnie, wulkanizacje etc.). Wszyscy 
wierzyli więc w zapewnienia dyrek-
tora Skowrońskiego, że i my wkrótce 
„będziemy na swoim”. Dowodem na 
to był nawet zatrudniony zastępca 
dyrektora ds. inwestycji pan Kuchar-
ski. Niestety, liczne próby rozpoczę-
cia inwestycji skończyły się fiaskiem. 
Sam dyrektor Skowroński, w 2010 
roku, pożegnał się z nami i zmie-
nił posadę. Funkcję dyrektora objął 
dotychczasowy jego zastępca. Wów-
czas okazało się, że nasz ośrodek 
znajduje się w dramatycznej sytuacji 
ekonomicznej i  niezbędne są reduk-
cje kosztów stałych, co w  uproszcze-
niu oznaczało redukcję zatrudnienia. 
Przez kilka lat z  pracą pożegnała się 
ponad połowa pracowników. Łącznie, 
w ośrodku wg stanu na dzień dzisiej-
szy, zatrudnionych jest ok. 56 osób (w 
tym ok. 40% egzaminatorów). Orga-
nizacja związkowa NSZZ Solidarność 
działająca w WORD upatrywała 
przyczyny trudnej sytuacji ośrodka 
w  kosztach ponoszonych z tytułu 
najmu infrastruktury i domagała się 
jak najszybszej budowy własnej sie-
dziby. Ponownie działania dyrektora 
nie przynosiły oczekiwanych efek-
tów, zaś on sam, zaczął przekonywać 
pracowników, że  budowa ośrodka 
nie ma większego sensu. Uznał, 
że  taniej i prościej jest wynajmować. 

Argumentem takiego toku rozu-
mowania był fakt, rzekomych wyso-
kich kosztów utrzymania własnych 
budynków w tym, m.in. podatków od 
nieruchomości! Tymczasem w 2014 
roku, ośrodek wygenerował, jako 
jedyny w województwie, stratę roczną 
rzędu ponad 400 tys. zł. Pracownicy 
stracili motywację do pracy i  wiarę 
w lepsze jutro, a kadra ośrodka sukce-
sywnie topniała. Mieliśmy poczucie, 
że statek o nazwie „WORD Łódź” 
ostatecznie rozbije się. 

Walka
Organizacja związkowa postano-
wiła jednak walczyć o swój zakład 
pracy. Weszła w spór zbiorowy 
z  pracodawcą, którego głównymi 
postulatami była budowa nowej 
siedziby oraz podwyżki wynagro-
dzeń dla pracowników. Pracodawca 
reprezentowany przez dyrektora 
Łukasza Kucharskiego wyjaśnił, 
że  nie może zrealizować żądania 
podwyżek, gdyż aktualnie ponow-
nie ubiega się o kredyt bankowy, na 
budowę nowej siedziby. W  związku 
z tym, musi wykazać zdolność kre-
dytową ośrodka. Dlatego nie może 
być mowy o jakimkolwiek zwięk-
szeniu kosztów stałych. W  wyniku 
rozmów z pracodawcą, organizacja 
zagwarantowała, że rozumie trudną 
sytuację i jeżeli tylko najważniejszy 
postulat dotyczący budowy zostanie 
zrealizowany, gotowa jest wycofać 
się z pozostałych żądań. Rozmowy 
takie odbyły się wiosną 2016 roku. 
Organizacja związkowa, po raz 
kolejny, uwierzyła w  zapewniania 
Łukasza Kucharskiego i  spokojnie 
czekała na rozpoczęcie budowy. 
Zimą bieżącego roku wyszło na jaw, 
że jak zwykle kwestia budowy w dal-
szym ciągu jest na etapie planowa-
nia, a co gorsza dyrektor zwiększył 
koszty stałe i  znacząco podniósł 
wynagrodzenia trzem pracownikom. 
Organizacja uznała więc, że Łukasz 
Kucharski jest niekonsekwentny 
i  zażądała powrotu do rozmów na 
temat podwyżek wynagrodzeń dla 
wszystkich pracowników. Konkluzja 
negocjacji była taka, że wynagro-
dzenia zostaną zwiększone, o ile 

egzaminatorzy przeprowadzą wię-
cej egzaminów. Ustalono, że zwięk-
szone zostanie planowanie egza-
minów o  0.4  dziennie, na jednego 
egzaminatora. Ostateczna decyzja 
w sprawie podwyżek miała zapaść 
po miesięcznym okresie próbnym, 
tj. po zbadaniu czy egzaminatorzy 
są w  stanie przeprowadzić większą 
liczbę egzaminów. Zamiast ocze-
kiwanej decyzji o podwyższeniu 
wynagrodzenia, po miesiącu zwięk-
szonego wysiłku pracowników, orga-
nizacja związkowa otrzymała od pra-
codawcy informację, że z uwagi na 
zmniejszającą się liczbę osób przy-
stępujących do egzaminów, zamie-
rza wypowiedzieć umowę o  pracę 
kolejnym 9  pracownikom. W  tym 
momencie powiedzieliśmy: dość! 

Dość
Komisja Zakładowa NSZZ Solidar-
ność zorganizowała, w związku 
z  tymi wydarzeniami, badanie opi-
nii, gdzie swoje zdanie mogli wyra-
zić wszyscy pracownicy. Wyniki 
były druzgocące dla dyrektora:
1. jedynie 23 proc. głosujących 

uznało sposób zarządzania 
ośrodkiem przez Łukasza Ku-
charskiego za dobry;

2.  62 proc. głosujących uznało, 
że trudna sytuacja ośrodka jest 
wynikiem błędnego i nieudolne-
go zarządzania, m.in. w zakresie 
pozyskania własnej siedziby;

3.  79 proc. głosujących uznało, 
że  dyrektor Łukasz Kucharski nie 
powinien otrzymać w bieżącym 
roku nagrody rocznej.  
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Organizacja związkowa zwróciła 
się do Zarządu Województwa Łódz-
kiego z propozycją zmiany dyrektora 
ośrodka. Nie możemy bezczynnie 
czekać, aż ostatni pracownik Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Łodzi zostanie zwolniony 
z tzw. powodów ekonomicznych. 
Takie działania są podejmowane przez 
obecnego dyrektora od 2010 roku, 
a  sytuacja ośrodka wciąż jest trudna. 
Nie tędy droga. Pracownicy wypra-
cowują dochód dla ośrodka, a nie 
są jego ciężarem. Redukcji kosztów, 
naszym zdaniem, należy szukać 
w innych obszarach. Przykładem 
jest wynagrodzenie pobierane przez 
Łukasza Kucharskiego, które kształ-
tuje się na poziomie ok. 12 tys. zł mie-
sięcznie i  jest kuriozalnie najwyższe 
w skali województwa. Zwyczajowo 
otrzymuje on również nagrodę roczną 
od Zarządu Województwa, z kasy 
WORD, w  wysokości do 3 pensji, 
po czym analogiczne nagrody przy-
znaje swojemu zastępcy oraz głównej 
księgowej. Takich przykładów można 
podawać jeszcze wiele.

Egzaminatorzy
Egzaminatorzy nie są natomiast w  sta-
nie zgodnie z przepisami przeprowa-
dzać już większej liczby egzaminów 
w czasie 8-godzinnego dnia pracy. 
Obecnie egzaminator przeprowadza 
dziennie ponad 10  egzaminów prak-
tycznych dla kategorii B. Czas nie-
zbędny na przeprowadzenie jednego 
egzaminu wynosi, co najmniej 40 min 
w  ruchu drogowym oraz kilkanaście 
minut na placu manewrowym. Do 
tego dochodzą czynności administra-
cyjne. Aktualna polityka pana Kuchar-

skiego oparta jest na założeniu, że  to 
my – egzaminatorzy pracujemy za 
wolno, stąd trudności finansowe! 
Rozpoczął się proces inwigilacji egza-
minatorów, sprawdzania wydajności 
i  efektywności ich pracy. Powstały 
nawet specjalne wzory na oblicze-
nie sprawności naszej pracy. Dodat-
kowo demonstracyjne pobierane są 
w niewiadomych celach z  samo-
chodów nośniki danych z zapisami 
egzaminów. Organizacja związkowa  
głośno sprzeciwia się takim działa-
niom, polityce zastraszania i grozi 
strajkiem generalnym. Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego jest miej-
scem do realizacji zadań rządowych, 
a nie miejscem zarabiania pieniędzy. 
Co ciekawe, otrzymujemy wsparcie 
również z innych ośrodków w kraju. 
W wielu dzieją się podobne rzeczy. 
Przypatrując się temu zjawisku łatwo 
pokusić się o wniosek, że egzamino-
wanie stało się maszynką do zara-
biania pieniędzy, a egzaminatorzy 
parobkami, którym coraz trudniej 
wykonywać rzetelnie i bezstronnie 
powierzone obowiązki. Z jednej 
strony mamy normy prawne i usta-
wowe cele egzaminu do zrealizowa-
nia oraz własne sumienie zawodowe, 
a z drugiej oczekiwania dyrektorów, 
żądających coraz to lepszych wyni-
ków, jednocześnie mających narzę-
dzia nacisku w postaci kodeksu pracy. 
Można powiedzieć, że cały system jest 
zły, błędem jest funkcjonujący sposób 
finansowania ośrodków i  podległo-
ści służbowej egzaminatorów. Nie-
mniej zauważyć należy, że w kraju 
są również ośrodki działające prawid-
łowo. Egzaminatorzy przeprowadzają 
w nich ok. 8 egzaminów dziennie, 
a mimo to ośrodki są w dobrej sytu-
acji ekonomicznej i wszystko działa 
normalnie. W  naszej ocenie żaden 
system nie będzie funkcjonował pra-
widłowo, dopóki niewłaściwe osoby 
będą na niewłaściwych miejscach! 
Spadek liczby przestępstw, nie powo-
duje przecież redukcji zatrudnienia 
policjantów, podobnie jak spadek 
liczby pożarów nie przekłada się na 
redukcję liczby zatrudnionych stra-
żaków. Konkludując, zmniejszenie 
liczby osób przystępujących do egza-

minów państwowych, które może 
być spowodowane również wzrostem 
zdawalności, również nie powinno 
budzić obawy egzaminatora o własną 
posadę. Wręcz przeciwnie, egzami-
nator, jako obywatel, powinien być 
zadowolony z faktu, że poziom umie-
jętności osób, przystępujących do 
egzaminu rośnie, a  po naszych dro-
gach jeżdżą coraz lepiej wyszkoleni 
kierujący.   

Wniosek
Komisja Zakładowa NSZZ Solidar-
ność uważa, że pracownicy Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Łodzi, a przede wszystkim 
osoby przystępujące do egzaminów, 
potrzebują i zasługują na praw-
dziwego gospodarza tego miejsca, 
który nim prawidłowo pokieruje. 
W latach 2014-2016, łódzki WORD 
wygenerował największe dochody 
w skali województwa, a jednocześ-
nie jak zapewnia dyrektor, znajduje 
się w najgorszej sytuacji ekonomicz-
nej, co potwierdza również wysoka 
strata z 2014 roku. Dla przykładu, 
dwa lata później, ogólny dochód 
wyniósł 7 131 904 zł, zaś drugiego 
pod tym względem ośrodka w Sie-
radzu 6 133 738 zł. Naszym zda-
niem liczby mówią same za siebie. 
Przy prawidłowym zarządzaniu nie 
mogłoby być mowy o problemach 
ekonomicznych. WORD w Sieradzu, 
kierowany przez dyrektora Henryka 
Walude, pomimo niższego dochodu, 
posiada od dawna własną infrastruk-
turę do egzaminowania, a  dodat-
kowo jest na etapie kończenia 
budowy ośrodka doskonalenia tech-
niki jazdy, której wartość szacowana 
jest na kilkanaście milionów złotych. 

Reasumując, żądamy jak naj-
szybszego i obiektywnego rozlicze-
nia dyrektora Łukasza Kucharskiego 
z efektów jego wieloletniej pracy 
i osiągniętych rezultatów. Personel 
ośrodka poświęcił wiele, często kosz-
tem życia prywatnego oraz własnego 
zdrowia, próbując wypracować lep-
sze jutro dla wszystkich. Tymczasem, 
z nieznanych im powodów, wszystko 
to zostało zaprzepaszczone. 

Jacek Łęgocki

egzaminator



47bezpieczny kierowca nr 2 (19) 2017

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Region Ziemia Łódzka Organizacja Zakładowa nr 1165 WORD w Łodzi

Łódź, 9 lipca 2017 roku

Pan Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury i Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4-6
00-928 Warszawa

List otwarty

Szanowny Panie Ministrze

Zwracam się do Pana Ministra z niniejszym listem wierząc, że dostrzeże Pan Minister 
wagę problemu, o którym będzie tu mowa oraz, że podejmie działania mające na celu jego 
rozwiązanie.

Na wstępie pragnę zauważyć, że w dniu 27 czerwca 2017 roku złożyłem w 
Ministerstwie Infrastruktury swoje pierwsze pismo, w którym opisałem niepokojące mnie 
zjawiska występujące w szeroko pojętej działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu 
Drogowego, Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowego 
Stowarzyszenia Dyrektorów oraz Marszałków Województw.

W niniejszym piśmie pragnę wskazać jednoznacznie przyczynę niniejszych zjawisk 
oraz przedstawić propozycję zmian, które mogłyby doprowadzić do korzystnych rozwiązań w 
szeroko pojętym Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Głównym powodem mojego pisma jest stale rosnąca ilość wypadków śmiertelnych na 
naszych drogach. Mam nadzieję, że wskazując Panu elementy systemu egzaminowania i 
szkolenia kandydatów na kierowców wymagające zmiany, przyczynię się do podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Moim zdaniem przyczyną wszelkiej patologii w obecnie obowiązującym systemie 
egzaminowania i szkolenia kandydatów na kierowców są pieniądze. Z jednej strony mamy 
Ośrodki egzaminowania, samorządowe osoby prawne prowadzące samodzielną gospodarkę 
finansową na zasadach określonych w ustawie. Z drugiej strony ośrodki szkolenia kierowców, 
które nierzadko prowadzą brutalną walkę o klienta, a głównym orężem w tej walce stała się  
cena za kurs prawa jazdy (a nie jakość usług).

Dyrektorom ośrodków egzaminowania zależy przede wszystkim na tym, żeby 
wykazywać się przed swoim przełożonym (marszałkiem Województwa) jak największym 
zyskiem, z punktu wiedzenia Dyrektorów jak i Marszałków niedopuszczalne jest by te 
instytucję przynosiły straty. Dyrektorom ośrodków - administratorom procesu egzaminowania 
- zależy głównie na wyniku finansowym przedsiębiorstwa, bo z tego są rozliczani, nikt 
przecież nie będzie dochodził, że powodem wzrostu wypadków drogowych w naszym kraju 
jest wadliwa działalność Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. W związku z tym 
najważniejszym pojęciem w ośrodkach egzaminowania stał się przerób rozumiany jako ilość 
przeprowadzonych egzaminów, który ma się nijak do Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. 
Marszałkom Województw również zależy na tym żeby wynik finansowy w podległych im
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ośrodkach ruchu drogowego był dobry, ponieważ mogą te środki finansowe przeznaczyć na 
inne cele. W tym miejscu warto zaznaczyć, że powinny być to cele ściśle określone w ustawie 
o ruchu drogowym. Moim zdaniem w poszczególnych województwach dochodzi do nadużyć 
w tej kwestii, tzn. środki finansowe wypracowane idą tam gdzie iść nie powinny. W innych z 
kolei środki są przetrzymywane na kontach, w żaden sposób niewykorzystane, a dyrektorzy 
szukają celów na które je mogą wydać. Dyrektorzy ośrodków chcąc się wykazywać wynikiem 
finansowym zwiększają ilość planowanych egzaminów na poszczególnych egzaminatorów. 
Co z kolei prowadzi do wypaczania procesu egzaminowania, egzaminatorzy skracają 
egzaminy, nie realizują programu egzaminowania, w skrajnych sytuacjach wypuszczają na 
drogi osoby do tego nieprzygotowane. Obecnie w ośrodkach egzaminowania planowanie 
waha się między 8 (Włocławek) a 12 (Poznań) na jednego egzaminatora. Wystarczy zadać 
jedno pytanie, by wykazać patologię obecnie obowiązującego systemu: jak egzaminator ma 
zrobić taką ilość egzaminów w ciągu 8 godzin pracy, w sytuacji gdy egzamin na prawo jazdy 
trwa minimum 40 minut w ruchu drogowy plus czas poświęcony na plac manewrowy. Moim 
zdaniem dyrektorzy ośrodków w ten sposób wymuszają na egzaminatorach pewne 
niepożądane zachowania: skracanie egzaminów państwowych i nadmierne wymagania wobec 
zdających na prawo jazdy. Kolejnym dowodem na to, że obecnie zarządzającym systemem 
egzaminowania (marszałkom, dyrektorom) zależy głównie na środkach finansowych jest 
tworzenie ośrodków egzaminowania (tzw. filii) w małych miejscowościach. Poszczególni 
Marszałkowie Województw chcąc ratować sytuację podległych im ośrodków pozwalają na 
otwieranie filii w mniejszych miejscowościach, co z kolei prowadzi do pogorszenia sytuacji w 
ośrodkach w województwach ościennych i do takiej samej decyzji tamtejszego marszałka. 
Powstaje tzw. błędne koło oraz dochodzi do wyścigu o klienta, w instytucjach, które powinny 
kierować się zupełnie innymi względami. Elementem walki o klienta stała się wysokość 
zdawalności. Dyrektorzy chcąc przyciągnąć do swoich ośrodków więcej kandydatów na 
kierowców na różne sposoby zmuszają egzaminatorów do podnoszenia ilości wyników 
pozytywnych. Z reguły polega to na szykanowaniu tych egzaminatorów, którzy wykazują się 
niską zdawalnością. Należy w tym miejscu zadać jedno: pytanie gdzie w tym wszystkim jest 
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego? W tej chwili zdawalność w ośrodkach szacuję się 
między 27 - 65%, oczywiście niska zdawalność to raczej domena większych miast (Łódź, 
Warszawa) a wysoka małych miejscowości (Łomża, Ostrołęka). W naszym kraju mamy do 
czynienia z "turystyką egzaminacyjną", kandydaci w skrajnych przypadkach jadą na egzamin 
na prawo jazdy autobusami organizowanymi przez ośrodki szkolenia kierowców do 
miejscowości charakteryzującymi się wysoką zdawalnością. W wyniku tego poziom 
umiejętności kierowcy, który uzyskał prawo jazdy w ośrodku z większego miasta jest dużo 
większy niż tego, który uzyskał uprawnienia w mniejszej miejscowości. Dyrektorzy w 
założeniu powinni być jedynie administratorami (organizatorami) procesu 
egzaminowania, a w rzeczywistości przypisują sobie niestety prawo do ingerowania w 
jego przebieg. Śmiem twierdzić, że we wszystkich WORD-ach w Polsce mamy do czynienia 
z takim zjawiskiem. Dyrektorzy mimo, że nie są specjalistami w dziedzinie egzaminowania, 
wykorzystują podległość egzaminatorów i kształtują proces egzaminowania w swoich 
ośrodkach.

W odniesieniu do kwestii szkolenia na kandydatów na kierowców pragnę zwrócić 
uwagę Ministra przede wszystkim na fakt, że nieubłagana siła rynku powoduje, że tak ważna 
działalność społeczna charakteryzuje się totalnym niedofinansowaniem. Cena kursu na 

egzaminator
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Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Region Ziemia Łódzka Organizacja Zakładowa nr 1165 WORD w Łodzi

kategorię B w Łodzi szacuje się między 700 - 1400 złotych, instruktorzy zarabiają od 10 do 
15 złotych za godzinę jazdy. Pragnę zapytać: jak to możliwie że w tak ważnej dziedzinie 
życia społecznego mamy do czynienia z tak niskimi zarobkami szkół jak i ich pracowników?  
Godzina pływania, języka obcego kosztuje około 50 złotych, godzina jazdy na kategorię B od 
30 do 50 złotych, biorąc pod uwagę koszty ponoszone przez usługodawcę mamy do czynienia 
z totalną dysproporcją.

Według mnie chcąc uleczyć obowiązujący system egzaminowania i szkolenia 
kandydatów na kierowców należy:

- uniemożliwić Dyrektorom - administratorom procesu egzaminowania (wyznaczanym 
przez Marszałków - władza samorządowa) wpływ na egzaminatorów (uprawnienia uzyskują 
od Ministra a podlegają urzędnikom samorządowym).

- wprowadzić cenę minimalną za kurs na prawo jazdy, według nas powinno to być 
przynajmniej 1500 złotych. Pozwoli to podmiotom gospodarczym zajmującym się szkoleniem 
kandydatów na kierowców uzyskać większe zyski i tym samym da możliwość ustanowienia 
większego wynagrodzenia dla instruktorów.

Kluczem do uleczenia całego procesu jest podniesienie poziomu umiejętności 
ludzi przychodzących na egzamin, a nie zmniejszanie wymagań stawianych przed nimi. 

Moim zdaniem system egzaminowania i szkolenia kandydatów na kierowców 
wymaga gruntownych reform. Zachęcam Pana Ministra do odważnych decyzji w imię
bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach, a w razie potrzeby służę swoją wiedzą 
i doświadczeniem.

Z wyrazami szacunku
Radosław Banaszkiewicz
(602 19 19 14)

Do wiadomości:
− Pan Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki, ul. Piotrowska 104, 90-926 Łódź
− Region Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" 90-229 Łódź, Kamińskiego 18
− Piotr Polak, Poseł na Sejm RP, Pl. Kościuszki 2, 99-200 Poddębice 
− Jan Mosiński, Poseł na Sejm RP, Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz
− Pan Piotr Adamczyk, Przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku 

Województwa, 90-051 Łódź ul. Piłsudskiego 12
− Pan Sebastian Bulak, Przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość w 

Radzie Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
− Pan Piotr Grabowski, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Przewodniczący 

klubu Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa, 90-051 Łódź ul. 
Piłsudskiego 12

− Pan Krzysztof Ciebiada, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź 
ul. Piłsudskiego 12
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Szanowni Egzaminatorzy
Przyszedł czas by powiedzieć STOP!
Sytuacja egzaminatorów w Woje-
wódzkich Ośrodkach Ruchu Dro-
gowego wymaga interwencji ze 
strony Państwa i osób sprawujących 
władzę. Dzieje się krzywda, przede 
wszystkim młodym kierowcom, któ-
rzy są ofiarami systemów szkolenia 
i egzaminowania. Dość tolerowania 
bylejakości, minimalizmu, przed-
miotowego traktowania petentów, 
interesowności grup uczestniczą-
cych w procesie przygotowywania 
kandydatów! 
Dość tolerowania: 
– sytuacji, w której proces egzami-

nowania podporządkowany jest 
przede wszystkim wynikom fi-
nansowym WORD-ów i ambicji 
poszczególnych dyrektorów; 

– ingerencji poszczególnych dy-
rektorów ośrodków w proces eg-
zaminowania – pełnią przecież 
wyłącznie funkcję administrato-
rów tego procesu; nie posiadają 
żadnych kompetencji meryto-
rycznych, dotyczących realizacji 
procesu egzaminowania; 

– fałszywego wizerunku egzamina-
tora kreowanych  przez poszcze-
gólnych dyrektorów ośrodków 
jako sprawców niskiej zdawal-
ności wśród przystępujących do 
egzaminów; 

– braku kompetencji, obiektywno-
ści i odpowiedzialności za po-
dejmowane, krzywdzące decyzje 
przez organy nadzoru ze strony 
poszczególnych urzędów mar-
szałkowskich (dotyczy większo-
ści urzędów); 

– naruszania wiarygodności, po-
czucia odpowiedzialności za 
powierzone czynności, podwa-
żania profesjonalizmu, praw na-
leżnych oraz godności osobistej 
egzaminatora przez organy nad-
zoru ze strony poszczególnych 
urzędów marszałkowskich, po-
szczególnych komórek nadzoru 

w ośrodkach egzaminowania 
– kierowników wydziałów egza-
minowania czy egzaminatorów 
nadzorujących oraz dyrektorów; 

– bierności decyzyjnej, stronni-
czości i fałszywego zaangażo-
wania  poszczególnych dyrek-
torów, kierowników oddziałów 
egzaminowania, egzaminatorów 
nadzorujących w proces egzami-
nowania oraz w proces integracji 
środowisk, w tym podnoszenia 
kompetencji egzaminatorów, in-
struktorów, wykładowców;

– nadmiernemu planowaniu ilości 
egzaminów przypadających na 
egzaminatora, w imię wysokich 
osiągów ekonomicznych (pro-
duktywności), z olbrzymią szkodą 
w  zakresie jakości obsługi klienta; 

– rywalizacji ośrodków egzami-
nowania, w tym rywalizacji po-
szczególnych dyrektorów  pod 
względem współczynnika zda-
walności w swoich jednostkach; 

– nacisków na zdawalność i prze-
rób u poszczególnych egzamina-
torów, prowadzących do nierze-
telnego wykonywania zawodu, 
sprzecznego z prawem, w tym 
nakłanianie na do „naciągania” 
przepisów prawa w celu uzyska-
nia pożądanego wyniku na egza-
minie państwowym; 

– wykorzystywania przepisów pra-
wa i jego nadinterpretacji we-
dług własnego widzi mi się, wy-
korzystywania poszczególnych 
komórek nadzoru (zależnych od 
marszałka, a tym samym od dy-
rektorów) do „likwidacji” niewy-
godnych egzaminatorów;

– stosowania nacisków, szykano-
wania, nierównego traktowania 
przez poszczególnych  dyrekto-
rów WORD oraz podległych im 
organów nadzoru do osiągania 
własnych celów; 

– braku systematycznej, celowej 
i miarodajnej działalności na 
rzecz społeczeństwa w zakresie 

wychowania komunikacyjnego, 
izolowania ośrodka od społecz-
nych oczekiwań, traktowania 
ośrodków jako prywatnych, fol-
warków, w których generuje się 
bardzo duże wpływy kosztem 
ludzi tam zatrudnionych oraz 
klientów w polityce realizowanej  
przez poszczególnych dyrekto-
rów WORD; 

– przerostowi zatrudnienia realizo-
wanego  przez poszczególnych 
dyrektorów ośrodków egzami-
nowania w zakresie osób funk-
cyjnych z nadania politycznego 
lub w wyniku personalnych ko-
ligacji i drastycznego ogranicza-
nia zatrudnienia w grupie egza-
minatorów; 

Zwracam się do Was, Koleżanki 
i Koledzy – ZATRZYMAJMY TĄ 
PATOLOGIĘ – NIE JESTEŚCIE SAMI!.

W imieniu swoim, jak też 
związku zawodowego, walczę 
w naszym ośrodku z dyrektorem, 
jak i z kierownikiem wydziału egza-
minowania oraz organem nadzoru 
ze strony marszałka wojewódz-
twa o dobre imię egzaminatorów 
i poszanowania naszej ciężkiej, 
odpowiedzialnej pracy.

Pragnę rozwinąć tę działalność 
i włączyć wszystkich, dla których 
bardzo ważnym jest wykonywany 
zawód egzaminatora, jego pre-
stiż i reputacja w środowiskach. 
Chcę domagać się od właściwego 
ministra reakcji na patologie zaist-
niałe w poszczególnych ośrodkach 
egzaminowania. Możecie liczyć na 
moją (naszą) pomoc. Przetrwaliśmy 
jako egzaminatorzy (związkowcy) 
w  naszym ośrodku wiele nieko-
rzystnych zjawisk: zwalnianie prze-
wodniczącego organizacji związko-
wej (sąd nakazał przywrócenie do 
pracy i wypłacenie odszkodowania), 
250 skarg w roku na egzaminatorów 
(wielokrotnie skutecznie odwoływa-
liśmy się do SKO na decyzje admi-

Odezwa do egzaminatorów

egzaminator
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Odezwa do egzaminatorów nistracyjne podjęte przez nadzór), 
wykorzystywanie komórki nadzoru 
do walki z egzaminatorami. 

Przyłączcie się do Nas. Czas 
wreszcie wziąć sprawy w swoje 
ręce i zareagować tak, jak nakazuje 
Wam sumienie i odpowiedzialność 
za wykonywaną pracę. Opisujcie 
to, co budzi Wasze zastrzeżenia, 
zbierajcie dowody tego, czemu się 
sprzeciwiamy. Materiały zebrane 
od Was posłużą nam, jako argu-
mentacja wniosków zgłaszanych do 
ministerstwa i być może stanie się 
„kamieniem węgielnym” stworzenia 
nowego systemu egzaminowania, 
w którym będą poszanowane prawa 
i doceniona praca Nas, egzamina-
torów. Wiem, że są w Polsce takie 
ośrodki w których opisane wyżej 
patologiczne zjawiska nie wystę-
pują z takim nasileniem, a  egzami-
natorzy z kadrą zarządzającą mogą 
w  granicach rozsądku i obopólnego 
dobra współpracować na rzecz 
realizowanych obowiązków. Moją 
intencją jest dążyć do takiego stan-
dardu w tym kraju. Obecne systemy 
umożliwiają patologię, wykorzy-
stywanie prawa i działanie na nie-
korzyść młodego kierowcy. Tylko 
realna, głęboka zmiana u podstaw, 
zmiana systemowa prawa zburzy 
układy i układziki, bylejakość i tole-
rancję haniebnych zachowań osób 
odpowiedzialnych za prawidłowość 
działania systemów. 

Proszę o kontakt na adres mai-
lowy word.lodz.solidarnosc@onet.pl
lub na facebooku (facebook.com/
solidarnoscword).

Z naszej strony gwarantujemy 
anonimowość oraz możemy zaofero-
wać bezinteresowną pomoc. Jestem 
egzaminatorem od 2008 roku, 
a  Przewodniczącym NSZZ „Solidar-
ność w WORD Łódź od 2011 roku. 
Zaczynając pracę w WORD w Łodzi 
miałem 28 lat, w  tej chwili dobie-
gam 38 roku życia. Przez te 10 lat 
miałem czas i możliwość przeży-
cia, poznania wielu patologicznych 
zjawisk, jakie mogą występować 
w  ośrodkach egzaminowania.

Z wyrazami szacunku
Radosław Banaszkiewicz

Listy od czytelników

Bardzo nas cieszy żywa reakcja Pań-
stwa – naszych czytelników. Po wyda-
niu pierwszego numeru naszej gazety 
otrzymaliśmy naprawdę sporą ilość 
maili oraz telefonów. Jako, że „jeszcze 
się taki nie urodził, który by wszystkim 
dogodził”, było kilka głosów krytycz-
nych – mniej lub bardziej. Wszystkie 
je czytamy uważnie, jako wskazówkę, 
co należy poprawić, aby tworzyć 
pismo na wysokim poziomie i z cza-
sem stać się opiniotwórczym. Także 
bardzo dziękujemy za wszystkie 
uwagi. Najbardziej cieszą nas jednak 
telefony i maile od osób, które chcia-
łyby rozwiać swoje wątpliwości, co 
do sytuacji drogowych, w których nie 
wiedziały jak postąpić. Są to zarówno 
przysłowiowi „Kowalscy” jak i osoby 
związane z  ośrodkami OSK.

W tym miejscu widzę już obu-
rzenie co niektórych – „jak to trene-
rzy OSK nie wiedzą wszystkiego?!” 
Z  jednej strony trenerzy powinni 
wiedzieć wszystko, a z  drugiej są 
tylko ludźmi. Jedni są młodzi i  mimo 
tego, że pozdawali egzaminy – nie-
które, wyjątkowe sytuacje są, rów-
nież dla nich, problematyczne. Są 
też starsi wiekiem instruktorzy, któ-
rzy mimo sporego doświadczenia, 
nie nadążają za zmianami w prawie 
i  w  technice motoryzacyjnej. Zgod-
nie ze starym porzekadłem – „kto 
pyta nie błądzi” nie ma niewłaści-
wych pytań. Lepiej zadać pytanie niż 
pozostawać w błędnym przekona-
niu i swoją niewiedzą powodować 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Poniżej zamieszczamy 
kilka wybranych pytań i odpowiedzi 
naszego eksperta.

Witam
Proszę o informację jakiej szeroko-
ści powinny być miejsca parkingowe 
przez prywatnymi supermarketami? 
U mnie w mieście jest tak wąsko, 
że po prawidłowym zaparkowaniu 
samochodów muszę się przeciskać 
i ledwo wsiadam do środka. A co 
z osobami tęższymi lub kobietami 
w ciąży? Nic dziwnego, że część 
kierowców parkuje nie zważając na 
linie. Czy Polica lub Straż Miejska 
może wlepić wtedy mandat za źle 
zaparkowany pojazd ( na terenie 
prywatnym)?

Dziękuję za odpowiedź
Bogdan

Witam,
w odpowiedzi na przedstawione 
pytanie pomoże nam Załącznik 
nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r. 
(poz. 2181) dotyczący szczegóło-
wych warunków technicznych dla 
znaków drogowych poziomych 
i warunki ich umieszczania na 
drogach. W pozycji 5. 2. 4. mamy 
napisane o liniach wyznaczających 
stanowiska postojowe. 

Znak P-18  „stanowisko posto-
jowe”  rysunek poniżej  stosuje się 
w celu wyznaczenia miejsc postoju 
na części jezdni i chodnika oraz na 
wydzielonych parkingach bez usta-
lonych konstrukcyjnie stanowisk. 

Wymiary pojedyńczego miejsca parkingowego.

egzaminator
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Minimalne wymiary stanowisk  
postojowych  podanych w tym roz-
porządzeniu  zależą od  rodzaju 
pojazdów. Dla samochodów oso-
bowych  minimalna szerokość sta-
nowiska powinna wynosić  2,30 m  
( wymiar - b  na rysunku), a  długość 
4,50 m ( wymiar - a  na rysunku). 
Zaznaczyć należy, iż przepisy tego 
załącznika stosuje się do oznakowa-
nia poziomego na drogach publicz-
nych o nawierzchni twardej. Sądzę, 
iż również te wymiary powinny być 
zachowane przed supermarketami. 
Co do kontroli  ruchu drogowego 
w takich miejscach należy przy-
pomnieć, iż od paru lat właśnie 
w związku z problemami nakłada-
nia mandatów przez odpowiednie 
służby na terenach prywatnych 
należących do supermarketów 
zostały zmienione zapisy ustawy 
prawo o ruchu drogowym doty-
czące obowiązywania tej ustawy.

Poniżej przypominam obowiązu-
jące zapisy: 
Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) zasady ruchu na drogach pub-
licznych, w strefach zamieszkania 
oraz w strefach ruchu;
2) zasady i warunki dopuszczenia 

pojazdów do tego ruchu, a  także 
działalność właściwych organów 
i podmiotów w tym zakresie;

3) wymagania w stosunku do in-
nych uczestników ruchu niż kie-
rujący pojazdami;

4) zasady i warunki kontroli ruchu 
drogowego.

2. Przepisy ustawy stosuje się rów-
nież do ruchu odbywającego się 
poza miejscami wymienionymi 
w  ust. 1 pkt.1, w zakresie:
1) koniecznym dla uniknięcia za-

grożenia bezpieczeństwa osób;
2) wynikającym ze znaków i sygna-

łów drogowych.

Dzień dobry,
Czy starte ledwie widoczne linie na 
drogach obowiązują mnie? Wystar-
czy trochę deszczu i nie widać czy 
jest linie ciągła czy już się skoń-
czyła.  W zeszłym miesiącu miałam 
rozmowę z panami z Policji. Odpuś-

cili mi ale chcieli mi wlepić mandat 
za to, że nie widziałam niewidocz-
nej linii ciągłej! Jakaś paranoja!

Renata

Witam,
Trudno jednoznacznie odpowie-
dzieć na to pytanie dlatego, iż jest 
w nim dużo niewiadomych. Pierw-
sza wątpliwość nasuwa się  już 
w pierwszym zdaniu „…ledwo 
widoczne linie…”, a wiec jednak 
były widocznie czy też nie?  Kolejna 
wątpliwość dotyczy opisanej linii 
ciągłej. Jaką linie ciągłą miał na 
myśli czytelnik? Przypominam, iż 
linia ciągła może być np.: krawę-
dziowa, pojedyncza rozdzielająca 
pasy ruchu w tym samym kierunku 
lub podwójna rozdzielająca pasy 
ruchu w przeciwnym kierunku.
Policjanci najprawdopodobniej 
odstąpili od nałożenia mandatu 
ponieważ sami mogli mieć wątpli-
wość co do widoczności w danej 
sytuacji tej linii. Na pewno ważne 
też było dla nich jaka była to linia 
i gdzie była usytuowana. Przy-
pomnieć należy, iż znakowanie 
poziome dróg ma na celu:  
- zwiększenie bezpieczeństwa 

uczestników ruchu i innych osób 
znajdujących się na drodze,  

- usprawnienie ruchu pojazdów 
i  ułatwienie korzystania z drogi, 

oraz 
oznakowanie to powinno charakte-
ryzować się:  
- dobrą widocznością w ciągu ca-

łej doby,  
- wysokim współczynnikiem od-

blaskowości, również w warun-
kach dużej wilgotności, np. pod-
czas opadów deszczu,  

- zachowaniem minimalnych para-
metrów odblaskowości w całym 
okresie użytkowania,  

- odpowiednią szorstkością zbliżo-
ną do szorstkości nawierzchni, na 
której są umieszczone,  

- odpowiednim okresem trwałości,  
- odpornością na ścieranie i zabru-

dzenie,  
- szybką metodą aplikacji, 

uwzględniającą również wymogi 
ekologiczne.  

Witam
Ostatnio byłam pierwszy raz samo-
chodem w Warszawie. Wszystko 
niby się udało, ale... Pomijam już 
fakt samochodów przekraczają-
cych znacznie prędkość i wciskają-
cych się mi przed maskę czy masa-
kryczne korki.

Największym problemem było 
„czytanie”! Znaków! Pierwszy 
raz spotkałam się z taką sytuacją, 
że  znak był pod spodem opisany 
tabliczką a tak na oko z 15 wier-
szami tekstu! Zwolniłam, żeby coś 
przeczytać i oczywiście warsza-
wiacy za mną urządzili wyścigi jak 
szybko i głośno można obtrąbić 
blondynkę... Zatrzymałam się opo-
dal i zrobiłam zdjęcia na dowód, 
że  nie zmyślam. Proszę o informa-
cję co ma zrobić w takiej sytuacji 
zwykły kierowca? Jak sobie wyob-
rażają  postępowanie w takiej sytu-
acji ci co te znaki stawiali?

Beata

Witam, 
Udzielenie odpowiedzi na to pyta-
nie jest  bardzo trudne. Szkoda, 
iż nie zostało dołączone zdjęcie  
o  którym Pani wspomina. Ułatwiło 
by nam to udzielenie odpowiedzi. 
Nie wydaje mi się aby było aż 15 
wierszy na tabliczce pod znakiem. 
Zastanawiam się jaka to mogła 
być tabliczka i pod jakim znakiem 
została umieszczona. Natomiast 
dobrze to świadczy o kierującym 
(czytelniku), który chce zoba-
czyć, co jest napisane pod zna-
kiem, ponieważ jest to informacja 
dla niego, którą chce przekazać 
zarządca drogi. Co do osób stawia-
jących znaki, to trzeba powiedzieć, 
że są to zwykli pracownicy dro-
gowi, zapewne czytelnikowi cho-
dziło o  osoby zarządzające ruchem 
i  odpowiedzialne za oznaczenie 
dróg im podległych. Czytając kie-
dyś jakąś książkę, nie pamiętam już 
tytułu ani też autora, zapamiętałem 
jedno bardzo ważne zdanie: „Znaki 
drogowe są niemym językiem mie-
dzy kierującym, a drogą na której 
są ustawione”. Nie znamy języków 
obcych a  poruszamy się po Euro-
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pie i świecie właśnie dzięki znakom 
drogowym. Należy je obserwo-
wać, a przede wszystkim stosować 
się do nich. Należy się zgodzić, iż 
tych znaków drogowych jest bardzo 
dużo na naszych drogach, a zwy-
kły kierowca nie jest wstanie ich 
wszystkich odczytać.

Witam 
Czy mogę legalnie dojechać do 
warsztatu z odpadniętą rurą wyde-
chową? Odpadła mi na mieście to 
zrobiłem zwrot i do znajomego 
spawacza a znajomy mi mówi, że 
mogli mi wlepić mandat - ma rację?

Wojtek

Drogi Czytelniku,
Art. 66.1 Ustawa prawo o ruchu 
drogowym z dnia 20 czerwca 1997 
roku mówi wyraźnie jakim warun-
kom ma odpowiadać pojazd uczest-
niczący w ruchu drogowym  .
Art.66.1. Pojazd uczestniczący 
w ruchu ma być tak zbudowany, 
wyposażony i utrzymany, aby 
korzystanie z niego:
1) nie zagrażało bezpieczeństwu 

osób nim jadących lub innych 
uczestników ruchu, nie naruszało 
porządku ruchu na drodze i nie 
narażało kogokolwiek na szkodę;

2) nie zakłócało spokoju  publicz-
nego przez powodowanie hałasu 
przekraczającego poziom określo-
ny w przepisach szczegółowych;

3) nie powodowało wydzielania 
szkodliwych substancji w stopniu 
przekraczającym wielkości określo-
ne w przepisach szczegółowych;

4) nie powodowało niszczenia drogi;
5) zapewniało dostateczne pole wi-

dzenia kierowcy oraz łatwe, wy-
godne i pewne posługiwanie się 
urządzeniami do kierowania, ha-
mowania, sygnalizacji i oświetle-
nia drogi przy równoczesnym jej 
obserwowaniu;

6) nie powodowało zakłóceń radio-
elektrycznych w stopniu prze-
kraczającym wielkości określone 
w  przepisach szczegółowych.

Kolejny artykuł tej ustawy tj, art. 129 
mówi nam do czego jest upraw-
niony Policjant w związku z wyko-

nywaniem czynności na drodze. 
Mianowicie miedzy innymi do 
sprawdzania stanu technicznego, 
wyposażenia, ładunku, wymiarów, 
masy lub nacisku osi pojazdu znaj-
dującego się na drodze. Kolejny 
ustęp tego artykułu tj. 8b mówi: 
8) uniemożliwienia:
b) korzystania z pojazdu, którego 
stan techniczny, ładunek, masa lub 
nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu 
lub porządkowi ruchu, powodują 
uszkodzenie drogi albo naruszają 
wymagania ochrony środowiska,
Jak wynika z powyższych zapisów 
spawacz mógł mieć racje, wszystko 
zależało by od podejścia Policjanta 
dokonującego kontrole ruchu dro-
gowego, takie sytuacje się po prostu  
zdążają. Policjant mógłby wziąć to 
pod uwagę. 

Witam 
Jesienią tamtego roku jechałam ulicą 
w moim mieście. Słońce już prawie 
zaszło - była taka szarówka. Lampy 
już świeciły. Mżył lekki deszczyk - 
w każdym razie szyba była pokryta 
kroplami, które, co jakiś czas, ście-
rała wycieraczka. Skręciłam w lewo 
i wtedy zobaczyłam „go” kontem 
oka. Rowerzysta. Ciemne ubranie, 
ciemny rower. Przejechał mi tuż 
przed maską - był na ścieżce rowe-
rowej i przejechał po przejeździe 
dla rowerów. Mam rejestrator wideo. 
Widać na nim krople wody błysz-
czące do ulicznych lamp i  samo-
chodów na drodze. Malutka lampka 
rowerowa ( miał taką) ginęła w tym 
natłoku błysków. Jestem młodą (29 
lat) ale już doświadczoną (9 lat prawo 
jazdy) i ostrożną automobilistką. Ale 
go po prostu nie widziałam - być 
może zabiłabym człowieka! Nie - 
moja prędkość nie była duża - przed 
skrętem zatrzymałam się i ruszyłam 
z miejsca. Ale gdybym zajechała mu 
drogę to on waląc mnie w prawy 
bok zginąłby od swojej prędkości 
- jechał bowiem „ile fabryka dała”. 
Czy przepisy tego jakoś nie normują? 
Co z tego że  miał światło skoro było 
takie słabe, że w tych warunkach go 
nie było widać. Jego prędkość też 
powala: cokolwiek by mu weszło 

pod koła to upadł by i rozbił się 
na medal. W tym miejscu ścieżka 
rowerowa sąsiaduje ( bezpośrednio!) 
z chodnikiem. Dziecko mogłoby 
zejść z chodnika na ścieżkę i trage-
dia gotowa. I tylko w prasie byłby 
news, że biedny rowerzysta zginą 
bo ktoś mu zajechał drogę.

z pozdrowieniami Zofia

Szanowna Pani,
Sytuacja którą Pani opisała występuje 
bardzo często w okresie jesiennym, 
który już nie długo nas czeka. Naj-
lepsi kierowcy mogą mieć problemy 
z takimi sytuacjami. Należy pamiętać 
o zachowaniu szczególnej ostrożno-
ści podczas poruszania się w warun-
kach niedostatecznej widoczności 
spowodowanej właśnie opadami 
atmosferycznymi. Chodzi mi nie 
tylko o kierujących samochodami, ale 
właśnie rowerzystów, którzy wiedząc 
o zagrożeniach powstałych na wsku-
tek złych warunków atmosferycz-
nych, powinni dodatkowo zadbać 
o swoje bezpieczeństwo i zabezpie-
czyć się przez zastosowanie różnych 
elementów odblaskowych ogólnie 
dostępnych w sklepach, które spo-
wodują lepszą ich widoczność. Kosz-
tują naprawdę niewiele, a mogą im 
uratować życie, które jak wiemy jest 
bezcenne. Trzeba też pamiętać jaki 
obowiązek wynika z art. 27.1 ustawy 
prawo o ruchu drogowym, a ciąży na 
kierującym przejeżdżającym przez 
takie przejście:

Kierujący pojazdem, zbliżając 
się do przejazdu dla rowerzystów, 
jest obowiązany zachować szcze-
gólną ostrożność i ustąpić pierw-
szeństwa rowerowi znajdującemu 
się na przejeździe.

W sytuacji gdyby coś się stało 
rowerzyście na tym przejeździe za 
pewne było by ciężko Pani się bro-
nić, tłumacząc się znaczną prędkoś-
cią rowerzysty. Niestety przepisy nic 
nie mówią o maksymalnej prędkości 
z jaką powinien poruszać się właś-
nie rowerzysta. Zaznaczyć należy, 
iż rowery nie mają w wyposażeniu 
obowiązkowego prędkościomierza 
i ciężko jest ocenić rowerzyście, 
z jaką prędkością się porusza.
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parking znajdujący się przy aptece. 
Moim zdaniem większym zagro-
żeniem i utrudnieniem dla innych 
uczestników ruchu byłoby zajęcie 
lewego pasa, a następnie zmiana 
na prawy i wjechanie na parking, 
co  wynika z infrastruktury przedsta-
wionej na załączonym rysunku.
Należy zaznaczyć, iż pojazd B poru-
sza się cały czas po drodze z  pierw-
szeństwem. To pojazd A zbliża się 
do skrzyżowania mając znak A-7. 
Rozporządzenie dotyczące znaków 
i  sygnałów drogowych 
- Akt pierwotny: 2002.170.1393 
a  dokładnie § 5.5 stanowi:
5. Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” 
ostrzega o skrzyżowaniu z drogą 
z  pierwszeństwem. Znak A-7 znaj-
dujący się w obrębie skrzyżowania 
dotyczy tylko najbliższej jezdni, 
przed którą został umieszczony.

Jak wynika z powyższego zapisu 
to kierujący pojazdem A jest zobo-
wiązany ustąpić pierwszeństwa 
pojazdowi znajdującemu się na 
jezdni, na którą zamierza wjechać, 
bez względu na to ile ma ona pasów 
i co wykonuje kierujący pojazdem na 
tej drodze/jezdni. W związku z przy-
toczonymi przepisami zachowanie 
kierującego pojazdem A, który użył 
sygnału dźwiękowego było niewłaś-
ciwe, świadczące najprawdopodob-
niej o braku znajomości lub złej inter-
pretacji przepisów ruchu drogowego.

Można tu tylko przypomnieć 
art. 19.1 ustawy prawo o ruchu 
drogowym, który dotyczy też 
rowerzysty, a mówi: „Kierujący 
pojazdem jest obowiązany jechać 
z prędkością zapewniającą pano-
wanie nad pojazdem, z uwzględ-
nieniem warunków, w jakich ruch 
się odbywa, a w szczególności: 
rzeźby terenu, stanu i widoczno-
ści drogi, stanu i ładunku pojazdu, 
warunków atmosferycznych i natę-
żenia ruchu.”

Witam,
Kto ma pierwszeństwo? Na osiedlu 
gdzie mieszkam jest takie skrzyżo-
wanie ( załączam rysunek) Sorry 
za jakość ale nie jestem grafikiem. 
Droga główna, dwu jezdniowa 
w  obu kierunkach z miejscem do 
zawracania i droga podporządko-
wana jednokierunkowa ze znakiem 
ustąp pierwszeństwa. Obok zaraz 
jest parking i apteka. I mamy dwa 
samochody: samochód A skręca 
z podporządkowanej w swoje 
prawo na prawy pas i samochód 
B zawracający i zajmujący też 
prawy pas ( bo chce zatrzymać się 
na parkingu przy aptece). Kto ma 
pierwszeństwo? Jak się domyślacie 
ja jestem samochód B na drodze 
głównej - jadę do apteki. Według 
mnie jestem na drodze z pierw-
szeństwem i nie jestem zobowią-
zany do zajmowania  lewego pasa 
po zawróceniu. Wybieram sobie 
prawy ( łatwiej będzie parkować). 
Tymczasem gościo z bocznej pcha 
się i trąbi! Kto ma racje?

Andrzej

APTEKA

PARKING

B

A

przejazdu

Odręczny rysunek czytelnika  nie stanowi problemu dla naszych ekspertów. Skrzyżowanie i niejasna sytuacja drogowa.
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Drogi czytelniku, w opisanej sytua-
cji oraz załączonym rysunku zacho-
wał się Pan jak najbardziej prawid-
łowo. Żaden przepis ustawy prawo 
o ruchu drogowym nie mówi nam, 
jaki pas powinniśmy zająć kończąc 
manewr zmiany kierunku jazdy czy 
też zawracania. Przepisy ustawy 
mówią jedynie, jak mamy się przy-
gotować, aby wykonać taki manewr. 
Oddział 4 ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym z 20 czerwca 1997 roku 
dotyczący zmiany kierunku jazdy 
lub pasa ruchu, a dokładnie art. 22 
tego oddziału stanowi:
Art. 22. 1. Kierujący pojazdem może 
zmienić kierunek jazdy lub zajmo-
wany pas ruchu tylko z zachowa-
niem szczególnej ostrożności.
2. Kierujący pojazdem jest obowią-

zany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli 

zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na jezdni 

o  ruchu jednokierunkowym do 
lewej jej krawędzi - jeżeli zamie-
rza skręcić w lewo.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, je-
żeli wymiary pojazdu uniemożli-
wiają skręcenie zgodnie z zasadą 
określoną w tym przepisie lub 
dopuszczalna jest jazda wyłącz-
nie w jednym kierunku.

Pan prawidłowo zachował się, zaj-
mując lewy pas przy lewej krawędzi 
jezdni jednokierunkowej zamierza-
jąc zawrócić zgodnie z wyżej przy-
toczonym art.22.2 pkt.2 ( przyjmuje 
się, iż zawracanie to podwójny skręt 
w lewo), a następnie wykonał ten 
manewr zajmując prawy pas jezdni 
na drodze dwujezdniowej dwu-
kierunkowej, aby zaraz zjechać na 
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Symulator jazdy samochodem ciężarowym i autobu-
sem spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 8  kwietnia 2011 r. w sprawie urządze-
nia do symulowania jazdy w   warunkach specjalnych 
oraz posiada certy� kat PIMOT-u.

 oryginalna kabina Mercedesa
 dowolne terminy szkoleń
 profesjonalni instruktorzy

 konkurencyjne ceny
 dogodny dojazd
 certyfi kat PIMOT-u

Gwarantuje:
 realistyczny obraz i odczucia kierującego
 podniesienie kwalifi kacji kierowcy
 przewidywanie zagrożeń
 ćwiczenie zachowań w ekstremalnych warunkach
 rozpoznawanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji i unikanie ryzyka
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500 metrów od zjazdu  
z trasy S8 w kierunku Kutna
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