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Na podstawie Prawa prasowego wnosimy o zamieszczenie naszej odpowiedzi na artykuł 

„Egzamin wytrzymałości” 

 

 Od dziennikarza, podobnie jak od innych zawodów, wymaga się dobrego warsztatu. 

Dodatkowo od wykonujących ten zawód wymaga się obiektywizmu, a wiec czegoś co jest 

trudne, ale ludzie, którzy swoim zdaniem kształtują opinię muszą być szczególnie wyczuleni 

na obiektywizm, na prezentowanie zdania wszystkich zainteresowanych stron. Artykuł” 

Egzamin wytrzymałości” zamieszczony w dn. 20 maja 2013 na łamach Gazety Wyborczej 

świadczy wyjątkowo na niekorzyść warsztatu autorów: panów Karola Adamaszek i Jacka 

Brzuszkiewicz. Świadczy o niezrozumieniu istoty procesu egzaminowania kandydatów na 

kierowców, a wręcz o jego całkowitej nieznajomości. Za to we wspaniały sposób grają 

panowie na uczuciach czytelników- wzbudzają panowie litość nad losem pani Krystyny i 

nienawiść do egzaminatorów, za to, że wykonują swój zawód w sposób taki, jak wymagają 

od nas przepisy. Upraszczając: biedna pani Krystyna, mama niepełnosprawnej córki robi w 

pierwszym napotkanym OSK kurs by uzyskać prawo jazdy. Niedobrzy, brzydcy egzaminatorzy 

(czarny charakter artykułu) w sposób skuteczny uniemożliwiają jej to. Wręcz prześladują 

kobietę. Szczytem działania czarnych charakterów jest nieprzyjęcie zaproponowanej łapówki 

i oddanie sprawy do prokuratora. Sfrustrowana pani Krystyna wyraża opinie (cyt.): „Tam jest 

fabryka pieniędzy, ludzi wykańczają fizycznie i finansowo”. Widocznie oprócz zdawania 

egzaminu- duży wysiłek intelektualny, emocjonalny i psychiczny- musiała pani ciężko 

pracować fizycznie na rzecz WORD Lublin. Czyżby kazano tam pani dodatkowo sprzątać lub 

nosić np. kamienie? Wystawianie oceny negatywnej na podstawie demonstrowanych przez 

nią umiejętności na egzaminie oburza autorów. Informacje egzaminatorów, że egzaminy były 

przerywane ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wspominają 

panowie mimochodem z komentarzem, że cytuję „trudno zgadnąć, o co chodzi”. Panowie, 

gdyby w zaistniałych sytuacjach, w samochodzie, który prowadziła pani Krystyna nie było 

interweniującego egzaminatora, to każda z tych sytuacji zakończyłaby się wypadkiem, 

tragedią na drodze skutkującą być może ofiarami śmiertelnymi, lub kolejnymi osobami 

niepełnosprawnymi, nie z powodu losu (urodzenia) lecz spowodowane przez konkretną 

osobę. A co by było z córką pani Krystyny, gdyby to pani powodując wypadek stała się jego 

ofiarą? Tego panowie nie rozpatrują. Wola natomiast podkreślać opinię instruktora jak to 

cyt.: „bardzo pewnie pani jeździ”. Może i pewnie, ale na pewno niezgodnie z przepisami, o 

czym świadczy 11 bezskutecznych „podejść” do egzaminu, u co najmniej kilku 

egzaminatorów (osoby na egzamin egzaminatorzy losują i jest mało prawdopodobne by tą 

panią egzaminował tylko jeden egzaminator). Zamiast zapoznać się choćby pobieżnie z 

zasadami egzaminu, wolicie panowie cytować na poparcie swoich tez anonimowe fora 

internetowe. Dla mnie te anonimowe wpisy,  jako nie dające się zweryfikować nic nie znaczą. 



Nie traktuję ich jako wiarygodne. Gdybym, postępował inaczej, czytając to co anonimy piszą 

na forach o Gazecie Wyborczej nie zniżyłbym się do pisania odpowiedzi na artykuł. 

Powołujecie się panowie na anonimowego instruktora, który opisuje jakimi to 

łapownikami byli (czytaj w domyśle są nadal) egzaminatorzy. Skoro ten instruktor wiedział i 

tolerował przestępstwo, nie zgłosił tego do organów ścigania sam jest przestępcą. Krajowe 

Stowarzyszenie Egzaminatorów ma do panów prośbę: spowodujcie, by ten instruktor zgłosił 

o tym przestępstwie do prokuratury, a my wstawimy się za nim, by nie wyciągano w 

stosunku do niego konsekwencji za jego ukrywanie. Być może byli (i są) wśród nas osoby 

przekupne (łapówkarze), ale my nie chcemy ich wśród nas. Dlatego prosimy o pomoc w 

znalezieniu ich i usunięciu z naszego środowiska. Prosimy zgłaszajcie państwo tego typu 

przypadki do organów ścigania. Jednocześnie zwracamy uwagę, że uczciwa większość z nas 

będzie zgłaszać do prokuratora próby przekupstwa, tak jak to miało miejsce w stosunku do 

pani Krystyny. W tym przypadku to ona popełniła przestępstwo. 

Macie panowie uwagi do zachowania się egzaminatorów w czasie egzaminu. Ten 

dużo mówi, ten mruczy, ten nic nie mówi itd. Egzaminator jest do oceny osoby zdającej, a nie 

od towarzyskich rozmów. Takie rozmowy mogą mieć swoje konsekwencje w ocenie, gdy 

osoba zdająca pochłonięta rozmową nie będzie uważała na to co się dzieje na drodze. Co 

wtedy? Pewnie będzie kolejny materiał na artykuł, jak to czarne charaktery zagadują ludzi 

tak długo, aż ta popełni błąd. Znów będzie „fabryka pieniędzy” itd. 

Piszecie panowie o „kastach” milicyjno-partyjnych, rodzinno-samorządowych. Od 

kasty do skojarzeń o mafii niedaleko i chyba o to wam chodziło: dojechać egzaminatorom i 

oczernić ich jeszcze bardziej. Niech będą jeszcze bardziej czarnymi charakterami. Aż dziwnym 

się wydaje, że nie nazywacie nas komuchami- takie to modne, gdy chce się kogoś upodlić. 

Dla nas Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów nie jest ważne kto kim był i jaki 

wykonywał zawód w swoim życiu. W momencie gdy wykonuje zawód egzaminatora ma go 

charakteryzować wysoki profesjonalizm, kultura osobista, umiejętność pracy z ludźmi, 

poczucie sprawiedliwości itd. (odsyłamy panów do naszych publikacji gdzie możecie 

przeczytać więcej o cechach egzaminatora). Czy wszyscy są kryształowi? Na pewno nie, 

niestety. Szacujemy, że ok. 10% czynnych egzaminatorów nigdy nie powinno pracować w 

tym zawodzie. Dlatego prosimy, pomóżcie nam państwo usunąć ich ze środowiska. 

Ustawodawca dał Wam możliwość składania skarg zarówno na przebieg egzaminu, jak i na 

zachowanie egzaminatora. Politykę kadrową prowadzą dyrektorzy WORD i to od ich wiedzy 

zależy czy taki egzaminator będzie dalej pracował i dawał negatywną opinię o środowisku. 

Ustawodawca dał też możliwość wystąpienia osobie zdającej o udział w egzaminie 

przedstawiciela Marszałka Województwa. Skoro pani Krystyna czuła się tak mocno 

pokrzywdzona przez egzaminatorów w czasie egzaminów, mogła z takim wnioskiem 

wystąpić- to nic nie kosztuje, a przedstawiciel Marszałka jest w tym przypadku bezstronnym 

obserwatorem z określonymi prawami. 

 Na pytanie pani Krystyny : „dlaczego nie mogę zdać” odpowiedz może być tylko 

jedna: zademonstrowane przez panią na egzaminach umiejętności pokazują, że stanowi pani 

zagrożenie w ruchu drogowym i nie może pani samodzielnie kierować pojazdem. 



 Panowie autorzy, pomieszaliście w artykule dwie rzeczy: trudną sytuację życiową pani 

Krystyny (współczujemy jej całym sercem), z niemożliwością zdania przez nią egzaminu na 

prawo jazdy. Obie te rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego i nie wolno ich łączyć by 

wpływać na wynik egzaminu. Kiedyś zdając na studia niektórzy dostawali „punkty za 

pochodzenie”, ale na egzaminach na studiach liczyła się już tylko wiedza i umiejętności. Tak 

samo jest na egzaminie na prawo jazdy. 

 I jeszcze jedna uwaga: przejechanemu przez samochód obojętna jest sytuacja 

rodzinna kierowcy. A nam wszystkim chyba zależy na tym, by tych przejechanych było jak 

najmniej.       


