
 1 

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO. 

 

W nawiązaniu do artykułu prasowego dotyczącego przebiegu egzaminów na 

prawo jazdy (GW z dnia z dnia 20maja br.) Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia 

Egzaminatorów pragnie wyrazić swoje stanowisko w odniesieniu do niektórych zagadnień.  

 

Zagadnienie pierwsze: brak obiektywizmu oceny. „…Co się tak durniu cieszysz wyjedziemy 

na miasto, to ci mina zrzednie….” 

 

Naszym zdaniem ta opinia jest nieuzasadniona ani od strony formalnej ani od 

strony faktycznej.  

Od strony formalnej, egzaminator jest obowiązany przestrzegać ściśle określonych zasad 

prawnych zawartych w: 

1) w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 roku 

Nr 30, poz. 151) oraz 

2) w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 

lipca 2012 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 

egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach(Dz. U. 

z 2012 roku Nr 169, poz. 995). 

Od strony faktycznej egzaminator jest obiektywnym obserwatorem umiejętności 

prezentowanych przez osobę zdającą egzamin. Podczas realizacji zadań na placu 

manewrowym egzaminator zajmuje pozycję obok pojazdu egzaminacyjnego i tylko stwierdza 

stan faktyczny. Każdy przypadek nieprawidłowego wykonania zadania (np.: najazd na linię 

czy na pachołek) jest niezwykle prosty do stwierdzenia. Te fakty są widoczne zarówno dla 

egzaminatora jak i dla osoby zdającej egzamin. Zatem zarzucanie egzaminatorowi, że oblewa 

jest nieporozumieniem i niczym nie uzasadnione, bowiem będąc poza pojazdem nie ma (i nie 

może mieć) żadnego wpływu na sposób realizacji zadań egzaminacyjnych. Podobna sytuacja 

ma miejsce w drugiej części egzaminu tj. w ruchu drogowym, gdzie egzaminator będąc 

w pojeździe podaje głosem kolejne zadania (manewry) do wykonania. Zachowanie milczenia 

jest ogólnie przyjętym standardem w zachowaniu egzaminatora gdyż jest on wyłącznie 

obserwatorem zachowania osoby zdającej egzamin. W przypadkach nagłej konieczności 

obowiązkiem egzaminatora jest podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wokół pojazdu egzaminacyjnego. 

Każda osoba zdająca egzamin jeśli jest niezadowolona z uzyskanej oceny posiada 

możliwość zgłaszania skarg i zastrzeżeń w razie niezgodności przebiegu egzaminu 

z obowiązującymi przepisami. Od stycznia 2006 roku przebieg egzaminu (tzn. głos i obraz) 

jest rejestrowany na nośnikach magnetycznych. Jeśli istnieje wątpliwość co do zasadności i 

obiektywności oceny można doprowadzić do sprawdzenia zapisanego egzaminu. Skargi lub 

zastrzeżenia składa się na piśmie do marszałka województwa za pośrednictwem dyrektora 

wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w terminie czternastu dni od daty 

przeprowadzenia egzaminu. Każdy pisemnie zgłoszony przypadek jest szczegółowo 

rozpatrywany. Podczas egzaminu praktycznego, na życzenie osoby egzaminowanej, oprócz 

egzaminatora, może uczestniczyć instruktor prowadzący, egzaminator nadzorujący lub 

przedstawiciel marszałka. W świetle powyższego, próba zarzucenia egzaminatorowi braku 

obiektywizmu jest stwierdzeniem co najmniej przewrotnym.  

Uważamy, że w środkach masowego przekazu nie można dzielić ludzi na dobrych 

i złych tylko z racji wykonywanego zawodu instruktora czy egzaminatora. W ten sposób 

krzywdzi się prawdziwych fachowców, którzy swój zawód wykonują profesjonalnie i są 

uznanymi autorytetami, niezależnie od tego czy są instruktorem czy egzaminatorem. 
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Zagadnienie drugie „….im więcej oblanych, tym więcej kasy.....”, 

 

Formułowanie tego rodzaju zarzutów, opinii itp. w odniesieniu do egzaminatora 

jest również pozbawione jakichkolwiek przesłanek. Egzaminator jest wynagradzany wg 

jednolitego systemu ogólnokrajowego i ma stałą miesięczną pensję. Wysokość tego 

wynagrodzenia nie zależy ani od ilości osób egzaminowanych, ani też od orzekanych 

wyników.  

Nawiązując do opisanych w artykule wielokrotności zdawanych egzaminów, to 

Rada Główna KSE uprzejmie wyjaśnia, że za poziom wyszkolenia osoby zdającej egzamin 

oraz za realizację programu nauczania na kursie nauki jazdy odpowiedzialny jest instruktor 

i ośrodek szkolenia kierowców. Na skutek zapowiadanych od połowy stycznia 2013 r. zmian 

w procesie egzaminu teoretycznego i praktycznego, wiele osób postanowiło „ukończyć” 

kursy nauki jazdy i zdać przynajmniej egzamin teoretyczny jeszcze przed 19 stycznia 2013 r. 

Od listopada 2012 roku do połowy stycznia 2013 r. wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego 

obsługiwały wręcz nienotowane wcześniej ilości osób zdających egzaminy teoretyczne. 

Ośrodki szkolenia ochoczo przyjmowały szerokie rzesze chętnych lecz dysponując 

określonymi „mocami przerobowymi”, cały proces szkolenia ucierpiał na jakości. Poziom 

wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów ruchu drogowego i kierowania pojazdem nie 

zawsze był odpowiedni i zgodny z oczekiwaniami. Ponadto zmiana zasad egzaminowania na 

egzaminie praktycznym ujawniła w sposób bardzo bezpośredni jak nieskuteczny był system 

szkolenia kierowców w zakresie przekazu wiedzy teoretycznej. Nauka przepisów polegała 

między innymi na pamięciowym opanowaniu pytań i odpowiedzi egzaminacyjnych. Stąd 

zdawalność na egzaminie teoretycznym sięgała blisko 85%. Absolwenci „przyspieszonych 

kursów nauki jazdy” osiągnęli pierwszy etap edukacji – wynik pozytywny egzaminu 

teoretycznego. Egzaminy praktyczne kończą się z wynikiem pozytywnym w przypadku gdy 

osoby prezentują odpowiednio wysoki poziom kierowania pojazdem i praktycznej znajomości 

przepisów ruchu drogowego. I ten etap edukacji nie jest już tak prosty do opanowania jak 

nauka testowych pytań i odpowiedzi. Do dzisiaj wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego 

obsługują osoby po „przyspieszonych kursach nauki jazdy” i osoby te prezentują braki 

w wiedzy i umiejętnościach. Można to łatwo zaobserwować ze statystyk. Osoby, które 

ukończyły kursy nauki jazdy w ośrodkach szkolenia o wysokich wskaźnikach zdawalności 

dawno odebrały już prawa jazdy, a absolwenci ośrodków szkolenia o niższych wskaźnikach 

zdawalności jeszcze muszą uzupełniać braki w wyszkoleniu. Stąd próba wywierania 

medialnej presji na egzaminatorach kamuflująca niedostatki działalności niektórych 

instruktorów i ośrodków szkolenia.  

Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów stanowczo podkreśla, 

że egzaminator w działalności zawodowej spełnia ważna misję – przyczynia się do 

kształtowania poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego przez sprawdzanie kwalifikacji 

kandydatów na kierowców. W interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego jest, aby 

ruch ten był bezpieczny i aby poziom bezpieczeństwa nie obniżał się, lecz wzrastał. Jeśli 

w obszar ruchu drogowego przybywają nowi kierowcy, to zarówno w interesie tych nowych 

jak i doświadczonych uczestników ruchu drogowego jest, aby nowi uczestnicy posiadali 

niezbędne minimum wiedzy i umiejętności do bezpiecznego i zgodnego z przepisami 

poruszania się pojazdami. 

Nawiązując do zmian wprowadzonych przez resort transportu z przykrością 

informujemy, że wielokrotnie środowisko egzaminatorów zwracało uwagę na konieczność 

uzupełnienia i skorygowania nowego stanu prawnego, który obowiązuje od początku 2013 

roku. Jesienią 2012 roku w Zegrzu z inicjatywy Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów 

została zorganizowana narada z udziałem egzaminatorów nadzorujących, na której zostały 

szczegółowo określone propozycje zmian do nowych regulacji prawnych dotyczących 
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procesu egzaminowania. Na naradę został imiennie zaproszony pan Andrzej Bogdanowicz – 

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego – niestety ani on, ani żaden z pracowników 

ministerstwa nie pojawił się na tym spotkaniu. Pisemne wnioski i uwagi z tej narady zostały 

przekazane Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Wynik pracy 

wyselekcjonowanych specjalistów nie został uwzględniony w tworzeniu prawa, a nasze 

wnioski i uwagi do oczywistych błędów utknęły w biurkach ministerstwa. Podczas zmiany 

zasad przeprowadzania egzaminu teoretycznego doszło do braku koordynacji działań ze 

strony resortu odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Fakt 

ten spowodował wręcz wrzenie opinii publicznej. Doprowadzenie do funkcjonowania na 

rynku dwóch podmiotów, które rywalizując ze sobą o kasę doprowadziły do chaosu 

i dezorientacji obywateli i podmiotów państwowych stanowi kompromitację resortu 

transportu. Jak wielkie powstało z tego tytułu zamieszanie świadczy fakt, iż warszawska 

prokuratura podjęła stosowne działania wyjaśniające. 

 

Zagadnienie trzecie „….WORD – y to fabryka pieniędzy.…” 

 

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego powstały w wyniku stwierdzanych 

różnego rodzaju nieprawidłowości w systemie egzaminowania obowiązującym do końca 

1991 roku. Wtedy ośrodki szkolenia organizowały egzaminy, egzaminatorzy zajmowali 

miejsce na tylnym siedzeniu, a instruktorzy na prawym przednim fotelu w pojeździe 

egzaminacyjnym. Niestety, przypadki wykorzystywania przez instruktorów swojej pozycji 

w pojeździe, do prowadzenia działań w kierunku nieobiektywnego przebiegu egzaminu na 

prawo jazdy nie należały do rzadkości. Ośrodki szkolenia nie zawsze posiadały odpowiednią 

infrastrukturę do egzaminowania, często zdarzały się przypadki błędnie przygotowywanej 

dokumentacji, niskiego poziomu stanu technicznego pojazdów przeznaczonych do 

egzaminowania oraz braku odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej w poszczególnych 

miejscowościach, do obiektywnej realizacji programu egzaminu na prawo jazdy.  

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego zapewniają nadal wstępną i poprawną 

weryfikację dokumentów kandydatów na kierowcę, wysoki poziom świadczonych usług 

w zakresie przeprowadzania egzaminów teoretycznych, wysoki poziom stanu technicznego 

pojazdów egzaminacyjnych, obiektywność kryteriów ocen, dysponowanie dla wszystkich 

zdających stałym i powtarzalnym dla wszystkich stopniem trudności wykonywanych zadań 

(manewrów) egzaminacyjnych (tj. uniwersalnym placem manewrowym, odpowiednią 

infrastrukturą komunikacyjną ruchu drogowego).Te fakty służą do obiektywnej, dla każdego 

zdającego, realizacji programu egzaminu na prawo jazdy. Są to atuty, które trudno 

kwestionować. Ponadto realizują inne ważne (określone ustawowo)zadania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 


