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 Nawiązując do artykułu w Gazecie Wyborczej z dnia 20 maja 2013r. pt. „Egzamin 

wytrzymałości” – Rada  Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów pragnie wyrazić 

swoje stanowisko w odniesieniu do niektórych zagadnień tego problemu i wskazać na inne 

przyczyny tej sytuacji. 

 Autorzy artykułu opisując sytuację o przebiegu egzaminów praktycznych, starali się 

wpływać na emocje czytelników. Jednostronnie opisane zdarzenia  z jawną sugestią dla 

czytających i opinią o środowisku egzaminatorskim nie pozostawili żadnej wątpliwości kim  

są ci, którzy weryfikują  umiejętności kandydatów na kierowców. 

 Gazeta Wyborcza osiągnęła swój sukces na rynku informacji przede wszystkim 

rzetelnością  i szybkością przedstawianych wiadomości. 

Czytając tekst artykułu  „Egzamin wytrzymałości” przychodzi na myśl jedno pytanie - jaki 

był cel, czy przesłanie autorów? 

W miarę inteligentny czytelnik szybko odkryje podstęp i odpowiednio oceni zawarte treści, 

tym bardziej, że najpewniej był kiedyś lub będzie egzaminowany na prawo jazdy.  

Wydaje się więc, że podstawowym zadaniem artykułu było podsycenie negatywnych opinii  

i skojarzeń czytelników, wzbudzanie negatywnych odczuć i wprowadzanie potencjalnych 

kandydatów w stan beznadziei i rezygnacji.  

 W treści opisywanego artykułu trudno doszukać się pełnej analizy tematu. 

Jednostronność opinii, eksponowanie wyłącznie negatywnych zdarzeń, powoływanie się na 

fikcyjnych uczestników zdarzeń oraz balansowanie na krawędzi  faktu i domysłu budzi 

uzasadnione podejrzenie  o niejasnych intencjach autorów.  

 Przytaczanie wypowiedzi egzaminatorów bez jakiejkolwiek możliwości weryfikacji 

autentyczności czy tworzenie z premedytacją  zabiegów zmierzających do wywołania litości  

i usprawiedliwienia czynów nagannych z punktu widzenia prawa, wykorzystywanie 

wizerunku pokrzywdzonej przez los kobiety do osiągania zamierzonego efektu 

emocjonalnego – to formy manipulacji informacjami w celu osiągnięcia z góry zamierzonego 

celu, jakim jest dyskredytacja egzaminatora. A gdzie jest analiza umiejętności kandydata  

i przyczyn niepowodzenia na egzaminie? Aż się prosi, by zapytać kandydatów, dlaczego nie 

potrafił wykonać tego czy innego zadania, dlaczego ma problemy z oceną sytuacji w jakiej się 

znalazł, a co za tym idzie konsekwencji tej sytuacji, 

 Jakże łatwo obwiniać ludzi, którzy bardzo często ryzykują  swoim życie w trakcie 

wykonywania pracy, a są przecież już ostatnim ogniwem w procesie uzyskiwania uprawnień  

przyszłego kierowcy. 

 Zasadniczym zadaniem egzaminatora jest weryfikacja podstawowych umiejętności 

kandydata na kierowcę i jego zdolności do samodzielnego udziału w ruchu drogowym. To 

minimum umiejętności jest niezbędne, by młody kierowca mógł samodzielnie zdobywać  

i poszerzać swoje doświadczenie. 
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 Podstawowe znaczenie w procesie kształcenia postaw i umiejętności przyszłych 

kierowców pełni instruktor nauki jazdy. To on,  jako nauczyciel kładzie podwaliny pod 

„jakość” swojego ucznia. Właśnie instruktor ma największy wpływa, na to co dzieje się na 

egzaminie. Jakość pracy instruktora kładzie się bardzo często cieniem na efektywność  

i skuteczność kandydata,  to od jego pracy i umiejętności zależy tak wiele w czasie egzaminu. 

Wykształcenie spostrzegawczości, szybkości interpretacji sytuacji oraz umiejętności 

podejmowania decyzji i jej wykonywania w ruchu drogowym determinuje stan emocjonalny, 

a co za tym idzie, przekłada się to na wynik końcowy egzaminu.  Jaki wpływa na te elementy 

może mieć egzaminator w czasie egzaminu trwającego 30-40 minut? 

 

 Ośrodki Szkolenia Kierowców 

 

 W Polsce podstawowymi jednostkami prowadzącymi szkolenie w zakresie 

uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi  są ośrodki szkolenia 

kierowców.  

To one pełnią główną rolę dotyczącą odpowiedniego przygotowania kandydata  do złożenia 

egzaminu państwowego.  W ośrodkach kandydat przechodzi cały proces przygotowawczy 

wynikający z programów nauczania zawartych w odpowiednich rozporządzeniach Ministra  

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. To od właściciela ośrodka zależy, jaki jest 

poziom nauczania kursantów, a w dużej mierze  zależy od posiadanej bazy i jej wyposażenia 

oraz zatrudnionej w nim kadry nauczającej.  

 Nadzór nad procesem szkolenia w ośrodkach szkolenia sprawuje starosta. Należy 

stwierdzić, ze do czasu wejścia  w życie  ustawy o kierujących pojazdami nadzór  ze strony 

starostów był niedostateczny.  Dopiero w ustawie o kierujących pojazdami, która  obowiązuje 

od 19 stycznia 2013r. określono dokładnie obowiązki starosty w zakresie wykonywania 

nadzoru. Z zapisów ustawy wynika, że nadzór nad szkoleniem powinien być zdecydowanie 

lepszy, co powinno  przełożyć się na jakość szkolenia.  

   

 Zdawalność na prawo jazdy kategorii B 

 

 W 49 Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego zdawalność  na prawo jazdy 

kategorii B, do czasu wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami wynosiła: egzamin 

teoretyczny 78-80%, egzamin praktyczny 34-36%, są to wielkości średnie. W niektórych 

ośrodkach egzaminowania odchylenie na plus minus były lekko większe.   

 Stary system egzaminowania - czyli sprawdzenie umiejętności teoretycznych  

i praktycznych był generalnie krytykowany przez wszystkich: szkolących, egzaminatorów  

i samych  zdających.  

 Należy postawić pytanie dlaczego była tak niska zdawalność na egzaminie 

praktycznym na prawo jazdy  kat. B, bo głównie o tę kat. chodzi? 

 Egzamin praktyczny na kat. B po wejściu w życie ustawy  o kierujących pojazdami nie 

wprowadził nowych wymagań. Zadania a więc  cały program  egzaminu praktycznego dla 

zdających zarówno w starym systemie jak i w nowym był znany i jest znany. Zdający 

przystępując do egzaminu praktycznego, wie jakie zadania będzie wykonywał. 
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 Statystyka  dowodzi, że około 40% osób zdających egzamin praktyczny na kat. B 

zdaje za pierwszym razem. Oznacza to, że około 40% ośrodków szkolenia solidnie 

przygotowuje swoich kursantów  do złożenia egzaminu państwowego. Pozostałe ośrodki  

a zwłaszcza  ich właściciele powinni zadać sobie pytanie, dlaczego ich kursanci mają kłopot 

ze zdaniem egzaminu?  

 Są także inne przyczyny niskiej zdawalności, do których należy zaliczyć cechy 

wrodzone (uzdolnienia). Nie każdego można nauczyć w okresie 30 godzin. Wiele osób 

wymaga znacznie  dłuższej nauki praktycznej a ośrodki tego nie robią, ponieważ walka  

o klienta na rynku jest ostra. Zbyt duża  walka, nadmiar ośrodków szkolenia na danym 

obszarze czyni szkolenie  nieopłacalnym, a co za tym idzie słabą jakością szkolenia i niską 

zdawalność.  

 Sytuacja ta może się pogorszyć po wejściu do branży ludzi korzystających z ustawy  

o deregulacji zawodów. Kryteria dotyczące wymogów dla instruktorów nauki jazdy  

i egzaminatorów znacznie się obniżą a to obniży znacznie poziom szkolenia i egzaminowania. 

Zmniejszenie wymagań dla tych zawodów przełoży się na stan bezpieczeństwa  ruchu na 

polskich drogach. Taki stan rzeczy mieliśmy z początkiem lat dziewięćdziesiątych.  

W rekordowym 1991r. Polska osiągnęła największy poziom „horroru” na drogach, ponieważ 

zginęło blisko 8 tysięcy osób w okresie 12 miesięcy. Należy też przypomnieć, że w tamtym 

czasie  instruktor nauki jazdy nie musiał posiadać wykształcenia średniego, a  egzaminator 

wyższego.  

 

  Egzaminatorzy 

 

 Autorzy artykułu poddali bardzo surowej ocenie sposób prowadzenia egzaminów  

i samych egzaminatorów. Czy ocena musi być  aż tak krytyczna, czy są specjalistami  

w dziedzinie egzaminowania na prawo jazdy? 

 A jakie przygotowanie posiadają egzaminatorzy aby dokonać właściwej oceny 

posiadanych umiejętności kandydata na kierowcę? Przede wszystkim posiadają wykształcenie 

wyższe o różnych specjalnościach, np. prawniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, 

technicznych i innych. Proces uzyskiwania uprawnień do egzaminowania kandydatów na 

kierowców jest stosunkowo złożony, a ich zdobycie wymaga od kandydata wszechstronnego 

przygotowania, obejmującego nie tylko kwestie związane z ruchem drogowym czy 

kierowaniem pojazdem, ale również zagadnienia z psychologii czy metodyki nauczania. 

Egzamin końcowy zdaję się przed komisją państwową Ministra Transportu. Nie oznacza to, 

że każdy kto uzyskał uprawienia  jest idealnym egzaminatorem. Tak jak w każdym zawodzie  

trafiają się osoby o cechach nieodpowiednich. Politykę kadrową prowadzą dyrektorzy WORD 

i to od ich decyzji zależy czy dany egzaminator o cechach negatywnych może pracować dalej. 

 Nie ulega wątpliwości, że egzamin ma prawo jazdy jest pewnym przeżyciem, ale jest 

sprawdzeniem umiejętności a nie wytrzymałości. Emocje, jakie mu towarzyszą są 

porównywalne do innych  sytuacji, które głęboko zapadają w pamięć. Bardzo często stres 

egzaminacyjny potęgowany jest przez fałszywy obraz egzaminu, tworzony przez opinię 

publiczną. 

 Egzamin na prawo jazdy rządzi się określonymi zadaniami zawartymi  

w rozporządzeniach Ministra  Transportu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się  
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o uprawnienia do kierowania pojazdami. Czy są to zasady doskonałe? Z przykrością muszę 

stwierdzić, że Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów wielokrotnie przedkładało uwagi  

i propozycje  rozwiązań które powinny znaleźć swoje miejsce w stosownych przepisach. 

Niech, jako przykład posłużą materiały przesłane do ministerstwa Transportu z narady  

w Zegrzu jesienią 2012r. z udziałem egzaminatorów nadzorujących egzaminowanie  

w WORD. Przesłane materiały pozostały  bez odpowiedzi.  

 Należy stwierdzić, że w procesie tworzenia prawa w Polsce nie uwzględnia się 

słusznych uwag i propozycji ze stowarzyszeń i organizacji zawodowych. 

 Mam nadzieje, że przedstawione przyczyny niskiej zdawalności egzaminu 

praktycznego na prawo jazdy kat. B leżą nie po stronie egzaminatorów ale także po stronie 

słabego przygotowania kandydatów do egzaminu państwowego.  
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