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flczestnicy:

Łukasz Drob - Dyrektor WORD Katowice

Mariusz ogłoziriski _ Zastępca Dyrektora woRD d.s. egzamin w i nadzoru

Aneta Budzyriska- Kierownik referatu transportu Urzędu Marszałkowskiego Wojew dztwa Śąskiego

Pioh Drapa _ Przewodnicący Znządu G rnośląskiego Stowarąyszenia ośrodk w Szkolenia

Jarosław Kliś - Wiceprzewodnicący ZnąduG rnośląskiego Stowarzyszenia ośrodk w Szkolenia

GrzegorzŁapeta - Skarbnik Zarządtt G rnośląskiego Stowarzyszenia ośrodk w Szkolenia

Piotr Makioła - Członek Zarądu G mośląskiego Stowarzyszenia ośrodk w Szkolenia

Tematy poruszone na spotkaniu:

1. Problemy zllłiązane z egzaminami na kategorię A.
2. Problemy zvłiązane z egzarrinami na kategorię B.
3. Problemy z;łtiązane z egzarrinami na kategorię C/C+EIB+E.
4. Uwagi dotyczące usytuowaniaoraz stanu technicznego plac w manewrowych.
5. Inne.

1. Problemy nłłiązane z egzalninanni na kategorię A:

Ęr. Drob: od 20 kwietnia (mimo ograniczeri związanyctt z pandemią), będzie dwukrotnie zwiększona liczba
egzamin w (l2 w ciągu dnia). Możliwejest uruchomienie II zmiany dla egzaminator w, w celu skr cenia czasu
oczekiwania na egzantny.
GSos wysĘpiło z piopozycją wprowadzenia l5-minutowych odstęp w czasowych pomiędzy egzaminami.
służyć by to miało zniwelowaniu ewentualnych przesunię , wywoĘwania presji Qzasu.
Dyr. Drob stwierdził, że obecna ram wka zapewnia losowy dob r egzaminator w na kategone ,,A", 'A|'',
,rA2", r'lĄfvl''
Dyr. o$oziiski zamaczył, że losowość jest wymogiem prawnym i jest obowiązkowa, WORD jest
zniej rozliczany. Dob r losowy jest gł wnym kryterium planowania egzaminu.
Pan Piotr Makioła przytoczył słowa Pana Kędzierskiego, kt ry stwierdził, że występuje utrudnienie
w wykonywaniuza air.,$ursanci są zmuszani do rozpocrynaniazaduit, z innych miejsc niż powinni''
Pan GrzegorzŁapetawni sł o stworzenie drugiegowyjazdu w Rybniku, by nie tutorzyć, sytuacji wjeż,dżaniana
plac kursanta, nakt rym właśnie odbywa się egżmin na kat. B.
Pani Aneta Budzyriska zaproponowała stworzenie wsp lnego planu, postulat w i termin w ich realizacji,
ponieważ z nia na dzie nie ma możliwości przebudowy placu manewrowego w Rybniku.
Dyrektor Drob oraz Ąrrektor ogłoziriski przeanalizują możliwości złniany infrastruktury placu manewTowego.
Dyrektor Drob zapewnił,że gdy Ęlko pojawią się szybsze terminy egzamin w, w pierwszej kolejności zostaną
o nich poinformowani kursanci,kt rzy mieli odwołane egzaminy m.in. przez waruŃi pogodowe, w następnej
kolejności osoby, kt re mają najdfuższe czasy oczekiwania. Wprowadzane są rozwiązania systemowe, kt re na
pewno spowodują osiągnięcie dużo kr tszego czasu oczekiwania na egzamin.



2. Prablemy rwiązane z egzilminami na kategorię B:

o \[ przypadku kategorii,,B'', praĘcznię nię mazastrzeŻeri w sprawie tęrmin w.
o WystQPują dfuŻsze terminy jedynie w Bytomiu i Rybniku , gdzie czasami terminy są na koniec maja.
o Zdarza się, ze informacje z BoK i Infocar są rozbieżne. Dochodziło do sytuacji, np. w Tychach, że BoK

poinformował o braku wolnych termin w w kwietniu, a w Infocar byĘ one dostępne. W tej sytuacji klient
zarejestrował się w Infocar, stojąc prry okienku.
Dyr. Drob zapewnił, że zostanie sprawdzony system oraz pokrywanie się danych w BoK i w systemie.
Dyr. ogłoziriski poinformował, Że występuje op źnienie systemowe (około 48h) w prąypadku weryfikacji
płatności oraz anulowania terminu egzaminu.

o GSoS prosił, by obsfuga Klienta nie wprowadzała w błąd, m wiąc o ,opierwSryfr",,,drugim'' egzaminie.
Termin każdego egzaminu powinien być wyznaczony do 30 dni.

o Ąn. Drob:
o Zanlaczył, że nie moźna udawa , ze sytuacji covid-owej nie ma. Egzatninatorzy przebywają

na tzvl. opiece, kwarantannach, zwolnieniach lekarskich itp. ZapewnĄ Żę terminy wr cą
do normalności, gdy tylko egzaminatorzy wr cą do pracy.

o Poprosił o zg}aszanie kazdego przypadku niezgodności informacji w BoK oraz Infocar.
o obecnie przeprowadzany jest nab r na egzaminator w. WoRD stara się takim działaniem zwiększyć

liczbę egzamlnator w, co będzie skutkowa usprawnieniem systemu egzaminowania.
o Przęzabsencję pracownik w trudno jest odbudowa sytuację np. w Rybniku, ale dołożymy wszelkich

starario by ten problem jak najszybciej zminimalizować. Zostaną ku temu poczynione odpowiednie
kroki.

o Poprawiła się sytuacja ze zdawaniem egzamin w w Tychach.Liczba egzamin w została zwiększona
dwukrotnie. Prowadzone są egzaminy na 6-8 egzaminator w, podczas gdy jeszcze rok temu było
ich 3-4.

o Dyr. ogłozi ski:
o Potwierdził, żn pandemia niestety bardzo komplikuje sprawę egzamin w. Jednocześnie zauwaĘł'

że lepiej, gdy odbywają się egzaminy w okrojonym składzie, niz gdyby miały zosta odwołane
(akto miało miejsce w niekt rych innych WoRD-ach).
Kolejki są dfuŻsze ale egzaminy mimo wszystko się odbywają. W pefori zrozumiałe jest,
że sytuacja nie jest satysfakcjonująca dla kursant w i os b zgromadzonych na spotkaniu, ale woRD
zrobi wszystko,Żeby jak najszybciej wszystko wr ciło do normy.

3. Problemy związane z egłaminami na kategorię C|C+E/B+E:

o Pan Piotr Drapa przytoczył sytuację, do kt' rej doszło w Jastrzębiu, gdziePani z BoK poinformowała kursanta,
Ż'e ,,na kategorię C najbliŻszy termin jest 2l maja, poniewaz nie jest to pierwszy termin egzaminu tej osoby''.
Zaproponował, by przeszkolono obsługę z nowych przepis w' by nie dochodziło do sytuacji,
gdzie przskazywane informacj e są nierzetelne.

o Pan Piotr Makioła zapytał,jak to możliwe' że w piątek pojawiły się nowe, wcześniejsze terminy egzamin w
w Bytomiu?
Dyr. Drob odpowiedział' Że jest to efekt zmiany schematu planowania. Temat ten był omawiany 2 Ęgodnie
wcześniej. oT Bytom ptzeszedł reorganizację, dzięki temu pojawiło się więcej wolnych termin w. Została
zmieniona ram wka, egzaminy w środy będą realizowane na 2 zestavły, & W ruzie potrzeby zostanie
uruchomiona II zmiana. są to rozvłiązania systemowe,, kt re skr cą czas oczekiwania na egzanin,
do ustawowych maksymalnie 30 dni.

o Dyrektor Drob zapewnlł, Że wdroŻone zostaną działania systemowe _ w Jastrzębiu w piątki egzaminy będą
przeprowadzane na2 zsstawy. W razie potrzeby, gdy terminy nadal będą odległe, zosfianą wprowadzone
egzaniny w soboty (I5 i 22 maja), r wnież naŻ zesta'wy. W dniach 6-8 mają egzarliny r wnież będą odbywac
się na 2 zestawy.
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4. Uwagi dotyczące usytuowania oraz stanu technicznego placów manewrowych:

o $y' Bytomiu, dla poprawy bezpieczeństwa, zostanie oddzielony plac manewrowy dla kategorii A.
Realizacja nasĘpi w najbliższym czasie, wymaga to zmian w przestrzeni _ musi zostać stworzony projekt.
Powstała koncepcja, aĘ plac manewrowy przenieść na teren prąy hurtowni, zostĄ dokonane pomiary.
Na pewno będzie to nealizowane w tym roku. Gdy tylko zostanie zaakceptowany plan finansowy woRD,
prace pójdą juzbardzo szybko.

o Pan CtrzsgorzŁapetazłyrócił uwagę na przebieg egzaminu w Jastrzębiu. Zaproponował zrrianę kolorystyczną
linii l2-ego metra i 7_ego metra, Żeby kursanci kategorii B, nie popełniali błędów.
Dodatkowo twrócił uwagę na otwartą bramę podczas egzaminu, gdzie niejednokrotnie kursant zatrzymuje się
przednią, gdy widzi pojau;dnadjeżdżający zprzeciwka. Często słyszy o sluacjach, gjdzie egzaminator nie jest
wyrozumiaĘ i przerywa ztego powodu egzamin.

Dyr. ogłoziński zapewnił, Że pracownicy zostaną zobowiąz.ani do zabezpieczenia wjaz,du na czas trwania
egzaminów orazegzarrinatorzy zostanązobowiązani do wytłumaczenia zasad wykonania manewru.

o Pan Łapeta omówił takżetemat nawierzchni placu manewrowego na kat' A w Rybniku.
o Gsos zaproponowałznianę nawierzchni w miejscu, gdzie wyĘpuje slalom.
o Pani Aneta Budzyńska zapewniła, Że do końca kwietnia zorganintje spotkanie z dyrektorami

w oTRybnik,zaptosąteŻnato spotkanie PanaŁapetę i wspólnie zostanie sprawdzonystantechniczny
placu manewrowego.

5. Inne:

o Pan Piotr Makioła poruszył tęmat zachowania egzaminator w' Stwierdził, że kilku osobom brakuje empatii,
nie mają pedagogicznego podejścia do kursant w i tlvorą negaĘwną atnosferę podczas egzaminu.
Przymał takżE, żrc brakuje asertywności u niekt rych instruktor w wobec kursant w, dlatego pojawiają się
osoby słabiej przygotowane do egzaminu.

o Dyr. ogłoziriski zapewnił, że WORD dba o rozw j kompetencji miękkich egzaminator w, by potrafili
wprowadzi dobrą atmosferę oraz Żeby kursanci jak najmniej się stresowali.

o Dyr. Drob stwierdził, że nłłracanajest uwaga na zachowanie egzaminator w i prosi o przekazywanie
informacji o nagannych zachowaniach egzaminator w wobec kursanta.

o Pani Aneta Budzyriska zau:waĘła, że wszędzie zdarĄą się egzaminatotzst, |n rzy minęli się
z powołaniem ale potrzebnajest wsp lna praca środowisk woRD i osK' by dąĘć: do jak najsrybszego
wykrywania nieodpowiednich zachowa egzaminator w.

o Ęr. Drob poprosił, by członkowie GSOS nvr cili uwagę ośrodkom Szkolenia Kięrowc w wynajmującym
place manewrowe, na przestzeganie przepis w BHP na terenie plac w. Np. Nie palenie papieros w,
pilnowanie kursant w i zwracanie im uwagi, gdy poruszają się dużą prędkością podczas wykonywania zadait
na łuku lub wmiesieniu. Jest to ważne, dla bezpieczeristwa wszystkich obecnych w tym czasie na placu
manewTowym.
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lVnioski:
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Wdrożenie mniany planowania egzamin w na kategorie cięzJ<ie w oT Bytom i oT Jastrzębie-Zdr j.
Przeprowadzanie egzamin w na kategorie cięzkie na2 zestavły w oT Bytom i oT Jastrzębie-Zdrćj.
Wprowadzenie możliwości uruchom ienia egzaminowania II zmianie'
W razie pohzeby uruchomienie egzaminowania w soboty (l5 i22 maja) w Jastrzębiu Zdr j.
Podwojenie ilości egzamin w na kategorie motocyklowe w oT Rybnik od 20 kwietnia.
Nalezy zgłasza kaŻdy problem dotyczący umawiania termin w naegzamini niezgodności z systemem Infocar.
Należy zg}aszać, kaŻdy problem doĘczący zachowania egzaminatora.
Poprzez wprowadzenie wielu systemowych ronłięail' sytuacja z terminami egzamin w poprawia się
i jest coraz więcej wolnych termin w.
Sytuacja wr ci całkowicie do nonny' gdy egzaminatorzy wr cą z tzw. opieki, kwarantanny oraz złłolnieit
lekarskich, wywołanych przez pandemię.
Gsos prz$ęłopozytywnie informacje ojużwdrożonych, jak i planowanychdziałaniachdążącychdo skr cenia
czasu oczekiwania na egzanin. Z tego powodu, do 20 maja 202 l roku zav eszająprotest.

Nastę spotkanie:

Spotkanie zostało zakoitczone o godzinie l0:15.

Zaplartowano kolejne spotkanie na dzie 20.05.Ż021
zostanie jesz cze ustalona).

w Sali Konferencyjnej WORD Katowice (godzina spotkania
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