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dr inż. Władysław Drozd                             Zielona Góra, 15.10.2015r.  

 

Egzaminy na prawo jazdy – patologiczne uwarunkowania 

Gdzie szukać przyczyny narastającej patologii w obowiązującym w Polsce systemie 

uzyskiwania prawa jazdy? Takie pytanie zadaje sobie coraz więcej Polaków. Doskonałym 

potwierdzeniem tego procesu jest wzrastająca liczba publikacji poświęconych tej sytuacji.  

Wskazywanie na patologię dotyczy najczęściej finalnej części zdobywania prawa 

jazdy, a mianowicie egzaminu. Zagadnienie to jest jednak bardziej skomplikowane, 

wielopoziomowe, a często wynika z podjętych decyzji politycznych.  

Problemy narastały wraz ze zmianą statusu prawnego Wojewódzkich Ośrodków 

Ruchu Drogowego (WORD). Z chwilą tworzenia się WORD-ów, tj. w latach 1997/98 ośrodki 

egzaminowania określone zostały jako Państwowa Osoba Prawna. W roku 2001 sejm zmienił 

status ośrodków na Samorządową Osobę Prawną, pozostawiając jednocześnie nadzór nad 

egzaminatorami administracji rządowej reprezentowanej przez wojewodów.  

W roku 2006 sejm dokonał następnej zmiany, przekazując całkowity nadzór nad WORD-ami 

Urzędom Marszałkowskim (UM). W ten sposób UM-ski nadzoruje działalność WORD-ów  

w zakresie gospodarczo-finansowym, organizacji egzaminów oraz egzaminatorów.  

 

I. Status prawny WORD 

Obecna sytuacja prawna ośrodków stała się przyczyną wzrostu negatywnych opinii  

o działalności WORD-ów. Jedną z przyczyn takiej sytuacji było, ale i jest obniżenie poziomu 

w nadzorze nad egzaminami przez nieprzygotowane do tych zadań Urzędy Marszałkowskie 

(brak kadry, różnorodność opinii w tych samych sytuacjach drogowych czy różnorodność 

zasad postępowania w  sprawach osobowych egzaminatorów itp.).  

Drugą przyczyną rzutującą na działalność ośrodków egzaminowania, wynikającą  

ze statusu WORD-ów jest nadmierne zcentralizowanie decyzyjne, tak co do działań 

organizacyjnych egzaminów, działalności gospodarczej, jak i spraw osobowych 

egzaminatorów.  
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W sukurs wyżej wymienionych działań nastąpiło bardzo groźne zjawisko – nadmierne 

upolitycznianie. Upolitycznianie to prowadzi do deprywacji obowiązujących mechanizmów 

czy zasad postępowania, skutkując jednocześnie na: 

- nadmierny – nie zawsze uzasadniony wzrost zatrudnienia, 

- wiele nieprawidłowości w zasadach gospodarowania środkami finansowymi, 

wynikającymi między innymi z powiązań finansowych UM i WORD-ów, 

- samowolę w gospodarowaniu wolnymi środkami finansowymi, na co już wcześniej 

wskazywał NIK. 

Sytuacja to rodziła,  nadal rodzi odczucie, że WORD-y poszukują środków. Sposobem 

na takie pozyskiwanie jest niespójny system ich finansowania, co przekłada się na obiegowe 

stwierdzenie, że „im więcej oblewamy, tym więcej zarabiamy” (co też jest i faktem – blisko 

70% przychodów stanowią egzaminy poprawkowe).  

Jedną z decyzji politycznych, która zrodziła poważne, ale niestety negatywne skutki 

była możliwość przeprowadzania egzaminów w miastach powiatowych. Decyzja sejmu ww. 

sprawie miała być między innymi „przykrywką” na narastające niezadowolenie  

z funkcjonowania ośrodków egzaminowania. Wiele z tych powiatów nie spełnia wymogów 

wynikających z podstawowych zasad prawnych (ustaw, instrukcji egzaminowania) czy 

zdrowego rozsądku. Z przyczyn bardzo prozaicznych – braku odpowiedniej infrastruktury czy 

też odpowiedniego natężenia ruchu.  

Kosztem zmniejszenia narzekań na „ośrodki egzaminowania” obniżono automatycznie 

tak słaby poziom szkolenia i egzaminowania.  

 

II. Egzaminy i egzaminatorzy  

Drugą grupą zagadnień, najbardziej krytykowaną w odbiorze społecznym są egzaminy 

kandydatów na kierowców, a w szczególności egzaminy praktyczne.  

W tym przypadku zdecydowana większość zagadnień, mających wpływ na taką ocenę 

leży po stronie „Ministerstwa”. To w Ministerstwie są tworzone dokumenty wyjściowe do 

realizacji egzaminów. Egzaminatorzy jedynie są zobowiązani do ich realizacji.  
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To w Ministerstwie są tworzone przepisy wykonawcze, takie jak:  

• zasady oceny egzaminów; 

• instrukcje przebiegu egzaminów, obowiązujące kryteria; 

• zasady powoływania egzaminatorów, ich szkolenia; 

• zasady skreślania z listy egzaminatorów itp.  

 

 Egzamin to nie tylko rozstrzygnięcie wyniku, ale co najważniejsze – świadomość 

obiektywnej i uczciwej oceny wiedzy w zakresie kierowania pojazdem.  

Egzamin powinien zdającemu umożliwić dokonanie samooceny popełnianych błędów, 

ich gradacji i wynikającej z powyższego, odpowiedzialności. Ponadto powinien zapewnić 

walory dydaktyczno-poznawcze i obiektywizm w ocenie przebiegu egzaminu oraz 

zminimalizować sytuacje konfliktogenne. Egzaminatorowi natomiast powinien zapewnić 

suwerenność i obiektywizm w podejmowaniu decyzji, możliwość kreowania sylwetki 

kierowcy, czy też uwrażliwić zdających na „wagę” popełnionych błędów. Obecny system 

tzw. „podwójnego błędu” nie tylko nie spełnia tych wymogów i oczekiwań, ale ze względu na 

swe założenie jest destrukcyjny, nieobiektywny, bez możliwości wpływu na sylwetkę 

przyszłego kierowcy.  

Czy można akceptować obowiązujące przepisy oceny egzaminu, które zmuszają 

egzaminatora do podjęcia decyzji niezgodnej z rzeczywistym stanem przygotowania osoby 

zdającej, oceny sprzecznej z wiedzą i sumieniem egzaminatora. 

Przykład pierwszy, osoba która nigdy nie powinna zdać egzaminu ze względu na ilość 

popełnionych błędów zdaje go, tylko dlatego bo nie dopełnione zostało kryterium 

dwukrotności tego samego błędu.  

Przykład drugi, dwa przypadkowe zgaśnięcia silnika na wzniesieniu, są przyczyna 

oceny negatywnej mimo, że dalsza jazda była bezbłędna. Czy w tym przypadku nie jest to 

wydanie wyroku zanim zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe? 

Ocena przebiegu egzaminu powinna być procesem wartościowania zaistniałych 

błędów, wykroczeń czy zachowań w sytuacjach drogowych w kontekście nadrzędnego celu, 

jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Osiągnięcie takiego celu wymaga  
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od egzaminatora umiejętności wyspecyfikowania błędów i ich zhierarchizowania, wówczas 

dopiero podjęcia adekwatnej decyzji.  

Kolejnym problemem w procesie egzaminowania jest rozbudowana instrukcja samego 

egzaminowania z nadmiernym uszczegółowieniem, represyjnością (po prostu „przerost formy 

nad treścią”), a jednocześnie brak ogólnych, ale obowiązujących definicji tych zapisów (np. 

zagrożenie bezpośrednie, zgodność z zasadami techniki jazdy).   

Bardzo ważnym zagadnieniem jest brak niezawisłości w podejmowaniu decyzji  

w czasie egzaminu (w wielu krajach EU niezawisłość jest zagwarantowana prawnie). 

Obowiązujące procedury egzaminacyjne nie gwarantują nawet pełnej suwerenności 

egzaminatorowi.  

Duże znaczenie ma poprawność przebiegu egzaminu, jak i rzetelność, wiarygodność 

ocen na sposób przygotowania kandydatów na egzaminatorów. Obowiązujący system 

szkolenia w poszczególnych ośrodkach egzaminowania obarczony jest wielością różniących 

się poglądów czy stanowisk na podejmowane decyzje. Brak jest procedury zapewniającej dla 

wszystkich jednolite zasady postępowania w kraju, interpretacji przepisów, zdarzeń czy 

sytuacji (szkolenia „centralne” obowiązują w większości krajów).  

Na to wszystko odkłada się inny aspekt pozbywania uprawnień egzaminatora – 

egzaminatora „czynnego”, jak i „biernego” (emeryta, rencista). 

Egzaminator „czynny” narażony jest bardzo często na represyjne formy nacisku, 

formy którym sprzyja obowiązujące prawo administracyjne. Egzaminatora – emeryta to samo 

prawo administracyjne skreśla z listy egzaminatorów, czyli pozbawia go zawodu – nie 

przenosi w stan spoczynku (pytanie, kto ma prawo zabrać mi zawód? To tak, jakby mi 

zabrano tytuł inżyniera czy doktora).  

W tym wszystkim największą nieprawidłowością jest brak upodmiotowienia 

egzaminatora. Egzaminator stał się wyrobnikiem, który ma zarabiać pieniądze. Jeszcze 

niedawno zawód ten można było uznać za prestiżowy, a jednocześnie ekskluzywny. Dziś 

pozostało tylko wspomnienie.  
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Podsumowanie  

 Zasygnalizowana problematyka, dotycząca WORD-ów, egzaminów oraz 

egzaminatorów to konglomerat wielu problemów, prawie wszystkie z nich mają wpływ  

na bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

W celu uzyskania wpływu na poprawę bezpieczeństwa na drogach za przyczyną 

szkolenia i egzaminowania, konieczna jest analiza przedstawionych powyżej 

nieprawidłowości, podjęcie wyważonych, ale przemyślanych i prawidłowych decyzji.  

Wiele z tych zagadnień wymaga czasu, odpowiednich procedur prowadzących  

do poprawy sytuacji. Są jednak obszary problemów, które można zrealizować od zaraz, które 

przyniosą w dużym stopniu oczekiwaną normalność. Wystarczy tylko zmienić system oceny 

egzaminów, z uporem kreowany przez Ministerstwo – system „podwójnego błędu” na system 

„punktowy”, uwzględniający zarówno hierarchię, jak i gradację błędów z korzyścią dla 

zdających egzaminy, likwidujący sytuacje konfliktogenne.  

Można zadać pytanie, dlaczego tego się nie robi? Przyczyny są proste. Egzaminatorom 

obecny system odpowiada – łatwiej czyhać na błędy niż oceniać faktyczne przygotowania 

kandydatów do samodzielnego poruszania się po drogach. WORD-om też ten system jest „na 

rękę”, „im więcej obleję, tym więcej zarobimy”.  

 

W załączeniu zarys Metodyki Punktowej Egzaminu Praktycznego (MPEP): 

1. Wstęp do metodyki: 

Przedstawione powyżej mankamenty w obecnym systemie egzaminowania, zmuszają 

do poszukiwania nowych bardziej obiektywnych i komplementarnych systemów 

oceny egzaminu praktycznego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom proponuję 

nowelizację obecnego systemu. W proponowanym systemie egzaminator stwierdza 

zaistniałe nieprawidłowości, przeprowadza ich klasyfikację i w oparciu o przyjętą 

zróżnicowaną skalę, informuje zainteresowanego o ilości uzyskanych punktów,  

a w konsekwencji o wyniku egzaminu.  

Mając na uwadze powyższe w proponowanym systemie oceny istotnym aspektem jest 

hierarchizacja zaistniałych nieprawidłowości w czasie egzaminu (błędów) oraz trafne 
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ich opisanie i przyporządkowanie do właściwej grupy błędów. Nadrzędnym kryterium 

jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz te czynniki, które mają znaczący wpływ 

na to bezpieczeństwo, np. brak upewnienia się, brak lub mylne sygnalizowanie swego 

zamiaru, brak zdolności do przewidywanych następstw, brak zachowania ostrożności, 

brak reakcji na znaki i sygnały czy zachowania innych użytkowników.  

Poniżej przedstawiamy przykładową gradację błędów i przypisane im punkty. 

2. Gradacja błędów i wykroczeń – oraz ich wartości punktowe: 

a) błąd groźny – zagrożenie bg – 18 pkt, 

b) błąd dyskwalifikujący bd - 18 pkt, 

c) błąd bardzo ważny (podst.) bp – 9 (6) pkt, 

d) błąd umiarkowany bu – 3 pkt, 

e) uchybienie (błąd mały) bm – 2 pkt. 

3. Zasady metody punktowej:  

a) O wyniku egzaminu decyduje liczba punktów uzyskanych w czasie egzaminu. 

b) Każdy błąd ma przypisaną liczbę punktów.  

c) Wynik egzaminu jest negatywny, jeżeli suma punktów jest większa lub równa 

sumie liczbowych wag błędów określanej jako ∑≥SG≥18 pkt. 

d) Egzamin z wynikiem negatywnym jest przerywany, jeżeli wystąpią błędy groźne 

lub dyskwalifikujące (bg i bd) (w obecnym systemie prawnym). 

e) Zadanie, manewr lub czynność może być zaliczona warunkowo z uwzględnieniem 

punktów wynikających z błędu umiarkowanego (bu) lub uchybienia (bm).  

f) Egzamin na placu manewrowym stanowi integralną część w zakresie stosowanych 

zasad z egzaminem kontynuowanym w ruchu drogowym. 

g) Niezaliczone zadanie traktowane jest jako błąd bardzo ważny (podstawowy) bp. 
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