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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego zapytaniami i uwagami, zwracam siê do

Pana z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹cy problem.
Zgodnie z zasadami okreœlonymi w rozporz¹dzeniu ministra infrastruktury z dnia 27 paŸdziernika

2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieñ przez kieruj¹cych pojazdami, in-
struktorów i egzaminatorów (DzU z 2005 r. nr 217 poz. 1834 ze zmianami), warunkiem przyst¹pienia do
czêœci praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z czêœci teoretycznej i pokazu przepro-
wadzenia zajêæ teoretycznych. Pozytywny wynik z czêœci teoretycznej i pokazu przeprowadzenia zajêæ
teoretycznych jest wa¿ny przez szeœæ miesiêcy od dnia jego uzyskania.

Oœrodek egzaminowania na mocy §28 rozporz¹dzenia wyznacza termin umo¿liwiaj¹cy przeprowa-
dzenie egzaminu w okresie nie d³u¿szym ni¿ trzydzieœci dni od dnia z³o¿enia wymaganych dokumentów.
Je¿eli osoba egzaminowana uzyska³a negatywny wynik egzaminu praktycznego, to oœrodek egzamino-
wania na jej wniosek wyznacza, z uwzglêdnieniem ust. 1 §28, czyli miêdzy innymi tego terminu trzydzie-
stu dni, kolejny termin egzaminu, po uiszczeniu op³aty za egzamin.

Niestety, bardzo czêsto oœrodki egzaminuj¹ce nie dotrzymuj¹ tego terminu. Na egzamin czeka siê na-
wet od dwóch do trzech miesiêcy, a okres wa¿noœci testów teoretycznych jest zawsze przestrzegany.
Przy za³o¿eniu, ¿e osoba egzaminowana po raz drugi nie zda egzaminu praktycznego, jest du¿e prawdo-
podobieñstwo, ¿e owa osoba bêdzie znów musia³a zdawaæ test teoretyczny, a co za tym idzie, znów uiœ-
ciæ za niego op³atê.

Maj¹c to na uwadze, proszê o odpowiedŸ na pytanie, czy zdanie testu teoretycznego nie powinno byæ
wa¿ne ca³y czas? A jeœli maj¹ byæ ograniczenia czasowe jego wa¿noœci, to jakie s¹ tego przes³anki? Dla-
czego kursant musi znów ponosiæ koszty zdawania testu teoretycznego, skoro wczeœniej z³o¿y³ go ze
skutkiem pozytywnym? Je¿eli osoba ubiegaj¹ca siê o prawo jazdy pope³nia b³êdy praktyczne, to tylko
takie powinna poprawiaæ a¿ do skutku. Nie widzê powodu, by znów mia³a zdawaæ test teoretyczny.

Proszê te¿ o ustosunkowanie siê do problemu niedotrzymywania terminów kolejnego egzaminu. Czy
istnieje jakiœ sposób na to, by usprawniæ funkcjonowanie wojewódzkich oœrodków ruchu drogowego
tak, by sta³y siê bardziej przyjazne dla obywateli?

W zwi¹zku z tym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na pytanie: czy Ministerstwo Infrastruktury dostrze-
ga te problemy oraz w jaki sposób ma zamiar je rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak




