ZARZĄDZENIE Nr 441/20
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji
kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców
i wykładowców prowadzących szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia
do kierowania pojazdami
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 i 1517) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 519/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie Komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów
i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenia
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 2 w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. k i l w brzmieniu:
„k) Sławomir Dwojak,
l) Marek Wrześniewski;”;
2) w załączniku do zarządzenia:
a) w § 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)”,
b) w § 2:
 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osoba przystępująca do trzeciej części egzaminu jest obowiązana do
posiadania i okazywania na żądanie przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej lub
członka Komisji egzaminacyjnej ważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie
uprawnienia do kierowania pojazdem – odpowiedniego do zakresu zdawanego
egzaminu.”,
 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „egzaminacyjnej” zastępuje się
wyrazem „egzaminacyjna”,
c) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „ust. 2 pkt 2” dodaje się wyrazy „i ust. 3”,
d) w § 5 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyraz „ustawy”,
e) w § 6 w ust. 1 w pkt 2 wyraz „odpowiedni” zastępuje się wyrazem „odpowiednio”,
f) w § 7 w ust. 1 po wyrazach „ust. 1 pkt 2-6” dodaje się wyrazy „i 8”,
g) w § 8:
 w ust. 1 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„14 pytań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1,
D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia, w tym:”,
 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 20 minut  dla prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E,
D, D+E,T oraz pozwolenia.”,
 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) 23 z 28 punktów  w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C,
C+E, D1, D1+E, D, D+E, T oraz pozwolenia.”,
h) w § 9 w ust. 8 po wyrazach „przewodniczący Komisji egzaminacyjnej” dodaje się
wyrazy „ lub członek Komisji egzaminacyjnej”,
i) w § 10:


ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Część trzecia egzaminu obejmuje sprawdzenie umiejętności
prawidłowego przeprowadzenia na placu manewrowym i w ruchu drogowym
zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania
pojazdami silnikowymi lub tramwajem w zakresie czterech losowo
wybranych zadań egzaminacyjnych, określonych:
1) w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, dla poszczególnych
kategorii prawa jazdy objętych egzaminem, wykonywanych:
a) na placu manewrowym − dwa zadania, oraz
b) w ruchu drogowym − dwa zadania;
2) w tabeli nr 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia  dla egzaminu
przeprowadzanego w zakresie pozwolenia  wykonywanych:
a) na placu manewrowym − dwa zadania, oraz
b) w ruchu drogowym − dwa zadania.”,
 w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „tabelą nr 1 i 2” zastępuje się wyrazami „tabelami nr 14”,
 w ust. 5”


w pkt 1 w lit. a wyrazy „tabelą nr 1 i 2” zastępuje się wyrazami „tabelami nr
14”,



w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a)

zaprezentuje w nieprawidłowy sposób przeprowadzenie zadania
egzaminacyjnego,”,

 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej lub członek Komisji
egzaminacyjnej przerywa realizację zadania egzaminacyjnego przez osobę
egzaminowaną w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do
egzaminu kieruje pojazdem na placu manewrowym lub w ruchu drogowym
w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu
i zdrowiu uczestników ruchu drogowego lub naraża swoje życie i zdrowie na
uszczerbek.
 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Po zakończeniu części trzeciej egzaminu Przewodniczący Komisji
egzaminacyjnej lub członek Komisji egzaminacyjnej ogłasza osobie
egzaminowanej wynik egzaminu. Wynik egzaminu wpisywany jest

niezwłocznie do arkusza oceny części trzeciej egzaminu, określonego
w załączniku nr 6 do regulaminu pracy Komisji egzaminacyjnej.”,
j) w § 12 w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy „uzyskania od organu zgłaszającego”,
k) w § 13 w pkt 5 po wyrazie „egzamin” dodaje się wyrazy „lub wskazanie, że egzamin
został przeprowadzony w zakresie pozwolenia”,
l)

§ 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Protokoły egzaminacyjne, wraz z arkuszami odpowiedzi części
pierwszej egzaminu  przeprowadzanej w formie testu, arkuszami oceny części
drugiej egzaminu, arkuszami oceny części trzeciej egzaminu – na których
odnotowano wynik negatywny, przechowywane są w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu według zasad
określonych w odrębnych przepisach.”,

m) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W zakresie rozpatrywania skarg stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
256, 695 i 1298).”;
3) załączniki nr 16 do regulaminu pracy Komisji egzaminacyjnej do sprawdzania
kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na
wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenia osób ubiegających się
o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami otrzymują brzmienie określone
odpowiednio w załącznikach nr 16 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Infrastruktury
i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Łukasz Mikołajczyk

UZASADNIENIE
W związku ze złożeniem przez organy ewidencyjne wniosków o przeprowadzenie
egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy w zakresie pozwolenia
na kierowanie tramwajem, zaistniała potrzeba rozszerzenia składu Komisji egzaminacyjnej
o osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, umożliwiające przeprowadzanie przez
Komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę ww. egzaminów.
Zmiana załączników nr 1-6 do zarządzenia podyktowana jest koniecznością ich
rozszerzenia o zapisy dotyczące pozwolenia na kierowanie tramwajem.
Skład Komisji gwarantuje bezstronność członków Komisji i wyklucza konflikt
interesów.
Wprowadzenie przedmiotowego zarządzenia nie powoduje dodatkowych
konsekwencji społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych. Ponadto, nie stwierdza
się możliwości wystąpienia zdarzeń korupcyjnych w związku z wprowadzeniem tego aktu.

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa
/-/ Zbigniew Król

Poznań, dnia 22 września 2020 r.

