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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z przekazaniem w ostatnich miesi¹cach ubieg³ego roku do laski marsza³kowskiej w Sej-

mie RP dwóch projektów zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, opisanych w drukach sejmowych
nr 2640 i 2655, a sprowadzaj¹cych siê do zwiêkszenia liczby miast, w których mog¹ byæ przeprowadza-
ne egzaminy na prawo jazdy, pragnê wyraziæ swoje zaniepokojenie konsekwencjami takich rozwi¹zañ.

Oba te projekty przygotowywane by³y w okresie, kiedy czêœæ wojewódzkich oœrodków ruchu drogo-
wego nie by³a w stanie zapewniæ przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy w trzydziestodniowym
terminie okreœlonym prawem. Taki stan rzeczy spowodowany by³ miêdzy innymi nag³ym wzrostem licz-
by osób przystêpuj¹cych do egzaminu na prawo jazdy kategorii B w latach 2007–2009 oraz zmian¹
przepisów o egzaminowaniu, która miêdzy innymi polega³a na wyd³u¿eniu czasu trwania egzaminu
praktycznego z dwudziestu piêciu do czterdziestu minut. Splot tych okolicznoœci spowodowa³ zachwia-
nie rynku egzaminowania.

Jednak obecnie sytuacja uleg³a zmianie. Teraz czas oczekiwania na egzamin pañstwowy w wojewódz-
kich oœrodkach ruchu drogowego w kraju wynosi od jednego do dziesiêciu dni w zale¿noœci od regionu.
Na przyk³ad w WORD w Elbl¹gu w styczniu 2010 r. czas oczekiwania skróci³ siê do trzech dni. Lata
2007–2009 przynios³y tak¿e zwiêkszenie liczby egzaminatorów. Dla przyk³adu liczba egzaminatorów
w WORD w Elbl¹gu we wspomnianych latach wzros³a o oko³o 100%. Sytuacja w innych WORD jest po-
dobna. Tak wiêc istniej¹cy obecnie potencja³ egzaminatorski w WORD na terenie kraju zabezpiecza po-
trzeby w zakresie egzaminowania, z uwzglêdnieniem rezerwy na zjawiska nieprzewidziane.

Istniej¹ce oœrodki egzaminowania (WORD) na przestrzeni dziesiêciu lat zainwestowa³y i wydatkowa-
³y stosunkowo du¿e œrodki finansowe w celu przygotowania niezbêdnej infrastruktury zwi¹zanej z prze-
prowadzaniem egzaminów pañstwowych na prawo jazdy i s¹ przygotowane do pe³nego zabezpieczenia
potrzeb. Prognoza demograficzna na najbli¿sze dziesiêæ lat wskazuje, ¿e liczba osób wchodz¹cych
w wiek uprawniaj¹cy do uzyskania prawa jazdy bêdzie systematycznie mala³a. Ponadto utworzenie od-
dzia³u egzaminowania zwi¹zane jest z poniesieniem stosunkowo wysokich kosztów. Na przyk³ad powo-
³anie oddzia³u w Warszawie w ubieg³ym roku kosztowa³o oko³o 2,5 miliona z³.

Podsumowuj¹c, chcia³bym podkreœliæ, ¿e stworzenie mo¿liwoœci przeprowadzania egzaminów pañ-
stwowych na prawo jazdy w miastach prezydenckich nieposiadaj¹cych praw powiatu mo¿e stworzyæ
powa¿ne zagro¿enie finansowe dla aktualnie funkcjonuj¹cych WORD, w szczególnoœci w sytuacji real-
nego zmniejszenia przychodów z tytu³u egzaminów oraz prognozy w tym zakresie na najbli¿sze dziesiêæ
lat. Powo³anie dodatkowych oœrodków egzaminowania wi¹zaæ siê bêdzie z poniesieniem wysokich kosz-
tów, co w sytuacji kryzysu ekonomicznego nie wydaje siê uzasadnione, tym bardziej ¿e nie wp³ynie na
dostêpnoœæ egzaminów.

Zwiêkszenie liczby miast, w których mog¹ byæ prowadzone egzaminy na prawo jazdy, by³o ju¿ przed-
miotem obrad Sejmu. Projekt zosta³ negatywnie zaopiniowany przez Komisjê Infrastruktury i ostatecz-
nie odrzucony przez pos³ów na 39. posiedzeniu Sejmu w dniu 2 kwietnia 2009 r., choæ w tamtym czasie
mieliœmy do czynienia z kolejkami do egzaminów.

Z wyrazami szacunku
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