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Streszczenie

Gospodarka rynkowa wymaga od człowieka dorosłego dużej aktywności zawo
dowej, umiejętności wykonywania zadań w warunkach konkurencji, posługiwa
nia się nowoczesną techniką i technologią, gotowości do przeprofilowania się w 
ramach jednego zawodu oraz przekwalifikowania. Warunki te wymuszają two
rzenie nowych systemów i programów kształcenia oraz doskonalenia, pozwala
jących osiągnąć kwalifikacje zgodnie z wymogami rynku pracy. System taki 
powinien charakteryzować się indywidualizacją kształcenia, dostępnością do 
wiedzy oraz elastycznością i efektywnością.

TRANSFORM ATIONS IN TH E PROCESS OF EDUCATION, TRAINING 
AND IM PRO V EM EN T O F EXAM INERS IN POLAND IN TH E LIG H T 
O F SELECTED  EUROPEAN COUNTRIES

Summary

Market economy requires from adult significant vocational activity, ability to 
perform different tasks in competitive environment, using modern techniques 
and technology, being ready to change vocational profile and qualifications. 
These conditions require creating new systems and education programs in order 
to acquire appropriate qualifications according to the labour market require
ments. Such system should be characterised by educational individualisation, ac
cess to knowledge, flexibility and efficiency.

Gospodarka rynkowa wymaga od człowieka dorosłego dużej aktywności za
wodowej, umiejętności wykonywania zadań w warunkach konkurencji, posługiwa
nia się now oczesną techniką i technologią, gotowości do przeprofilowania się 
w ramach jednego zawodu oraz przekwalifikowania. W arunki te w ym uszają two
rzenie nowych systemów i programów kształcenia oraz doskonalenia, pozwalają
cych osiągnąć kwalifikacje zgodnie z wymogami rynku pracy. System taki powi
nien charakteryzować się indywidualizacją kształcenia, dostępnością do wiedzy 
oraz elastycznością i efektywnością.
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Troska o jakość pracy jako warunek rozwoju indywidualnego i zespołowego

Bezsprzecznie jed n ą  z najważniejszych tendencji we współczesnej edukacji, w tym 
również edukacji dorosłych jest nastawienie się na jakość. Istnieje wiele opracowań 
poświęconych zagadnieniu jakości i definiujących to pojęcie. D la potrzeb niniej
szych rozważań przyjęto za E. Kędracką-Feldman, że „jakość to sposób myślenia, 
który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań” 1. 
Filozofia jakości zakłada, że jakość dotyczy nie tylko jakości efektów wykonywa
nych usług, ale i całego procesu dochodzenia do określonych celów. W  tak przyję
tym rozumieniu jakość utożsamiana jest z pozytywnymi zmianami ilościowymi 
bądź jakościow ym i w warunkującymi wysoki poziom usług edukacyjnych. Rozwi
jając pow yższy tok myślenia m ożna wskazać na fakt, że rozwój jakości powinien 
być działaniem  systematycznym prowadzącym do rozwoju na poziomie instytucji, 
kadry kształcącej, jak  i jednostek w zakresie określania celów, planowania, kultury 
i klimatu, kierowania i organizacji, procesów nauczania i uczenia się” . Podobnie 
problem jest postrzegany przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. 
„W ysoki poziom  wiedzy, fachowości i umiejętności jest uważany za najbardziej 
podstawowy warunek czynnego obywatelstwa, możliwości zatrudnienia i aktywno
ści społecznej”2. M ożna powiedzieć, że jakość stała się pierwszym, najważniejszym 
priorytetem . Jednakże istota rozumienia koncentruje się na procesie jej osiągania, 
a nie na wyłącznej analizie stanu końcowego3. W szelkie refleksje zdominowane 
zostały przekonaniem , „że nie da się osiągnąć celów produkcji, nie poświęcając 
uwagi procesom  wiodącym do tych celów. Trzeba nieustannie ulepszać procesy, by 
móc nieustannie ulepszać produkty”4.

Jakość w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców może być 
zapewniona między innymi poprzez5 rozwój jakości pracy ośrodków egzam inowa
nia i rozwój zawodowy egzaminatorów. Ogłoszona w czerwcu ustawa -  Prawo 
o ruchu drogowym zobowiązuje kandydata na egzaminatora do ukończenia kursu 
kwalifikacyjnego w jednostce upoważnionej przez ministra właściwego ds. trans
portu. Zobowiązuje ponadto egzaminatora do rozwijania swojej wiedzy zawodowej

1 E. Kędracka-Feldman, Jakość w szkolnictwie zawodowym, Warszawa 1999,
s. 23.

2 European Report on the Quality of School Education, 2001, s. 5, za: D. Eisner, 
Założenia teoretyczne planowania rozwoju placówki oświatowej, w: Jak planować 
rozwój placówki oświatowej? Teoria i praktyka, red. D. Elsner, Radom 2001, s. 34.

3 1. Nowosad, Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły, IBE, Warszawa 
2003, s. 129-138.

4 Por. J. J. Bonstingl, Szkoły jakości. Wprowadzenie do Total Quality Mangament 
w edukacji, Warszawa 1995, s. 29.

5 I. Leśnikowska-Matusiak, Opracowanie systemu doskonalenia kwalifikacji 
instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów oraz prowadzenia szkoleń, Warszawa 2001, 
materiał niepublikowany.
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i podnoszenia kwalifikacji a także do uczestnictwa w corocznym szkoleniu egzam i
natorów organizowanym  przez Dyrektora W ojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo
wego6. M inister właściwy ds. transportu, tj. M inister Infrastruktury (wg stanu 
z roku 2004) w wydanym rozporządzeniu określił program nauczania kandydatów 
na egzaminatorów. Nie określił natomiast żadnych zasad odnośnie dokształcania 
i doskonalenia grupy zawodowej egzaminatorów.

Problem  nienależytej edukacji egzaminatorów w zakresie bezpieczeństwa ru
chu drogowego był przedmiotem badań i analiz Instytutu Transportu Drogowego. 
W yniki badań przeprowadzonych wśród egzaminatorów wykazały, że grupa ta 
posiada słabe przygotowanie pedagogiczne i wykazuje niski poziom wiedzy w za
kresie bezpieczeństwa ruchu drogowego7.

Potrzebę jakościow o lepszego kształcenia egzaminatorów dostrzegli również 
D yrektorzy W ojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Na konferencji „Zagad
nienia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w krajach Unii Europejskiej -  dyrekty
wy, realia, zam ierzenia”, która odbyła się w Spalę w dniach 2-4 października 
2003 r. jako wniosek zespołu I „Zasady prawne przygotowania uczestników ruchu 
drogowego do warunków wymogów Unii Europejskiej” przyjęto jako priorytet 
„opracowanie nowoczesnego systemu kształcenia kandydatów na egzaminatorów 
przy wykorzystaniu doświadczeń innych krajów”8.

W ięcej miejsca problematyce właściwego kształcenia, dokształcania i dosko
nalenia egzam inatorów poświęciło Stowarzyszenie Egzaminatorów, powołując 
Zespół ds. Szkolenia i Doskonalenia Egzaminatorów. Z  ramowego zakresu prac 
Zespołu w ynikają problemy edukacyjne nurtujące środowisko egzaminatorów i są 
to9:

a) szkolenie i egzaminowanie kandydatów na egzaminatorów,
b) szkolenie audytorów,
c) szkolenia okresowe egzaminatorów w W ORD,
d) formy samokształcenia się egzaminatorów -  przeciwdziałanie syndromowi 

rutyny i wypalenia zawodowego,
e) inne aspekty poznawcze o charakterze metodyczno-etycznym wynikające z 

sylwetki egzaminatora.

6 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98 
z dnia 19 sierpnia 1997 r., poz. 602.

7 I. Leśnikowska-Matusiak, Pedagogika bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
„Transport Samochodowy” Warszawa 2003, nr 2, s. 54.

8 Zagadnienia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w krajach Unii Europejskiej -  
dyrektywy, realia, zamierzenia, Prawo do bezpiecznej jazdy „Kwartalnik KSD 
WORD”, Łódź 2004, nr 1, s. 9.

9 W. Drozd, Zespół ds. szkolenia i doskonalenia egzaminatorów, Ramowy zakres 
prac zespołu, Zielona Góra 2003, materiał niepublikowany.



148

Potrzebę zmiany systemu kształcenia oraz potrzebę permanentnego dokształ
cania i doskonalenia sygnalizują też poszczególni egzaminatorzy. M ożna zatem 
przyjąć, że wiele środowisk związanych z grupą zaw odow ą egzaminatorów osób 
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami wyznaje idee zadowolenia 
poprzez edukacyjno-wychowawczy rozwój każdego egzaminatora z osobna (rozwój 
indywidualny) oraz egzaminatorów, jako zespołu (grupy zawodowej)10. Za podsta
wę rozważań m ożna wówczas przyjąć, że istnieje konieczność stwarzania egzam i
natorom  szans rozwoju, dochodzenia do profesjonalizmu (mistrzostwa) w zawodzie 
po to, aby w sposób właściwy się z nim  identyfikowali11.

Przem iany w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia  
egzam inatorów

Po raz pierwszy w Polsce obowiązek szkolenia egzaminatorów określono w 1976 
roku, wcześniej egzaminatorów powoływał odpowiedni organ po spełnieniu okre
ślonych warunków. Z  tego powodu, pierwsze zapisy nakazujące uczestnictwo 
w szkoleniu ukazały się w akcie prawnym niższego rzędu, tj. w zarządzeniu 
z 1976 r .12 Z zapisów zarządzenia wynikało, że kandydat na egzam inatora powinien 
ukończyć kurs specjalistyczny oraz złożyć egzamin przed w łaściw ą komisją. 
W  tam tym  czasie działała W ojewódzka Komisja Egzaminacyjna, także programy 
nauczania w każdym województwie były inne i mogły od siebie różnić się 
w znacznym  stopniu.

W  1983 roku kandydat na egzaminatora powinien był już  ukończyć kurs kwa
lifikacyjny według programu ustalonego przez M inistra Kom unikacji13, jednakże 
program  taki nie został wydany. Dopiero na mocy ustawy -  Prawo o ruchu drogo
wym z 1991 r. -  zobowiązującej do ukończenia przez egzaminatora kursu kwalifi
kacyjnego, według programu ustalonego przez M inistra Transportu i Gospodarki 
M orskiej14 wydano w 1992 r. rozporządzenie, w którym określono po raz pierwszy 
„program  szkolenia kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o upraw

10 R. Uździcki, Wypalenie zawodowe egzaminatorów. Pedagogiczne i psycholo
giczne aspekty, „Egzaminator” Biuletyn Stowarzyszenia Egzaminatorów, Olsztyn 2004, 
nr 1, s. 16.

11 Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000, s. 374.
12 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 maja 1976 r. w sprawie organizacji 

egzaminów i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samo
chodowych, Dz. T i Z K Nr 11, poz. 71.

13 Zarządzenie Nr 101 Ministra Komunikacji z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie 
zasad egzaminowania, kandydatów na kierowców i kierowców, rowerzystów i woźni
ców, Dz. Urz. MK Nr 15 z dnia 7 grudnia 1983 r..

14 Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy -  Prawo o ruchu drogowym, 
Dz. U. № 7 3  z dnia 19 sierpnia 1991 r., poz. 321.
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nienia do kierowania pojazdam i” 15. Program nauczania przewidywał uczestnictwo 
kandydata na egzam inatora w realizacji przedmiotów określonych w tabeli nr 4. 
Zawierał również szczegółowe tematy nauczania. Nauczanie to mogło być realizo
wane tylko w jednostkach wyznaczonych przez wojewodę.

Stan taki trwał do czerwca 2001 roku, w którym to ogłoszono rozporządzenie 
w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących 
pojazdami, instruktorów i egzam inatorów 16. Treści zawarte w programach naucza
nia praktycznie do dnia dzisiejszego nie zostały zmienione. Inne stanowisko można 
zauważyć odnośnie dokształcania i doskonalenia egzaminatorów. Dopiero w 1997 
roku po raz pierwszy określono17, że egzaminator podlega corocznie szkoleniu 
organizowanem u przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego bez 
określenia (również w innych aktach prawnych) czego rr^t dotyczyć to szkolenie, 
jaki jest jego zakres i czas trwania. Stan taki trwa do dzisiaj.

Struktura system u kształcenia, dokształcania i doskonalenia egzam inatorów  
w Polsce

Aktualnie w Polsce istnieją dwa akty prawne, w których znajdują się zapisy 
o kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu egzaminatorów. Pierwszym z nich jest 
obowiązująca od czerwca 1997 r. ustawa -  Prawo o ruchu drogowym (z później
szymi zmianami -  tekst jednolity z czerwca 2005 r.)18. Zapisy tej ustawy zobowią
zu ją kandydata na egzam inatora do ukończenia kursu kwalifikacyjnego w jednost
ce upoważnionej przez ministra właściwego do spraw transportu. Podobnie w przy
padku egzam inatora rozszerzającego uprawnienia. Ponadto ustawa ta zobowiązuje 
egzam inatora do rozwijania swojej wiedzy zawodowej i podnoszenia kwalifikacji. 
Zobowiązuje również z jednej strony dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu dro
gowego do corocznego organizowania szkolenia a z drugiej -  egzaminatora do 
uczestnictwa w tym szkoleniu.

15 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 marca 
1992 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień in
struktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania, 
Dz. U. Nr 33 z dnia 16 kwietnia 1992 r., poz. 146.

16 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 
2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierują
cych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, Dz. U. Nr 70 z dnia 7 lipca 2001 r., 
poz. 731.

17 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98 
z dnia 19 sierpnia 1997 r., poz. 602.

18 Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 
2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -  Prawo o ruchu drogowym, 
Dz. U. Nr 108 z dnia 20 czerwca 2005 r., poz. 908.
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Drugim  aktualnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym kształcenia 
egzam inatorów jest rozporządzenie M inistra Infrastruktury z października 2005 r .19 
W  dokum encie tym można przeczytać, że szkolenie kandydatów na egzaminatorów 
jest organizowane w formie kursu uwzględniającego program zawarty w załączniku 
nr 11 do wyżej wymienionego rozporządzenia. Program ten określa zasady prowa
dzenia kursu, charakterystykę absolwenta kursu, plan nauczania i wzory stosowa
nych dokumentów.

W  planie nauczania oprócz minimalnej ilości godzin zajęć zostały określone 
zespoły zagadnień, które powinny być przeprowadzone. I tak:

1) w zakresie psychologii -  powinny być ujęte tematy: podstawowe pojęcia 
psychologii, procesy poznawcze człowieka, osobowość egzaminatora, temperament 
jako szczególny składnik osobowości egzaminatora, psychologiczna sylwetka zda
jącego egzam in, psychologiczne aspekty przygotowania i przeprowadzenia egzami
nu, elem enty psychologii pracy, badania psychologiczne kierowców, praktyczne 
wykorzystanie wiedzy z psychologii w egzaminowaniu kandydatów na kierowców 
lub m otorniczych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny predyspozycji kandydata 
na kierowcę,

2) w zakresie dydaktyki: podstawowe pojęcia dydaktyki, proces szkolenia i eg
zaminowania, (egzamin -  pojęcie, funkcje, formy, organizacja, warunki przeprowa
dzania, metodologia), metody kontroli i oceniania, najczęstsze błędy w kontroli 
i ocenianiu oraz ich usuwanie, przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych,

3) w zakresie praw a o ruchu drogowym: wybrane problemy interpretacyjne 
przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem: zachowania ostroż
ności i właściwości postawy w stosunku do innych uczestników ruchu, zachowania 
bezpiecznych prędkości i odstępów pomiędzy pojazdami podczas jazdy w różnych 
w arunkach atm osferycznych i po różnych nawierzchniach jezdni, zagrożeń związa
nych z ruchem  drogowym, m.in.: prowadzeniem pojazdu w różnych warunkach 
widoczności, niedoświadczeniem innych uczestników ruchu, podczas przewozu 
osób i ładunków oraz omówienie wybranych zagadnień, których znajomość powin
na być sprawdzana na kursie dla kandydatów na kierowców i pytaniach egzam ina
cyjnych stosowanych na egzaminie teoretycznym  dla kandydatów na kierowców,

4) w zakresie techniki kierowania i obsługi pojazdów: przygotowanie się do 
jazdy oraz zasady używania mechanizmów sterowania pojazdem, bezpieczne pro
wadzenie pojazdu i wykonywanie manewrów na drodze, przewidywanie rzeczywi
stych lub potencjalnych zagrożeń na drodze oraz skuteczne reagowanie na nie, dy
nam ika i kultura jazdy, zasady wykonywania czynności kontrolno-obsługowych 
pojazdu, z uwzględnieniem  wymogów ochrony środowiska,

19 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w spra
wie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, 
instruktorów i egzaminatorów, Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 2005 r., poz. 1834.
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5) w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego: organy administracji pań
stwowej zajm ujące się problem atyką ruchu drogowego i ich zadania, znaczenie 
aktów prawnych odnoszących się do kierujących pojazdami, stan bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w kraju i województwie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do 
kierowania pojazdami, kontrola ruchu drogowego oraz sankcje i ubezpieczenia, 
następnie organizacja ruchu w miejscowości przeprowadzania egzaminów i warun
ki ruchu -  dobór tras egzaminacyjnych,

6) w zakresie zadań egzaminatora: statut wojewódzkiego ośrodka ruchu dro
gowego -  rola i funkcje egzaminatora, zasady funkcjonowania oraz infrastruktura 
techniczna wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, zasady korzystania informa
tycznych środków technicznych używanych w wojewódzkim ośrodku ruchu dro
gowego, planowanie i organizacja pracy, programy szkolenia i egzaminowania 
kandydatów na kierowców i motorniczych, zasady przeprowadzania egzaminów 
teoretycznych i praktycznych, prowadzenie dokumentacji, nadzór,

7) w temacie praktyki pedagogicznej: organizacja zajęć, pokaz przeprowadze
nia egzaminu teoretycznego w zakresie kategorii B prawa jazdy (słuchacze kursu są 
osobami egzaminowanymi przy zastosowaniu informatycznych środków technicz
nych), udział w charakterze obserwatora w 2 egzaminach teoretycznych dla kandy
datów na kierowców, przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie kat. B 
prawa jazdy (słuchacze kursu są osobami egzaminowanymi), pokaz przeprowadze
nia I części egzaminu praktycznego w zakresie objętym nauczaniem, pokaz prze
prow adzenia II części egzaminu praktycznego w zakresie objętym nauczaniem, 
udział w charakterze obserwatora w 2 egzaminach praktycznych dla kandydatów na 
kierowców -  w zakresie ich I części, udział w charakterze obserwatora w 2 egzami
nach praktycznych dla kandydatów na kierowców -  w zakresie ich II części, prze
prowadzenie I części egzaminu praktycznego w zakresie objętym nauczaniem, 
przeprowadzenie II części egzaminu praktycznego w zakresie objętym nauczaniem 
oraz podsumowanie.

Po ukończeniu kursu kandydat na egzaminatora podlega egzaminowi końco
wemu, składanemu przed kom isją pow ołaną przez organizatora kursu. Komisja ta 
działa na podstawie wewnętrznego regulaminu. Po uzyskaniu oceny pozytywnej, 
kandydatowi na egzam inatora wydaje się zaświadczenie, które stanowi spełnienie 
jednego z warunków, aby zostać egzaminatorem.

W  odniesieniu do zapisów ustawy o dokształcaniu i doskonaleniu egzaminato
rów, nie ma żadnych rozporządzeń wykonawczych nakazujących przeprowadzenie 
jakiegokolw iek minimum programowego. Szkolenia te, są  więc realizowane o wła
sne program y tworzone indywidualnie przez poszczególne ośrodki. S ą one niejed
nokrotnie opracowywane przez osoby o wątpliwych kwalifikacjach w tym zakresie, 
co może źle świadczyć o poziomie merytorycznym tych szkoleń.



152

System  kształcenia, dokształcania i doskonalenia kandydatów  
na egzam inatorów w wybranych krajach europejskich

W  literaturze nie ma wielu opracowań prezentujących wymagania stawiane egza
m inatorom  kandydatów na kierowców i kierowców w innych krajach europejskich. 
W  roku 1995 Niemiecki Federalny Instytut Drogowy BASt działając na zlecenie 
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) opracował 
i rozesłał do  40 ministerstw właściwych ds. transportu i instytutów naukowych we
wszystkich krajach europejskich ankietę z zagadnieniami (pytaniami) dotyczącymi 

20między innymi :
- podstaw  prawnych -  warunków wstępnych i proceduralnych, jako przesła

nek do uzyskania prawa jazdy,
- “szkolenia praktycznego i teoretycznego,
- egzam inu teoretycznego i praktycznego,
- kwalifikacji instruktorów,
- kwalifikacji egzaminatorów,
- reedukacji kierowców.
Na ankietę odpowiedziało 29 państw21. Były to następujące państwa europej

skie: A ustria (A), Belgia (B), Białoruś (BY), Czechy (CZ), Dania (DK), Estonia 
(EW ), Finlandia (SF) Francja (F), Grecja (GR), Hiszpania (E), Holandia (NL), 
Irlandia (IS), Litwa (LT), Luksemburg (L), Łotwa (LV), M ołdawia (MOL), Niemcy 
(D), Norw egia (N), Polska (PL), Portugalia (P), Rosja (RUS), Rumunia (RO), Sło
w acja (SK), Szwajcaria (CH), Szwecja (S), W ęgry (H), W ielka Brytania (GB), 
W łochy (I).

Po uzyskaniu wymaganych informacji w formie tabelarycznej przedstawiono 
dane zbiorcze pozwalające na porównanie przepisów we wszystkich wyżej wymie
nionych krajach. Pod uwagę wzięto głównie przepisy obowiązujące w Europie, 
gdyż zgodnie z zaleceniami W spólnoty Europejskiej, wszystkie kraje należące do 
W spólnoty powinny dążyć do unifikacji przepisów wychodząc z założenia, że kie
rowcy jeżdżący po drogach różnych krajów Europy powinni być tak przygotowani 
do prow adzenia pojazdów, aby nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym.

M ateriałem  źródłowym do przeprowadzenia analizy były głównie akty praw
ne. A nkieta przeprowadzona została wśród instytucji różnych krajów Europy zaj
mujących się problem atyką szkolenia kierowców oraz zbiór referatów z konferen-

20 N. Neumann-Opitz, H. M. Heinrich, Fahrausbildung in Europa, Berichte der 
BASt, 1995, s. 16.

21 J. Wacowska, Ocena zagranicznych aktów prawnych dotyczących warunków 
uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami oraz reedukacji kierowców naruszają
cych przepisy ruchu drogowego, Prace badawcze ITS, Warszawa, 1999, s. 97, materiał 
niepublikowany.
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cji „Education and Training Drivers”22. W ymagania stawiane egzaminatorom kan
dydatów na kierowców i kierowców w poszczególnych krajach europejskich są 
bardzo różne. Różne są  także zasady przyznawania uprawnień oraz odmiennie są 
pełnione przez nich funkcje. W ymagania stawiane egzaminatorom prezentuje po
niższa tabela.

W edług możliwości zdobycia uprawnień oraz sposobu zatrudniania, egzami
natorzy kandydatów na kierowców i kierowców są  najczęściej urzędnikami pań
stwowymi. Tak jest w Estonii, Wielkiej Brytanii, Grecji, W łoszech, Irlandii, Islan
dii, Luksemburgu, Norwegii, Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii i na Łotwie23.

Jako egzaminatorów oficjalnie zatwierdzonych zatrudniają ośrodki (instytu
cje) w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, Niemiec, W ielkiej Brytanii, Francji, Portu
galii, Szwecji i Szwajcarii.

W  Danii, Islandii, Rumunii, Rosji, Czechach, Bułgarii i na Litwie egzamino
wać m ogą jedynie oficerowie policji.

Do prowadzenie egzaminów w Islandii i Bułgarii upoważnieni zostali instruk
torzy nauki jazdy.

W ym agania stawiane egzam inatorom  w poszczególnych krajach europejskich

K RA J WYMAGANIA W STĘNE DODATKOW E
DOKSZTAŁCENIE

A - urzędnik; prawnik, technik,
- prawo jazdy od 3 lat.

kursy dokształcające

B - minimum 25 lat,
- nie karany,
- brak wykroczeń przeciwko przepisom ru

chu drogowego w ostatnich 3 latach,
- prawo jazdy od 7 lat,
- zdany egzamin w Ministerstwie Trans

portu.

obowiązkowe kursy dokształ
cające zakończone egzaminem

BY brak danych brak danych
CH - minimum 24 lata,

- odpowiednie przeszkolenie,
- prawo jazdy od 3 lat.

dokształcanie z zakresu: pra
wa, psychologii i ruchu dro
gowego (praktyka zawodowa)

CZ brak danych specjalne kursy prowadzone 
przez policję

D - minimum 24 lata,
- prawo jazdy,

kursy dokształcające

22 H. M. Heinrich, N. Neumann-Opitz, L. Siebenhaar, Driver Training Systems in 
Europe. Results of a Survey carried out in 27 Countries Draft; BASt 1994, September 
21.

23 J. Bąk, Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców, Warszawa 2003,
s. 59.
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- wykształcenie wyższe techniczne,
- 1,5 roku doświadczenia zawodowego

DK 7 tygodniowy kurs zakończony egzaminem.
E brak danych kurs dokształcający -  6 -  

tygodniowy
EW - wykształcenie wyższe,

- prawo jazdy od 3 lat.
F ukończone szkolenie. kursy dokształcające

GB ukończenie kursu w specjalistycznej instytucji. testy sprawdzające
GR brak danych brak danych
H - wykształcenie wyższe,

- minimum 26 lat,
- prawo jazdy kat. A,B,C.

Egzaminy

I kursy dokształcające
IRL prawo jazdy okresowe 6-tygodniowe prak

tyczne kursy dokształcające
L specjalny kurs praktyczne dokształcanie

LT - urzędnicy policyjni,
- wykształcenie wyższe lub 

wykształcenie specjalistyczne.
LV wykształcenie wyższe, 

prawo jazdy.
MOL wykształcenie średnie, 

prawo jazdy.
N najczęściej są to inżynierowie lub instruktorzy kursy dokształcające 3- 

tygodniowe
NL - specjalistyczny kurs,

- egzamin w specjalistycznej instytucji.
okresowe egzaminy sprawdza
jące

P - ukończenie specjalistycznych kursów,
- prawo jazdy od 3 lat.

obowiązkowe kursy

PL - odpowiednie przeszkolenie,
- wykształcenie wyższe,
- kat. B przez okres 6 lat,
- orzeczenie psychologiczne,
- egzamin w Ministerstwie Infrastruktury.

RO uzyskanie certyfikatu kursy dokształcające -  co 5 lat
RUS brak danych brak danych

S ukończony kurs przy Swedish National 
Road Administration

kursy dokształcające przy przy 
Swedish National Road Ad
ministration

Źródło: J. Wacowska, Ocena zagranicznych aktów prawnych dotyczących warunków 
uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami oraz reedukacji kierowców naruszają
cych przepisy ruchu drogowego, Prace badawcze ITS, Warszawa, 1999, s. 97, materiał 
niepublikowany.
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W  23 krajach zaznaczono, że egzaminator w celu uzyskania uprawnień do eg
zam inowania musi ukończyć kurs szkoleniowy. Takich wymagań nie stawia się w 
Estonii, Finlandii, Łotwie i Litwie24

Jak wynika z przytoczonych wyżej danych, wymagania stawiane egzaminato
rom i kandydatom  na egzaminatorów są  różne w różnych krajach europejskich. 
Polska na tle innych krajów europejskich nie odbiega zasadniczo od obowiązują
cych systemów. Analizując tabelę można zauważyć, że w wielu wypadkach wyma
gania wstępne są  bardzo szczegółowo określone. Daje się przy tym zauważyć brak 
dodatkowego, permanentnego dokształcania polskich egzaminatorów na tle tej 
samej grupy zawodowej w innych krajach W spólnoty Europejskiej.

Podsum ow anie

C hociaż nie można oczekiwać, że przy pomocy właściwie organizowanych proce
sów kształcenia kandydatów na egzaminatorów oraz dokształcania i doskonalenia 
egzam inatorów uda się rozwiązać wszystkie problemy bezpieczeństwa ruchu dro
gowego, to jednak należy bezwzględnie podejmować wszelkie możliwe działania w 
tym kierunku. Tym bardziej, że dla egzaminatorów, jako specjalistów szkolnictwa 
wyznacza się nowe cele przekazywania bogatej wiedzy w tym zakresie zarówno 
osobom  dorosłym, jak  i młodzieży oraz dzieciom.

Rec. E . Kowal
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