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Andrzej Karpiuk

Witam 
RODO – od kilku tygodni temat poru-
szany przez wiele osób w wielu dysku-
sjach. Również my chcemy zabrać głos 
w tak ważnej sprawie. Szczególnie w śro-
dowisku właścicieli Ośrodków Szkolenia 
Kierowców istnieją obawy i padają pyta-
nia jak ustawa ta wpłynie na ich pracę. 
Co zrobić aby spełnić jej wszystkie wy-
magania tak aby kursanci byli pewni, 
że  ich dane osobowe są chronione. My-
ślę, że zamieszczony na naszych łamach 
artykuł kancelarii radcy prawnego roz-
wieje wiele wątpliwości.

Jednocześnie ważą się losy ustawy 
o szkoleniu i egzaminowaniu kandyda-
tów na kierowców. System obowiązujący 
dziś nie przystaje już ani do nowoczes-
nej infrastruktury drogowej, ani do no-
woczesnych pojazdów, ani do warunków 
ekonomicznych w jakich muszą działać 
ośrodki szkolenia kierowców jak i ośrod-
ki egzaminowania. Istniejące regulacje 
generują całe spektrum problemów, któ-
re sprawiają kłopot zarówno kursantom, 
osobom egzaminowanym jaki i egzami-
natorom. Wynikiem tych problemów 
są obniżone standardy nauczania, wie-
lokrotnie powtarzane egzaminy, a  po 
zdanym egzaminie kłopoty na drodze. 
Również egzaminatorzy, działający pod 
presją zwierzchników, nie do końca 
spełniają dobrze swoją funkcję. Czas na 
zmiany!

Zapraszam również do przeczytania 
dalszej części naszego cyklu „Pierwsza 
pomoc”. W bieżącym numerze poruszy-
my sprawę poparzeń. Jest to o tyle istot-
ne, iż do poparzeń może dojść zarówno 
w ruchu drogowym ale również w życiu 
codziennym. Znajomość kilku pod-
stawowych zasad może uratować życie 
i  zdrowie naszym bliskim. 

Zapraszam do lektury!
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aktualności

RODO – nie takie 
straszne jak je malują
czyli o ochronie danych osobowych w Ośrodkach 
Szkolenia Kierowców po nowemu

DZIEŃ „ZERO”
Dzień 25 maja br. był pierwszym 
dniem stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 
z 04.05.2016 r., str. 1). Powszech-
nie ten akt prawny znany jest jako 
RODO. Ze skrótem tym można 
spotkać się w prasie, telewizji, 

a także czytając pocztę elektronicz-
ną, która w ostatnich tygodniach 
zalewana była informacjami wy-
syłanymi przez serwisy interneto-
we informującymi swych klientów 
o zgodności przetwarzania ich da-
nych osobowych zgodnie z RODO.

W obliczu tych informacji po-
jawia się pytanie: skąd to całe za-
mieszanie, skoro ochrona danych 
osobowych nie jest czymś nowym? 
Od 1997 r. mieliśmy przecież w Pol-
sce dedykowane temu przepisy1. 
Właśnie w tym należy upatrywać 
odpowiedzi. Dla tych podmiotów, 
które przestrzegały zasad ochrony 
danych osobowych - RODO jest 

ewolucją. Wprawdzie wprowadza 
nowe zasady przetwarzania danych 
osobowych, ale nie zmienia istoty 
dotychczas funkcjonującego syste-
mu ochrony danych osobowych. 
RODO jest natomiast rewolucją 
wymagającą podjęcia szeregu dzia-
łań organizacyjnych i prawnych dla 
podmiotów nierealizujących obo-
wiązków wynikających z obowią-
zującej do dnia 24 maja br. ustawy 
o ochronie danych osobowych. 

„ZACHĘTA”
Niewątpliwie „zachętą” do wdro-
żenia RODO w organizacji są ad-

Opinia prawna sporządzana przez:

1  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).
2  Sięgające wysokości 20 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstw – 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku  
   obrotowego; przy naruszeniach mniejszej wagi – odpowiednio wysokości 10 mln euro i 2% obrotu (art. 83 RODO).
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ministracyjne kary pieniężne2, jakie 
mogą być nakładane przez nowy 
organ – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych – na podmioty 
przetwarzające dane osobowe z  na-
ruszeniem obowiązujących w tym 
zakresie przepisów. Podmioty te 
muszą pamiętać także o możliwości 
wystąpienia przeciwko nim z rosz-
czeniem cywilnym przez osoby, któ-
rych dotyczą dane osobowe, gdzie 
limit odpowiedzialności wyznacza 
wysokość szkody majątkowej wy-
rządzonej lub wielkość krzywdy do-
znanej przez te osoby w związku z 
nieprzestrzeganiem RODO. Pracow-
nicy i współpracownicy podmiotów 
przetwarzających dane osobowe, 
którzy uczestniczą w czynnościach 
przetwarzania - także muszą pamię-
tać o przestrzeganiu zasad ochrony 
danych osobowych, np. klientów 
swojego pracodawcy czy kontrahen-
ta. Naruszenie tych zasad może bo-
wiem skutkować odpowiedzialnoś-
cią pracowniczą (kara upomnienia, 
nagany, wypowiedzenie stosunku 
pracy, zwolnienie dyscyplinarne, 
odpowiedzialność materialna do 
wysokości trzykrotności wynagro-
dzenia przysługującego pracowniko-
wi w dniu wyrządzenia szkody), a w 
przypadku osób świadczących pra-
cę na podstawie umów cywilnych 
– odpowiedzialnością kontraktową 
obejmującą m.in. kary umowne. 
Niezależnie od powyższego, każda 
osoba, która popełnia przestępstwo 
bezprawnego przetwarzania da-
nych osobowych lub przestępstwo 
utrudniania prowadzenia kontroli 
przestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych – podlega odpo-
wiedzialności karnej, włączając w to 
karę pozbawienia wolności3.

Co zatem zrobić, aby 
być „RODOzgodnym”? 

W pierwszej kolejności należy zin-
wentaryzować wszystkie procesy 
przetwarzania danych osobowych 
w organizacji. W trakcie wdrażania 
RODO administratorzy danych nie-
jednokrotnie odkrywają niezidenty-

fikowane wcześniej zbiory danych, 
nieznane im procesy przetwarzania, 
dowiadują się o zakurzonych segre-
gatorach w piwnicach, zapomnia-
nych bazach danych w systemach 
teleinformatycznych czy robionych 
na wszelki wypadek lub w celach 
roboczych plikach w komputerach 
służbowych pracowników, lub na 
wszelkiego rodzaju innych nośni-
kach danych. Inwentaryzacja da-
nych pozwala na ustalenie zasad-
niczej kwestii, jaką jest istnienie 
podstawy prawnej przetwarzania 
danych osobowych. Administrator 
danych musi bowiem ustalić czy 
może przetwarzać dane osobowe, 
a także czy nie przetwarza danych 
osobowych w większym zakresie 
niż jest mu to potrzebne do celu, 
w jakim gromadzi i wykorzystuje te 
dane. RODO wskazuje na te pod-
stawy prawne w art. 6 (dotyczącym 
danych zwykłych) oraz w art. 9 
(odnoszącym się do szczególnych 
kategorii danych, np. danych o 
stanie zdrowia). Udziela także wy-
tycznych – jakie działania podjąć 
w celu należytego zabezpieczenia 
przetwarzanych danych osobo-
wych. Nie daje jednak konkretnych 
rozwiązań. Przeciwnie – ciężar do-
boru tych rozwiązań przenosi na 
podmioty przetwarzające dane oso-
bowe. Nakazuje im przeprowadze-
nie oceny ryzyka naruszenia praw 
i wolności podmiotów danych, a 
następnie dobór odpowiednich do 
tego ryzyka środków organizacyj-
nych i technicznych. W praktyce nie 
musi to oznaczać przeprowadzenia 
rewolucyjnych zmian w organizacji. 
Niejednokrotnie wystarczyć może 
podjęcie takich działań, jak zmia-
na miejsca przechowywania doku-
mentacji zawierającej dane osobo-
we (np. przeniesienie jej do szafek 
zamykanych na kluczyk zamiast 
przechowywania w otwartych szaf-
kach w pomieszczeniu, gdzie przyj-
mowani są klienci). 

Wdrożenie RODO może także 
wiązać się ze zmianami organiza-
cyjnymi i formalnymi, które skut-
kować będą zmianą procedur, re-
gulaminów, zasad obsługi klientów 

itp. Ocena, jakie działania powinny 
zostać podjęte w konkretnym przy-
padku, zależy właśnie od inwen-
taryzacji procesów przetwarzania 
danych osobowych oraz analizy 
ryzyka naruszenia praw i wolności 
osób, których te dane dotyczą. 

Bezpieczeństwo danych osobo-
wych jest tak ważnym elementem 
procesów ich przetwarzania, że 
RODO wprowadziło obowiązek in-
formowania Prezesa UODO (Urzę-
du Ochrony Danych Osobowych) o 
naruszeniach ochrony danych oso-
bowych w terminie 72 godzin po 
stwierdzeniu naruszenia, a w okre-
ślonych przypadkach – informowa-
nia także osób, których danych oso-
bowych dotyczy naruszenie. 

Kolejny etap wdrożenia RODO 
dotyczy kwestii formalnych, tj. 
weryfikacji umów zawartych 
z podmiotami współpracującymi 
z podmiotem przetwarzającym 
dane osobowe, uczestniczącymi 
w procesie przetwarzania oraz 
opracowania dokumentacji ochro-
ny danych osobowych. RODO nie 
wskazuje zamkniętego katalogu 
tej dokumentacji, jednak analiza 
przepisów rozporządzenia oraz 
praktyka wdrażania tych przepi-
sów pozwalają na określenie mini-
malnego zakresu wymaganych do-
kumentów. Zaleca się opracowanie 
w szczególności rejestru czynności 
przetwarzania (RODO precyzuje 
przypadki, kiedy prowadzenie re-
jestru jest obligatoryjne), procedur 
realizacji praw podmiotów danych, 
zgłaszania naruszeń ochrony da-
nych, wyboru podmiotu przetwa-
rzającego, niszczenia lub usuwania 
danych osobowych, zarządzania 
ryzykiem, upoważniania pracowni-
ków i innych osób do przetwarza-
nia danych osobowych.

RODO w OSK
Specyfika działalności prowadzo-
nej przez ośrodki szkolenia kie-
rowców pozwala na stwierdzenie, 
że przetwarzanie danych osobo-
wych kursantów jest jedną z naj-
ważniejszych cech tej działalno-

3  Na podstawie art. 107 i 108 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
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ści. Tym samym opisane powyżej 
działania związane z wdrażaniem 
RODO nie mogły ominąć ośrod-
ków szkolenia kierowców. 

Ośrodki te są administratora-
mi danych osobowych kursantów. 
Przetwarzają je na mniejszą lub 
większą skalę, w zależności od wiel-
kości ośrodka, jednak w każdym 
przypadku zobowiązane są do prze-
twarzania ich w ściśle określonych 
celach wynikających z podstawy 
prawnej przetwarzania (podstawą 
tą są odpowiednie przepisy ustawy 
o kierujących pojazdami4, ale może 
też być zgoda, jeśli ośrodek zamie-
rza przetwarzać dane w innych ce-
lach niż przeprowadzenie szkolenia) 
oraz do odpowiedniej ochrony tych 
danych (w wypełnieniu tych obo-
wiązków pomoże inwentaryzacja 
procesów przetwarzania danych 
osobowych oraz analiza ryzyka). 

Ośrodki szkolenia kierowców 
zobowiązane są do spełnienia 
obowiązku informacyjnego wobec 
kursantów, a więc wyjaśnienia im 
zasad przetwarzania danych osobo-
wych, w tym wskazania celów, dla 

których dane osobowe są zbierane, 
okresu, w jakim będą przechowy-
wane czy podmiotów, którym dane 
będą udostępniane. W klauzuli in-
formacyjnej należy też przedstawić 
kursantom ich prawa, które szcze-
gółowo regulują art. 15 – 22 RODO 
oraz poinformować o prawie wnie-
sienia skargi do Prezesa UODO na 
niezgodne z prawem przetwarzanie 
danych osobowych przez ośrodek 
szkolenia kierowców). Niezależnie 
od powyższego kursantom przysłu-
guje prawo otrzymania tych infor-
macji na każde (z nielicznymi wy-
jątkami) ich żądanie.

Niejednokrotnie ośrodki szkole-
nia kierowców współpracują z in-
struktorami na podstawie umów 
cywilnych, przetwarzają dane oso-
bowe kursantów w systemach tele-
informatycznych na serwerach firm 
zewnętrznych, korzystają z usług 
podmiotów świadczących usłu-
gi księgowe lub kadrowe. W tych 
wszystkich przypadkach konieczna 
jest w pierwszej kolejności identyfi-
kacja statusu takiego podmiotu (czy 
np. jest podmiotem przetwarza-

jącym), a następnie uregulowanie 
w umowie pomiędzy tym podmio-
tem a ośrodkiem kwestii ochrony 
danych osobowych.

Wiele z przedstawionych po-
wyżej działań stanowiących eta-
py wdrożenia w organizacji zasad 
ochrony danych osobowych wy-
nikających z RODO powinno być 
przeprowadzonych pod rządami 
ustawy o ochronie danych oso-
bowych z 1997 r. Jeśli jednak tak 
się nie stało – należy pamiętać, 
że RODO wyposażyło zarówno 
Prezesa UODO, jak i podmioty 
danych w narzędzia służące do 
egzekwowania przestrzegania jego 
przepisów. Ochrona danych oso-
bowych w takich podmiotach jak 
ośrodki szkolenia kierowców musi 
być zatem uwzględniona w proce-
sach biznesowych jako jeden z ich 
najważniejszych czynników. 

Sylwia Ratajczyk
Radca prawny

Co należy zrobić, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO? 

1. Sprawdzić, kogo i jakie dane osobowe są przetwarzane.

2. Upewnić się, czy istnieje podstawa prawna przetwarzania.

3. Ocenić, jakie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych wiąże się z przetwarzaniem 
danych osobowych w konkretnych przypadkach. 

4. Opracować dokumentację przetwarzania danych osobowych.

5. Uregulować kwestię ochrony danych osobowych w umowach ze współpracownikami i  innymi 
kontrahentami.

6. Upoważnić pracowników do przetwarzania danych osobowych.

7. Wykonać wobec kursantów, pracowników, współpracowników i kontrahentów prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą obowiązek informacyjny.

8. Udzielać na żądanie osób, których dotyczą dane osobowe, informacji o zasadach przetwarzania 
danych osobowych w ośrodku.

9. Na bieżąco monitorować procesy przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem 
okoliczności wpływających na zmianę oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności podmiotów 
danych. 

4  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.).
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Na co czekamy?
W różnych dziedzinach funkcjono-
wania naszego państwa dokonywa-
ne są zmiany, które mają znaczenie 
dla znacznej grupy jego mieszkań-
ców. Metamorfozy rzeczywistości 
gospodarczej, społecznej czy też 
moralnej są naturalnym skutkiem 
dekadowego zastoju w transforma-
cjach tak niezbędnych, by dogonić 
inne kraje Unii Europejskiej. Jednym 
z niedocenianych, pomijanych, czy 
też dosadniej unikanych ze względu 
na małą atrakcyjność „polityczną” 
jest zagadnienie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

Co ciekawe, wszyscy, ale to 
wszyscy, którzy  prowadzą pojazdy 
mechaniczne są przekonani o ko-
nieczności wprowadzenia zdecy-
dowanych zmian w prawodawstwie 
dotyczącym kierowców. Drogi 
mamy coraz lepsze, samochody 
generacyjnie co najmniej takie jakie 
ma Europa, bardzo łatwy dostęp do 
informacji z całego świata. Mimo to, 
nasze statystyki dotyczące zabitych 
i rannych są jedne z najgorszych. 
Wiemy o tym i …. oprócz dekla-
racji prominentów, śmiałych wizji 
na najbliższe lata, wciąż jest tak 
samo. Musimy zmieniać prawo, do-
stosowywać przepisy  do unijnych 

wymagań. Wciąż jednak w tych 
kalkulacjach pomijamy mentalność 
naszego użytkownika drogi. 

Przypomnę, że dopiero przy 
końcu 2016 roku śmiała decyzja 
obecnie rządzącego ugrupowania 
politycznego, dała szansę środowi-
skom odpowiedzialnym za szkole-
nie i egzaminowanie na to, by prak-
tycy mogli zaproponować nowe 
rozwiązania. Przez ostatnie prawie 
30 lat prawo tworzyli teoretycy mi-
nisterialni  wyznający zasadę, że tyl-
ko oni mają wyłączność na wiedzę 
i możliwości dokonywania zmian. 
Jak to się przekładało na praktykę 
– wszyscy zaangażowani w prace 
a rzecz wymienionych środowisk 
dobrze o tym wiedzą. Totalna ig-
norancja głosów dochodzących 
„z nizin”, obojętność na wszelkie 
postulaty i propozycje gotowych 
rozwiązań znamionowało „popraw-
ne” relacje pomiędzy rządzącymi 
i  rządzonymi. Tak było

Teraz, mimo tego, że z różnych 
przyczyn przedłuża się praca ze-
społu doradczego przy ministrze 
infrastruktury, wypracowano projekt 
nowej ustawy o kierujących pojaz-
dami. Już niedługo należy oczeki-
wać ogłoszenia projektu ustawy. 

Szkoleniowcy liczą na innowacyjne 
zapisy dotyczące funkcjonowania 
OSK, odpowiedzialności i uczciwej 
konkurencji. Chcą też, by kandy-
daci szkolili się w profesjonalnych 
warunkach, by mieli równe szanse 
z innymi  w Europie. Dobre pojazdy, 
sale wykładowe, place manewrowe, 
szkoleniowcy profesjonalnie prowa-
dzący zajęcia za dobre wynagrodze-
nie – to kilka z postulatów, jakie mają 
odzwierciedlenie w propozycji. 

Również egzaminatorzy, utożsa-
miani negatywnie w systemie szko-
lenia i egzaminowania, oczekują 
zmian. Wyniki egzaminów na pra-
wo jazdy obrazują system szkole-
nia. Każdy egzaminujący doskonale 
wie, że kandydat dobrze przygoto-
wany, śmiało może przystępować 
do sprawdzenia swoich umiejętno-
ści, a żaden egzaminator nic mu nie 
zrobi. Źle przygotowany zdający, 
za swoje niepowodzenie obarcza 
właśnie egzaminatora. Jest to oczy-
wista nieprawda, ale społecznie 
akceptowane „niedomówienie” 
funkcjonuje od wielu lat. Te i inne 
stereotypy, niewłaściwie funkcjonu-
jący system zależności pracowni-
czych w wojewódzkich ośrodkach 
ruchu drogowego, brak możliwości 
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pełnej realizacji nawet tych zapisów 
obecnie zawartych w obowiązują-
cej ustawie powoduje degradację 
tego zwodu. Nowe propozycje dają 
nadzieję na odbudowę prestiżu eg-
zaminatora i jego misji. Przywraca-
ją też właściwy porządek prawny 
systemu egzaminowania. Egzamin 
jest państwowy, uprawnienia, jakie 
otrzymują kandydaci są również 
państwowe, a zadanie egzamino-
wania kandydatów jest rządowe, 
to dlaczego delegowano go do wy-
konania i nadzoru samorządowi 
województwa /urzędowi marszał-
kowskiemu/? Również wojewódzkie 
ośrodki egzaminowania w obecnie 
funkcjonującej formie oddaliły się 
znacznie od tego, co było zapisane 
w ustawie o kierujących i od celu, 
jaki przyświecał twórcom tego roz-
wiązania. WORD-y miały pełnić 
funkcję społeczną nie tylko w spraw-
dzaniu umiejętności kandydatów. 
Przede wszystkim miały funkcjono-
wać na rzecz propagowania wiedzy 
i umiejętności w środowiskach lo-
kalnych w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Z tego celu już 
niewiele pozostało. Tylko nieliczne 
ośrodki w kraju podejmują w swojej 
działalności zadania prospołeczne. 
Szaleje komercjalizacja ośrodka eg-
zaminowania, w którym od wielu 
lat priorytetem jest wynik finansowy 
pod przykrywką realizacji zapisów 
ustawowych. Dba się tam bardziej  
o „dobry odbiór” pracy WORD 
przez nadzorujących urzędników 
marszałka a nie o poprawę systemu 
egzaminowania i właściwą obsłu-
gę przyszłego kierowcy. To się ma 
zmienić i to się musi zmienić. To nie 
kandydaci są dla ośrodka egzami-
nowania, a ośrodek egzaminowania 
dla zdających. Cały system ma słu-
żyć pracy na rzecz poprawy  umie-
jętności i odpowiedzialności przy-
szłego kierowcy. Nowe rozwiązania 
mają być zintegrowanym procesem 
obliczonym na pozytywne zmiany 
w przeciągu 3-5 lat. Jest duża szan-
sa, że na ten proces nie będziemy 
długo już czekać. Wreszcie!

FENIX

Czy towary niebezpieczne 
są naprawdę niebezpieczne? 

Przewóz towarów niebezpiecznych 
to bardzo prosta sprawa 

wystarczy solidna porcja nauki zawarta w książce 

ADR od A do Z nie tylko dla kierowców

Książka ADR od A do Z nie tylko dla kierowców 
to najnowsza publikacja omawiająca podstawowe 
reguły dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych 
po drogach transportem samochodowym. 

Publikacja zawiera m.in.: 
 opisy najczęstszych nieprawidłowości, 
 porady praktyczne, 
  podsumowanie doświadczeń zdobytych 
przez autorów,
  szczegółowe omówienie taryfi katora kar 
nakładanych na kierowców 
i uczestników przewozu ADR – Nowość!

Format B5
416 stron

cena 40 zł brutto

Autorzy:
Mirmił Bielecki
Andrzej Nieśpiałowski

Zapraszamy do składania zamówień: 
www.liwona.pl, liwona@liwona.pl, tel. 22/867 88 66
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Drogi
Wspaniale prowadzi się samochód 
po naszych nowych drogach. W 
niektórych miejscach naszego kraju 
trzeba trochę na nie jeszcze pocze-
kać, ale przecież warto. Jako naród 
pesymistów, roszczeniowców i ludzi 
niecierpliwych złości nas powolne 
tempo prac i masa nieprawidłowoś-
ci na budowach, ale… Większość z 
nas, którzy jeżdżą samochodami od 
ponad 15 lat, potrafią docenić jed-

nak to, co już jest zrobione. Dobrze, 
że infrastruktura drogowa się rozwi-
ja. Kolej i lotnictwo również notu-
je wzrost w zakresie użyteczności 
publicznej i atrakcyjności. Wracając 
jednak do dróg, należy stwierdzić, 
że jest coś, co nie idzie w parze z 
tymi zmianami. Coś, co jednak jest 
ważniejsze niż najpiękniejsze jezd-
nie. Tym czymś jest stopień umiejęt-
ności prowadzenia pojazdów przez 
użytkowników dróg oraz poziom ich 
odpowiedzialności. 

Kierowcy
Powinniśmy sobie zdawać sprawę, 
że kierowcy posiadają różne osobo-
wości.  Posiadają też odmienne spo-
soby myślenia, systemy szkolenia, 
poziomy wiadomości, umiejętności 
i staże w wykonywaniu czynności. 
Na wiele z powyższych elementów 
nie mamy wpływu jako środowisko 
szkoleniowo-egzaminacyjne. Jed-
nak to, na co możemy mieć wpływ 
jest przez nas praktycznie niewyko-

Prace nad projektem 
ustawy trwają

O tym jak zmienia się nasz kraj – infrastruktura zmienia 
się szybciej niż umiejętności kierowców, niż prawo 
o  szkoleniu i egzaminowaniu. O tym jak grupa osób podjęła 
trud stworzenia nowego prawa i mimo przeciwieństw 
brnie do finału.
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rzystywane. Od lat tolerujemy ten 
stan. Więcej, zgadzamy się na to, 
co jest. Jedni robią to przez niewie-
dzę, inni przez brak zaangażowania 
w swoją pracę, ale też przez wygo-
dę. Po co zmieniać coś, co trwa tak 
długo i wszyscy to akceptują. Na 
szczęście, nie wszyscy tak myślą. 

Prawo i patologia
W 2016 roku, pierwszy raz ta nielicz-
na grupa osób otrzymała szansę na 
poprawę obowiązujących w naszym 
kraju systemów szkolenia i egzami-
nowania kandydatów na kierowców i 
kierowców. Pisaliśmy o tym kilkukrot-
nie. Zespół doradczy przy ministrze 
infrastruktury składający się z prak-
tyków tych środowisk rozpoczął dy-
namiczną pracę nad zmianą Ustawy 
o kierujących pojazdami. Udało się 
przygotować jej projekt. Pojawiły się 
olbrzymie nadzieje wśród ludzi pra-
cujących w zawodach związanych 
ze szkoleniem i egzaminowaniem. 
Nadzieje te dotyczyły likwidacji by-
lejakości, patologii, bardzo niskiej 
jakości systemu szkoleniowego i 
egzaminacyjnego, ale też szalejącej 
hipokryzji i ukrywania rzeczywistego 
stanu jakości realizacji zadań usta-
wowych. Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego od wielu lat stała 
się wyłącznie pustym sloganem, bar-
dzo często wykorzystywanym przez 
osoby, które miały stać na straży re-
alizacji celów stawianych w zapisach 
legislacyjnych. Przepisy prawa trochę 
zagmatwane, w wielu aspektach da-
jące szerokie pole interpretacyjne 

wykonawcom, 
powodują od 
lat niepotrzeb-
ne spory i moż-
liwość działa-
nia na granicy 
u c z c i w o ś c i 
i poprawno-
ści moralnej. 
N ie u c zc iwa 
konkurencja 
wśród ośrod-
ków szkolenia 
k i e r o w c ó w 

daje się we znaki tym, którzy starając 
się dobrze realizować swoje obowią-
zki; przerost obsady administracyj-
nej w ośrodkach egzaminowania w 
stosunku do ilości egzaminatorów 
oraz przedmiotowe traktowanie 
klienta – kandydata na kierowcę, 
skutkuje drastycznym obniżeniem 
się poziomu właśnie wspominanego 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Wynikiem tego są rosnące, negatyw-
ne wskaźniki statystyczne z naszych 
dróg. Mimo, że wszyscy mamy przed 
nosem te dane, mało kto z ludzi „de-
cyzyjnych” w kraju zechciał się nad 
tym pochylić. 

Ustawa
Dano wreszcie szansę praktykom na 
wypracowanie takiej ustawy o kieru-
jących pojazdami, a docelowo rów-
nież rozporządzeń do tej ustawy, 
która powinna wprowadzić nową ja-

kość w omawianych środowiskach. 
Ministerstwo objęło pieczę nad ze-
społem, który intensywnie pracował 
do czerwca 2017 roku. I jak to bywa, 
niefortunny zbieg okoliczności na 
ponad pół roku wstrzymał pracę ze-
społu. Zmienił się wiceminister, po-
jawiły się inne priorytetowe sprawy 
w kraju, tu mam na myśli budowę 
dróg, rozbudowę kolei, czy też pod-
pisanie umów transportowych ze 
wschodnimi sąsiadami. 

Sceptycy, ignoranci i wszyscy 
ci, dla których zmiany są niepo-
trzebne podnieśli głowy z radością, 
ogłaszając fiasko prac nad nowymi 
rozwiązaniami. „A mówiliśmy, że 
nic się nie zmieni”; „Co to za spe-
cjaliści…. i tak by się im nie uda-
ło” – głosów szyderczych i ironicz-
nych wypowiedzi było mnóstwo. A 
jednak… sprawy mają się inaczej. 
Projekt Ustawy o kierujących po-
jazdami powstał. Mimo nałożonego 
embarga na informacje o efektach 
pracy zespołu i nieprzewidzianej 
przerwy w pracach, projekt ten żył 
swoim życiem. Przechodzi weryfi-
kację zgodności z innymi obowią-
zującymi przepisami i jest nadzieja, 
że większość nowych rozwiązań 
pozostanie w projekcie. Krytyko-
wanie, poddawanie w wątpliwość 
i wyszukiwanie wyłącznie nega-
tywnych skutków w propozycjach 
niepochodzących od osób decyzyj-
nych jest standardem w naszym kra-
ju, nie wspominając o różnego typu 

... ale coraz bardziej skomplikowane. 

Drogi mamy coraz lepsze... 
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powiązaniach. Jednak zaangażowanie w te prace pracowni-
ków merytorycznych departamentu transportu ministerstwa 
oraz przychylność ministra daje pewność osobom zaanga-
żowanym, że prace nad zmianami będą kontynuowane. Już 
liczymy na pierwsze, potwierdzone informacje z minister-
stwa o poddanie projektu uzgodnieniom międzyresortowym 
i procedowania legislacyjnego. Jest też nadzieja, że wkrótce 
zespół wróci do dalszej pracy. Pewnie będą korekty projektu 
ustawy, ale też kontynuacja uzgodnień w sprawie projektów 
rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania. Poja-
wiły się już pierwsze koncepcje nowych rozwiązań w tym 
zakresie. Zobaczymy, która z koncepcji przekona członków 
zespołu i przedstawicieli władz. Z pewnością pojawi się wię-
cej propozycji. Oby nie trzeba było czekać kilka kolejnych 
lat na zmiany. Osoby obecnie zarządzające ministerstwem 
infrastruktury, jako pierwsze od bardzo wielu lat, zauważyły 
przyczyny takiego, a nie innego stanu rzeczy w opisywanych 
systemach. Uruchomiły zespół, zaprosiły praktyków i dały 
wolną rękę. Mimo tak wielu negatywnych opinii „pseudospe-
cjalistów” dobrnięto do połowy prac. Jesteśmy przekonani, 
że pozytywne skutki zmian są w zasięgu ręki. Potrzebują tego 
przede wszystkim kandydaci na kierowców, ale też instrukto-
rzy, egzaminatorzy. 

Dariusz Chyćko

SYMULATOR  
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO/

AUTOBUSU

Symulator jazdy samochodem ciężarowym i autobusem spełnia 
wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08 kwietnia 2011 
r., w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych 
oraz posiada certyfikat PIMOT-u.

  oryginalna kabina Mercedesa

  profesjonalna obsługa i  konkurencyjne ceny

  certyfikat PIMOT-u

Gwarantuje:
 realistyczny obraz i odczucia kierującego

 podniesienie kwalifikacji kierowcy

 przewidywanie zagrożeń i unikanie ryzyka

  rozpoznawanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji

  ćwiczenie zachowań w ekstremalnych warunkach

INSTYTUT KIEROWCY ZAWODOWEGO

www.symulatorIKZ.pl

www.liwona.pl

tel. 570 625 625, e-mail: biuro@symulatorIKZ.pl 

05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz, ul. Wojska Polskiego 7

Zmienimy ustawę! - dla dobra nas wszystkich! 

Malkontenci - ustawy nie da się zmienić.
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OPARZENIA 
Pierwsza pomoc (część 3)
Każdy rodzaj wypadku pozostawia w naszej psychice uraz, który 
może trwać przez długie lata. Oparzenia zalicza się do urazów, które 
mogą powodować duże zeszpecenie skóry i być jednymi z najbardziej 
bolesnych zdarzeń. W przypadku oparzeń doznajemy aż trzech 
rodzajów cierpienia na raz, a mianowicie bólu, blizny oraz urazu 
psychicznego. I chociaż ból fizyczny prędzej czy później minie, to 
jednak powstała krzywda psychiczna związana z oszpeceniem skóry 
może stanowić większy i dłuższy problem.

Źródła oparzeń
Kierujący pojazdami mogą zetknąć 
się z oparzeniami w różnych sytua-
cjach. Może się to zdarzyć podczas 
wypadku, w którym nastąpił pożar 
auta spowodowany zderzeniem, 
podczas awarii silnika, zwarcia wad-
liwej instalacji elektrycznej lub awa-

rii systemu zasilania samochodów 
wyposażonych w instalację gazową. 
Mogą również nastąpić wypadki 
związane z pożarem, spowodowane 
napełnianiem układu klimatyzacji 
niebezpiecznym czynnikiem chło-
dzącym. Bardzo często słyszymy 
o pożarach spowodowanych zapró-

szeniem ognia przez pozostawienie 
niedopałków papierosów lub przez 
lekkomyślne pozostawienie dzieci 
w samochodzie. Nasze nieumiejętne 
postępowanie, przy np. niewłaści-
wym podłączaniu klem do akumu-
latora może również spowodować 
wybuch i doprowadzić do pożaru. 

ilustracje: 
Paweł Kasperek
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Zdarzyć się może, że zostaniemy 
poparzeni gazami pirotechnicznymi 
w przypadku wystrzelenia poduszki 
powietrznej. Również porażenie 
prądem lub piorunem może skutko-
wać powstaniem oparzeń.

Każdy z nas na pewno w swoim 
życiu miał do czynienia z drob-
nymi oparzeniami, albo osobiście, 
albo u  kogoś innego. Jednak więk-
szość z nas, za wyjątkiem lekarzy 
czy ratowników medycznych, 
posiada niewielką wiedzę na temat 
wypadków związanych z nimi. 
Co robić, jak postępować, żeby 
nie zaszkodzić, a pomóc sobie lub 
innemu poszkodowanemu?

Jak pomóc?
W przypadku, kiedy ofiara ulega 
poparzeniu, należy w pierwszej 
kolejności odizolować poszkodo-
wanego od czynnika parzącego. 
Pamiętajmy, że obowiązkowym 
wyposażeniem auta kierowcy jest 
gaśnica, którą w tym przypadku 
można ugasić ogień.

Następnie staramy się ugasić 
płonące ubranie wodą lub stłumić 
płomienie, narzucając na nie tka-
ninę z naturalnego włókna, np. weł-
niany koc. Jeżeli ubranie się tli lub 
jest nasączone środkiem chemicz-
nym należy je zdjąć.

Pod żadnym pozorem nie 
wolno odrywać zwęglonej odzieży, 
która przykleiła się do skóry, gdyż 
możemy spowodować kolejne 
obrażenia!

Jeżeli do poparzenia doszło 
w Twojej obecności, ściągnij 
z poszkodowanego biżuterię 
i  odzież, które mogą magazynować 
ciepło oraz powodować kolejne 
obrażenia. Osobie poparzonej 
należy natychmiast zdjąć biżu-

terię, a jeżeli obszar ciała zdążył 
już spuchnąć, rozciąć pierścionki 
i bransoletki, aby nie doszło do 
martwicy tkanek. Nie wolno także 
przekłuwać powstających pęche-
rzy. Należy również zdjąć z ofiary 
buty oraz wszystkie inne uciskające 
części ubrania, które znajdują się 
blisko miejsca urazu, gdyż po poja-
wieniu się obrzęku będzie to trudne 
lub wręcz niemożliwe.

Schładzanie
Teraz należy rozpocząć schładza-
nie oparzonych okolic ciała ofiary. 
Podstawowa zasada postępowa-
nia w przypadku oparzeń mówi, 
że należy założyć że oparzenia są 
cięższe, niż się wydaje na pierw-
szy rzut oka. Bez względu na to, 
z jakim rodzajem oparzenia mamy 
do czynienia, należy jak najszyb-
ciej schłodzić oparzone miejsce 
pod zimną wodą. Jeśli w danej 
chwili nie mamy dostępu do wody, 
możemy zastąpić ją innym mocno 
schłodzonym płynem np.  herbatą 

lub mlekiem. Głównym celem 
jest przyniesienie natychmiasto-
wej ulgi poszkodowanemu, ale 
też obniżenie temperatury tkanek 
i zapobiegnięcie ich dalszemu 
uszkadzaniu.

W przypadku udzielania pierw-
szej pomocy przy oparzeniach 
należy zastosować zasadę 3x15. 
Schładzamy bieżącą wodą o tem-
peraturze około 15°C, przez co naj-
mniej 15 minut, z wysokości około 
15 cm. Należy pamiętać, aby woda 
nie spadała bezpośrednio na uszko-
dzoną skórę a  nieco powyżej tak 
aby swobodnie spływała po ranie. 

Po schłodzeniu poparzonego 
miejsca należy rozpoznać, do 
jakiego rodzaju oparzenia doszło.

Ocena ciężkości 
poparzenia
Rozpoznanie głębokości oparze-
nia bezpośrednio po urazie jest 
trudne, ponieważ rana oparze-
niowa zmienia się w czasie, ulega-
jąc niejednokrotnie pogłębieniu, 
dlatego ocenę należy powtarzać 
kilkakrotnie w czasie odległym 
od oparzenia. Zmiany miejscowe, 
jakie towarzyszą tego rodzaju ura-
zom to: zaczerwienienie, obrzęk 
i (lub) martwica. Zależnie od nasi-
lenia objawów wyróżnia się cztery 
stopnie oparzenia: pierwszego 
i  drugiego stopnia (I° i II°), uzna-
wane za lekkie oraz trzeciego 
i czwartego stopnia (III° i IV°), 
uznawane za średnie i ciężkie.

Ocena powierzchni 
poparzenia
Wielkość powierzchni powłok 
ciała, głównie skóry, dotknięta opa-
rzeniem jest razem z głębokością 
oparzenia najważniejszym kryte-
rium oceny stanu poszkodowanego. 
Decyduje ona również o później-
szym sposobie leczenia chorego.

Jedną z metod oceny poparzo-
nej powierzchni ciała jest reguła 
dłoni.

Jeżeli jesteśmy świadkami wypadku 
i próbujemy udzielić poszkodowanemu 
pierwszej pomocy zawsze musimy pamiętać 
o  zachowaniu własnego bezpieczeństwa

Dłoń to 1% powierzchni ciała
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wiec krąży nad nami, powinniśmy 
wysłać do pilotów informację o fak-
tycznym stanie rzeczy. W sytuacji 
kryzysowej stajemy wyprostowani 
ze złączonymi nogami, a nasze 
ręce wznosimy do góry w taki 
sposób, aby pomiędzy każdą ręką, 
a głową istniał kąt 45°. Takie uło-
żenie ciała przypomina literę „Y”, 
która symbolizuje YES - pomoc 
potrzebna. W przeciwnej sytuacji 
(nie potrzebujemy pomocy) jedna 
ręka pozostaje w położeniu jak 
pozycja „YES”, natomiast drugą 
opuszczamy tak, aby tworzyła 
z udem kąt 45°. Przedstawione uło-
żenie ciała przypomina literę „N”, 
czyli „NO”. W takich pozycjach 
stoimy nieruchomo, do momentu, 
aż piloci upewnią się, że jesteśmy 
świadomi takiego sygnału.

Oparzenie prądem
Każdy z nas może się również spot-
kać z oparzeniami elektrycznymi, 
które są wynikiem bezpośredniego 
działania prądu. Mogą być także 
spowodowane wyładowaniem 
atmosferycznym - mamy wtedy do 
czynienia z porażeniem piorunem. 
Uderzenie pioruna w bezpośred-
nim sąsiedztwie człowieka może 
spowodować rozległe oparzenia 
w wyniku działania wysokiej tem-

Reguła dłoni
Dłoń chorego - według niej 

powierzchnia dłoni osoby opa-
rzonej odpowiada 1% łącznej 
powierzchni jej ciała. Reguła ta 
służy do oceny rozległości oparzeń 
ciała u osób dorosłych.

Jeżeli zapamiętamy tą prostą 
metodę, będzie nam łatwiej i proś-
ciej dokonać przybliżonej oceny 
powierzchni ciała poparzonego.

Po tych wszystkich czynnościach, 
kiedy sam jesteś bezpieczny oraz 
dokonałeś oceny stanu poszkodowa-
nego i udzieliłeś niezbędnej pierwszej 
pomocy powinieneś wezwać odpo-
wiednie służby ratunkowe (jeżeli nie 
zostało to zrobione wcześniej). Przy 
wzywaniu pogotowia ratunkowego 
podaj następujące dane: swoje imię 
i nazwisko, numer telefonu, z którego 

dzwonisz, miejsce wypadku i  liczbę 
osób poszkodowanych oraz ich 
stan, opisz charakter wypadku 
oraz podaj wszystkie dodatkowe 
informacje, które mogą pomóc 
służbom ratowniczym. Pamiętaj 
również, że należy poczekać na 
pytania dyspozytora i co bardzo 
ważne, nie należy rozłączać się do 
momentu potwierdzenia zgłosze-

nia wypadku.
W wypadkach, w których 

poszkodowany uległ poważ-
nemu poparzeniu ważne 
są każde sekundy. Niejed-
nokrotnie ofiary przewozi 
się śmigłowcem, aby jak 

najszybciej trafiły do szpitala, gdzie 
zostanie udzielona im odpowied-
nia pomoc. Specjalistyczne szpitale 
są umiejscowione w Siemianowi-
cach Śląskich (śląskie), w Gryficach 
(zachodniopomorskie) i w  Łęcznej ( 
lubelskie).

Sygnalizacja dla 
śmigłowca - YES, NO. 
Na widok śmigłowca wiele osób 
macha do pilotów, podskakuje. 
Nie powinno się tego robić, ponie-
waż piloci mogą pomyśleć, że coś 
się wydarzyło i potrzebna jest 
pomoc. Jeżeli widzimy, że śmigło-

Proste znaki dla śmigłowca 

Szacowanie 
poparzonej 
powierzchni ciała 

Ważne numery:

numer ratunkowy – 112

pogotowie ratunkowe – 999

straż pożarna – 998

policja – 997

oraz gdy jesteśmy nad wodą 
lub w górach

601-100-100 - WOPR 

601-100-300 - TOPR/GOPR
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ze względu na możliwość zachłyś-
nięcia się chorego, jak również 
odruchowe porażenie perystaltyki 
przewodu pokarmowego i rozdę-
cie żołądka.

Przy oparzeniach ciężkich (III 
stopnia) oparzone miejsce chłodzimy 
wodą jedynie przez kilka minut, żeby 
nie wprowadzić pacjenta w stan 
hipotermii (wyziębienia). Nie wolno 
też zanurzać poparzonej osoby 
w zbiorniku z  wodą ani okładać 
śniegiem, bądź lodem.

Przy opatrywaniu poparzeń 
można używać spirytusu lub czy-
stej wódki, ale tylko w wypadku 
oparzeń I stopnia, kiedy przy małej 

peratury. Może dojść również do 
oparzeń spowodowanych przez 
płonące ubranie. 

W przypadku oparzeń elek-
trycznych np. spowodowanych 
wyładowaniem atmosferycznym 
lub uszkodzeniem napowietrznych 
linii energetycznych należy szcze-
gólnie wiedzieć jak się zachować, 
aby nie zostać poszkodowanym. 
W przedstawionych wyżej sytua-
cjach dochodzi do tzw. napięcia 
krokowego, które może powstać 
między dwoma punktami, odda-
lonymi między sobą na odległość 
około 1 metra, czyli w odległości 
jednego kroku. Aby nie dopuś-
cić do wypadku, w którym może 
dojść do różnicy potencjału mię-
dzy stopami osoby przebywającej 
w pobliżu, nie należy się poruszać 
oraz należy złączyć obie stopy 
razem (ewentualnie podnieść 
jedną nogę do góry). Jeżeli zagro-
żenie nadal się utrzymuje należy 
oddalić się w bezpieczne miejsce 
poprzez wykonywanie krótkich 
skoków ze złączonymi stopami.

Osobnym, a niewymienio-
nym wcześniej rodzajem oparzeń 
są oparzenia dróg oddechowych, 
które powinny być traktowane 
jak obrażenia stanowiące bezpo-
średnie zagrożenie życia! Dym, 
gorąca para wodna, aerozole mogą 
uszkadzać bezpośrednio drogi 
oddechowe, powodując ich prze-
krwienie, obrzęk i narastającą nie-
drożność. Ponadto, powstający 
w czasie pożaru tlenek węgla (CO) 
i inne substancje chemiczne mogą, 
wchłaniając się w płucach, powo-
dować zatrucie organizmu.

Na koniec jeszcze kilka ważnych 
uwag, czego nie należy robić przy 
wypadkach z ofiarami oparzeń:

Nie wolno nakładać na oparze-
nia: masła, oleju, przypadkowych 
maści, ponieważ zwiększają one 
ryzyko infekcji, a ponadto, lekarz 
będzie musiał je usunąć, co jest 
bolesne, przed przystąpieniem do 
właściwych zabiegów leczniczych.

W cięższych urazach nie 
powinno się podawać żadnych 
pokarmów ani płynów doustnie, 

powierzchni oparzenia przyło-
żenie wacika nasączonego spi-
rytusem i pozostawienie go na 
kilka minut da uczucie chłodu 
i zadziała dezynfekująco oraz 
przeciwbólowo. W przypadku 
większej lub otwartej rany oraz 
przy pękniętych pęcherzach, 
zabieg taki nie leczy, tylko 
drażni tkanki i sprawia dodat-
kowy ból.

Do momentu przyjazdu 
specjalistycznych służb ratun-
kowych należy osłonić miejsce 
oparzone najlepiej jałową gazą 
lub innym czystym materiałem 
oraz zabezpieczyć poszkodo-
wanego przed utratą ciepła, 
np. przy użyciu grubego koca. 
Należy zabezpieczyć i kon-
trolować drożność dróg odde-
chowych; w miarę możliwo-
ści zapewnić dostęp świeżego 
i powietrza.

Pamiętajmy, że sami nie jeste-
śmy w stanie udzielić specjalistycz-
nej pomocy w przypadku oparzeń, 
ale stosując czynności wymienione 
w tym artykule naprawdę możemy 
pomóc poszkodowanym i przy-
czynić się zminimalizowania skut-
ków wypadku, gdyż zawsze liczy 
się czas. Nie bądźmy obojętni, nie 
udawajmy, że nie widzimy i nie 
bójmy się nieść pomocy.

BJ

Porażenie prądem 
od zerwanego 
kabla

Sposób odejścia 
z zagrożonego 
miejsca 
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Rowerzyści kontra samochody 
– zasady współistnienia

Idea
Ogólnoświatowy trend na bycie 
ekologicznym, wysportowanym 
dotarł również nad Wisłę. Media 
poświęcają dużo czasu anteno-
wego na propagowanie zdrowego 
stylu życia, poszanowania przy-
rody, energiom odnawialnym. 
Nasze władze, zarówno krajowe 
jak i lokalne, uchwalają ustawy 
idące w tym duchu. Budowane 
są farmy energetyczne, pasywne 
budynki itd. Również infrastruk-
tura jest budowana w ten sposób 

aby chronić walory przyrodnicze 
naszego kraju. Budujemy przejścia 
dla zwierząt nad autostradami, 
przejścia podziemne pod drogami 
( dla płazów). Drogi omijają cenne, 
z przyrodniczego punktu widze-
nia, doliny rzek, ostoje ptactwa, 
kompleksy leśne. 

Również dla ludzi buduję się 
infrastrukturę. Powstają ścieżki 
rowerowe. Budowane są zarówno 
w mieście jak i na trasach prowadzą-
cych do ciekawych, turystycznych 
miejsc.

Problem
O ile trasy rowerowe poza miastem 
budowane na tzw. „surowym korze-
niu” czyli od podstaw - zwykle budo-
wane są rozsądnie to spora część 
ścieżek w mieście już nie.

Jak powinna wyglądać wzor-
cowa ścieżka rowerowa? Przede 
wszystkim powinna być odsepa-
rowana od ruchu samochodo-
wego. Może współdzielić krawędź 
z  chodnikiem dla pieszych. Miejsca 
skrzyżowań z ulicami powinny być 
doskonale widoczne zarówno dla 

Lato, które przyszło w tym roku szybko i bujnie, zachęca do spędzania 
wolnego czasu na zewnątrz. Chętnie odwiedzane są parki miejskie czy też 
inne, bliskie miejsca służące złapaniu oddechu od codziennych obowiązków. 
Również dalsze miejsca są łatwiej dostępne dzięki sieci ścieżek rowerowych, 
których coraz więcej powstaje w naszym kraju. Czy w związku ze zmianami 
w infrastrukturze oraz przepisach ruchu drogowego mam szansę dotrzeć 
tam bezpiecznie?



17bezpieczny kierowca nr 4 (21) 2018

bezpieczeństwo

rowerzystów jak i osób kierujących.  
Najlepszą nawierzchnią dla rowe-
rów jest beton asfaltowy.

Tymczasem ścieżki budowane w 
mieście w wielu wypadkach są to po 
prostu ciągi wycięte albo z  chod-
nika albo z ulicy. Skrzyżowania nie 
są przemyślane. Widoczność na 
nich jest bardzo ograniczona. Szpa-
lery drzew, lamp ulicznych, inne 
przeszkódy i ukształtowanie terenu 
powoduje, że kierujący nie ma moż-
liwości dostrzeżenia zbliżającego się 
rowerzysty. 

Prawo uchwalone przez usta-
wodawcę nie przystaje do rzeczy-
wistości polskich dróg. Budowane 
przez władze lokalne ścieżki dodat-
kowo wprowadzają punkty zapalne. 
Do tego należy dodać problem, iż 
prawo jest uchwalane ale nie jest 
rozpowszechniane. Tych kilka arty-
kułów w prasie i kilka programów 
w telewizji nie załatwia problemu 
nie znajomości prawa. Wystarczy 
odpowiedzieć sobie na pytanie: 
dlaczego w lotnictwie jest tak mało 
wypadków? Między innymi dlatego, 

że wprowadzając nowe regulacje 
WSZYSCY piloci są w tym zakresie 
przeszkoleni! Teoretycznie mogę 
sam zapoznać się z ustawami – tylko 
pytanie: ze wszystkimi?! Sejm pro-
dukuje średnio około 600 stron A4 
ustaw dzienne! Kto z Państwa na 
czas to czytać?

Prawa rowerzysty
Wiec jak jeździć roweram? Minie 
dużo czasu zanim powszechne sta-
nie się przestrzeganie praw rowerzy-
stów. Trzeba będzie wielu wypad-
ków ( czym tragiczniejszych tym 
lepiej - sarkazm) aby władze prze-
budowały źle zaprojektowane drogi 
i ścieżki. Do tego czasu rowerzysta 
powinien stosować zasadę „nie-
ograniczonej nieufności”. W starciu 
„miękkiego” rowerzysty z „pancer-
nym” pojazdem rowerzysta zawsze 
będzie w gorszej sytuacji. Skutki 
wypadku zawsze są dla rowerzysty 
dotkliwe. Zwykły upadek skutkuje 
otarciami, złamaniami kończyn, roz-
biciem głowy a skrajnych przypadku 
– śmiercią. 

Przejazd przez drogę. Rowe-
rzysta ma pierwszeństwo. Ty o tym 
wiesz. Ale czy ten drugi też wie? 
Obejrzyj się i przepuść ten pojazd, 
który nie uszanował Twojego prawa.

Jazda po ścieżce wyznaczonej 
wzdłuż chodnika. Po jest miejsce 
tylko dla Ciebie. Ale czy każdy pieszy 
o tym wie. A dziecko, a pies, a starsza 
osoba? Czy nie wtargną nagle przed 
Twój cichy pojazd? Oddzielną kate-
gorię stanową smartfonowi zombie. 
Zapatrzony w swój telefon idzie nie 
patrząc na około. I nawet jeżeli zde-
rzenie będzie z jego winy to Ty spa-
dając z roweru ucierpisz mocno.

Jazda po ścieżce wyznaczonej 
wzdłuż ulicy. Namalowane pasy, śluzy 
dla rowerów, światła. Czy czujesz się 
bezpiecznie? Przecież dla kierującego 
Twoja postura oglądana od tyłu jest 
prawie taka sama jak osoby pieszej. 
Mała – łatwo Ciebie przegapić. A 
wieczorem? Nawet jeżeli masz świa-
tełko rowerowe i z  bliska świeci Ci 
mocno po oczach ale dla kierującego 
z odległości niknie w kakofonii świateł 
innych pojazdów i lamp ulicznych.

Cel
Nadrzędnym celem powyższych roz-
ważań jest to abyśmy wszyscy wrócili 
bezpiecznie z dróg. Abyśmy  mogli 
położyć się w swoich łóżkach a nie w 
szpitalnych, więziennych lub prosekto-
ryjnych. Dopóki władze nie przeszkolą 
wszystkich kierowców z nowego 
prawa, nie zbudują bezpiecznych ście-
żek, nie zlikwidują miejsc o dużym 
ryzyku wypadku dopóty MY rowe-
rzyści nie możemy czuć się na drodze 
bezpiecznymi. I lepiej dmuchać na 
zimne, i uważać za siebie i innych, 
niż sparzyć się uczestnicząc w bliskim 
spotkaniu z pancernym pojazdem.

Bogdan Lacki

Nowoczesna, bezpieczna ścieżka rowerowa.

Oto co widzi kierujący w lusterku w nocy.

Drobna kolizja - duże obrażenia. 
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Na początek - co to jest droga zatrzy-
mania?
Droga zatrzymania pojazdu składa 
się z trzech elementów:
1. Czasu reakcji kierowcy, tj. czasu, 

jaki mija od momentu zauwa-
żenia przeszkody na drodze, do 
wciśnięcia pedału hamulca.

2. Czasu zadziałania układu hamul-
cowego.

3. Drogi rzeczywistego hamowania.

Większa prędkość, 
dłużej hamujesz
Jak ustalili fachowcy od bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego – przeciętna 
reakcja kierowcy na pojawienie się 
przeszkody przed jego autem i wciś-
nięcie pedału hamulca to 0,8 – 1 s. 

Do tego trzeba doliczyć 0,1 – 0,4 s 
na zadziałanie układu hamul-
cowego. Przyjmując 1 s na czas 
reakcji kierowcy jest to więc 1,1 s, 
a w  najgorszym – 1,4 s.

W tym czasie pojazd jadący 
ze stałą prędkością przejeżdża 
dystans:
przy 30 km/h – 9,2 – 11,7 m,
przy 50 km/h – 15,3 – 19,4 m,
przy 70 km/h – 21,4 – 27,2 m,
przy 90 km/h – 27,5 – 35 m,
przy 110 km/h – 33,6 – 42,8 m,
przy 130 km/h – 39,7 – 50,5 m,
przy 150 km/h – 45,8 – 58,3 m.

Przy prędkości 90 km/h w ciągu 
jednej sekundy pojazd przejeżdża 
25 m. 

Dystans pokonywany przez auto 
rośnie wraz ze wzrostem prędkości 
i wydłużaniem się czasu reakcji. 
A ten rośnie, gdy kierowca jest zmę-
czony albo rozproszony, na przykład 
rozmawą przez telefon, czy zmianą 
stacji radiowej.

Tymczasem droga hamowania 
(mierzona od momentu zadziałania 
hamulców do zatrzymania pojazdu) 
na suchym i równym asfalcie wynosi 
odpowiednio:

przy 30 km/h – ok. 5 m,
przy 50 km/h – ok. 13 m,
przy 70 km/h – ok. 25 m,
przy 90 km/h – ok. 42 m,
przy 110 km/h – ok. 62 m,
przy 130 km/h – ok. 87 m,
przy 150 km/h – ok. 116 m. 

OPONY A DROGA ZATRZYMANIA
Na temat opon powstało wiele artykułów, zawierających liczne sugestie, 
związane z ich wykorzystaniem w różnych okresach roku. Coraz częściej 
pojawia się pytanie: czy bardziej opłaca się używać opon wielosezonowych 
(tzw. uniwersalnych, całorocznych), czy też w okresie jesienno – zimowym 
używać opon zimowych, a w okresie wiosenno – letnim opon letnich. Jak 
ten wybór wpływa na bezpieczeństwo jazdy w ruchu drogowym? W  tym 
artykule zostanie podjęta próba wyjaśnienia wpływu rodzaju opon na 
długość drogi zatrzymania, a co za tym idzie na bezpieczeństwo jazdy.
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Przykład obliczania drogi zatrzyma-
nia dla prędkości 90 km/h:
35 m + 42 m = 77 m
gdzie:
35 m = 1,4 s (1 s czas reakcji kierowcy 
+ 0,4 s czas zadziałania układu 
hamulcowego),
42 m = droga hamowania (mierzona 
od momentu zadziałania hamulców 
do zatrzymania pojazdu) na suchym 
i równym asfalcie. 

Poniżej pokazano drogę zatrzy-
mania w czasie normalnej reak-
cji kierowcy (rys. 1) oraz w czasie 
spóźnionej reakcji kierowcy (rys. 2).

Oznacza to, że przy prędko-
ści 30 km/h, droga zatrzymania 
wyniesie ok. 17 m, a przy prędko-
ści 50 km/h – ok. 32 m. Przy pręd-
kości 70 km/h będzie to już ok. 
52 m, a przy 90 km/h blisko 80 m. 

Droga hamowania rośnie nato-
miast z kwadratem prędkości – tzn., 
że dwukrotne zwiększenie pręd-
kości zwiększa drogę hamowania 
czterokrotnie, trzykrotne zwiększe-
nie prędkości wydłuża ją dziewię-
ciokrotnie itd.

Wpływ rodzaju opon 
na długość drogi 
hamowania przy 
różnych temperaturach 
zewnętrznych* 

Ogumienie przeznaczone do pracy 
w warunkach letnich wykonywane 
jest z dużo twardszej gumy, dzięki 
której opona ma większą odpor-
ność podczas pracy w wyższych 
temperaturach. Natomiast ogu-
mienie przeznaczone do pracy 

w warunkach zimowych wykonane 
jest z miękkiej gumy zawierającej 
więcej krzemionki, dzięki czemu 
guma ma właściwości bardziej ela-
styczne w porównaniu z oponami 
letnimi. Dzięki temu, podczas pracy 
w niższych temperaturach poniżej 
7 stopni Celsjusza, nie twardnieje, 
zachowując odpowiednią miękkość. 
Letnie opony zachowują odpo-
wiednią twardość do temperatury 7 
stopni Celsjusza. Wraz z obniżeniem 
temperatury poniżej 70C twardość 

ogumienia rośnie - 
czym twardsza opona 
tym gorsza elastycz-
ność, a to powoduje, 
że opona ma niższą 
przyczepność do 
nawierzchni. Odwrot-
nie jest z ogumieniem 
zimowym, dzięki 
miękkiej mieszance 
gumy, dopiero poniżej 
70C opona przybiera 
odpowiednią twar-

dość. Powyżej tej temperatury opona 
jest za miękka, jej zużycie jest zna-
cząco szybsze oraz przyczepność 
dużo gorsza, co jednoznacznie wska-
zuje na zasadność zmiany opon z let-
nich na zimowe dopiero przy spadku 
temperatury poniżej 70C.

Różnicą pomiędzy ogumieniem 
letnim a zimowym, oprócz składu 
chemicznego, jest też jego budowa. 
Wynika to z przeznaczenia opon, 
kiedy to ich projektanci kierują się 
odmiennymi założeniami. Budowa 
ogumienia letniego jest skonstru-
owana w taki sposób, że opona 
służy do poruszania się po suchej 
nawierzchni w wysokich temperatu-
rach, posiada znacząco mniej row-
ków, lameli oraz nacięć. Dzięki temu 
bieżnik na większej powierzchni ma 
styczność z podłożem a za odprowa-
dzenie wody odpowiadają specjalne 
kanały w bieżniku opony. Odmienne 
przeznaczenie mają opony zimowe, 
które są stworzone do pracy 
w niskich temperaturach poruszając 
się po śniegu, deszczu oraz błocie. 
Bieżnik opony posiada wiele lame-
lek dzięki czemu ogumienie lepiej 
przykleja się do śniegu i nie pozwala 
na utratę przyczepności na drogach 
pokrytych śniegiem i lodem. Opona 
zimowa również zawiera dwu- do 
czterokrotnie szersze rowki centralne 
(obwodowe) umożliwiające sprawne 
odprowadzania śniegu przyklejo-
nego do opony.

Badanie
Celem badania była analiza porów-
nawcza długości hamowania 
pojazdu podczas zastosowania opon 
zimowych oraz letnich, na drodze 
asfaltowej w różnych warunkach 
atmosferycznych, przy uzyskanej 
prędkości 90 km/h. Długością hamo-
wania był odcinek drogi asfaltowej, 
którego początek wyznaczał pacho-
łek drogowy, a koniec - przednie koło 
całkowicie zatrzymanego pojazdu. 
Kierowca podczas minięcia pachołka 
drogowego przy prędkości 90 km/h 
maksymalnie naciskał na pedał 
hamulca do całkowitego zatrzyma-
nia pojazdu. Pomiar odległości doko-
nano przy pomocy taśmy mierniczej.

droga rzeczywistego 
hamowania

droga przebyta w czasie 
normalnej reakcji

60

droga rzeczywistego 
hamowaniadroga przebyta w czasie spóźnionej reakcji60

* Opracowano na podstawie badań pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

4 m

16 m

36 m

20 km/h 40 km/h 60 km/h
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Z racji założeń, że badania będą 
przeprowadzone w warunkach 
atmosferycznych letnich i zimo-
wych do badania wykorzystano dwa 
komplety opon przeznaczonych do 
pojazdu stosowanego w badaniu: 
- opony zimowe 
- opony letnie

Koła wraz z ogumieniem były 
poddane wyważeniu w serwisie wul-
kanizacyjnym. Charakterystyka opon 
zimowych oraz letnich zostały przed-
stawione w poniższych tabelach.

Test na drodze suchej 
asfaltowej przy 26°C 
Badania porównawcze wyników dłu-
gości hamowania przy zastosowaniu 
opon zimowych oraz letnich przy 
prędkości pojazdu 90 km/h. Punktem 
wyznaczającym początek hamowa-
nia był ustawiony przy drodze pacho-
łek drogowy. Dokonano po trzy 
próby każdego rodzaju opon, czyli 
łącznie sześć pomiarów. W trakcie 
hamowania reagowały czujniki ABS, 
nie pozwalając na całkowite zablo-
kowanie kół. Opony letnie wykazały 
krótszą drogę hamowania w stosunku 
do opon zimowych o około 5 m, co 
zostało przedstawione w poniższej 
tabeli. (Wyniki hamowania na suchej 
nawierzchni przy 26°C).

Analizując uzyskane z doświadcze-
nia wyniki, stwierdzić można, że: 
∙ opony letnie wykazały krótszą 

drogę hamowania,
∙ stosowanie opon zimowych 

w warunkach letnich skutkuje 
wydłużeniem drogi hamowa-
nia o około 5 m w stosunku do 
opon letnich,

∙ stosowanie opon zimowych 
w warunkach letnich, ze względu 
na wydłużoną drogę hamowania, 
skraca ich żywotność – zwięk-
szone tarcie powoduje ściera-
nie bieżnika, który jako element 
zapewniający odprowadzanie 

śniegu, w momencie jak zostanie 
starty (poniżej 4 mm) traci swoje 
właściwości opony zimowej. 

Test na drodze suchej 
asfaltowej przy 6°C 
Zarówno opony letnie jak i zimowe 
wykazały porównywalną drogę 
hamowania, jest to spowodowane 
tym, że w temperaturze 6°C opona 
zimowa jak i letnia zachowują 
podobną twardość gumy.
(Wyniki hamowania na suchej 
nawierzchni przy 6°C).

Analizując uzyskane z doświadcze-
nia wyniki, stwierdzić można, że: 
∙ opony letnie wykazały krótszą 

drogę hamowania,
∙ przy temperaturze 6°C droga ha-

mowania jest krótsza o ok. 1 m 
dla opon letnich w stosunku do 
zimowej, co świadczy, że jest to 
temperatura w okolicach, której 
powinno się zmieniać opony 
letnie na zimowe w okresie je-
siennym i odwrotnie w okresie 
wiosennym. 

Test na drodze suchej 
asfaltowej przy (-3°C) 
Opony zimowe wykazały krót-
szą drogę hamowania o około 7 
metrów, na co wpływ miała tem-

Dane badanego pojazdu

Parametr Dane

Marka pojazdu Audi

Model A4

Rok produkcji 1999r.

Pojemność skokowa 1896 cm3

Moc 110 KM

Charakterystyka opony zimowej

Parametr Dane
Szerokość opony 195 mm
Średnica koła 15 cali
Profil 65 mm
Indeks nośności 91
Indeks prędkości T
Efektywność paliwowa C
Przyczepność na mokrej 
nawierzchni

B

Komfort akustyczny 67 [dB]
Sezon ZIMOWE
Bieżnik 6,8 mm
Rok produkcji 2015
Rodzaj bieżnika KIERUNKOWY

Charakterystyk opony letniej

Parametr Dane
Szerokość opony 195 mm
Średnica koła 15 cali
Profil 65 mm
Indeks nośności 95
Indeks prędkości T
Efektywność paliwowa B
Przyczepność na mokrej 
nawierzchni B

Komfort akustyczny 69 [dB]
Sezon LETNIE
Bieżnik 7,1 mm
Rok produkcji 2015
Rodzaj bieżnika ASYMETRYCZNY

L.P Długość drogi hamowania

Opony letnie Opony zimowe

1 33,6 m 38,4 m
2 33,1 m 38,3 m
3 33,7 m 38,7 m

Średnia 33,4 m 38,5 m

L.P Długość drogi hamowania

Opony letnie Opony zimowe

1 34,9 m 35,4 m

2 34,1 m 35,0 m

3 34,7 m 35,7 m

Średnia 34,6 m 35,4 m
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peratura otoczenia (-3°C) - w takich 
warunkach opony zimowe nabie-
rają właściwej twardości gumy, 
natomiast opony letnie stają się 
zbyt twarde i nie wykazują dobrych 
właściwości przyczepnych.
Wyniki hamowania na suchej 
nawierzchni przy (-3°C).

Wnioski 
Analizując wyniki długości drogi 
hamowania na suchej nawierzchni 
dla opony zimowej i letniej przy 
różnych temperaturach otoczenia, 
można stwierdzić, że opony powinny 
być zmieniane z letnich na zimowe 
w okolicach 6 - 7°C w okresie jesien-

nym i odwrotnie w okresie wio-
sennym. Wyniki hamowania na 
suchej nawierzchni.

Dla temperatury 6°C 
droga hamowania przy suchej 
nawierzchni dla opony letniej jest 
krótsza o ok. 1 m w stosunku do 
zimowej, a dla temperatury (-3°C) 
ta droga hamowania znacznie się 
wydłuża, aż do niemal 7 m przy 
prędkości 90 km/h. Natomiast 
średnia długości hamowania dla 
obu rodzaju opon jest prawie 
identyczna, różniąca się od siebie 
zaledwie 0,2 m.

Andrzej Kulis

L.P Długość drogi hamowania

Opony letnie Opony zimowe

1 42,9 m 35,9 m

2 42,6 m 36,1 m

3 42,2 m 36,3 m

Średnia 42,6 m 36,2 m

Temp. 0°C Długość drogi hamowania

Opony letnie Opony 
zimowe

26 33,4 m 38,5 m

6 34,6 m 35,4 m

-3 42,6 m 36,2 m

Średnia 36,9 m 36,7 m

Szkolenie zgodne z programem zawartym 
w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury

Wysoka skuteczność nauki

indywidualny tok nauki dla kursanta

Łatwe przyswajanie wiedzy

Testy i ćwiczenia sprawdzające 
po każdym etapie

Wskaźniki postępów w nauce

• Prawo jazdy kat. AM, A, B, C i D, T
• Kwalifi kacja wstępna kat. C i D
• Szkolenie okresowe kat. C i D
• Karta rowerowa
• Kursy specjalistyczne: 

Platforma szkoleniowa wspierająca 
kształcenie kierowców (e-learning)

- Operator pilarek
- Operator spycharek
- Operator walców
- Wózki jezdniowe
- Operator WNO
- Operator koparko-ładowarki
- Podesty ruchome
- Żurawie przeładunkowe HDS
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Sławomir Procner
Egzaminator
WORD Bielsko – Biała

Nasz artykuł pod tytułem: „Problem z kierunkowskazami. Zatrzymanie w wyznaczonym miejscu” z zimowej edycji 
naszego pisma  (Zima 2018 nr 20) doczekał się żywej reakcji Czytelników. Otrzymaliśmy kilka telefonów oraz maili 
z uwagami i opiniami dotyczącymi używania kierunkowskazów. Jeden z listów szczegółowo omawia wyżej wymie-
nioną kwestię. Więc gwoli upowszechnienia dysputy za zgodą autora upubliczniamy ten list. Liczymy na to, że środowi-
sko kierowców, instruktorów osk oraz egzaminatorów, wymieniając na łamach naszego pisma swoje poglądy, wypracuje 
wspólne stanowisko w omawianej sprawie. Stanowisko, które będzie można zaimplementować do tzw. „kodeksu drogo-
wego”. Naszym celem jest ostateczne zlikwidowanie problemu kierunkowskazów tak aby na drogach kolizje i wypadki 
spowodowane błędnym  sygnalizowaniem lub błędnym zrozumieniem sygnalizowania były rzadkością.

Bielsko – Biała, 3.04.2018

Pan
Andrzej Karpiuk
Redaktor Naczelny
Pisma „Bezpieczny Kierowca”

Jestem egzaminatorem, instruktorem nauki jazdy, instruktorem doskonalenia techniki jazdy, ale 
przede wszystkim jestem kierowcą, jeździłem zawodowo samochodami ciężarowymi i autobu-
sami. Czytałem artykuł „Problem z kierunkowskazami. Zatrzymanie w wyznaczonym miejscu” 
w piśmie „Bezpieczny Kierowca” nr 3 (20) 2018. Uważam, że problem został spłycony, nie do 
końca słusznie przeanalizowany i wprowadza w błąd czytelników. Tego typu artykuły, wyzna-
czające pewnego typu zachowania kierujących na drodze, powinny być poddawane bardziej 
wnikliwej analizie pod kątem merytorycznym, aby niekoniecznie słuszna koncepcja autora 
artykułu wpływała na typ zachowania kierowców. Moją uwagę szczególnie zaciekawiło stwier-
dzenie autora artykułu (MK): „Jeśli natomiast jadący z tyłu nie utrzymuje właściwego odstępu 
albo nie jest wystarczająco skoncentrowany na jeździe... sam sobie jest winien, że nie potrafi  
właściwie ocenić intencji poprzedzającego go kierowcy!” moim zdaniem takie stwierdzenie 
w ogóle nie powinno się pojawić w piśmie zatytułowanym „Bezpieczny kierowca”, bo jest to 
sprzeczne z intencją bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niezgodne z Kodeksem Drogowym, 
który w art. 3, ust. 1 mówi: „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obo-
wiązani zachować ostrożność albo, gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać 
wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku 
ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek 
publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniecha-
nie.” Natomiast w art. 46 Kodeksu Drogowego, napisano: „1. Zatrzymanie i postój pojazdu są 
dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widocz-
ny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego 
utrudnienia. 2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go 
jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.” 
Z przedstawionych przepisów jasno wynika, że to kierowca zatrzymujący pojazd odpowiedzial-
ny jest bezpośrednio za bezpieczeństwo takiego manewru, powinien wykonać i sygnalizować to 
w taki sposób, aby odczytanie jego intencji nie stwarzało problemów i było czytelne i bezpiecz-
ne nie tylko dla „uważnego kierowcy”, jak pisze autor artykułu, ale dla każdego uczestnika 
ruchu. 
Osobiście na egzaminie kilka lat temu miałem kolizję właśnie poprzez najechanie na tył po 
zatrzymaniu pojazdu. Od tego czasu, jak widzę za sobą samochód, podaję polecenie użycia 
prawego kierunkowskazu wskazującego na zamiar zmiany kierunku jazdy do prawej krawędzi 
jezdni. Chcę w ten sposób uniknąć zagrożenia kolizją.
Kodeks Drogowy w art. 22 ust. 5 mówi: „Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i 
wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnali-
zowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.”
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Przepis jest jasny i oczywisty, problem dotyczy jedynie stwierdzenia, co rozumiemy jako „kierunek 
jazdy”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, kierunek to: „strona, w którą ktoś lub coś się zwraca 
albo porusza; też: droga, linia prowadząca do jakiegoś miejsca”.
Wydaje mi się, że w ruchu pojazdów, w którym ze względów bezpieczeństwa każda zmiana pozycji 
pojazdu na drodze jest istotna, należałoby przyjąć, że kierunek jazdy to strona, droga czy nawet linia 
poruszania się pojazdu. Przesuwając z jakichś powodów pojazd do prawej czy lewej strony chociażby 
tylko w zakresie jednego wyznaczonego pasa ruchu, może dojść do zagrożenia i powinniśmy stosować 
przepisy dotyczące zmiany kierunku jazdy. 
Dla zobrazowania sytuacji podam przykład, oczywiście z egzaminów. Zdający porusza się możliwie 
blisko prawej krawędzi jezdni, drogą jednojezdniową o wyznaczonych pasach ruchu rozdzielonych 
linią podwójną ciągłą. Na poboczu stoi samochód zaparkowany tak, że jego lewe koła zajmują część 
jezdni. Kierujący zbliża się do pojazdu, patrzy w lewe lusterko, włącza lewy kierunkowskaz przesuwa 
się w kierunku linii podwójnej ciągłej o około pół metra, ale jej nie najeżdża, omija pojazd, patrzy w 
prawe lusterko, włącza prawy kierunkowskaz, przesuwa się o około pół metra w prawo i kontynuuje 
jazdę możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Zadanie omijania wykonane prawidłowo, ale czasami 
zadaję zdającemu pytanie, co tutaj sygnalizował kierunkowskazami. W odpowiedzi słyszę zazwyczaj 
„przecież omijałem pojazd”. Zdający przeważnie w ogóle nie rozumieją, co i dlaczego sygnalizują. 
Jedziemy spokojnie dalej, po jakimś czasie podaję polecenie „proszę zatrzymać pojazd na wysokości 
tego najbliższego drzewa”. Zdający zwalnia, zjeżdża pojazdem o ok. 0,7 metra w prawo do krawędzi 
jezdni i zatrzymuje go. Pytam wtedy, dlaczego nie użył prawego kierunkowskazu. W odpowiedzi sły-
szę zazwyczaj „przecież zatrzymywania nie trzeba sygnalizować”. Oczywiście nie musimy sygnalizo-
wać ani omijania, ani zatrzymania, ale często manewry się nakładają. Żeby ominąć często zmieniamy 
kierunek jazdy, aby się zatrzymać często zmieniamy kierunek jazdy, aby wyprzedzić często zmieniamy 
kierunek jazdy lub pas ruchu, aby przejechać przez skrzyżowanie w lewo czy prawo – zmieniamy 
kierunek jazdy. Nie można więc stwierdzić, że przy zatrzymywaniu czy omijaniu dotyczą nas tylko 
przepisy dotyczące zatrzymania czy omijania. Zatrzymujemy się w korku – nic nie sygnalizujemy 
kierunkowskazem, zatrzymujemy się przed przejściem dla pieszych – nic nie sygnalizujemy kierunko-
wskazem, zatrzymujemy się przed czerwonym sygnalizatorem – nic nie sygnalizujemy kierunkowska-
zem. Ale jak np. chcemy wysadzić pasażera z pojazdu, to najpierw musimy zjechać do prawej krawę-
dzi jezdni i właśnie to powinniśmy sygnalizować kierunkowskazem, a potem dopiero zatrzymujemy 
pojazd, czego już sygnalizować kierunkowskazem nie musimy. Skoro przy omijaniu zdający uznał, że 
przesunięcie pojazdu o ok. 0,5 metra w obrębie jednego pasa ruchu jest na tyle istotną zmianą kierunku 
jazdy, że należy to zasygnalizować kierunkowskazem, to dlaczego uznał, że przesunięcie o ok. 0,7 me-
tra do prawej krawędzi jezdni przed zatrzymaniem nie jest już zmianą kierunku jazdy i kierunkowskaz 
nie jest potrzebny?
Zakładając tezę, że przesuwanie pojazdu w obrębie jednego wyznaczonego pasa ruchu nie jest zmianą 
kierunku jazdy przedstawiony powyżej przykład omijania wyglądałby tak:
Zdający zbliża się do pojazdu, nie zamierza zmieniać kierunku jazdy ani pasa ruchu, więc nie musi 
nic sygnalizować, nie musi też zachować szczególnej ostrożności, ani zerkać w lusterka, przepisy 
nakazują jedynie zachowanie bezpiecznego odstępu od omijanej przeszkody, więc zjeżdża w kierunku 
linii podwójnej ciągłej i tu najeżdża na motocyklistę, który właśnie go wyprzedzał (linia podwójna 
ciągła nie zabrania wyprzedzania, motocyklista na nią nie najeżdżał). Autor artykułu (MK), jeżeli jest 
tu egzaminatorem, zdającemu nie podaje żadnego błędu, a motocyklistę informuje, że jak nie uważał 
to „...sam sobie jest winien, że nie potrafi ł właściwie ocenić intencji poprzedzającego go kierowcy!”. 
Wnioski nasuwają się same.
Zupełnie niezrozumiałe jest dla mnie stwierdzenie autora artykułu: „jeśli jest to prawy kierunkowskaz 
przed zatrzymaniem, kierowca pojazdu jadącego z tyłu zwalnia i czeka, aż manewr zostanie wykonany 
i wówczas będzie mógł on spokojnie kontynuować jazdę.”
Po co pojazd jadący z tyłu ma zwalniać i czekać. Przecież jeżeli nic nie jedzie z przeciwka, to właśnie 
prawy kierunkowskaz poprzedzającego pojazdu daje mu wyraźny sygnał, że spokojnie może rozpo-
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cząć wyprzedzanie i nie ma dla niego żadnego znaczenia czy pojazd się zatrzymał czy skręcił do jakiegoś 
wjazdu, bo on pojechał spokojnie dalej. Nawet jeśli kierowca jadący z tyłu był „nieuważny”, nie obserwo-
wał drogi i znaków, nie jest pewny czy pojazd nie zbliża się do jakiegoś skrzyżowania, albo z przeciwka 
jechały wtedy inne pojazdy, to po zatrzymaniu takiego pojazdu łatwo podjąć decyzję o rozpoczęciu 
manewru omijania. Jeżeli pojazd sygnalizuje kierunkowskazem zjazd do prawej krawędzi, to mamy kon-
kretną informację, że zwalnia on i hamuje, nie z powodu jakiejś sytuacji zaistniałej na drodze, ale dlatego, 
że to tylko on wykonuje jakiś manewr. Dziwi mnie podkreślenie przez autora faktu zaskoczenia „A tu 
niespodzianka, gdyż kierunkowskaz działa, ale pojazd nigdzie nie zjechał, tylko po prostu się zatrzymał.” 
Przecież mamy tu tylko dwie możliwości, albo skręci, albo się zatrzyma (każde użycie kierunkowskazu 
daje przecież dwie możliwości - albo zmiana kierunku jazdy, albo zmiana pasa ruchu). Niepotrzebnie też 
autor zakłada, że jak już sygnalizuje to musi sygnalizować również, gdy się już zatrzymał. 
Zupełnie odwrotnie wygląda to, gdy pojazd tylko hamuje, nic nie sygnalizując. Jadący za nim, nawet bar-
dzo doświadczony kierowca, nie ma pojęcia co on chce zrobić, bo istnieją nie dwie, a dziesiątki możliwo-
ści (nie tylko małe pojazdy się zatrzymują): czy hamuje, bo w jezdni jest dziura i zaraz odpuści hamo-
wanie i pojedzie dalej, czy hamuje bo na jezdnię wpadł pies lub kot, a może wszedł pieszy? Może spadła 
gałąź z drzewa, albo leży kamień? Albo jest korek i przed nim stoją inne pojazdy? Możemy tu wymieniać 
dziesiątki przykładów. Jeżeli jest to większy pojazd, trudno w ogóle ocenić, co dzieje się przed nim. Prze-
cież hamowanie na drogach to bardzo częsty manewr, bo zwalniamy i hamujemy w bardzo różnych sytua-
cjach, a zatrzymywaniem się pojazdu przy krawędzi jezdni kończy się to raczej rzadko. Zawsze gdy przed 
nami hamuje inny pojazd, my również naciskamy na hamulec. Dodam, że zjeżdżanie do prawej krawędzi 
odbywa się na pewnym odcinku drogi i nie od razu da się ocenić, że pojazd będzie zjeżdżał (właśnie po 
to jest kierunkowskaz, żeby informować o takim zamiarze). Trudno w takiej sytuacji podjąć decyzję o wy-
przedzaniu, a nawet jak pojazd się zatrzyma, to nie do końca jest pewne czy go omijać! Śmiało możemy 
mówić o niestosowaniu się do cytowanych wyżej przepisów: stworzenie zagrożenia, utrudnianie ruchu, a 
każde niepotrzebne zmuszanie innych pojazdów do zatrzymania i ruszania jest dodatkowo niekorzystne 
ze względów ochrony środowiska.
 Według mnie prawidłowo wykonany manewr zatrzymania powinien wyglądać tak:
Kierujący patrzy w lusterka w celu oceny sytuacji za pojazdem, włącza prawy kierunkowskaz sygnalizu-
jąc zamiar zmiany kierunku jazdy do prawej krawędzi jezdni, odpowiednio zwalniając zjeżdża do prawej 
krawędzi jezdni, wyłącza kierunkowskaz, bo zaprzestaje sygnalizowania bezpośrednio po wykonaniu 
zmiany kierunku jazdy, zatrzymuje się. I tu zgadzam się z autorem artykułu, jak pojazd stoi przy prawej 
krawędzi, to nic nie sygnalizuje, ale to zupełnie inny etap procesu zatrzymywania. Zgadzam się również 
z tym, że jak chce ruszyć i odjechać, to w pierwszym etapie ustępuje pierwszeństwa, czyli nie może użyć 
lewego kierunkowskazu, bo zabroni omijania go przez inne pojazdy. Kierujący powinien spojrzeć w lu-
sterka, jeżeli stwierdzi, że nic nie jedzie albo pojazd jest na tyle daleko, że ruszenie i jazda nie spowoduje 
u niego istotnej zmiany prędkości, kierunku jazdy czy pasa ruchu, włącza lewy kierunkowskaz, sygnalizu-
jąc zamiar zmiany kierunku jazdy do środka jezdni, po osiągnięciu właściwej pozycji na drodze wyłącza 
kierunkowskaz i kontynuuje jazdę.
Ponadto szkolimy kierowców mogących poruszać się praktycznie po całym świecie, a w innych krajach 
takie zachowania są wymagane. Na przykład w Niemczech brak zasygnalizowania zjazdu do prawej 
krawędzi skutkuje nałożeniem mandatu karnego.
Należy jeszcze dodać, że zgodnie z przepisami, kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie 
blisko prawej krawędzi jezdni, więc uwzględniamy tu wszelkie zanieczyszczenia jezdni, studzienki 
ściekowe, dziury, itp. Zazwyczaj jest to odległość od 0,5m do 1m od prawej krawędzi jezdni. Natomiast 
zatrzymując pojazd kierujący jest obowiązany ustawić go jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, najczęś-
ciej jest to 5 – 15 cm., a zdający często ocierają się o krawężnik. Podczas zatrzymywania dochodzi więc 
do zmiany kierunku jazdy o wartość od 0,5 do 1m.
Na zakończenie chciałbym życzyć autorowi artykułu jazdy w obcym mieście po nieznanej drodze za 
autobusem, którego kierowca przeczytał jego artykuł i nie sygnalizuje prawym kierunkowskazem zjazdu 
do prawej krawędzi jezdni podczas zatrzymywania się na przystankach bez zatok. Może wtedy zrozumie, 
kiedy łatwiej odczytać intencje zatrzymującego się przed nim pojazdu.
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Zmiana kierunku jazdy
Aby dobrze zrozumieć zachowa-
nie kierujących na drogach, należy 
właściwie rozumieć zasadę zmiany 
kierunku jazdy. Najłatwiej byłoby 
ją określić, jako opuszczanie drogi, 
po której się dotychczas poruszali-
śmy. Załóżmy, że zmierzamy w kie-
runku północnym, np. z Bielska-

-Białej do Gdańska, drogą krajową 
nr 1. Dopóki jedziemy na północ tą 
drogą, nie zmieniamy naszego kie-
runku jazdy. Jeśli natomiast zdecy-
dujemy się, że jednak pojedziemy 
w innym kierunku, na wschód lub 
zachód i zmienimy kierunek jazdy, 
opuszczając drogę nr 1 i kontynu-
ując jazdę drogą nr 2, czyli w kie-

runku wschodnim lub zachodnim, 
wówczas zmieniliśmy kierunek 
jazdy w lewo lub w prawo. Czy 
droga nr 1 prowadzi nas zawsze 
w kierunku na północ? Nie! Raz 
będziemy jechali na północny-
-wschód, raz na północny-zachód, 
czasem na wschód, czasem na 
zachód a innym razem może i na 

Czym jest zmiana kierunku 
jazdy i zmiana pasa ruchu?
Ciąg dalszy dialogu w sprawie używania kierunkowskazów. Znajomość 
zasad sygnalizacji, prawidłowe włączanie i wyłącznie kierunkowskazów 
oraz prawidłowa interpretacja intencji pozostałych użytkowników dróg 
jest kluczowa w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wiele 
kolizji i wypadków ( często drastycznych) jest wynikiem prostego 
nieporozumienia pomiędzy osobami kierującymi co do kierunków, 
w których mają zamiar się poruszać. 
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południe! Nie znaczy to jednak, 
że zmieniamy kierunek jazdy! My 
wciąż zmierzamy drogą nr 1 do 
Gdańska! To, że droga zmienia 
swój kierunek z północnego na 
wschodni czy zachodni, z różnych 
przyczyn, takich jak ukształtowanie 
terenu, rzeki, jeziora, różne obiekty, 
miejscowości, itp., nie oznacza jed-
nocześnie, że zmieniamy kierunek 
jazdy. To, że skręcamy kierownicą 
i jedziemy kilka stopni na wschód 
czy zachód, nie oznacza, że zmie-
niamy kierunek jazdy. Dopiero, 
gdy zdecydujemy się zjechać na 
inną drogę, możemy uznać to, jako 
zmianę kierunku jazdy.

Do roku 1997, czyli do wejścia 
w życie Ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r., Prawo o ruchu drogowym, 
poruszanie się po tej samej drodze 

interpretowano jako jazdę w tym 
samym kierunku. Dopiero z chwilą 
wejścia w życie tej Ustawy zaczęto 
inaczej interpretować skrzyżowa-
nia oznakowane znakami z tab-
liczkami T-6a i T-6c. Od tego 
momentu opuszczanie drogi głów-
nej zaczęto interpretować inaczej, 
niż jazdę na wprost. Ale te skrzy-
żowania są wyjątkami od reguły. 
Oznaczają, że dopóki poruszamy 
się tą samą drogą, jedziemy w tym 
samym kierunku! 

Przez lata utarła się zasada, 
że gdy jedziemy drogą główną 
nie zmieniamy kierunku jazdy, 
choćby ta droga zmieniała swój 
przebieg w różnych kierunkach. 
Przez lata też, przejazd przez 
“rondo” uznawano jako wyjątek 
od tej zasady i na takim skrzyżo-

waniu zawsze syg-
nalizowano tylko 
wyjazd - prawym 
kierunkowskazem. 

Do dzisiaj na 
s k r z y ż o w a n i a c h 
oznakowanych tab-
liczkami T-6a i T-6c 
oraz na rondach 
możemy się spo-
dziewać odmien-
nego sposobu sygna-
lizowania i musimy 
zachować ograni-
czone zaufanie do 
innych kierowców, 
gdyż ich wyobraże-
nia o sygnalizowa-
niu, a zatem zacho-

wania mogą być różne od ogólnie 
przyjętych.

Jeszcze innym przypadkiem jest 
zmiana kierunku jazdy, polegająca 
na tym, że postanowimy zawrócić. 
Wówczas również zmieniamy kie-
runek jazdy, chociaż poruszamy się 
po tej samej drodze, ale w kierunku 
przeciwnym. W terenach górskich 
często zmienia się kierunek jazdy 
o 180 stopni a nawet więcej, co nie 
znaczy absolutnie, że zmieniamy 
kierunek jazdy! 

Inna interpretacja zmia-
ny kierunku jazdy mu-
siałaby się wiązać z tym, 
że każdy ruch kierownicą 
musiałby być sygnalizo-
wany kierunkowskazem! 
Prawdę mówiąc, piszący te słowa, 
patrząc na swoją karierę zawo-
dową wykładowcy i instruktora 
nauki jazdy myślał, że trudniejszym 
zadaniem, związanym ze zmianą 
kierunku jazdy było uświadomie-
nie kierowcom, że w przypadku 
przejeżdżania przez skrzyżowania 
oznakowane z tabliczkami T-6a 
i T-6c, w zależności od sposobu 
oznakowania, opuszczenie drogi, 
po której się poruszali nie musi 
się wiązać ze zamianą kierunku 
jazdy i odwrotnie, tzn. jazda cią-
gle tą samą drogą może się wiązać 
ze zmianą kierunku jazdy. Autor 
artykułu sądził, że ze względu na 
dziesięciolecia, przez które ukształ-
towały się pewne nawyki, zacho-
wania na drogach, będzie trudnym 
zadaniem wytłumaczyć zmienia-
jące się zasady interpretacji tych 
pojęć. A tu okazuje się, że mamy do 
czynienia z zupełnie przeciwstaw-
nym zjawiskiem!

Zmiana pasa ruchu
Poruszając się drogą w określonym 
kierunku, kierujący będzie zmuszony 
do wykonywania różnych mane-
wrów związanych z: warunkami dro-
gowymi, sytuacją na drodze, czy ze 
względu na innych kierowców, jadą-

Jazda krętą drogą - nie zmieniamy kierunku jazdy!

Znaki wskazują rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Znak T 6a (rzeczywisty przebieg drogi 
z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
(umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

przebieg drogi z pierwszeństwem 
przez skrzyżowanie 

(umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

Znak T 6c (rzeczywisty przebieg drogi 
z pierwszeństwem przez skrzyżowanie 
(umieszczana na drodze podporządkowanej)

rzeczywisty przebieg drogi 
z pierwszeństwem przez skrzyżowanie

(umieszczana na drodze podporządkowanej)
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cych tą samą drogą, itp.
Będzie zatem zmuszony do 

wykonywania różnych manewrów, 
typu wymijania, omijania, wyprze-
dzania czy zmiany pasa ruchu. Ten 
ostatni manewr, tzn. zmianę pasa 
ruchu, jest obowiązany sygnalizo-
wać! W jaki sposób? Kierunkowska-
zami! Tzn. tymi samymi światłami, 
które służą w pojeździe do sygna-
lizowania zmiany kierunku jazdy. 
Ale nie jest to zmiana kierunku 
jazdy, lecz zmiana pasa ruchu. Co 
prawda światła zewnętrzne te same, 
ale inna informacja! Jeżeli manewr 
typu omijanie czy wyprzedzanie 
wiąże się ze zmianą pasa ruchu, 
to również należy go we właściwy 
sposób sygnalizować kierunko-
wskazami, ale jeżeli nie, to po pro-
stu jedziemy dalej, nie sygnalizując 
tych manewrów, gdyż same w sobie 
nie wymagają sygnalizowania! 

Pas ruchu jest to część jezdni 
przeznaczona do ruchu jednego 
rzędu pojazdów. Może być ozna-
kowany znakami poziomymi, lecz 
nie musi. Jeżeli nie jest oznako-
wany, przyjmuje się, że jest to część 
jezdni przeznaczona do ruchu jed-
nego rzędu pojazdów wieloślado-
wych. Jadąc pasem ruchu, zgodnie 
z zasadą ruchu prawostronnego, 
poruszamy się możliwie blisko pra-
wej krawędzi jezdni. Możliwie bli-
sko - czyli w zależności od rodzaju 

drogi, stanu nawierzchni, prędkości 
pojazdu - ok. 0,5 do 1 metra od kra-
wędzi jezdni. Czy zatem w takich 
warunkach drogowych stopniowe 
zbliżanie się pojazdu do krawędzi 
jezdni, połączone z użyciem świateł 
“stop”, nie jest wystarczającą infor-
macją dla kierowcy jadącego z tyłu 
o zamiarze zatrzymania się? Sądzę, 
że pytanie to jest retoryczne!

Podsumowując, autor artykułu 
chciałby zwrócić uwagę na niepra-
widłowe rozróżnianie manewrów 
zmiany kierunku jazdy i zmiany pasa 
ruchu, z czego wynika większość 
wątpliwości. To, że w pojeździe 
światła kierunkowskazów - jak sama 
ich nazwa wskazuje, służą do syg-
nalizowania zmiany kierunku jazdy, 
ale jednocześnie wykorzystywane są 
również do sygnalizowania zmiany 
pasa ruchu (ponieważ konstruktorzy 
pojazdów nie przewidzieli oddziel-
nych świateł do sygnalizowania tego 
manewru), nie oznacza, że mamy 
mylić te dwa różne manewry! Zmiana 
kierunku jazdy i zmiana pasa ruchu 
- to są dwa różne manewry. W celu 
zasygnalizowania tychże czynności 
służą te same światła kierunkowska-
zów, jednakże zdecydowanie różnią 
się zachowaniem kierującego pod-
czas ich wykonywania! O ile zmiana 
kierunku jazdy wiąże się generalnie ze 
zmianą prędkości pojazdu, która musi 
zostać zmniejszona, dostosowana do 

zamierzonego manewru to zmiana 
pasa ruchu powinna się odbyć bez 
znacznej zmiany prędkości!

Ponieważ piszący te słowa 
posiada uprawnienia instruktora 
nauki jazdy i wieloletnie doświad-
czenie w szkoleniu kandydatów na 
kierowców wie, jak trudnym i odpo-
wiedzialnym zadaniem jest wyszko-
lenie i przekazanie przyszłemu 
kierowcy wiedzy na temat bez-
piecznego poruszania się po dro-
gach. Wie, ilu ćwiczeń i zachodu 
wymaga przekazanie swoich 
doświadczeń z ruchu drogowego 
przyszłemu kierowcy, aby poruszał 
się bezpiecznie, a przede wszystkim 
przewidywalnie dla innych kierow-
ców na drogach. To, jak odbywa 
się szkolenie kandydatów na kie-
rowców przez instruktorów, któ-
rzy mają na celu wyjeżdżenie 30 
godzin obowiązkowych, przy jak 
najmniejszych nakładach finanso-
wych i jak najmniejszym zaangażo-
waniu własnym, zna z doświadcze-
nia! Znał i zna takich “specjalistów”! 
Czy w każdej sytuacji właściwe jest 
zachowanie polegające na osiągnię-
ciu celu jak najmniejszym kosztem? 
Po co zatem marnować czas, nerwy 
i paliwo na wyszkolenie przyszłego 
kierowcy tak, aby coś tam umiał, 
skoro niewielkim nakładem środ-
ków i minimalnym zaangażowa-
niem można doprowadzić do tego, 
aby zdał egzamin!?   

W celu prawidłowego wyszko-
lenia przyszłego kierowcy, każdy 
manewr na drodze musi zostać 
wykonany i wytłumaczony przy-
szłemu kierowcy przez instruktora 
nauki jazdy kilkadziesiąt razy! 
Jeżeli natomiast instruktor idzie 
na łatwiznę i uczy nie jeździć, ale 
tylko jak zdać egzamin, konse-
kwencje tego ujawnią się najczęś-
ciej na egzaminie (i jest to opty-
mistyczna wersja) lub w trakcie 
samodzielnego poruszania się po 
drogach przyszłego kierowcy (wer-
sja pesymistyczna, gdyż poniesie 
on wszelkie konsekwencje swoich 
braków w wyszkoleniu)!

Manewr zatrzymania we wska-
zanym miejscu na jezdni nie 

Przy wyprzedzaniu, bez zmiany pasa ruchu, nie włączamy kierunkowskazu! 
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wymaga sygnalizowania kierunko-
wskazami, jeżeli jest wykonywany 
zgodnie z przepisami i wymogami 
ruchu drogowego, w sposób zrozu-
miały dla innych kierowców. Jeśli 
natomiast manewr ten zamiast być 
wyuczony poprzez wielokrotne ćwi-
czenie go podczas szkolenia, jest 
potraktowany jako zbędny element 
i dla bezpieczeństwa zasugerowane 
zostaje sygnalizowanie go kierun-
kowskazami, takie zachowanie 
przyszłego kierowcy powinno być 
właściwie ocenione na egzaminie 
państwowym!

Ostanie lata przyniosły wiele 
złego, kiedy to zdający przenoszą 
się do ośrodków egzaminowania 
w mniejszych miejscowościach 
– “bo tam łatwiej zdać”. I fak-
tycznie! Egzamin jest łatwiejszy 
w Oświęcimiu niż w Bielsku-Białej, 
Katowicach czy Krakowie, gdyż 
infrastruktura drogowa nie spełnia 
kryteriów egzaminacyjnych - kan-
dydat nie musi np. umieć zmienić 
pasa ruchu, jeździć drogami dwu-
jezdniowymi, jeździć z większymi 
prędkościami, itp. Dodatkowo 
egzaminatorzy rywalizując, zabie-
gając o większą ilość klientów, nie 
wykonują na egzaminie różnych 
trudniejszych zadań, np. parko-
wania równoległego, wyprzedza-
nia, itp., zwiększają popularność 
własnego ośrodka egzaminowania, 
ale jednocześnie zdecydowanie 
obniżają poziom wyszkolenia przy-
szłych kierowców!

Takie manewry jak omijanie, 
wyprzedzanie, zatrzymanie, nie wią-

żące się ze zmianą kierunku jazdy, 
nie powinny być tylko sugerowane 
za pomocą świateł zewnętrznych 
pojazdu. Z powodzeniem można 
je zasugerować zmianą prędkości 
i pozycją pojazdu na drodze. Żeby 
się tego nauczyć potrzeba pewnego 
wysiłku i zaangażowania ze strony 
kursanta oraz instruktora nauki 
jazdy. Jeśli proces szkolenia prze-
biega prawidłowo, wszystkie takie 
zachowania są do wyuczenia. Jeśli 
natomiast kandydat na kierowcę lub 
instruktor nauki jazdy nie podchodzą 
do tych rzeczy we właściwy sposób, 
dochodzi do wypaczania procesu 
szkolenia, który trzeba wówczas 
uprościć, tzn. wprowadzić zachowa-
nia zastępcze, nie do końca zgodne 
z przepisami ruchu drogowego czy 
z panującymi zwyczajowymi zacho-
waniami kierowców, ale prowadzą-

cymi do zaliczenia egzaminu! 
Takim właśnie zachowaniem 

jest sygnalizowanie kierunko-
wskazami manewrów zatrzyma-
nia i włączania się do ruchu! Niby 
bezpiecznie, ale niezgodnie z prze-
pisami i wprowadzającymi w błąd 
innych kierujących! Co prawda cel 
zostaje osiągnięty, gdyż używając 
kierunkowskazów zmuszamy innych 
użytkowników drogi do wzmoże-
nia uwagi, zachowania szczególnej 
ostrożności! Jednocześnie wprowa-
dzamy tych innych użytkowników 
dróg w błąd! Czy o takie zachowa-
nie chodzi? 

Ocena takiego zachowania na 
egzaminie państwowym na prawo 
jazdy, jako prawidłowego skutkuje 
natomiast tym, że kandydat na kie-
rowcę utwierdza się w przekonaniu, 
iż postępuje właściwie, że już “umie 
jeździć”!

Ucząc jazdy, powinno się zwra-
cać szczególną uwagę na pozycję 
pojazdu na drodze, na tempo ruchu, 
płynność,  wyobraźnię, przewidy-
walność zachowania kierującego, 
itp. A kierunkowskazy? Kierunko-
wskazy powinny być tylko uzupeł-
nieniem informacji wynikających 
z ruchu pojazdu na drodze!

MK

Wyprzedzanie, ze zmianą pasa ruchu, włączamy kierunkowskaz.

Tylko nauka poprawnego sygnalizowania zapewni wszystkim użytkownikom dróg bezpieczeństwo. 
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Tyle o sposobie sygnalizowania 
zamiaru zmiany kierunku jazdy 
i  pasa ruchu mówi prawo. Czy tylko 
tyle, czy aż tyle, to kwestia przy-
zwyczajeń, nawyków, doświadczeń, 
sugestii, interpretacji kierujących 
pojazdami!

Sposób sygnalizowania zamiaru 
zmiany kierunku jazdy na skrzyżo-
waniach (także na rondach) został 
stworzony w czasach, gdy takie 

skrzyżowania zaczęto projektować. 
Skrzyżowania typu “rondo” przez 
dziesiątki lat wyglądały w sposób 
przypominający koło, wokół któ-
rego odbywał się ruch pojazdów. Na 
skrzyżowaniu takim obowiązywała 
zasada pierwszeństwa wedle reguły 
“prawej ręki”, więc przy wzmożo-
nym ruchu ciężko się było z takiego 
skrzyżowania wydostać. Ale reguły 
informowania o zamiarze zmiany 

kierunku jazdy były jasne i czytelne: 
skrzyżowanie typu rondo jest wyjąt-
kiem, na którym sygnalizuje się tylko 
wyjazd! Ręką rowerzyści czy moto-
cykliści, powożący batem, kierowcy 
prawym migaczem, ale wyłącznie 
wyjazd!

Czy sposób sygnalizowania 
zmiany kierunku jazdy na rondzie, 
wymyślony i spopularyzowany 
dawno temu jest aktualny do dzisiaj?  

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym.
Art. 22, ust. 5: Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu 
i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub 
pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po 
zakończeniu manewru.

RONDA
Problem z sygnalizowaniem

Tylko nauka poprawnego sygnalizowania zapewni wszystkim użytkownikom dróg bezpieczeństwo. 
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W ostatnich dziesięcioleciach 
rozwój motoryzacji pociągnął za 
sobą konieczność konstruowania 
różnego typu skrzyżowań, które 
usprawniłyby ruch drogowy. Skrzy-
żowania typu „rondo” zostały 
przekształcone i dostosowane do 
aktualnych potrzeb. Zostały usta-
lone i zastosowane różne warianty 
zasad pierwszeństwa na takich 
skrzyżowaniach, dodano ilość 
pasów ruchu, różnego rodzaju 
oznakowanie (pionowe i poziome). 
Wysepki mają różną wielkość 
i kształt (nie tylko okręgów). Dro-
gowcy skonstruowali rondo kap-
slowe, styczne, o większej ilo-
ści wyznaczonych pasów ruchu, 
z zanikającymi pasami ruchu, tur-
binowe, itp.

Czy zasady sygnalizowania 
zmiany kierunku jazdy na wszyst-
kich skrzyżowaniach typu „rondo” 
są wciąż aktualne i czytelne dla 
innych użytkowników dróg? Czy 
„uniwersalna”  zasada sygnalizowa-
nia tylko wyjazdu ze skrzyżowania, 
stosowana umownie przez kierow-
ców na pewnym etapie rozwoju 
motoryzacji i infrastruktury drogo-
wej w Polsce, wciąż się sprawdza 
i nadal jest czytelna dla kierowców 
i innych użytkowników dróg?  

Proste przykłady: 
1) rondo, tzw. „kapslowe” – 
wysepka niewielka obszarowo, 
o wysokości kilku centymetrów 
nad jezdnią. Konstrukcja skrzyżo-
wania przewiduje zatem możliwość 
przejazdu po wysepce, na zasa-
dzie progu zwalniającego. Pojazd 
o większych gabarytach typu auto-
bus, czy pojazd ciężarowy z przy-
czepą nie mają możliwości prze-
jazdu bez najechania na wysepkę. 
Przejeżdżają zatem przez to rondo, 
jak przez zwykłe skrzyżowanie 
(przez wysepkę). Jak mają zatem 
zasygnalizować kierunek jazdy? 
Jeśli nie zostanie zasygnalizowany 
zamiar zmiany kierunku jazdy 
przed wjazdem na skrzyżowanie, 
nie ma możliwości czytelnie poin-
formować innych kierujących o pla-
nowanym kierunku jazdy.

2) rondo, tzw. „styczne” - wysepka 
umieszczona tak, że nie wymusza 
zmiany toru jazdy, podczas przejeż-
dżania na wprost przez takie skrzy-
żowanie. Jak zasygnalizować zmianę 
kierunku jazdy przy opuszczaniu 
skrzyżowania, jeśli się wyjeżdża na 
wprost (często pasem oznakowanym 
strzałkami do jazdy na wprost)?

3) rondo z większą ilością pasów 
ruchu, na którym kierowca zmu-
szony jest do zmiany pasa ruchu. 
Jak można nie sygnalizować zmiany 
pasa ruchu na skrzyżowaniu, jeśli 
taki manewr jest konieczny?
4) rondo z zanikającymi pasami 
ruchu. Jak zasygnalizować czytel-
nie zmianę kierunku jazdy na skrzy-
żowaniu tego typu, jeśli wyjazd ze 
skrzyżowania wymusza użycie kie-
runkowskazu lewego (wymuszona 
zmiana pasa ruchu)?

5) rondo innego kształtu niż okręg. 
Jak zasygnalizować zmianę kierunku 
jazdy na skrzyżowaniu typu rondo w 
przypadku wysepki innego kształtu 
niż koło, w momencie gdy opusz-
czenie skrzyżowania możliwe jest 
jednocześnie w kierunku na wprost 
i w prawo wraz z możliwością kon-
tynuacji jazdy po rondzie, ale wią-
żącym się ze zmianą kierunku jazdy 
w lewo?

W większości z przedstawio-
nych przypadków włączenie kierun-
kowskazu prawego przy wyjeździe 
z ronda mija się z celem! Nie tylko 
nie informuje innych kierujących 
o zamierzonym kierunku jazdy, ale 

generalnie wprowa-
dza w błąd innych 
kierujących.

Jedyną możli-
wością przekazania 
właściwej informacji 
innym uczestnikom 
ruchu o zamierzo-
nym kierunku jazdy 
na skrzyżowaniu, 
jest poinformowa-

nie ich o tym przed wjazdem na to 
skrzyżowanie, bądź w trakcie prze-
jazdu przez wspomniany węzeł 
komunikacyjny, skrzyżowanie!

Jeśli chcemy wrócić do genezy 
powstania ruchu okrężnego, to 
w średniowieczu, w centralnym 
punkcie miasta, znajdował się targ, 
po którym poruszali się kupcy i ich 
klienci. Po kilkugodzinnym krążeniu 
wozem konnym po rynku wreszcie 
opuszczano ten plac wozami obła-
dowani towarami, wskazując batem 

kierunek wyjazdu, 
czyli na zewnątrz 
rynku – w prawo, 
proszę bardzo! 

Jeśli chcemy 
być kierowcami 
świadomymi, odpo-
wiedzialnymi za 
swoje poczynania 
na drogach i skrzy-
żowaniach zapro-
jektowanych przez 
specjalistów, projek-
tantów, inżynierów 
ruchu na potrzeby 
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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. 
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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. 
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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.
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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.
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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
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rozwiązań komunikacyjnych, współ-
czesnej motoryzacji, stosujmy: 

Art. 22. Prawa o ruchu dro-
gowym! Informujmy należycie 
i odpowiedzialnie innych kierują-
cych o naszych zamiarach i poczy-
naniach na drogach, oraz na skrzy-
żowaniach!

Zatem! Sygnalizowanie plano-
wanego kierunku jazdy na skrzy-
żowaniu typu rondo, powinno się 
odbywać tradycyjnie, jak na każdym 
innym skrzyżowaniu, czyli również 

przed wjazdem na to skrzyżowanie! 
Jako wyjątek można tu dopuścić 
użycie kierunkowskazu celem uści-
ślenia zrozumienia naszych zamia-
rów tak, aby w trakcie przejazdu 
przez skrzyżowanie oraz przed 
wyjazdem ze skrzyżowania kie-
runkowskaz doprecyzował zamiar 
kierującego! Jednakże warunkiem 
koniecznym naszego sygnalizowa-
nia jest to, aby nasze poczynania 
były czytelne dla innych kierują-
cych i użytkowników dróg! 

We współczesnych pojaz-
dach kierunkowskazy montowane 
w lampach zespolonych, zazwyczaj 
umieszczone są w części środkowej 
takiej lampy. Kierowca oczekujący 
na wjazd na rondo, widząc pojazd 
jadący po łuku takiego skrzyżowa-
nia, często korzysta z informacji 
wynikającej z używania lewego 
kierunkowskazu nadawanego przez 
pojazd w ruchu, gdyż po prostu 
wcześniej widzi tę stronę pojazdu 
poruszającego się po rondzie. 

Używanie zatem lewego kie-
runkowskazu przed wjazdem, 
w  trakcie przejazdu przez skrzy-
żowanie (czasem również przy 
wyjeździe - przykład nr. 4) typu 
rondo ma umocowanie prawne 
- wynika ze stosowania się do 
art. 22 Prawa o ruchu drogowym 
oraz praktyczne, gdyż odpowied-
nio wcześniej i skuteczniej infor-
muje o zamiarach kierowcy jadą-
cego już po skrzyżowaniu o  ruchu 
okrężnym.

MK
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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.
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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
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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.
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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.
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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. 
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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.
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Marek Tomaszewski
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drogowego, przepisy o ruchu pojazdów, 
szczegółowy opis znaków drogowych, zasady 
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kierowania motocyklem.

Format B5, 208 stron

Autor: Andrzej Kulis
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Wielu przyszłych kierowców, wyob-
rażając sobie przygodę z jednośla-
dem, myśli o mitycznej wolności 
i wietrze we włosach. Zanim jednak 
będziemy mogli tego doświadczyć, 
czeka nas wiele stresu związanego 
z nauką i egzaminami. Przed pod-
jęciem pierwszych kroków należy 
sobie szczerze odpowiedzieć na 
pytanie „czy tego właśnie chcę?” 
Bez głównego motywatora, jakim 
dla każdego z nas są chęci, nie 
będziemy mogli nic zdziałać. Nie 
ważne czy jesteś wysoki czy niski, 
nie ważne jakiej jesteś postury, ile 
masz siły oraz czy sięgasz asfaltu 
jedną lub dwiema stopami siedząc 
na motocyklu. Jeździć może każdy 
z nas. Motoryzacja w szerokim rozu-
mieniu to hobby, jak każde inne. 
Pochłania czas, pieniądze, a wraz 
ze wzrostem umiejętności i „dozbra-
janiem” maszyn, wynagradza nas 
radością.

Szkoła jazdy
W pierwszej kolejności jesteśmy 
zmuszeni odłożyć około 1500 zł 
na naukę i egzaminy państwowe. 
To tylko wierzchołek góry lodo-
wej, jeśli chodzi o wydatki, ale 
zacznijmy od samego początku…

Kurs i egzaminy, mimo że 
zawierają sporo sytuacji, które 
możemy spotkać na drodze, nie 
są w  stanie przygotować na każdą 
ewentualność. Część z nich musimy 
nauczyć się na własnych błędach. 
Aby było ich jak najmniej, powin-
niśmy udać się z wizytą na tor lub 
jazdy doszkalające, gdzie bardziej 
doświadczeni motocykliści pokażą 
nam, jak wyćwiczyć dobre nawyki 
i nabrać pewności siebie.

Rozmawiając z jednym z instruk-
torów w lokalnej szkole nauki jazdy 
spytałem go, co najczęściej sprawia 
problemy początkującym riderom? 

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. 
- Przede wszystkim, młodzi adepci 
miewają problemy z determinacją, 
szybko poddają się, kiedy im nie 
wychodzi. Niemalże stuprocen-
towa powtarzalność, to trudności 
z „patrzeniem w zakręt”, kursanci 
będą w stanie zaliczyć egzamin, ale 
brak opanowania tego nawyku skut-
kuje szeregiem innych konsekwen-
cji, takich jak brak pewności siebie, 
co z kolei prowadzi do problemów 
z płynnym pokonywaniem zakrę-
tów. Rozwiązanie jest tylko jedno - 
ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwi-
czyć – powiedział.

Sprzęt - czym się 
kierować przy kupnie
Polskie prawo nakłada na nas obo-
wiązek wyposażenia się do jazdy 
jedynie w kask. Świeżo upieczeni 
motocykliści zapominają jednak 

Pierwsze kroki jednośladem
Chcesz zostać motocyklistą, ale nie wiesz od czego rozpocząć swoją 
przygodę? Usiądź wygodnie w fotelu i przeczytaj poniższy artykuł.

zdjecia: 
Aleksander Okoń 
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o reszcie – kombinezon, rękawice 
i buty. Odkładając daną sumę na 
jednoślad, powinniśmy uwzględnić 
w niej kupno podstawowego wypo-
sażenia, które zapewni nam więk-
sze bezpieczeństwo na drogach. 
Myślę, że każdy z nas może wyob-
razić sobie konsekwencje kilku-
dziesięciometrowej przejażdżki po 
asfalcie w nieodpowiednim ubra-
niu. Pamiętajcie, że nie wszystko na 
drodze zależy od nas. 

Kask
Stoimy w sklepie lub przeglądamy 
oferty sklepów internetowych, 
generując coraz to większy męt-
lik w głowie. Oto kilka istotnych 
elementów, na które powinniśmy 
zwrócić uwagę przy zakupie tego 
niezbędnego elementu.

Po pierwsze kaski z plastikową 
(polimerową) skorupą należy omi-
jać szerokim łukiem. Przyczyna jest 
prosta – plastik z czasem traci swoje 
właściwości. Postawcie na materiały 
lepszej jakości, jak różnego rodzaju 
kompozyty (nie zagłębiając się 
w dokładne nazwy, gdyż producenci 
mają swoje własne technologie). 

Kolejną sprawą jest przymierze-
nie i sprawdzenie dopasowania do 
głowy. Kask, który sobie upatrzyliśmy 
nie musi pasować do kształtu głowy, 
na której ma spoczywać. Zakup 
przez internet wiąże się zatem z pew-
nym ryzykiem. Możemy je zniwelo-

wać udając się do sklepu motocyklo-
wego i mierząc model, który nam się 
podoba lub model tej samej firmy, 
zbliżony do upatrzonego. Mierząc, 
pamiętajcie o tym, że wnętrze ubije 
się i dopasuje dopiero po kilku jaz-
dach. „Garnek” musi pewnie siedzieć 
na naszej głowie i nie przesuwać się 
w trakcie poruszania nią. Niestety 
sklepy często są słabo wyposażone 
i kaski z górnej półki dostępne będą 
jedynie na zamówienie. Dlatego 
warto wcześniej zadzwonić, abyśmy 
nie stracili czasu. 

Według moich preferencji, kask 
powinien być wyposażony w  wyj-
mowane wnętrze. Producenci 
wychodzą naprzeciw kaskom niepo-
siadającym takiego udogodnienia, 
opracowując różne środki do czysz-
czenia, ale nie ma to jak porządne 

pranie, do którego możemy wyko-
rzystać szampon dla dzieci lub płyn 
do tkanin delikatnych.

Jedyne słuszne zapięcie to 
oczywiście podwójne D. Nie bez 
powodu używane jest po dziś dzień 
we wszelakich sportach motoro-
wych. Kilkadziesiąt minut praktyki 
i bez problemu poradzicie sobie 
z  nim, nie patrząc w lustro.

Reszta bajerów, które zalecam 
rozważyć we własnym zakresie to 
aerodynamika i wentylacja, a w dal-
szej kolejności, w zależności od tego, 
czego oczekujemy – wyciszenie.

Kombinezon lub kurtka 
i spodnie
Co wybrać? Kombinezon 1pc (jed-
noczęściowy) czy 2pc (dwuczęś-
ciowy)? Ubranie dwuczęściowe jest 
bez wątpienia praktyczniejsze, jed-
noczęściowe z kolei nadrabia bez-
pieczeństwem przez brak miejsca 
potencjalnego rozszczepienia czyli 
suwaka łączącego kurtkę ze spod-
niami. Wybór pozostawiam Wam. 
Dziś skupimy się na prawidłowym 
doborze rozmiaru, a słowa kurtka 
i kombinezon będą stosowane 
zamiennie.  Podstawowym błędem 
przy zakupie kombinezonu jest mie-
rzenie go tak jak koszulki i  spodni 
w sklepie odzieżowym. Strój moto-
cyklowy mierzymy w pozycji moto-
cyklowej czyli takiej którą przyjmu-
jemy siedząc na maszynie, możemy 
ją zasymulować bez konieczności 
udziału pojazdu. W pozycji stoją-

Rękawice - niedzowny element ubioru motocyklowego.

Na motorze może jeździć każdy z nas.
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Buty do jazdy motorem - to nie tylko moda... Zbroja na nasz kręgosłup.

cej kombinezon może tu i  ówdzie 
odstawać, przecież ma być dopa-
sowany do warunków w których 
będziemy w nim przebywać najczęś-
ciej. Skórzany, bądź tekstylny – musi 
przylegać do ciała oraz nie uwierać. 
Rękawy powinny kończyć się 2-3cm 
przed nadgarstkiem, wszystko po to 
aby w trakcie jazdy nie zsuwały nam 
z dłoni rękawic. Pomocnym trickiem 
może okazać się podciągnięcie 
nogawek spodni lekko do góry, tak 
aby opierały się na cholewce buta by 
ochraniacze kolan nie stykały się z 
naszym ciałem. Pozwoli to na unik-
nięcie otarć i oszczędzi nam nie-
przyjemnego dla skóry naciągania 
się stroju w  tym miejscu.  Zazwy-
czaj kombinezony sprzedawane są z 
protektorami, niekiedy mają również 
miejsce na dodatkowe zabezpiecze-
nia np. klatki piersiowej czy pleców. 

Wadą wkładanych ochraniaczy na 
fabrycznie przeznaczone dla nich 
miejsce w kombinezonie jest fakt, że 
mogą nie przylegać dobrze do ciała, 
a w  trakcie zdarzenia przesuwają 
się wraz z  ubiorem – zdecydowanie 
lepszym rozwiązaniem jest kupno 
żółwia na szelkach który będziemy 
zakładać pod kombinezon lub 
zbroję z odpinanym żółwiem. Miej-
sce na taki ochraniacz należy oczy-
wiście uwzględnić przy kupnie.

Buty
Zakup butów wydaje się być pro-
stą sprawą, otóż wcale tak nie jest. 
Według statystyk, większość z nas 
nosi buty za duże aż o dwa rozmiary! 
Prawidłowy dobór rozmiaru jest klu-
czowy dla komfortu i  bezpieczeń-
stwa. Konsekwencją noszenia zbyt 
dużego rozmiaru obuwia może być 

na przykład nieprawidłowe czu-
cie biegów. W  przypadku butów 
motocyklowych, im większa cena 
tym zazwyczaj więcej ochraniaczy. 
Nie polecałbym kupna butów uży-
wanych, przede wszystkim z  powo-
dów higienicznych, a  w  drugiej 
kolejności przez dopasowanie do 
stopy właściciela. 

Zbroja lub Buzer
W porze letniej upały dają się 
motocyklistom we znaki. Mimo, 
że  dla własnego bezpieczeństwa 
powinniśmy ubierać się za każdym 
razem tak aby zminimalizować 
ryzyko ewentualnych powypad-
kowych nieprzyjemności, tak nie 
zawsze jesteśmy w stanie tą barierę 
przeskoczyć, zwłaszcza kiedy na 
dworze jest +/- 30 stopni Celsjusza. 
Alternatywnym ubiorem do jazdy 
„po bułki” jest zbroja. Wyposażona 
z ochraniacze przedramion, łokci, 
barków, klatki piersiowej i pleców, 
a wszystko to połączone najczęś-
ciej przewiewną siatką. Jednym 
z  atutów tego wynalazku, może 
ale nie musi być fakt posiadania 
odpinanego żółwia, który możemy 
ubrać pod kombinezon czy moto-
cyklową kurtkę. Jest to dodatkowe 
zabezpieczenie, które potencjalnie 
może uratować nasz kręgosłup oraz 
plecy przed stłuczeniami, a w nie-
których przypadkach i złamaniami.

Życzę powodzenia na kursach, 
egzaminach, rozsądku na dro-
gach i spełnienia motocyklowych 
marzeń. Lewa w górę! 

Efekt drobnej wywrotki - mocno starty metalowy element motoru. Aleksander Okoń 
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Bezpieczny Kierowca: Na wstępie 
naszej rozmowy chciałbym zapy-
tać jakimi kierowcami są Polacy? 
Czy na przestrzeni ostatnich lat jest 
lepiej, czy wręcz przeciwnie?

Andrzej Borowczyk: Myślę, że wiele 
mówią statystyki, a te nie są, nie-
stety, takie przyjemne. Czasem jest 
lepiej, czasem gorzej. Ten obraz 
nie jest jednoznaczny. Są z pew-
nością kierowcy bardzo dobrzy 
i bardzo źli. Wśród tych ostatnich 
nie brakuje zapewne takich, któ-

rzy osiągnęli wysoki poziom, jeżeli 
chodzi o umiejętności prowadzenia 
samochodu. Paradoksalnie są oni 
niebezpiecznymi użytkownikami 
dróg, bowiem przesadnie ufają tym 
umiejętnościom i brakuje im zwy-
kłej pokory. 

A jak Pan się do tego odnosi jako 
dziennikarz, pasjonat motoryzacji?

Jesteśmy narodem wojowników. 
To taka nasza polska natura. Nie-
stety ta cecha jest widoczna u nie-

których, także za kierownicą. Pra-
wie każdy z nas prowadzi dzisiaj 
samochód i widzimy, że wielu 
kierowców zachowuje się tak, jak 
byśmy sobie tego życzyli. Nie jest 
to, niestety, regułą. Mamy oczy-
wiście jakieś swoje słabsze dni, 
ale musimy pamiętać, że samochód 
to nie jest długopis, tylko narzędzie, 
które nieodpowiednio użytkowane 
może spowodować bardzo groźne 
konsekwencje. Nie tylko dla zdro-
wia, ale również dla życia ludz-
kiego. Powinniśmy mieć cały czas 

Motoryzacja oczami eksperta
Rajd Nadwiślański był bardzo ciekawą, ogólnopolską imprezą, na której 
mogliśmy spotkać wiele znanych osób ze świata sportów motorowych. 
Jedną z nich był niewątpliwie Andrzej Borowczyk - znany dziennikarz 
sportowy, komentator motoryzacyjny oraz publicysta. Pan Andrzej 
znalazł chwilę, aby porozmawiać z nami.

Andrzej Borowczyk  
z Kajetanem Kajetanowiczem, 
trzykrotnym mistrzem Europy 
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świadomość, wsiadając za kierow-
nicę auta, że to nie są żarty. Myślę, 
że to, co jest nam potrzebne - i to 
nie tylko w prowadzeniu samo-
chodu - to chyba więcej pokory 
i wyrozumiałości dla innych, wię-
cej zwykłej ludzkiej serdeczności. 
A z tym właśnie nie jest najlepiej. 
Jeżeli częściej będziemy mieli 
uśmiech na twarzy, a nie zawsze 
podchodzili z zaciśniętymi zębami 
do wszystkiego, co się dzieje doo-
koła, również podczas prowadze-
nia samochodu, to myślę, że będzie 
mniej konfliktowych sytuacji na 
drodze i mniej wypadków.

Przebieg egzaminu na prawo jazdy 
bardzo się zmienił na przestrze-
ni ostatnich lat. Generalnie już od 
ponad dekady test praktyki pod-
stawowych manewrów „wyjechał” 
z placu na miasto. Obecnie usta-
wodawca podejmuje nowe kroki. 
Jak Pan ocenia system szkolenia 
kierowców w Polsce? Faktycznie 
szkolimy się na coraz wyższym po-
ziomie?

Nie mam orientacji, jak wygląda 
obecnie szkolenie kierowców w Pol-
sce. Swoje prawo jazdy robiłem 
wiele lat temu. Moja obecna wie-
dza dotycząca szkolenia sprowadza 
się do spotkań z pojazdami nauki 
jazdy, które na zatłoczonych ulicach 
dużych miast bywają uciążliwe.

Jak Pan zatem wspomina swój eg-
zamin na „prawko”?

Zdałem za pierwszym razem, cho-
ciaż wtedy nie było jeszcze testów, 
lecz po prostu zadający pytania 
egzaminator. Zaliczyłem egzamin 
z teorii prawie celująco. Dałem się 
złapać tylko w jednym punkcie. 
Pamiętam jak egzaminator, którym 
był pracownik naukowy politech-
niki, egzaminował w taki sposób, 
że opowiadał hipotetyczne zda-
rzenie i później do tej opowieści 
zadawał pytania. W moim przy-
padku była to historia o wypadku 
spowodowanym przeze mnie. 
Natychmiast układałem sobie 

wszystko w głowie, co powinienem 
w takiej sytuacji zrobić, a egzami-
nator zakończył opowieść w nastę-
pujący sposób: - Niestety, w tym 
wypadku ktoś odniósł obrażenia. 
Trzeba zatelefonować po karetkę 
pogotowia. Jaki jest numer telefonu 
do pogotowia ratunkowego? Proszę 
sobie wyobrazić, że ja w tych emo-
cjach oczywiście pomyliłem numer 
i podałem numer milicji (bo wtedy 
jeszcze była milicja). Egzaminator 
stwierdził naturalnie, że to nie jest 
numer pogotowia ratunkowego. 
Odpowiedziałem chyba dość 
przytomnie, że skoro tak nabro-
iłem, iż ktoś odniósł obrażenia, 
to oczywiście milicja jest też bar-
dzo potrzebna. A funkcjonariuszy 
poproszę, aby wezwali także pogo-
towie”. Tak zaliczyłem teorię, ale 
po egzaminie z jazdy dowiedzia-
łem się, że egzaminator ma mięk-
kie serce i wyjątkowo dostaję trzy 
z minusem. Prawo jazdy zdobywa-
łem w trybie eksternistycznym, bez 
uczestnictwa w długich zajęciach 
podczas tzw. kursu i podobnie wie-
logodzinnych zajęć praktycznych. 
Takich delikwentów wtedy bardzo 
nie lubiano. 

Jakim autem jeździł Pan na egza-
minie?

Fiatem 125p.

Czego brakuje w dzisiejszym syste-
mie szkolenia kierowców?

Przydałoby się więcej różnego 
rodzaju testów i badań o charak-
terze psychologicznym. Powiem 
coś bardzo niepopularnego. Nie 
każdy jest Hamiltonem, Kubicą czy 
Hołowczycem. Nie każdy może 
być też śpiewakiem operowym. 
Używam takiego stwierdzenia 
świadomie, aby zapytać czy każdy 
musi siadać za kierownicą i jeździć 
samochodem? Wydaje nam się, 
że prawo jazdy to część zestawu 
praw przysługujących każdemu. 
Samochód stał się prawie częścią 
naszego życia, narzędziem takim 
jak telefon, czy komputer. Ale tele-

fonem nie jesteśmy w stanie zrobić 
komuś wielkiej krzywdy, podobnie 
komputerem. W przypadku samo-
chodu wygląda to już zdecydo-
wanie inaczej. Wydaje mi się, że 
konieczne są z kolei pilne zmiany 
dotyczące korzystania smartfo-
nów podczas prowadzenia samo-
chodu. Widzimy już na co dzień 
kierowców piszących smsy czy 
nawet „buszujących” w internecie. 
Czyżby nie zdawali sobie sprawy 
z tego, co robią? Może zmiany 
tych wszystkich procedur, związa-
nych ze szkoleniem i egzaminami 
powinny odnosić się nie tylko do 
reguł dotyczących nakazów i zaka-
zów. Gdy chodzi o nasze bezpie-
czeństwo - nie ma alternatywy.

Od 2018 roku, w ramach kursu na 
prawo jazdy kat. B - jedna godzina 
jazdy będzie obowiązkowa na pły-
cie poślizgowej typu ODTJ. Rozma-
wiałem już z instruktorami z lubel-
skiego ODTJ, którzy bardzo chwalą 
ten pomysł. Twierdzą, że ta jedna 
godzina jest w stanie uświadomić 
nawet młodemu kierowcy, który 
jest nowicjuszem - co się dzieje 
z  samochodem z momencie pośliz-
gu. Jak Pan to ocenia? Powinno być 
więcej takich inicjatyw?

Na pewno tak. Miałem niejedno-
krotnie okazję na takich płytach 
poślizgowych jeździć. Zasugero-
wał Pan od razu w pytaniu, że to 
wiele da. Pytanie tylko czy ta jedna 
godzina wystarczy, aby nauczyć 
pokory i uświadomić, że praw 
fizyki nie da się pokonać. 

Instruktorzy bardzo to chwalą...

Nie byłbym przesadnym optymistą. 
Jeśli młody czy nawet doświad-
czony kierowca pojeździ na takiej 
płycie i zorientuje się, że panowa-
nie nad samochodem, w takich 
warunkach nie jest wcale proste, 
nie oznacza, że wyciągnie z tego 
jakieś wnioski. Mam oczywiście 
nadzieję, że tak się stanie i że nabie-
rze pokory do swoich umiejętności 
i praw fizyki. 
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Dużo podróżuje Pan po Europie. 
Proszę powiedzieć jak według Pana 
postrzegają nas za granicą? 

Według ogólnego stereotypu, nie 
jesteśmy najlepszymi kierowcami. 
Uważam, że cechuje nas spryt 
i zaradność. Często w trudnych 
warunkach potrafimy sobie dać radę, 
ale z drugiej strony popełniamy sporo 
grzechów, które widać na drogach 
i ulicach w Polsce. Wszystko to, co 
jest związane z brakiem grzeczności, 
wzajemnej życzliwości, zrozumienia, 
itp. Nie ma chyba jednak statystyk, 
które pokazują, że polscy kierowcy 
powodują znacznie większą liczbę 
wypadków na drogach Europy niż 
przedstawiciele innych nacji, więc 
nie tworzyłbym tutaj żadnych mitów, 
związanych z narodowością.

Downsizing, wyśrubowane normy 
ekologiczne, hybrydy, czy samocho-
dy elektryczne - te pojęcia nie mają 
nic wspólnego z tzw. „starą szkołą” 
w motoryzacji. Czy według Pana ta 
dziedzina idzie w dobrym kierunku?

Taki jest obecnie kierunek roz-
woju motoryzacji i od tego nie 
uciekniemy. Trudno ocenić, czy 
jest dobry. Jako wieloletni użyt-
kownik samochodów mam jakieś 
swoje sympatie i nie ukrywam, że 
przez wiele lat było mi dość trudno 
zaakceptować automatyczną skrzy-
nię biegów. Do dzisiaj uważam, 
że jeżeli mam w aucie manualną 
skrzynię biegów, to ja panuję nad 
samochodem i dyktuję reguły 
gry. Motoryzacja będzie nadal się 
zmieniała. Wiemy o tym, że już 
trwają bardzo intensywne prace 
nad pojazdami autonomicznymi. 
Słyszałem, że Rzeszów jest pierw-
szym miastem w Polsce, który już 
podpisał stosowne umowy i nie-
długo wprowadzi na jednej linii 
autobusiki autonomiczne. Wiem, 
że trwają intensywne prace prowa-
dzone przez wszystkie wielkie kon-
cerny samochodowe nad stworze-
niem tego typu aut, więc hybryda, 
ekologiczne samochody to już jest 
prawie melodia….. przeszłości. 
Już dzisiaj rozmawiamy o zupełnie 

czymś innym. Są wśród nas wizjo-
nerzy, którzy w taki, a nie inny 
sposób widzą przyszłość motory-
zacji. Trudno przewidzieć, czym 
nas motoryzacja jeszcze zaskoczy. 
A może za 15 czy 20 lat samochody 
w tym tradycyjnym rozumieniu 
przestaną w ogóle istnieć?

Jak Pan ocenia Rajd Nadwiślański 
zorganizowany w Lublinie? Po wie-
lu latach imprezy te powróciły do 
Lublina.

Myślę, że jest bardzo ciekawy od 
strony sportowej i bardzo dobrze 
zorganizowany. Cieszy mnie, 
że impreza ma bazę w Lublinie, 
który jest bardzo interesującym, 
pięknym miastem. Władze miasta 
okazały dużą pomoc organizato-
rom rajdu. To jest dla nich impuls, 
żeby robić kolejną, udaną imprezę 
w tym miejscu. Myślę, że wszystkie 
strony są zadowolone.

Rozmawiał: Mateusz Paśkucki
Foto: Mateusz Paśkucki

Na mecie Rajdu Polski, 
Andrzej Borowczyk z Sebastienem Ogierem 
- dziś już pięciokrotnym, rajdowym 
mistrzem świata 
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Propozycja
Pisaliśmy już kilka razy o obecnie 
funkcjonującym systemie egzami-
nowania. Nikt już nie ma wątpli-
wości, że konsekwencją takiego, 
a nie innego systemu jest system 
szkolenia kandydatów na kierow-
ców. W tym względzie nie wolno 
się oszukiwać. Zdecydowana 
większość OSK szkoli „pod egza-
min”. Również środowisko odbior-
ców jest przekonane, że szkolenie 
uczy „zdawania egzaminów” a nie 
prawdziwej, bezpiecznej i samo-
dzielnej jazdy. Dodajmy do tego 
ośrodki egzaminowania stojące jak 
zamczyska, odgrodzone paragra-
fami i zmową milczenia, wyobco-
wane, zamknięte na dobiegające 
z zewnątrz głosy i mamy obraz 
całości systemu. Większość tych, 

którzy zaangażowani są w proces 
kształcenia nowych kierowców 
doskonale wie, co się dzieje i jakie 
są tego stanu skutki. Jednak przez 
wygodę, niechęć do zmian, brak 
wiedzy na temat swojego poziomu 
umiejętności czy też bierną 
postawę wobec tego, co się dzieje, 
nic się nie zmienia od lat. 

Tylko nieliczni z tego 
grona widzą realną 
możliwość zmian
A co by było, gdybyśmy założyli, że 
systemy szkolenia i egzaminowania 
w naszym kraju są doskonałe. Kan-
dydaci są świetnie przygotowani do 
jazdy w ruchu drogowym, a egza-
miny robią tylko przy okazji i jest 
to dla nich raczej formalność niż 

ciężkie, życiowe przeżycie. Dzieje 
się tak, bo systemy są doskonałe 
w swojej konstrukcji, klienci trak-
towani podmiotowo, ze szczególną 
starannością. Każdy z nich ma 
indywidualnie przygotowywany 
program szkolenia uzależniony od 
jego osobowości, doświadczeń 
i predyspozycji. Szkoleniowcy, to 
ludzie z pasją, fantastycznie przy-
gotowani merytorycznie w zakre-
sie najnowocześniejszych technik 
nauczania, z pogłębioną wiedzą 
z zakresu psychologii, metodyki 
nauczania. Wykorzystują wyrafino-
wane metody przekazywania wie-
dzy teoretycznej i praktycznej. Są 
osobiście odpowiedzialni za każ-
dego kandydata. Skutkiem takiego 
systemu szkolenia jest praktycznie 
100% zdawalność na egzaminie. 

Umiejętności – panaceum na 
dolegliwości systemów?
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Sam system egzaminowania oparty 
został na metodzie oceny umiejęt-
ności, a nie ocenie zadań egzami-
nacyjnych. Kandydaci są czynnymi 
uczestnikami procesu zdobywania 
uprawnień. Stres został ograniczony 
do problemu „czy zdążę czy nie 
zdążę na egzamin?”. Egzaminato-
rzy pełni empatii wykazują przede 
wszystkim pozytywne strony kan-
dydatów. Nikt nie ma wątpliwości, 
jaki będzie wynik egzaminu. 

Efekt końcowy – liczba zabitych 
na drogach spada z ponad 7000  
rocznie do 3 osób. Te 3 osoby – to 
zupełny przypadek. Jeden z nich 
dostał ataku serca na parkingu 
i zmarł mimo reanimacji. Drugi – to 
był pasażer w samochodzie – wysia-
dając z niego potknął się o krawęż-
nik i rozbił głowę. Trzeci natomiast, 
to w sumie pieszy, a raczej lino-
skoczek – balansował na linie nad 
jezdnią w ramach pokazów  i lina 
się urwała… 

Co by było, gdyby tak 
było? 
Może inaczej. Co zrobić, żeby tak 
było? No, może lepiej bez tych 
wypadków, ale cała reszta…. Dla 
optymistów – jak najbardziej ten 
stan jest do osiągnięcia. Są oni jed-
nak w zdecydowanej mniejszości. 
Natomiast dla pesymistów i zrezyg-
nowanych – stan opisywany powy-

żej stanowi wyłącznie abstrakcję 
rodem z filmu science-fiction. Naj-
łatwiej stwierdzić, że „i tak się nie 
uda”, więc „po co się męczyć”. Ta 
grupa osób jest znaczna w swojej 
ilości i reprezentuje stanowisko – 
„niech inni się męczą, a oni będą 
zbierać z tego profity”. To typowa 
postawa pasożytnicza, ale jak 
wiemy z nauki biologii, tego typu 
organizmy też mają swoje miejsce 
w ekosystemie. Jest jeszcze grupa 
zdecydowanych przeciwników, 
zadeklarowanych obrońców obec-
nego stanu. To wszyscy Ci, którzy 
doskonale usytuowani w obecnych 
realiach, czerpią profity. Jest ich 
niewielu, ale mają „donośny głos”. 
Będą i bronią swoich przywilejów 
z determinacją i pełnym zaangażo-
waniem. Można ich wskazać pal-
cem i wymienić cały wachlarz arse-
nału, jakim się posługują. Szkoda 
jednak na to kolejnych słów i miej-
sca w tym tekście. 

Nas interesuje możliwość wpro-
wadzenia procesu zmian i osiągnię-
cia stanu „realnej fantastyki”. 

Dzisiaj jesteśmy tak blisko moż-
liwości przekształcenia funkcjonu-
jących systemów szkolenia i egza-
minowania, jakiego w naszym kraju 
nie było od czasów pierwszych 
samochodów na ulicach miast. 

Dawniej przepowiadano, 
że przełomowe zdarzenia zwią-
zane są z właściwym ułożeniem 

gwiazd na niebie. Dzisiaj nie jest 
inaczej. Sejm, Senat, Premier, 
departamenty, władze wojewódz-
kie i samorządowe, środowiska, 
organizacje i reprezentanci środo-
wisk zaangażowanych muszą zająć 
odpowiednią pozycję na firma-
mencie zależności, konieczności 
i oczekiwań, by zmiany nastąpiły. 
Kosmos pozostawmy znawcom, 
a my zajmijmy się tym, na czym 
się znamy. Musimy się zastanowić, 
od czego zacząć? Prochu wymy-
ślać nie będziemy, bo ktoś już za 
nas to zrobił. Tak więc i my, kilku 
z nas, garstka osób zaangażowa-
nych pokusiliśmy się o analizę stanu 
obecnego i doszliśmy do wniosku, 
że zaczniemy od…. programu nau-
czania. Programu, który będzie 
zawierał pełny zakres oczekiwa-
nych skutków nauczania kandyda-
tów i osiąganych efektów finalnych. 
Takie rozumowanie doprowadziło 
nas do wniosku, że możemy to 
osiągnąć wyłącznie, wprowadza-
jąc naukę umiejętności, jako war-
tości uniwersalnych. Upraszczając, 
można stwierdzić, że umiejętności 
są elementami składowymi każ-
dego manewru kierowcy na dro-
dze, każdej decyzji prowadzą-
cego pojazd. Polega to na tym, że 
umiejętności wchodzą w skład 
wszystkich czynności i mane-
wrów. Co ciekawe, powtarzają się 
za każdym razem, gdy parkujemy, 
zawracamy, ruszamy na skrzyżo-
waniu. Wystarczy stworzyć katalog 
takich czynności i umiejętności, 
opracować metody ich nauczania 
oraz oczekiwanych, zamierzonych 
poziomów opanowania każdej 
z nich i stosowania ich w praktyce 
drogowej. 
Uwaga! Taki katalog jest przygoto-
wany już od ponad roku. Stanowi 
on podstawę opracowywanego 
programu szkolenia kandydatów. 
Odrzuciliśmy narzucone przez 
obecne systemy ograniczenia, 
ślepą realizację instrukcji zawar-
tych w rozporządzeniach, bez-
myślną w  skutkach …. Wystarczy! 
Wróćmy do optymistycznej wersji 
wydarzeń. Pesymiści nic nie zmienią. 
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Przeanalizujmy 
manewr, czym jest?
W obecnym systemie szkolenio-
wym manewrów uczy się, jako 
oddzielnej jednostki składowej 
ruchu drogowego.  Musi tak być, 
bo wymaga tego system egzami-
nacyjny. Ocenia on kandydata pod 
względem poprawności wykona-
nia poszczególnych zadań egza-
minacyjnych, które nie są niczym 
innym jak manewrami. I tak dla 
przykładu ocenia się realizację 
zadania parkowania, wyprzedza-
nia, zatrzymania itd. W systemie 
zero – jedynkowym, w którym 
poprawność wykonania ocenia się 
na zasadzie błąd – poprawnie, być 
może ze strony twórców takiego 
rozwiązania, prawie 30 lat temu, 
wydawało się to proste, przejrzy-
ste. Niestety, życie zweryfiko-
wało teoretyczne podejście do tej 
sprawy. Teoretyczne, ponieważ 
autorami byli teoretycy i urzędnicy 
ministerialni, bez żadnego lub pra-
wie żadnego doświadczenia w sfe-
rze szkolenia czy egzaminowania. 
Ale jak to było w jednym polskim 
filmie, że zacytuję „na władzę nie 
poradzę”, tak to funkcjonowało 
i funkcjonuje od lat. 

System ten wyjałowił ideę pro-
fesjonalnego szkolenia kandyda-
tów. Praktycznie zniwelował do 

całkowitego minimum myśl prze-
wodnią, jaka przyświecała egzami-
nowi. Obecnie „produkuje się” kie-
rowców masowo, z szeregiem wad 
i  niedoróbek, bo ilość, a nie jakość 
przyświeca panującemu rozwiąza-
niu w omawianym zakresie. 

Wracając do proponowanego 
rozwiązania, należy stwierdzić, 
że system oceny zadań egzamina-
cyjnych należy natychmiast wyco-
fać ze stosowania i na jego miejsce 
wprowadzić system o daleko szer-
szym spektrum wartości meryto-
rycznych i praktycznych. 

Na egzaminie obecnie wystar-
czy stwierdzić, że np. zdający 

nie zasygnalizował zmiany pasa 
ruchu, co skutkowało wpisaniem 
błędu z  tego zadania do arkusza 
przebiegu egzaminu. W drugiej 
próbie zdający ładnie zasygnalizo-
wał zmianę pasa ruchu, ale tak był 
zaaferowany obserwacją sytuacji 
w lusterku bocznym, że nieznacz-
nie najechał na linię ciągłą dzie-
ląca pasy ruchu. Niestety, drugi 
błąd w zadaniu i wynik negatywny 
egzaminu. Taki kandydat wracając 
do ośrodka szkolenia stwierdza, że 
nie umie zmieniać pasa ruchu, bo 
tak zapisał egzaminator. 

W proponowanym nowym 
systemie powyższa sytuacja 
w ruchu drogowym wyglądałaby 
zupełnie inaczej. Zadania egza-
minacyjne i równoznaczne z nimi 
manewry nie miałyby miejsca. 
Oceniane byłyby umiejętności 
i czynności wykonywane przez 
zdającego. Podczas zmiany pasa 
ruchu w pierwszej próbie nega-
tywnie oceniona byłaby wyłącznie 
umiejętność właściwego sygnali-
zowania swojego zamiaru, czyli 
użycia kierunkowskazu. W drugiej 
próbie kandydat straciłby punkty 
za brak właściwej obserwacji prze-
strzeni/sytuacji w ruchu drogo-
wym, być może za brak właściwej 
techniki jazdy w danym miejscu 
i niedostosowanie prędkości do 
właściwego wykonania manewru. 

Najpierw nauka umiejętności... 

...potem poprawnie wykonany manewr. 
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Oczywiście kontynuowałby egza-
min być może nadal z wynikiem 
pozytywnym. 

Na czym polegałaby 
zmiana w systemach?
Najważniejsze jest to, że umiejęt-
ności i czynności są uniwersalne 
dla wszystkich elementów ruchu 
drogowego. Uniwersalne, oznacza, 
że występują praktycznie w każdym 
manewrze czy zadaniu egzamina-
cyjnym. Ważne jest to, że łatwo je 
zdefiniować. Stanowią elementy 
składowe każdej konstrukcji nazy-
wanej standardowo manewrem.

Tak dla przykładu. Zmiana 
pasa ruchu jako manewr składa 
się, między innymi, z takich 
umiejętności, które dla przykładu 
przedstawię jako:
- ocena sytuacji w bliskiej odległo-

ści od pojazdu; 
- ocena sytuacji w dalszej odle-

głości od pojazdu/perspekty-
wicznej/; 

- rozpoznawanie i interpretacja 
znaków pionowych; 

- rozpoznawanie i interpretacja 
znaków poziomych; 

- dobór właściwej techniki jazdy/
sposób zmniejszenia prędkości/; 

- tor jazdy; 
- sygnalizowanie swojego mane-

wru/zamiaru; 

- płynność wykonywania poszcze-
gólnych czynności;

To kilka wymienionych umie-
jętności, do których możemy 
dopisać kilka kolejnych. A teraz 
rozważmy dla przykładu manewr 
parkowania skośnego. Czy wyżej 
wymienione umiejętności znajdą 
zastosowanie podczas oceny 
wykonania parkowania? 

Jak się okazuje, wszystkie 
powyższe umiejętności opisują 
kolejny manewr. Dzieje się tak, 
ponieważ umiejętności są UNI-
WERSALNE w systemie oceny. Prze-
puszczając je przez odpowiednie 

oprogramowanie stworzymy mapę 
silnych i słabych stron przyszłego 
kierowcy bez większego wysiłku. 
To będzie jasna, prosta informacja, 
tak dla zdającego jak i szkolącego. 

A teraz? W większości przypad-
ków kandydat nie ma pojęcia, dla-
czego nie zdał egzaminu. 

System oparty o umiejętności, 
realizowany na podstawie pro-
gramu nauczania, który wyzna-
czałby ogólne zakresy szkolenia 
w formule otwartej również będzie 
uniwersalny. Ta koncepcja nie może 
być inna. Dzieje się tak, ponieważ 
obejmuje swoim zakresem ludzi 
o różnych preferencjach i zdolnoś-
ciach. To ośrodki szkolenia lub sami 
instruktorzy będą dostosowywali 

ostateczną wersję programu szko-
leniowego na fundamencie tego 
podstawowego – ministerialnego. 
Trzeba dać możliwość szkoleniow-
com przystosowania programu do 
osoby. 

Jak dobrze wiemy, obecnie 
program szkolenia i ograniczenia 
zupełnie ignorują osobę jako pod-
miot. WSZYSCY ubiegający się 
o uprawnienia traktowani są TAK 
SAMO, bez względu na to, ile mają 
lat, jakie wykazują preferencje, jakie 
mają mocne czy słabe strony. Każdy 
z nich jest mierzony jedną miarą – 30 
godzin /dla kat. B/ i na egzamin, bez 
względu na to, jaki poziom wiedzy 
i umiejętności przyswoił sobie kan-
dydat. Egzaminy wewnętrzne w OSK 
to w większości przypadków fikcja. 
Tylko nieliczne ośrodki sumiennie 
prowadzą szkolenia. 

Właśnie dla takich przedsię-
biorców warto powalczyć o lepsze 
warunki i sposoby nauczania. 

Autorami koncepcji nauczania 
kandydatów poprzez umiejętno-
ści a nie zadania egzaminacyjne/ 
manewry jest Pan Jarosław Błach-
nio i ja, piszący ten artykuł. W 
ramach tego opracowania został 
przygotowany nowy system punk-
towej oceny umiejętności kandy-
data oraz projekt rozporządzenia 
w sprawie egzaminowania kandy-
datów. Powodzenie proponowa-
nych zmian zależy jednak od tego, 
czy będzie wola ministerstwa do 
kontynuacji procesu, czy skończy 
się wszystko na kilku zmianach 
w Ustawie o kierujących pojaz-
dami. Bardzo ważna będzie apro-
bata środowiska szkoleniowego 
i wybór właściwego sposobu 
poprawy obecnego stanu. „Dobrze 
jest jak jest” jest już zdecydowanie 
„passe”. 

W następnym numerze zapre-
zentuję kilka kolejnych przykładów 
z proponowanego systemu punkto-
wej oceny umiejętności kandyda-
tów na kierowców. 

Dariusz Chyćko
Prezes RG KSE

Cel nadrzędny - prawidłowo nauczony kursant łatwiej zda egzamin. 
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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.

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.

99

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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VADEMECUM 
kierowcy zawodowego

Wydawnictwo „Liwona”; Warszawa 2018

Publikacja Vademecum kierowcy zawodowego omawia szczegółowo: 
ustawę o transporcie drogowym,  dokumentację przewozową, licencje 
i  zaświadczenia na potrzeby własne, czas pracy kierowców, warunki 
techniczne pojazdów. Poza tym: kontrole drogowe, zasady odwoływa-
nia się od kar, taryfi kator kar i mandatów w transporcie.
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Przepisy dotyczą wyłącznie przewoźnika rzeczywistego, a nie przewoźnika umownego. Przepisy przewidujące kary pieniężne dotyczą przewoźnika realizującego fizyczny przewóz, a nie tego, który zawarł pier-wotną umowę przewozu. 
Ustawa przewiduje 4 tryby okre-ślania towarów podlegających monito-rowaniu. W celu dokonania weryfika-cji, czy towar należy do grup towarów podlegających monitorowaniu, należy podjąć następujące kroki:

Systemowi monitorowania drogo-wego podlega przewóz towarów m.in.takich, jak:
1. Benzyna silnikowa, lotnicza, lakier-nicza, nafty do silników odrzuto-wych, 
2. Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej, oleje napędowe, 3. Oleje opałowe, biodiesel, oleje od-padowe, 

4. Oleje smarowe otrzymywane z ropy naftowej, preparaty sma-rowe, 

5. Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu do 80 proc. obj., 
6. Bioetanol skażony (włączając do celów napędowych), z wyłączeniem zawartego w bioeterach,
7. Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodze-niowe.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 system monitorowania dotyczy rów-nież suszu tytoniowego w rozu-mieniu przepisów o podatku akcy-zowym, nieoznaczonego znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce. Ustawa o podatku ak-cyzowym: za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, ty-toń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.

Przez przesyłkę rozumie się okre-śloną ilość towarów tego samego rodza-ju przewożonych od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu. Powyższe ozna-cza, że pojedynczy ładunek na pojeź-dzie będzie objęty kilkoma zgłoszenia-mi, jeżeli będzie przeznaczony dla kilku odbiorców, (np.: patrz schemat poniżej).Z uwagi na definicję przesyłki może się zdarzyć, że część towaru w jednej cysternie będzie podlegała obowiązkowi uzyskania numeru refe-rencyjnego, a inna nie. 
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XXX.  ŹRÓDŁA DANYCH NA TEMAT DOZWOLONYCH           GABARYTÓW

Planowanie przewozu drogowego powinno uwzględniać szereg okolicz-ności związanych zarówno z kierow-cą, charakterem ładunku, jak i z po-jazdem. Przedsiębiorcy transportowi skupiają się głównie na zaplanowaniu przewozu z punktu widzenia dozwo-lonego czasu pracy kierowców, zapo-minając o innych istotnych kwestiach. Poniższy schemat ukazuje zakres informacji, które musi posiadać prze-woźnik przed realizacją przewozu:

Planowanie trasy przewozu jest w procedurze transportowej czynnością najbardziej skomplikowaną i niepew-ną. Im dłuższa bowiem trasa, tym więcej czynników może zakłócić dany proces transportowy. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na:

1. Rodzaj drogi, po której będzie poru-szał się pojazd, a w związku z tym na dopuszczalne naciski osi, masy całkowite itp.,

2. Występowanie obiektów infrastruk-turalnych o charakterystyce mo-gącej negatywnie oddziaływać na przewóz z uwagi na niską nośność (mosty, wiadukty) bądź wymiary (tu-nele, mosty), 
3. W przypadku ładunku sypkiego i płynnego: fakt przemieszczania się ładunku może spowodować nierówne rozłożenie nacisków osi, a wskutek tego doprowadzić do na-ruszenia przepisów,

4. Występowanie znaków drogowych ograniczających dopuszczalną ma-sę bądź dopuszczalne naciski osi, 5. Występowanie znaków zakazują-cych wjazdu z określonym typem ładunku (ładunki niebezpieczne).  
Odnośnie kwestii ustalenia, czy w trakcie przewozu na danej drodze pojazd będzie normatywny z uwagi na liczbę przepisów, można poczuć pewną dezorientację. Problem wynika z faktu, 

iż różne ograniczenia odnośnie masy całkowitej pojazdu czy nacisku osi wy-nikają jednocześnie z kilku źródeł: ∙ Rozporządzenie w sprawie warun-ków technicznych pojazdów wska-zuje, iż maksymalny nacisk osi po-jedynczej nienapędowej nie może przekroczyć 10 t, zaś napędowej 11,5 t, 
 ∙ Ustawa o drogach publicznych wskazuje, że na drogach mogą być dopuszczalne naciski w zależności od jej typu: od 8 do 11,5 t,  ∙ W dowodzie rejestracyjnym pojaz-du może być zawarta informacja, że dopuszczalny maksymalny na-cisk osi dla danego pojazdu nie mo-że być wyższy niż np. 8 t,  ∙ Dodatkowo przy drodze mogą być ustawione znaki, zakazujące wjazdu pojazdom o określonym nacisku osi. 
Jaki więc uwzględnić maksymalny nacisk osi, aby spełnić wyżej wskaza-ne powyższe 4 warunki? Powyższe regulacje należy zatem interpretować następująco:

 ∙ normy zawarte w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych – są to maksymalne wartośc,i które mogą zaistnieć w rejestrowanych pojazdach (czyli np. w dowodzie rejestracyjnym nie można wskazać dopuszczalnej masy całkowitej po-jazdu pojedynczego – 2 osie – war-tości 24 t, ponieważ Rozporządze-nie dopuszcza 18 t),  ∙ ustawa o drogach publicznych i Rozporządzenia wykonawcze wskazują na wytrzymałość drogi, a nie na kwestie konstrukcyjne po-

jazdu; zatem pojazd, który cechuje się maksymalnym dozwolonym na-ciskiem osi 11,5 t, może oczywiście poruszać się po drodze o nośności 8 t na oś pod warunkiem, iż nie bę-dzie w pełni obciążony, ∙ dowód rejestracyjny zawiera szcze-gółowe dane homologacyjne odno-śnie danego konkretnego modelu pojazdu; oznacza to, że w przy-padku, gdy dopuszczalna masa całkowita wg Rozporządzenia dla pojazdu dwuosiowego wynosi 18 t, jednak w dowodzie rejestracyjnym będzie widniał wpis np. 14 t, dla po-jazdu, którym dysponujemy, wiążą-ce jest to drugie ograniczenie, ∙ znaki drogowe odnoszą się do kon-kretnej drogi; w przypadku gdy po-jazd może osiągnąć maksymalny na-cisk osi wg dowodu rejestracyjnego 10 t, zaś zakaz obowiązuje pojazdy od 5 t nacisku, nie oznacza to, że da-ny pojazd nie może po tej drodze się poruszać; uwzględniany w tym przy-padku jest rzeczywisty nacisk osi w danej chwili, w przypadku więc po-jazdu nieobciążonego (lub częścio-wo obciążonego) istnieje możliwość poruszania się daną drogą. 

W Polsce ze względu na niezado-walający stan infrastruktury drogowej stosunkowo niewiele dróg jest przysto-sowanych do najwyższych nacisków (do 11,5 t na oś). Jak wynika z treści art. 41 pkt 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych po drogach dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, za wyjątkiem:
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iż różne ograniczenia odnośnie masy całkowitej pojazdu czy nacisku osi wy-nikają jednocześnie z kilku źródeł:∙ Rozporządzenie w sprawie warun-ków technicznych pojazdów wska-zuje, iż maksymalny nacisk osi po-jedynczej nienapędowej nie może przekroczyć 10 t, zaś napędowej 11,5 t, 
∙ Ustawa o drogach publicznych wskazuje, że na drogach mogą być dopuszczalne naciski w zależności od jej typu: od 8 do 11,5 t, ∙ W dowodzie rejestracyjnym pojaz-du może być zawarta informacja, że dopuszczalny maksymalny na-cisk osi dla danego pojazdu nie mo-że być wyższy niż np. 8 t, ∙ Dodatkowo przy drodze mogą być ustawione znaki, zakazujące wjazdu pojazdom o określonym nacisku osi. 
Jaki więc uwzględnić maksymalny nacisk osi, aby spełnić wyżej wskaza-ne powyższe 4 warunki? Powyższe regulacje należy zatem interpretować następująco:

∙ normy zawarte w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych – są to maksymalne wartośc,i które mogą zaistnieć w rejestrowanych pojazdach (czyli np. w dowodzie rejestracyjnym nie można wskazać dopuszczalnej masy całkowitej po-jazdu pojedynczego – 2 osie – war-tości 24 t, ponieważ Rozporządze-nie dopuszcza 18 t), ∙ ustawa o drogach publicznych i Rozporządzenia wykonawcze wskazują na wytrzymałość drogi, a nie na kwestie konstrukcyjne po-

jazdu; zatem pojazd, który cechuje się maksymalnym dozwolonym na-ciskiem osi 11,5 t, może oczywiście poruszać się po drodze o nośności 8 t na oś pod warunkiem, iż nie bę-dzie w pełni obciążony,∙ dowód rejestracyjny zawiera szcze-gółowe dane homologacyjne odno-śnie danego konkretnego modelu pojazdu; oznacza to, że w przy-padku, gdy dopuszczalna masa całkowita wg Rozporządzenia dla pojazdu dwuosiowego wynosi 18 t, jednak w dowodzie rejestracyjnym będzie widniał wpis np. 14 t, dla po-jazdu, którym dysponujemy, wiążą-ce jest to drugie ograniczenie,∙ znaki drogowe odnoszą się do kon-kretnej drogi; w przypadku gdy po-jazd może osiągnąć maksymalny na-cisk osi wg dowodu rejestracyjnego 10 t, zaś zakaz obowiązuje pojazdy od 5 t nacisku, nie oznacza to, że da-ny pojazd nie może po tej drodze się poruszać; uwzględniany w tym przy-padku jest rzeczywisty nacisk osi w danej chwili, w przypadku więc po-jazdu nieobciążonego (lub częścio-wo obciążonego) istnieje możliwość poruszania się daną drogą. 

W Polsce ze względu na niezado-walający stan infrastruktury drogowej stosunkowo niewiele dróg jest przysto-sowanych do najwyższych nacisków (do 11,5 t na oś). Jak wynika z treści art. 41 pkt 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych po drogach dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, za wyjątkiem:
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XII. JAKIE DOKUMENTY W TRAKCIE KONTROLI?

Kierowca wykonujący przewóz drogo-

wy powinien mieć przy sobie szereg 

dokumentów, które można podzielić 

na trzy podstawowe grupy: dokumen-

ty kierowcy, dokumenty pojazdu oraz 

dokumenty związane z firmą. Katalog 

wymaganych dokumentów jest okre-

ślony w dwóch podstawowych aktach 

prawnych: Prawie o ruchu drogowym 

i Ustawa o transporcie drogowym.

Jak wynika z art. 38 Ustawy – Pra-

wo o ruchu drogowym kierujący pojaz-

dem jest obowiązany mieć przy sobie 

i okazywać na żądanie uprawnionego 

organu wymagane dla danego rodzaju 

pojazdu lub kierującego:

1. Dokument stwierdzający uprawnie-

nie do kierowania pojazdem,

2. Dokument stwierdzający dopusz-

czenie pojazdu do ruchu,

3. Dokument stwierdzający zawarcie 

umowy obowiązkowego ubezpiecze-

nia odpowiedzialności cywilnej po-

siadacza pojazdu lub stwierdzający 

opłacenie składki tego ubezpieczenia,

4. Inne dokumenty, jeżeli obowiązek 

taki wynika z odrębnej ustawy.

Brak dokumentów wymaganych na 

podstawie Kodeksu drogowego skutku-

je nałożeniem na kierującego pojazdem 

grzywny w wysokości do 250 zł. Jeżeli 

brak prawa jazdy bądź dowodu reje-

stracyjnego zostanie stwierdzony przez 

kontrolującego poza terytorium Polski, 

może to stanowić podstawę do skiero-

wania pojazdu na parking strzeżony do 

czasu uiszczenia kary, kosztów holowa-

nia i parkingu oraz okazania żądanego 

dokumentu. Przykładowo, w Niemczech 

skutkiem nieposiadania tych dokumen-

tów mogą być koszty do 2–3 tys. euro 

(główny koszt to zabezpieczenie pojaz-

du). Samo sprowadzenie holownika na 

miejsce kontroli i jego wykorzystanie to 

koszt 240–290 euro za godzinę. 

DOKUMENTY ZAWODOWE 

KIEROWCY

Przepisy art. 39f Ustawy o transporcie 

drogowym wymagają od kierowcy za-

wodowego posiadania wpisu do pra-

wa jazdy, potwierdzającego ukończe-

nie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia 

okresowego, oraz przejście z wyni-

kiem pozytywnym badań lekarskich 

i psychologicznych. Fakt ten jest po-

twierdzany przy odpowiedniej katego-

rii na rewersie prawa jazdy kodem 95. 

Kod ten jest uniwersalnym kodem mię-

dzynarodowym, występującym w doku-

mentach kierowców zawodowych na 

terenie całej Wspólnoty (na podstawie 

Dyrektywy nr 2003/59/WE).

Obowiązek ukończenia szkolenia 

okresowego został wprowadzony sto-

sunkowo niedawno (2007). Dla osób, 

które wcześniej wykonywały zawód 

kierowcy, obowiązek ukończenia 

pierwszego szkolenia okresowego 

został rozłożony w czasie, wg harmo-

nogramu: 

1. Do 10 września 2010 roku – w przy-

padku uzyskania po raz pierwszy 

prawa jazdy kategorii C1 lub C do 

dnia 31 grudnia 1980 roku,

2. Do 10 września 2011 roku – w przy-

padku uzyskania po raz pierwszy 

prawa jazdy kategorii C1 lub C 

w terminie od dnia 1 stycznia 1981 

roku do dnia 31 grudnia 1995 roku, 

3. Do 10 września 2012 roku – w przy-

padku uzyskania po raz pierwszy 

prawa jazdy kategorii C1 lub C 

w terminie od dnia 1 stycznia 1996 

roku do dnia 31 grudnia 2000 roku, 

4) Do 10 września 2013 r. – w przypad-

ku uzyskania po raz pierwszy pra-

wa jazdy kategorii C1 lub C w termi-

nie od dnia 1 stycznia 2001 roku do 

dnia 31 grudnia 2005 roku,

Jeżeli kierowca ma ukończone 

szkolenie na podstawie przepisów, 

które obowiązywały do 2009 roku 

(tzw. kurs na przewóz rzeczy), i nie 

posiada jeszcze właściwego wpisu do 

prawa jazdy, powinien w momencie 

kontroli posiadać wystawione przez 

pracodawcę zaświadczenie o spełnia-

niu wymogów z Ustawy o transporcie 

drogowym. Przedsiębiorca, który wy-

konuje samodzielnie przewóz, przed-

kłada tożsame oświadczenie. Brak 

potwierdzenia faktu ukończenia kur-

su kwalifikacji wstępnej czy szkolenia 

okresowego, oraz badań lekarskich, 

oraz psychologicznych skutkuje karą 

pieniężną, a także organ może unie-

możliwić kontynuację przewozu.

Ponadto dopuszczenie kierowcy 

bez ukończonego obowiązkowego 

szkolenia i badań lekarskich do wyko-

nywania przewozu stanowi rażące na-

ruszenie przepisów w rozumieniu Roz-

porządzenia (WE) nr 1071/2009. 

DOKUMENTACJA FIRMOWA

Podstawowym dokumentem pod-

czas wykonywania transportu dro-

gowego, jaki kierowca pojazdu sa-

mochodowego jest obowiązany mieć 

przy sobie i okazywać na żądanie 

uprawnionego organu kontroli jest 

wypis z zezwolenia na wykonywa-

Zgodnie z załącznikami do Usta-

wy o transporcie drogowym wy-

konanie przewozu z naruszeniem 

powyższych obowiązków skutkuje 

karą: 
800 zł – grzywna na kierowcę, 

1 000 zł – grzywna na zarządzającego.
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Straszni egzaminatorzy
Każdy z nas zna opowieści o strasz-
nych egzaminatorach, którzy nic 
tylko knują, jakby tu „oblać” kolej-
nego kandydata na kierowcę z bła-
hego powodu i wręcz wyłudzić od 
niego opłatę za poprawkowy egza-
min. Takimi legendami karmiono 
społeczeństwo przez wiele lat, aż 
w głowie statystycznego Kowal-
skiego zakorzenił się taki, a nie 
inny pogląd. Zaczynając karierę 
egzaminatora w 2007 roku, sam 
byłem przekonany o prawdziwo-
ści tej opinii. Zarzekałem się, że ja 
przecież będę inny, rzetelnie i bez-
stronnie będę oceniał kwalifikację 
kandydatów na kierowców, a oni 
przecież potrafią jeździć. Inaczej 
przecież nie przyszliby na egzamin. 
Teoretycznie wszystko powinno 
działać jak w zegarku, kandydat na 
kierowcę wykonuje określone zada-
nia egzaminacyjne, a później ja, z 

uśmiechem na twarzy, informuję go, 
że uzyskał wynik pozytywny, gratu-
luje i życzę szerokiej drogi. Okazało 
się jednak, że to nie jest takie proste.  

Egzaminator zależny
W systemie egzaminowania bowiem 
funkcjonują osoby decyzyjne, 
mające duże przełożenie na pracę 
egzaminatorów, a nie zawsze będące 
fachowcami w tej branży. Nie trzeba 
być ekspertem żeby dostrzec, że już 
na poziomie ośrodka egzamino-
wania powstaje pierwszy konflikt 
interesu. Teoretycznie dyrektor nie 
ma żadnego przełożenia na mery-
toryczną stronę pracy egzaminatora. 
W tym względzie jest on niezależny, 
ze sporym jednak naciskiem na 
słowo „teoretycznie”. Okazuje się 
jednak, że skoro dyrektor ośrodka 
zatrudnia egzaminatora, to może go 
również zwolnić, przenieść na inne 
stanowisko, zabrać premię, udzie-

lić nagany etc. Nic więc dziwnego, 
że dyrektorzy ośrodków chętnie 
wykorzystują narzędzia wynikające 
wprost z kodeksu pracy i nie tylko, 
aby kształtować wyimaginowane 
przez siebie postawy egzaminato-
rów. A jakie cele pragną osiągnąć 
dyrektorzy ośrodków? To wiedzą 
tylko oni, natomiast w wielu ośrod-
kach wspólnym mianownikiem jest 
jak największa liczba osób egzami-
nowanych przez jednego egzami-
natora w ciągu dnia pracy. W skali 
kraju rozbieżność w planowaniu 
liczby osób do przeegzaminowania 
przez jednego egzaminatora jest 
ogromna i sięga do ponad 50%. W 
kraju są ośrodki, gdzie przy ośmio-
godzinnym dniu pracy egzaminatora 
planuje się dla niego ośmiu kandy-
datów na kierowców do przeegza-
minowania. Są również takie, gdzie 
liczba ta sięga nawet kilkunastu, 
dla najpopularniejszego egzaminu 

Ryba psuje się od głowy
czyli polski system egzaminowania 
kandydatów na kierowców i kierowców 
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praktycznego w zakresie kategorii B 
prawa jazdy. Zasady egzaminowa-
nia znormalizowane, zaś „przerób”, 
co zaskakujące, różny. Podkreślić 
należy, że rzetelny egzamin prze-
prowadzony zgodnie z przepisami 
powinien trwać minimum 40 minut 
w ruchu drogowym (poza nielicz-
nymi wyjątkami), do tego kilkana-
ście minut na placu manewrowym 
ośrodka oraz, co najmniej kilka 
minut na czynności czysto admi-
nistracyjne egzaminatora. Rodzi 
się więc naturalne i proste pyta-
nia – jak to jest możliwe? Gdzie w 
tym wszystkim jest czas na egza-
miny? Nie wspomnę już o czasie dla 
samego egzaminatora na toaletę, na 
zapoznanie się z nowymi przepi-
sami, na inne zadania etc. Nie ma! 
Zdarzają się natomiast przypadki, 
gdzie dyrektorzy ośrodków sztucz-
nie wyliczają efektywność pracy 
egzaminatora. Znam sytuacje, gdzie 
zatrudnieni egzaminatorzy mają  
stworzony przez dyrektora wskaźnik 
efektywności pracy, który kształtuje 
się na poziomie od ok. 1.2 do ok. 
1.7. W skrócie oznacza to, że jeden 
egzaminator w ciągu godziny pracy 
egzaminuje 1.2 kandydata, a inny 
1.7 kandydata na kierowcę. Oczy-
wiście, za wzór są stawiani egzami-
natorzy z najwyższym wskaźnikiem 
efektywności. Nikt nie wylicza, ani 
nie ocenia jakości pracy egzamina-
tora. Nie ma znaczenia czy wyniki 
egzaminów są ustalane prawidłowo, 
liczą się liczby. Dlaczego? Możemy 
się tylko domyślać. Jak nie wiadomo 
o co chodzi, to prawdopodobnie 
chodzi o pieniądze. 

Pieniądze
Ośrodki są samofinansujące się, 
a na ich kontach zalegają kwoty 
od kilku do nawet kilkudziesięciu 
milionów złotych. Sami dyrekto-
rzy natomiast często od swoich 
przełożonych otrzymują nagrody 
zależne od wyniku finansowego 
ośrodka. Wszystko kręci się więc 
wokół pieniędzy.  Natomiast to nie 
egzaminator jest osobą, która dąży 
do maksymalizacji zysków ośrodka. 
Egzaminator jest tylko zręcznie 

wykorzystywaną maszynką, małym 
trybikiem, który jeśli będzie stawiał 
opór zostanie wymieniony na inny, 
sprawniejszy. Pytanie brzmi czy 
ośrodki egzaminowania powstały 
w celu zarabiania pieniędzy? Czy 
przypadkiem ich nadrzędną misją 
nie jest dbanie o bezpieczeństwo 
ruchu drogowego? Jedna ofiara 
śmiertelna na drodze to są koszty 
społeczne rzędu kilku milionów 
złotych. Tyle kosztuje społeczeń-
stwo jeden, źle przeegzamino-
wany kandydat na kierowcę, który 
za chwilę zrobi krzywdę sobie lub 
komuś innemu. Warto poganiać 
egzaminatorów? Warto stosować 
metodę przysłowiowej marchewki 
lub kija po to tylko, aby ośrodek 
mógł zarobić? A jeśli nawet zarobi, 
ma tzw. dodatni wynik finansowy, 
to po co? Po co miliony złotych 
zalegające na kontach? Czemu one 
służą? Każdy ekonomista powie 
bez zawahania, że zjawisko tezau-
ryzacji jest szkodliwe dla gospo-
darki. Coś, co w założeniu było 
dobre i miało służyć społeczeństwu 
oraz dbać o bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, tak naprawdę zostało 
wypaczone egoistyczną rządzą pie-
niądza!

Nadzór
Kolejną składową w systemie egza-
minowania są tzw. organy nadzoru, 
marszałkowie poszczególnych 
województw, z mocy ustawy nadzo-
rujący pracę egzaminatorów. Tutaj 
każdy egzaminator jest rozliczny 
z jakości swojej pracy. Oczywi-
ście żaden marszałek nie robi tego 
osobiście, tworzone są komórki, w 
których zatrudniani są „fachowcy” 
w tej dziedzinie tj. inspektorzy, spe-
cjaliści, kierownicy, dyrektorzy itp. 

w uproszczeniu nadzór nad prze-
prowadzanymi egzaminami spra-
wują urzędnicy. Zazwyczaj to oni 
mozolnie analizują materiały zare-
jestrowane przez obowiązkowo 
nagrywające przebieg egzaminu 
urządzenia. W przypadku, kiedy 
odkryją w wyniku szczegółowej 
analizy zgromadzonego materiału 
dowodowego, że jakiś egzamin 
został przeprowadzony niezgodnie 
z przepisami ustawy, a ujawnione 
nieprawidłowości miały wpływ na 
jego wynik, to taki egzamin unie-
ważniają. Tyle tylko, że to wszystko 
znów często działa jedynie w teo-
rii. W praktyce zdarzają się nie-
rzadko przypadki radosnej twór-
czości urzędników, które, niestety, 
mają katastrofalny wpływ na pracę 
wszystkich egzaminatorów. Prze-
cież skoro organ nadzoru wydał 
decyzję, że egzaminator zrobił źle, 
to trzeba się pilnować i więcej tak 
nie robić. Przecież ci sami urzędnicy 
mogą wykreślić takiego egzamina-
tora z ewidencji. Więc lepiej będę 
pracował tak, jak sobie urzędnicy 
życzą. Gwarantuję, że każdemu 
z egzaminatorów w jego karierze 
chociaż raz taka myśl przyszła do 
głowy, a nawet jeśli nie, to wcześ-
niej czy później przyjdzie. Oczywi-
ście można powiedzieć, że nadzór 
jest potrzebny i trudno się z tym 
nie zgodzić. Każdy ma swojego 
szefa. W każdym środowisku znaj-
dzie się przysłowiowa „czarna 
owca”, czy też komuś przytrafi się 
zwyczajny ludzki błąd. Natomiast, 
aby go stwierdzić, nadzór nad 
egzaminatorami powinni sprawo-
wać fachowcy z najwyższej półki, 
a nie zwykli urzędnicy, wobec 
których tak naprawdę nawet nie 
ma wymogu, aby posiadali prawo 
jazdy. Dlaczego w innych bran-
żach specjalistycznych funkcjo-
nują np. sądy koleżeńskie, a  tutaj 
nadzór sprawują urzędnicy, przy-
pisujący sobie prawo kwestiono-
wania oceny egzaminatora? Efek-
tem takiego stanu rzeczy są często 
wydawane kuriozalne wręcz decy-
zje administracyjne o unieważnie-
niu egzaminu. Jak nie wiadomo o co chodzi to... 



49bezpieczny kierowca nr 4 (21) 2018

egzaminator

Kuriozalna sytuacja 1
Przykładowo w dniu 20.03.2018 
roku, Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Poznaniu, utrzy-
mało w mocy decyzję Mar-
szałka Województwa Wielkopol-
skiego z dnia 30.08.2017 roku nr 
DI-V.8041.24.2017, w przedmiocie 
unieważnienia praktycznej części 
egzaminu państwowego na prawo 
jazdy kategorii B. Istotą sprawy 
był fakt, że osoba egzaminowana, 
wykonując manewr parkowania 
dobrała kolizyjny tor jazdy i jedynie 
prawidłowa reakcja egzaminatora 
zapobiegła kolizji. W treści decyzji 
czytamy natomiast cyt.:
„w stanie faktycznym sprawy zacho-
wanie zdającej mogło być ocenione 
jako stwarzające ryzyko uderzenia w 
zaparkowany pojazd. Z potencjalnej 
kolizji w tym przypadku nie wyni-
kało jednak zagrożenie, o którym 
mowa w art. 52 ust. 2 ustawy. Osób 
trzecich w pobliżu nie było. Prędkość 
pojazdu egzaminacyjnego, nawet 
bez interwencji skarżącego, była na 
tyle mała, że skutkiem zetknięcia 
się z drugim pojazdem mogło być, 
obiektywnie rzecz biorąc, najwyżej 
uszkodzenie karoserii (...)”

Urzędnika, który w taki sposób 
uzasadnił unieważnienie egzaminu 
i jednocześnie podważył kompe-
tencje egzaminatora należałoby 
zapytać czy niesamodzielne wyko-
nanie zadania egzaminacyjnego 
to nie jest przypadkiem powód do 
obligatoryjnej negatywnej oceny 
kwalifikacji osoby egzaminowanej? 
(§32 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, 
Dz. U. 232 z 2016r.). Czy egzami-
nator ocenia kwalifikację osoby 
egzaminowanej czy jedynie przy-
padkową sytuację na drodze? (czy 
kwalifikacje osoby egzaminowa-
nej są zależne od obecności osób 
trzecich?). Dlaczego potrącenie 
pachołka na placu manewrowym 
oznacza wynik negatywny, a koli-
zja z innym pojazdem już nie? Czy 
osoba zdająca, która nie panuje nad 
torem jazdy pojazdu, przy małej 
prędkości powinna uzyskać pozy-
tywny wynik egzaminu? Myślę, 

że odpowiedzi na powyższe pyta-
nia dla każdego egzaminatora są 
oczywiste. 

Kuriozalna sytuacja 2
Innym przykładem jest decy-
zja Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Toruniu, które 
w dniu 12.04.2016 roku, utrzymało 
w mocy decyzję Marszałka Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 02.02.2016 roku, znak IF-III-
-U.8041.30-10.2015 w przedmiocie 
unieważnienia praktycznej części 
egzaminu państwowego na prawo 
jazdy kat. B prawa jazdy. W tym 
przypadku istotą sprawy również jest 
kolizyjny tor jazdy. Osoba zdająca 
kierowała pojazdem w taki sposób, 
że ten zbliżał się do rosnącego przy 
drodze drzewa. W treści uzasadnia-
nia decyzji natomiast czytamy cyt.:
„nie sposób też nie zauważyć, 
że drzewo, o którym wspomina 
egzaminująca było niewielkie”
po czym w aktach sprawy znaj-
duje się fotografia przedmiotowego 
drzewa wraz z przymiarem wskazu-
jącym średnicę pnia drzewa na ok. 
12 cm. Czyżby urzędnik uznał, że w 
małe drzewo zdający może wjechać? 
Gdzie jest więc granica średnicy 
pnia drzewa? 13, 14, 15 cm ? A może 
50 cm? Tyczka na placu manewro-
wym ośrodka ma zazwyczaj kilka 
centymetrów średnicy, zaś jej potrą-

cenie oznacza wynik negatywny 
i tutaj żaden urzędnik tego nigdy nie 
zanegował (dotychczas). Wielkim 
szczęściem w tej sprawie jest fakt, 
że egzaminator nie poddał się i dalej 
walczył o swoją rację na poziomie 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego, który w dniu 11.10.2016 roku, 
uchylił decyzję marszałka i przyznał 
rację egzaminatorowi (sygn. akt. II 
SA/Bd  697/16). W sentencji WSA 
wskazał w uproszczeniu, m.in. na 
fakt, że osoba egzaminowana wyko-
nała zadania egzaminacyjne niesa-
modzielnie, gdyż wymagana była 
ingerencja egzaminatora, przez co 
wynik egzaminu został prawidłowo 
ustalony jako negatywny. Satysfakcja 
egzaminatora? Koniec gehenny? Nic 
bardziej mylnego. Dyrektor ośrodka, 
w którym zatrudniony jest egzami-
nator, przez kilka lat nie wypłacał 
mu premii uznaniowej również, po 
korzystnym wyroku sądu.   

Dwa przypadki delikatnie rzecz 
ujmując dziwnych decyzji organów 
nadzoru. Jedna z 2016 roku, zakoń-
czona uchyleniem decyzji przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny, 
gdzie sąd stwierdza, że niesamo-
dzielne wykonanie zadania (inge-
rencja egzaminatora) oznacza wynik 
negatywny. Drugi przypadek decyzji 
wydanej już po wyroku WSA, co do 
istoty sprawy analogiczny – inge-
rencja egzaminatora, co do zasad-

Drzewko  było małe... 
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ności, której nikt nie ma wątpliwo-
ści. Urzędnicy nie uznają wyroków 
sądów? Nie znają ich? Kolejny egza-
minator, o ile wystarczy mu siły, 
czasu i pieniędzy, będzie musiał 
walczyć o słuszność swojej decyzji 
przed sądem. A może urzędnicy pró-
bują wymusić na egzaminatorach 
bardziej łaskawe traktowanie osób 
zdających? Może próbują pokazać 
drogę egzaminatorom? Czyżby, taki 
był szczytny i ukryty cel ich misji, 
której my egzaminatorzy nie rozu-
miemy ? Czy mają rację? Może to my 

egzaminatorzy przesadzamy? Może 
faktycznie kolizja z innym pojazdem 
nie świadczy jeszcze o braku wyma-
ganych kwalifikacji. 

Kuriozalna sytuacja 3
Przy takim rozważaniu, przychodzi 
na myśl kolejny przykład tym razem 
z Łodzi, który wyklucza prawidło-
wość takich wniosków. Marszałek 
Województwa Łódzkiego, decyzją 
48/2015, unieważnił teoretyczną 
część egzaminu państwowego na 
prawo jazdy. Osoba zdająca przy-
stąpiła do rozwiązywania testu przy 
wykorzystaniu komputerowego 
urządzenia egzaminacyjnego. Przy 
drugim pytaniu egzaminacyjnym 
aplikacja nieoczekiwanie  zakoń-
czyła swoją pracę w wyniku awa-
rii. Zdarza się. Egzaminator przy-
jął, że egzamin się nie odbył i taką 
adnotację wykonał w dokumenta-
cji. Organ nadzoru w treści decyzji 
uznał natomiast, że egzaminator 
naruszył zasady egzaminowania! 
W ocenie organu wynik egzaminu 

należało ustalić na poziomie NEGA-
TYWNYM, z uwagi na fakt, że osoba 
egzaminowana nie uzyskała wyma-
ganej dla wyniku pozytywnego 
liczby punktów. O zgrozo! Oma-
wiany przypadek, nawet bez wnika-
nia w meandry prawa dotyczącego 
egzaminowania kandydatów na 
kierowców, jest chyba oczywisty. 
Dziecko w szkole podstawowej już 
wie, że nie może otrzymać oceny, 
z klasówki, której nie napisało. 
Natomiast dla urzędnika nadzoru-
jącego z ramienia marszałka pracę 

egzaminatora nie 
było to możliwe 
do zrozumienia. 
W tym przypadku 
na szczęście już 
Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze 
w Łodzi stanęło na 
wysokości zadania 
i uznało rację egza-
minatora, co wywo-
łało wielkie obu-
rzenie urzędników. 
Czy tak to powinno 

wyglądać? Czy egzaminator wyko-
nujący zadania rządowe powinien 
w takich sytuacjach sam walczyć 
o dobre imię i udowadniać rzetel-
ność swojej pracy?  Dlaczego często 
nawet nie może liczyć na wsparcie 
prawnika pracującego dla ośrodka 
egzaminowania? 

Wątpliwości 
egzaminatora
Podobnych przykładów można 
wymieniać jeszcze wiele. Spoty-
kamy się z nimi na co dzień. Każdy 
egzaminator ma je w głowie, co 
wypacza naszą pracę i zmienia ją 
w groteskę. Zapoznanie się z decy-
zją marszałka, że uszkodzenie 
innego pojazdu, czy też wjechanie 
przez zdającego w „małe drzewo” 
nie stanowi problemu powoduje, 
że egzaminatorzy w oczywistych 
sytuacjach zaczynają się zastana-
wiać czy nie lepiej postawić jed-
nak wynik pozytywny. Co z tego, 
że zdający nie potrafi jeździć, co 
z  tego, że gdyby nie ja uderzyłby 

w inny pojazd czy drzewo? Jeśli 
postawię mu z tego tytułu wynik 
negatywny, za chwile ja będę miał 
problem. Będę musiał wydawać 
własne pieniądze i tracić własny 
prywatny czas na szukanie spra-
wiedliwości. Dyrektor zabierze mi 
premię, marszałek obejmie mnie 
specjalnym nadzorem. A nawet 
jak wygram po kilku latach sprawę 
w sądzie, to nikt nie przeprosi 
nawet. A po co mi to? Nie lepiej 
wypuszczać na drogi nieprzygoto-
wanych kierowców? Może akurat 
mi lub moim bliskim krzywdy nie 
zrobią. Moim zdaniem odpowiedź 
jest prosta. Nie, lepiej nie wypusz-
czać na drogi nieprzygotowanych 
kierowców. To my egzaminatorzy 
oceniamy kwalifikacje osób egza-
minowanych i to my za prawid-
łowość tej oceny odpowiadamy. 
Nie przed urzędnikiem! Przede 
wszystkim przed społeczeństwem 
i własnym sumieniem. Jeśli boimy 
się prawidłowo, zgodnie z przepi-
sami oceniać zarówno na poziomie 
pozytywnym, jak i negatywnym, to 
znaczy, że pora na zmianę pracy. 
A także, że coś jest nie tak, jak być 
powinno. Czy system jest zły? Nie, 
to nie wina systemu. Żaden system 
się nie sprawdzi, jeśli będą w nim 
funkcjonowały niewłaściwe osoby. 
Traktujmy naszą pracę jako misję 
społeczną, żebyśmy mogli patrzeć 
sobie w oczy i wierzyć w to, co 
robimy. Nie dajmy sobie wmawiać, 
że ważniejsze jest, abyśmy egzami-
nowali po kilkanaście osób dzien-
nie. Pracujmy rzetelnie, nic więcej. 

W kraju na szczęście są również 
ośrodki i ich dyrektorzy, a także 
urzędnicy nadzorujący pracę 
egzaminatorów, którzy rozumieją, 
w jakim celu powołane zostały 
WORD-y i na czym polega praca 
egzaminatora. Życzę wszystkim 
i sobie, abyśmy w takich właśnie, 
normalnych miejscach pracowali 
i realizowali swoje zadania. Pamię-
tajmy jednak, że wiele zależy od 
nas samych. Nawet wielkie zmiany 
wymagają małych czynów. 

Jacek Łęgocki 

To jak ja mam egzaminować? 
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Zawód egzaminatora pociąga za 
sobą konieczność nieustannego 
doszkalania się i podnoszenia 
kwalifikacji. Z jednej strony jest to 
wymóg ustawowy, przypisany do 
tego zawodu, z drugiej sami egzami-
natorzy mają świadomość potrzeby 
dokształcania się w różnych kierun-
kach, zdobywania wiedzy z wielu 
dziedzin, śledzenia nowinek tech-
nicznych czy rozwoju motoryza-
cji oraz nowoczesnych rozwiązań 
z zakresu infrastruktury drogowej.

Aby podążać za aktualnymi 
wymogami rozwoju współczesnej 
cywilizacji, dyrekcje ośrodków egza-
minowania organizowały coroczne 
szkolenia dla egzaminatorów oraz 
innych pracowników, najczęściej w 
trybie wyjazdowym. Były to kilku-
dniowe wyjazdy poza miejscowości, 
w których działały ośrodki WORD, 
gdzie w sprzyjających do tego celu 
warunkach odbywały się wykłady 
i zajęcia, połączone z wypoczynkiem. 

Szkolenia te znacznie posze-
rzały granice już posiadanych wia-
domości, dawały możliwość prak-
tycznego ich wykorzystania. Były 
urozmaicone tematycznie, przed-
stawiały problematykę zagadnień 
w różnorakich ujęciach. Prowadzili 
je wysokiej klasy specjaliści z róż-
nych dziedzin, którzy kładli nacisk 
na profesjonalność wykonywanych 
ćwiczeń, poszerzając w ten spo-
sób zakres praktycznych umiejęt-
ności uczestników. Wysokiej klasy 
sprzęt, bardzo dobra infrastruk-
tura, kompetentni wykładowcy 
oraz komfortowe warunki sprzy-
jały intensywnej nauce. Po szko-
leniu słuchacze mieli możliwość 
wymiany swoich spostrzeżeń, prze-
myśleń i doświadczeń. Wszystkie te 
czynniki bezpośrednio przekładały 
się na ugruntowanie i poszerzenie 
kwalifikacji, a wykorzystanie zdo-
bytego doświadczenia do podnie-
sienia jakości pracy. Wspólny wysi-

łek, a także udział w miejscowych 
atrakcjach turystycznych pozytyw-
nie wpływały na integrację załogi 
naszej firmy.

W roku 2012, Ministerstwo 
Infrastruktury wprowadziło trzy-
dniowe warsztaty dla egzaminato-
rów, składające się z części teore-
tycznej oraz praktycznej. Skutkiem 
tej decyzji, od roku 2013, szkole-
nia zaczęły być realizowane na 
miejscu, czyli w ośrodkach egza-
minowania. Najczęściej było to 
motywowane zmianą programu 
szkolenia, tematyki wykładów 
oraz zajęciami praktycznymi, 
które musiały być przeprowadzone 
zarówno na placu manewrowym 
jak i w ruchu drogowym. Jeśli doło-
żyć do tego wszelkiego rodzaju 
oszczędności wypływające ze 
szkolenia stacjonarnego połączone 
z wynikiem finansowym WORD, 
to okazywało się, że jest to rozwią-
zanie optymalne.

Współpraca między KSE a dyrekcją 
WORD. Współpraca między 
ośrodkami egzaminowania 
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I tak, przez kilka lat z rzędu szko-
lenia egzaminatorów i pracowników 
WORD Bielsko - Biała odbywały się 
w trybie stacjonarnym, czyli w fir-
mie. W tych samych pomieszcze-
niach, na tym samym sprzęcie, na 
tym samym placu manewrowym, 
w tych samych warunkach, co każ-
dego dnia pracy.

Po 4 latach takich szkoleń 
egzaminatorzy powiedzieli dość! 
Naszym zdaniem szkolenia takie 
są monotonne, niewiele wnoszą 
w nasz rozwój i nie tylko nie sprzy-
jają integracji, ale wręcz rodzą ani-

mozje wśród egzaminatorów oraz 
pomiędzy grupami pracowników. 
Należy to zmienić!

Oddział Krajowego Stowarzy-
szenia Egzaminatorów, który działa 
w WORD Bielsko - Biała postanowił 
zadziałać i wyprowadzić egzamina-
torów z marazmu decyzyjnego spo-
wodowanego decyzjami zarówno 
Ministra Infrastruktury jak i dyrekcji 
ośrodka egzaminowania. Posta-
nowiono zorganizować szkolenie 
wyjazdowe, które będzie miało na 
celu, z jednej strony podniesienie 
wiedzy i umiejętności egzaminato-
rów, z drugiej strony ponowne zin-
tegrowanie środowiska. Zaczęły się 
przygotowania.

Ponieważ oddział KSE przy 
WORD Bielsko - Biała nie dyspo-
nował znacznymi środkami finan-
sowymi, aby ograniczyć koszty, zor-
ganizowaliśmy transport, do którego 
wykorzystaliśmy trzy busy dziewię-
ciosobowe. Na pobyt wytypowany 

został ośrodek w przystępnej cenie. 
Jak się później okazało, był to opty-
malny wybór, gdyż byliśmy bardzo 
mobilni a ODR w Kalsku koło Zielo-
nej Góry - gdzie nocowaliśmy - zna-
komicie spełnił nasze oczekiwania. 

I tak, po długiej, wielogodzin-
nej podróży dotarliśmy do Zielonej 
Góry. Najpierw zwiedzanie sta-
rówki, połączone z uczestnictwem 

w cyklicznym lokalnym święcie 
Winobrania, wiążącym się z róż-
nego rodzaju prezentacjami i poka-
zami. Potem udaliśmy się do miej-
scowej Palmiarni, gdzie wśród palm 
i pięknej egzotycznej roślinności 
zjedliśmy kolację. 

W poniedziałek rano, po śnia-
daniu, wyjechaliśmy na szkolenie - 
punkt kulminacyjny naszego wyjazdu 
- do Ośrodka Doskonalenia Techniki 
Jazdy w Tomaszowie. Szkolenie było 
intensywne! Najpierw wykład o tym, 
czego uczono nas przez wiele lat, 
ale zawsze tylko teoretycznie. Niby 
wszystko wiedzieliśmy, ale przypo-
mnienie i uporządkowanie wiedzy 
bardzo się przydało. I wreszcie to, 
czego od wielu lat uczono nas “kredą 
na tablicy“, mogliśmy doświadczyć 
w praktyce! Wsiedliśmy do samo-
chodów i w praktyce poczuliśmy, 
jak zachowuje się pojazd (oraz kie-
rujący) podczas jazdy w sytuacjach 
ekstremalnych. 
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To, czego przez wiele lat 
uczono nas w salach wykłado-
wych, poczuliśmy na własnej skó-
rze. Wielu kolegów przekonało 
się, jak ważne i potrzebne jest 
właściwe ułożenie fotela kierowcy, 
dopasowanie biegu do prędkości 
pojazdu, właściwe ułożenie rąk 
na kierownicy, jak ważną rolę w 
kierowaniu pojazdem samocho-
dowym odgrywa technika i tak-
tyka jazdy. Instruktorzy jazdy, pod 
których czujnym okiem odbywały 
się zajęcia uświadomili nam, jak 
potrzebna jest właściwa technika 

kierowania pojazdami w sytua-
cjach krytycznych oraz pokazali, 
jak w praktyce wykorzystywać 
możliwości pojazdu oraz zamon-
towanych w nim różnego rodzaju 
systemów i usprawnień!

Po dniu pełnym wysiłku i wra-
żeń, na zakończenie miła atrak-
cja: spływ galerą nurtami Odry 
i Obrzycy w sielankowym, urokli-
wym miejscu, w przepięknej scene-
rii zachodzącego słońca, połączony 
z degustacją słodkich winogron, 
serów i win z miejscowych winnic.

Na zakończenie dnia wspólne 
śpiewy przy ognisku.

W dzień wyjazdu z pięknej 
i gościnnej Ziemi Lubuskiej w godzi-
nach rannych zwiedziliśmy MRU 
- niemieckie umocnienia obronne 
w rejonie Międzyrzecza, wybu-
dowane w początkowych latach 
XX wieku, znajdujące się kilkanaście 
metrów pod ziemią. Następnie obej-

rzeliśmy pomnik Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata, wzniesiony w 
Świebodzinie w roku 2010. Po tym 
wszystkim powrót - długa droga do 
domu. Miła pamiątka to słoik miodu 
akacjowego z miejscowych pasiek, 
specjał z okolic Cigacic, miejscowo-
ści położonej nad Odrą, u stóp Zie-
lonej Góry!

Wyjazd był ze wszech miar 
udany! Wszyscy uczestnicy wspo-
minają go z przyjemnością. Efektem 
tego przedsięwzięcia, zorganizowa-
nego przez KSE na wniosek egza-
minatorów, było przede wszyst-

kim praktyczne zastosowanie 
techniki jazdy, ale też niemniej 
ważne aspekty, jak integracja, moż-
liwość wymiany poglądów oraz 
podzielenia się doświadczeniami 
zawodowymi, co w naszym her-
metycznym środowisku jest nie do 
przecenienia.

W wyjeździe uczestniczyli 
dyrektorzy WORD Bielsko - Biała, 
którzy skorzystali z naszego zapro-
szenia. Efekt okazał się nadzwyczaj 
pozytywny!

Pan dyrektor ocenił nasz wyjazd 
jako wartościowy, potrzebny i inte-
grujący środowisko. Dlatego w roku 
następnym pojechaliśmy na szko-
lenie ponownie do Zielonej Góry! 
Tym razem jednak zostało ono 
zorganizowane przez dyrekcję, 
w ramach corocznych szkoleń war-
sztatowych. Nie musieliśmy tym 
razem odpracowywać dni wyjaz-
dowych, ponosić kosztów organi-
zacji, transportu i pobytu w Zielo-
nej Górze. Szkolenie podnoszące 
kwalifikacje zawodowe załogi 
naszej firmy zostało sfinansowane 
z zysków wypracowanych przez 
WORD w ramach świadczenia sto-
sunku pracy. Wszystko odbyło się 
w komfortowych warunkach, sprzy-
jających podnoszeniu umiejętności 
i wiedzy zawodowej oraz integracji 
załogi, przynosząc korzyści firmie 
i pracownikom.

Wyjazd na szkolenie, zain-
spirowany przez egzaminatorów 
z Oddziału KSE w Bielsku - Białęj, 

zorganizowany został przez Marka 
Kordylewicza i Jana Sarneckiego 
z WORD Bielsko – Biała, przy 
współudziale Eligiusza Woźniakow-
skiego, członka KSE Oddział Zielona 
Góra oraz Marty Mądry, instruktora 
techniki jazdy w ODTJ Tomaszowo. 
Podziękowania należą się również 
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NAUKA JAZDY

ADR od A do Z
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Autor: 
Jerzy Tomaszewski

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

Andrzejowi Listowskiemu, dyrekto-
rowi WORD w Bielsku - Białej, który 
wyraził zgodę na nasz wyjazd i udo-
stępnił pojazd służbowy. 

Współpraca w organizacji 
wyjazdu i szkolenia egzami-
natorów pomiędzy WORD 
Bielsko - Biała i WORD Zie-
lona Góra przyniosła bar-
dzo pozytywne rezultaty. 
Egzaminatorzy zatrudnieni 
w ośrodku egzaminowania 
w Bielsku - Białej, poznali 
podobny ośrodek na dru-
gim krańcu Polski, w Zie-
lonej Górze. Zapoznanie 
się z warunkami i organi-
zacją pracy, infrastrukturą 
w ośrodku egzaminowania 
oraz w terenie, wymiana 
doświadczeń z ludźmi pracu-
jącymi w tym samym zawo-
dzie muszą przynieść tylko 
i wyłącznie obopólne korzyści!

Doświadczenia z tych wyjaz-
dów mogą być inspiracją dla innych 
ośrodków egzaminowania w Polsce! 
Współpraca między pracownikami 
i dyrekcją WORD przyniosły bardzo 
dobre rezultaty, które wpłynęły bez-
pośrednio na podniesienie jakości 
wyszkolenia oraz umiejętności nie 
tylko egzaminatorów, ale też pozo-
stałych pracowników WORD!

Pobocznym efektem wyjazdu 
było zaprezentowanie jego uczest-
nikom atrakcji turystycznych Ziemi 
Lubuskiej, niestety mało znanego 

- przynajmniej na Podbeskidziu - 
malowniczego i urokliwego regionu 
naszego kraju. Wielu z kolegów, któ-
rym przypadły do gustu walory Zie-
lonej Góry i Pojezierza Lubuskiego 
postanowiło ponownie, tym razem 
z rodzinami czy znajomymi odwie-
dzić ten region Polski w następnym 
sezonie turystycznym. 

Teraz kolej na pozostałe 
WORD-y w Polsce. Zachęcamy, 

aby skorzystać z naszych doświad-
czeń! Zorganizujcie profesjonalne 
szkolenia, wykorzystujące pojazdy 
i infrastrukturę czy to placu mane-
wrowego, czy ruchu drogowego 
miejscowości innych, niż te w któ-
rych pracujecie na co dzień! Spot-
kajcie się i wymieńcie poglądy 
z ludźmi, którzy pracują i mają 
wieloletnie doświadczenie w tym 
samym fachu, ale pracującymi 
w innym rejonie kraju. Jesteśmy 
pewni, że poglądy i opinie na różne 
aspekty naszego zawodu będą czę-
sto tematem długich dyskusji!

Mamy nadzieję, że podjęcie tego 
wyzwania pozwoli w pełni wykorzy-
stać potencjał tkwiący w waszych 
kadrach pracowniczych. Takie wie-
lokierunkowe wsparcie rozwoju 

w atrakcyjny sposób przyniesie 
korzyści zarówno egzaminatorom 
jak i kandydatom na kierowców.

P.S. Życzymy udanych szkoleń 
wszystkim pracownikom ośrodków 
egzaminowania w Polsce, zorgani-
zowanych przez świadomych swej 
roli dyrektorów oraz wybranych 
specjalistów!

KSE Oddział Bielsko - Biała 
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egzaminator
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
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