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Streszczenie

Rzeczywistość, w której żyjemy zmienia się nieustannie, a szybkość tej zmiany z roku na rok zwiększa się. 
W tej sytuacji niejednokrotnie bywamy zaskakiwani potrzebami dostosowania się do nowych wyzwań za
równo w zakresie nauki, jak  i techniki. Ze względu na zasięg oraz tempo zmian potrzeba modyfikacji sys
temów kształcenia pojawia się we wszystkich obszarach, również w zakresie systemu kształcenia egzami
n a to ró w - specjalistów szkolnictwa. Dlatego celem niniejszego artykułu uczyniono z jednej strony podsu
mowanie rozważań o przemianach treści i struktury kształcenia zawodowego egzaminatorów kierowców 
i kandydatów na kierowców, zaś z drugiej strony -  zaproponowanie przyszłościowej koncepcji zmiany.

NEW  M O D EL  O F  ED U C A T IO N  FO R  D R IV E R  AND C A N D ID A TES 
FO R  D R IV E R  EX A M IN ER S

S um m ary

The reality in which we live is changing all the time thereby the swiftness o f  the transformation is increas
ing year by year. Thus, we are repeatedly startled as for the needs o f  adapting to new challenges both in the 
sphere o f  science as well as technology. Dealing with the range and tempo o f  changes a modification o f  
education system is necessary. It involves all spheres, also the system o f  driver exam iners’ education. 
Therefore, the aim o f  the present paper is to sum up the issues concerning the content and structure o f  vo
cational training for driver and candidates for driver examiners, on the other hand -there is a proposition o f  
a modified conception for the future.

НОВАЯ М О Д Е Л Ь  О Б У Ч Е Н И Я  Э К ЗА М ЕН А Т О РО В  К А Н ДИ Д А ТО В  НА ВО Д И ТЕЛ ЕЙ  
И В О Д И ТЕЛ ЕЙ

С одерж ание

Действительность, в которой мы живём перевоплощается постоянно, а темп этих изменений из 
года в год увеличивается. В этой ситуации неоднократно бываем застигаемые необходимостями 
приспособляться к новым вызовам так и в сфере науки, как и техники. Учитывая дальность и темп 
изменений необходимость модификации систем обучения появляется во всех пространствах, также 
в сфере системы обучения экзаменаторов -  специалистов системы образования.
Поэтому целью этой статьи из одной стороны является подытоживание размышлений о переменах 

содержания и структуры профессионального обучения экзаменаторов водителей и кандидатов на 
водителей, а из второй стороны -  предложение будущей концепции изменения.

Wprowadzenie

Rzeczywistość, w której żyjemy zmienia się nieustannie, a szybkość tej zmiany z roku 
na rok zwiększa się. W tej sytuacji niejednokrotnie bywamy zaskakiwani potrzebami dosto
sowania się do nowych wyzwań zarówno w zakresie nauki, jak  i techniki. Dokonującym się 
przeobrażeniom może sprostać ciągła modyfikacja systemów edukacyjno-wychowawczych
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wywierająca wpływ na proces rozwoju człowieka w taki sposób by znalazł się on w określo
nym miejscu przestrzeni społecznej1.

Ze względu na zasięg oraz tempo zmian potrzeba modyfikacji systemów kształcenia 
pojawia się we wszystkich obszarach, również w zakresie systemu kształcenia egzaminatorów 
-  specjalistów szkolnictwa. Dlatego celem niniejszego artykułu uczyniono z jednej strony 
podsumowanie rozważań o przemianach treści i struktury kształcenia zawodowego egzami
natorów kierowców i kandydatów na kierowców, zaś z drugiej strony -  zaproponowanie 
przyszłościowej koncepcji zmiany. Koncepcja ta powstała zarówno w wyniku krytycznej 
analizy systemu kształcenia tej grupy zawodowej, jak  i na podstawie wyników szeroko za
krojonych badaniach empirycznych, ukazujących rzeczywisty stan przygotowania egzamina
torów do zawodu. Uzyskane wnioski odzwierciedlają opinie egzaminatorów i zatrudniających 
ich dyrektorów na: system kształcenia egzaminatorów, poziom przygotowania egzaminato
rów do realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji kontrolno-sprawdzającej, dokształ
canie i doskonalenie, ocenę potrzeb ustawicznego uczenia się egzaminatora, jako specjalisty 
szkolnictwa realizującego inne niż egzaminowanie cele dydaktyczne oraz określenie i ocenę 
elementów zakłócających prawidłowy rozwój zawodowy egzaminatora2. Z przeprowadzo
nych analiz nasuwa jednak wiele pytań. Co można i należałoby zmienić, aby zapobiec utrwa
laniu niepożądanych wzorców działania w toku kształcenia zawodowego egzaminatorów? 
Jakie postawy należy kreować u egzaminatorów, aby uzyskać wzory najbliższe postulowanej 
koncepcji egzaminatora -  specjalisty szkolnictwa? Co należy zmienić w procesie kształcenia, 
aby egzaminator mógł sprostać wyzwaniom współczesnych czasów? Poszukiwanie odpowie
dzi na tak postawione pytania może przyczynić się do sformułowania wniosków i postulatów, 
które stworzą podstawy do opracowania koniecznych propozycji rozwiązań na rzecz optyma
lizacji działań badanej grupy zawodowej.

Proponowane zmiany w zakresie kształcenia

Proponowane zmiany w systemie kształcenia powstały w oparciu o analizy obecnego 
system kształcenia egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojaz
dami w odniesieniu do potrzeb współczesnego rynku pracy, w tym ustaleniu czy i na ile od
powiada on współczesnym potrzebom i wyzwaniom. Konfrontacji dokonano z uwzględnie
niem opinii zarówno pracobiorców, jak  i pracodawców. Ogólna ocena w tym zakresie niestety 
nie jest zadawalająca.

Z przeprowadzonych badań wynika, że najpilniejsze rozwiązania powinny być ukie
runkowane na trzy główne elementy w jakich mógłby ewaluować system kształcenia egzam i
natorów. Po pierwsze -  należałoby zmienić warunki wstępne umożliwiające przyjęcie na 
szkolenie kandydatów na egzaminatorów. Po drugie -  należałoby zmienić system szkolenia 
kursowego, jako właściwego do przygotowania zawodowego na rzecz szkolenia w systemie 
studiów podyplomowych w powiązaniu z długotrwałą praktyką (aktualnie jest to zaledwie

1 B. Pietrulewicz, Kształcenie pracownicze -  potrzeba i konieczność, w: Edukacja ustawiczna. Wymiar 
teoretyczny i praktyczny, red. S. M. Kwiatkowski, IBE-ITEE W arszawa -  Radom 2008, s. 118.

2 Szerzej: R. Uździcki, Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie egzaminatorów ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami, IBE-ITEE, W arszawa -  Radom 2007, s. 83-122.
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dziesięć dni) w W ojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Po trzecie -  należałoby zm o
dyfikować egzamin końcowy potwierdzający przydatność do zawodu lub też eliminujący 
osoby, które do wykonywania tego zawodu nie mają predyspozycji. Tym samym usunięto by 
elementy powodujące to, że egzaminatorem stawałaby się przypadkowa osoba a nie w pełni 
świadoma swoich celów. Pozwoliłoby to na stworzenie elitarnej grupy zawodowej związanej 
z prospołecznym postrzeganiem problemów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowe
go.

Warunki wstępne przyjęcia kandydatów na egzaminatorów  
na szkolenie

W Polsce obecnie istnieje jeden akt prawny, w którym określono wymagania, jakie 
musi sprostać kandydat na egzaminatora by został uznany przez organ nadzorujący (M arszał
ka Województwa) za egzaminatora. Tym aktem prawnym jest aktualna ustawa -  Prawo 
o ruchu drogowym3. Dokonując analizy wyników badań środowiska egzaminacyjnego i pra
codawców, można wysunąć przynajmniej trzy postulaty zmian dotyczące warunków wstęp
nych stawianych kandydatom na egzaminatorów.

Po pierwsze -  egzaminatorem mogłaby być osoba, która w pierwotnej wersji „posiada 
prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 6 lat oraz uprawnienie do kierowania pojaz
dami rodzaju objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej 1 roku”4, na rzecz zapisu: 
posiada prawo ja zd y  kategorii B przez okres co najmniej 10 lat oraz bieżącą praktyką w kie
rowaniu pojazdem wymaganym dla tej kategorii oraz uprawnienie do kierowania pojazdami 
rodzaju objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej 5 lat.

Zmiana powyższego prawnego zapisu uniemożliwi uzyskanie uprawnień egzaminato
rowi, który nie posiada bieżącej praktyki w kierowaniu pojazdem. Ponadto spowoduje, że 
egzaminator będzie już  kierowcą (kierującym) z ponad 10 letnim stażem, a więc będzie nale
żał do grupy osób o znacznie mniejszym ryzyku zagrożenia wypadkiem5. Za istotne w tej 
kwestii uznano również, aby egzaminator posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem bez 
bieżącej praktyki w kierowaniu, jednakże przez okres co najmniej 5 lat a niejednego roku tak, 
jak  to jest obecnie.

Druga zmiana, która została postulowana przez środowisko pracodawców i pracobior
ców dotyczy wykształcenia. W aktualnym stanie prawnym egzaminatorem może zostać każ
dy, kto posiada wykształcenie wyższe6. Proponuje się dokonanie zmiany tego zapisu na zapis 
następującej treści: Egzaminatorem może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe 
techniczne lub pedagogiczne. W przypadku posiadania przez kandydata wykształcenia wyż
szego innej specjalności niż techniczne lub pedagogiczne, praktyka asystencka powinna być 
dwukrotnie dłuższa. Zmiana tego ustawowego zapisu zdecydowanie ułatwi uzyskanie upraw
nień egzaminatorowi, który posiada pożądane (w ocenie egzaminatorów i dyrektorów) kie

3 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997 r., 
poz. 602 (z późniejszymi zmianami).

4 Ibidem.
■' J. Bąk, Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców, Warszawa 2003, s. 42.
6 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997..., op. cit.
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runkowe wykształcenie. Jednocześnie nie dyskwalifikuje osób mających wykształcenie wyż
sze o specjalnościach innych niż preferowane uzyskanie zawodu egzaminatora.

Trzecia zmiana dotyczy warunków uczestniczenia w praktyce asystenckiej. W aktual
nym stanie prawnym kandydat na egzaminatora powinien uczestniczyć w 7 egzaminach pań
stwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzić 3 takie egzaminy pod kierunkiem 
egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i do 
tego uzyskać pozytywna opinię. Z powyższego zapisu wynika, że praktyka mogłaby się roz
począć i zakończyć w jednym  dniu po przeegzaminowaniu zaledwie 10 osób. Aby zapobiec 
tego typu interpretacjom oraz umożliwić egzaminatorowi prowadzącemu praktykę (opieku
nowi) wydanie właściwej opinii na temat przydatności kandydata do zawodu, proponuję na
stępujący zapis: Kandydat na egzaminatora powinien uczestniczyć w 100 dniach egzamina
cyjnych przy egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzić co 
najmniej 10 takich egzaminów p o d  kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora 
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i do tego uzyskać pozytywna opinię egzaminatora 
prowadzącego. Po takiej praktyce (realizowanej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowe
go) wydaje się, że możliwe będzie dokonanie trafniejszej oceny przydatności kandydata na 
egzaminatora do zawodu.

Studia podyplomowe

Podyplomowe kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników dla jednych ma na 
celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych lub specjalizacji, dających możliwości roz
woju zawodowego w nowej specjalności, dla innych -  aktualizację posiadanych kwalifikacji 
i pogłębianie wiedzy z zakresu wykonywanego zawodu. Przeprowadzone badania dowodzą, 
że egzaminatorzy muszą sprawnie posługiwać się nowoczesną wiedzą ogólną i specjalistycz
ną, która wymaga od nich intensywnego rozwoju.

W aktualnym stanie prawnym ukończenie kursu kwalifikacyjnego w jednostce upo
ważnionej przez ministra właściwego do spraw transportu warunkuje uzyskanie uprawnień 
egzaminatora7. Kurs taki może być przeprowadzony jedynie w upoważnionych do tego W o
jewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego.

W opinii badanych jedynie studia podyplomowe mogą zapewnić właściwe przygoto
wanie kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 
pojazdem, specjalistów szkolnictwa, specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogo
wego. Celem takich studiów podyplomowych byłoby kształcenie specjalistyczne w zakresie 
zarówno zagadnień związanych z zadaniami egzaminatora, jak  i wielorakich aspektów deter
minujących bezpieczeństwo ruchu drogowego. Celem byłoby również przygotowanie profe
sjonalnych edukatorów z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, wybranych 
grup społecznych i zawodowych, opiniotwórczych i administracyjnych. Można przyjąć, że 
uczestnik studiów podyplomowych poznać powinien: 

podstawy psychologii i dydaktyki, 
aspekty organizacji i zarządzania ruchem drogowym,

7 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997 r., 
poz. 602 (z późniejszymi zmianami).
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podstawy inżynierii ruchu drogowego,
- elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- technikę kierowania oraz wybrane zagadnienia budowy i teorii ruchu pojazdów,
- podstawy pedagogiki w ruchu drogowym.

Absolwent powinien posiąść również umiejętności rozpoznawania stanów zagrożeń 
w ruchu drogowym, opracowywania programów poprawy bezpieczeństwa, organizacji i za
rządzania bezpieczeństwem w lokalnym ruchu drogowym.

Wychodząc naprzeciw znaczeniu i tak postawionym oraz rozumianym celom kształ
cenia egzaminatorów, opracowano ramowy program studiów podyplomowych przy założe
niu, że studia będą trwać dwa semestry i realizowane będą na wyższej uczelni. Będą obej
mować 16 zjazdów, co stanowić będzie 32 dni zajęć dydaktycznych (razem 212 godzin). 
Praktyka pedagogiczna realizowana byłaby w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 
Ramowy program studiów podyplomowych przeznaczonych dla egzaminatorów kandydatów 
na kierowców i kierowców, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego ilustruje 
tabela nr 1.

Warto podkreślić, że pierwotną koncepcję studiów podyplomowych z zagadnień bez
pieczeństwa w ruchu drogowym opracował zespół powołany w 2002 roku przez Wydział Me
chaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego8. Studia te nazwane Bezpieczeństwo w Ruchu Dro
gowym, jako element doskonalący i uzupełniający wiedzę, kierowane były do instruktorów 
nauki jazdy i egzaminatorów ośrodków ruchu drogowego, nauczycieli wychowania komuni
kacyjnego, funkcjonariuszy policji, straży pożarnej i straży granicznej, urzędników admini
stracji rządowej i samorządowej, rzeczoznawców motoryzacyjnych i ruchu drogowego, 
dziennikarzy, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników 
z branży ubezpieczeniowej. Jednakże studia takie nie zostały aktywowane. Studia podyplo
mowe o podobnej tematyce Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i organizacja Wojewódzkich 
Ośrodków Ruchu Drogowego zrealizowano na Wydziale Transportu Politechniki Radom
skiej9. Jednakże brak jest bliższych danych o sposobach, metodach i treściach nauczania na 
tychże studiach.

* M. Rybakowski, Podyplomowe kształcenie i doskonalenie zawodowe z  bezpieczeństwa w ruchu dro
gowym, „Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2005, nr 1(22), s. 23.

9 w ww.pr.radom.net/studia.html. stan z dnia 26.06.2005 r.

http://www.pr.radom.net/studia.html
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Tabela 1. Ramowy program studiów podyplomowych przeznaczonych dla egzaminatorów 
kandydatów na kierowców i kierowców, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ruchu dro
gowego

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin zajęć
teoretycz

nych
praktycz

nych
1. Podstawy psychologii:

- osobowość egzaminatora,
- psychologiczna sylwetka zdającego egzamin, 

badania psychologiczne kierowców.

20

2. Podstawy dydaktyki:
proces szkolenia i egzaminowania, 
metody kontroli i oceniania, 
przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych

20

3. Administrowanie ruchem drogowym: 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
podstawy kierowania ruchem drogowym, 
prawo o ruchu drogowym i akty wykonawcze, 

- organizacja i zadania WORD.

30

4. Człowiek w ruchu drogowym:
człowiek a bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
edukacja i wychowanie do bezpieczeństwa ruchu dro

gowego,
- podstawy pedagogiki pracy.

30

5. Droga:
inżynieria ruchu drogowego, 
analiza ruchu drogowego,

- monitoring ruchu drogowego, 
metody badań zdarzeń drogowych.

30

6. Pojazd:
pojazdy drogowe,

- diagnostyka a bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- technika kierowania i obsługa pojazdu.

20

7. Zadania egzaminatora:
planowanie i organizacja pracy,

- programy szkolenia i egzaminowania, 
zasady prowadzenia egzaminów.

40

8. Praktyka pedagogiczna:
pokaz przeprowadzenia egzaminu, 
udział w egzaminie w charakterze obserwatora, 
przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktyczne

go-

4 8

9. Seminarium i praca dyplomowa 10
RAZEM 212 8
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Egzamin końcowy nadający uprawnienia do egzaminowania

Otrzymanie uprawnień egzaminatora kandydatów na kierowców i kierowców jest 
możliwe uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, który odbywa się przed komisją po
wołaną przez ministra właściwego do spraw transportu. Komisja ta przeprowadza egzamin na 
zasadach określonych w wewnętrznym regulaminie zatwierdzonym przez organ powołujący 
komisję10. Z regulaminu komisji wynika, że egzamin polega na: rozwiązaniu w części teore
tycznej testu obejmującego swoimi treściami przepisy ruchu drogowego, technikę kierowania 
pojazdem, czynności kontrolno obsługowe oraz zagadnienia zawarte w instrukcji egzamino
wania, natomiast w części praktycznej -  na wykonaniu na placu manewrowym oraz w ruchu 
drogowym (wykorzystując infrastrukturę drogową miejscowości, w której odbywa się egza
min) zadań egzaminacyjnych przewidzianych dla osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdem ".

Interesującą propozycją byłoby dodatkowo przeprowadzenie wśród kandydatów na 
egzaminatorów testu psychologicznego (lub rozmowy z pedagogiem i psychologiem) mają
cego za zadanie stwierdzić, czy kandydat na egzaminatora jest w stanie sprostać stawianym 
mu szczególnym wymaganiom. Celem rozmowy lub przeprowadzonego testu byłoby pozna
nie kandydata, w tym jego dotychczasowego doświadczenia w pracy zawodowej i społecznej, 
motywów zostania egzaminatorem, wiedzy na temat tego zawodu, umiejętności dokonania 
samooceny a także poznania jego zainteresowań i umiejętności. Rozmowa służyłaby również 
ocenie kandydata z punktu widzenia jego prezencji, kultury osobistej i zdolności interperso
nalnych.

W zależności od wyniku testu lub rozmowy uzyskane informacje powinny stanowić 
podstawę do ewentualnego zasugerowania kandydatowi potrzeby ponownego przemyślenia 
decyzji zostania egzaminatorem (z dokładnym uzasadnieniem) lub też umocnienia motywów 
podjęcia pracy w tym zawodzie. Pozwoliłoby to na uniknięcie wielu frustracji w późniejszej 
pracy. Warte rozważenia jest też wprowadzenie trzeciej części egzaminu polegającej na pre
zentacji omówienia zasad, warunków i trybu przeprowadzenia egzaminu teoretycznego 
i praktycznego (byłby to pokaz własnego warsztatu pracy).

Zakończenie

Dokonujące się w Polsce przemiany społeczno-gospodarcze oraz postępujące procesy 
integracyjne z Unią Europejską powodują, że szczególnego znaczenia nabiera właściwa edu
kacja. Każda istotna zm iana otaczającej rzeczywistości i powiązana z nimi modyfikacja (lub 
wprowadzanie nowych) wywiera również wpływ na obszar funkcjonowania zawodowego 
egzaminatorów kierowców. Stąd wynika szczególna rola i potrzeba właściwie prowadzonych 
procesów dotyczących zarówno kształcenia, jak  i dokształcania i doskonalenia . Egzaminato

111 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzam i
nowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, Dz. U. Nr 217 
z dnia 3 1 października 2005 r., poz. 1834.

11 Ibidem.
12 K. Uździcki, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli realizowane w uczelniach wyższych , [w:] 

Czynniki determinujące aktyw ność zawodową pracowników, red. B. Pietrulewicz, UZ, Zielona Góra 2000.
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rzy muszą być właściwie przygotowani z zakresu dyscyplin naukowych będących przedmio
tami nauczania w instytucjach i organizacjach powołanych do szkoleń w zakresie zagadnień 
związanych z szeroko rozumianą motoryzacją.

Zapewnienie odpowiedniej jakości szkolenia kandydatów na kierowców jest proble
mem trudnym, jednakże bardzo poważnie traktowanym we wszystkich krajach wysoko zmo
toryzowanych. W związku z powyższym w większości państw prowadzi się nadzór nad in
stytucjami i organizacjami szkolącymi oraz dba o stały rozwój kadry szkolącej. Dotyczy to 
w równym stopniu instruktorów, jak  i egzaminatorów. Kształcenie zawodowe pracowników 
powinno być realizowane przez pryzmat wysokiej efektywności szkolenia a więc poprzez 
stwarzanie im możliwości sprostania coraz to nowszym wymogom jako odpowiedź na postę
pujące zm iany13. W prowadzenie niezbędnych korekt w obszarze kształcenia, dokształcania 
i doskonalenia wydaje się współcześnie niezbywalnym wymogiem zapewniającym jakość 
procesów edukacyjnych i pozwalających egzaminatorom sprostać wyzwaniom stawianym 
przez współczesny rynek pracy.
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