
Wszystko w rękach Ministra 

13 września 2022 

W dniu wczorajszym - jak dowiadujemy się z Oświadczenia Krajowego Stowarzyszenia 

Dyrektorów WORD [tekst poniżej] - z ogólnej liczby 43. głównych ośrodków egzaminowania 

w 32. egzaminy odbywały się bez zakłóceń, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.  

W związku z absencją egzaminatorów w 7. WORD-ach egzaminy odbywały się częściowo: 

Gorzów Wielkopolski, Katowice, Koszalin, Kraków, Krosno, Łódź, Tarnobrzeg, natomiast  

w 4. zostały odwołane całkowicie: Bydgoszcz; Ciechanów, Włocławek, Zielona Góra. Dziś 

egzaminatorzy wysłali list do ministra Andrzeja Adamczyka [tekst poniżej]. Wskazują  

na tendencję wzrostową protestu. 

Jak zapowiadali przedstawiciele branży, egzaminatorzy przystąpili do ogólnopolskiego protestu. 

Kandydatom na kierowców, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu państwowego proponowane 

są pierwsze wolne terminy. Ośrodki informują także, iż poniesione opłaty w całości pokrywają 

kolejny egzamin. 

- Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku mówi: - Egzaminatorzy protestują,  

w piątek mnie uprzedzili, że zamierzają. W ich przypadku ma mieć to charakter strajku włoskiego. 

Oznacza to, że będą skrupulatnie i nieśpiesząc się wszystkie procedury związane z organizacją 

egzaminu prowadzili, tak będą prowadzili kwestie związane z wypełnianiem wszystkich 

dokumentów i kwestie egzaminowania. Czyli tak jak na egzamin przewidziane jest 40 minut tak 

oni też zamierzają - jeżeli kursant nie popełni błędu, który uzasadni przerwanie i zakończenie 

egzaminu - tak zamierzają te 40 minut skrupulatnie przeprowadzać egzaminy. 

- Piotr Romek , dyrektor WORD w Łodzi mówi: - Nie mam możliwości zapewnienia [tych którzy 

przyjechali na egzamin - przyp. red.], że dzisiaj będą przeegzaminowani ze względu na absencję 

egzaminatorską. (…) Część nieobecnych przysłała zwolnienia lekarskie - zwykle do końca 

tygodnia. 

WORD-y za utrudnienia przepraszają, proszą o kontaktowanie się z Biurami Obsługi Klientów. 

I podstawowe pytanie: CO DALEJ? Przedstawiciele protestujących egzaminatorów  

po zerwanych w dniu 5 września rozmowach informowali [kliknij]: - Jesteśmy już pewni,  

że w najbliższym czasie dojdzie do paraliżu systemu egzaminowania w kraju. Docierają  

do nas sygnały, że taki protest może mieć charakter trwały - aż do wypracowania 

porozumienia. Egzaminatorzy nie zniosą dłużej takiego traktowania. Dziś wysłali  

do ministra Andrzeja Adamczyka 

korespondencję, w której informują, iż protest nabiera dynamiki, a może nawet obejmie 

wszystkie word-y. Mówią o frustracji i determinacji egzaminatorów. Apelują o działania dla 

„wspólnego wypracowania rozwiązań w zakresie realizacji wielokrotnie zgłaszanych przez 

egzaminatorów postulatów, w tym w szczególności postulatów dotyczących zmian 

obowiązującego prawa w zakresie systemu egzaminowania oraz wynagradzania 

egzaminatorów” [tekst poniżej]. Przypomnijmy protest trwa od 4 lipca br. A 16 września 2021 r. 

do resortu została wysłana Petycja, którą podpisało 1090 - na ogólną liczbę 1227 - czynnych 

egzaminatorów nauki jazdy.(jm) 
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