
Na podstawie danych pozyskanych z 49 WORD–ów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

Opracował: Roman Stencel 

 
Jak wiadomo 10.01.2006 weszło w Ŝycie Rozporządzenie MI z 27.10.2005, w sprawie szkolenia, 
egzaminowania… Dz. U 217, które spowodowało, Ŝe szkoleniowcy wyjechali z „placów” aby uczyć 
manewrowania na drogach publicznych. 
Dane statystyczne jednoznacznie wskazują, Ŝe po  2005R o około 5%  zmalała średnia zdawalno ść 
egzaminów państwowych na kat. B  prawa jazdy. 
W latach 2006 - 2008 wskaźnik globalnej zdawalności egzaminów kat. B  utrzymywał się na poziomie 32% 
W 2009 R wystąpił dalszy znaczący spadek tego wskaźnika bo o ponad 1% do wysokości ok. 31%. 
W 2010R wysokość tego wskaźnika tylko nieznacznie obniŜyła się, bo tylko o 0,15%. 
Tak wi ęc, w latach 2009R-2010R obserwujemy ustabilizowanie  się średniego globalnego wska źnika 
zdawalno ści egzaminów kat. B. 
Natomiast w 2010R nastąpił skokowy wzrost  ( o 2%) wskaźnika zdawalności egzaminów  praktycznych 
kat. B „za pierwszym podej ściem ” . 
Problematykę egzaminów I-go podej ścia  omawiam szerzej w dalszej części. 
Wykres 01 

 



W konsekwencji utrzymywania się malejącej tendencji wskaźnika zdawalności egzaminów -  ostro 
wznosi si ę wykres  obrazujący wzrost liczby WORD-ów , w których średnia zdawalność egzaminów jest 
mniejsza od średniej globalnej kat. B  (32%) 
Wykres 02 

 

 
Wykres03

 



Po stabilnym okresie lat 2007R-2009R skokowo wzrosła w 2010R do poziomu 2006R 
rozpiętość: max – mim . zdawalności egzaminów praktycznych  kat. B w poszczególnych WORD-ach 
 
Wykres04 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wykres05 

 
Od 2008R utrzymuje się czołówka 4 leaderów zdawalności egzaminów kat. B 
 

Poz.     2006R                    2007 R     2008 R       2009 R   2010 R  

1         OSTROŁĘKA         KROSNO         OSTROŁ ĘKA      ŁOM śA  OSTROŁĘKA 

2         KROSNO               OSTROŁĘKA   KROSNO            OSTROŁ ĘKA ŁOM śA 
3         POZNAŃ                POZNAŃ          ŁOMśA               SUWAŁKI  NOWY SĄCZ 

4         ŁOMśA                   ŁOMśA            NOWY SĄCZ     NOWY SĄCZ SUWAŁKI 

5         TORUŃ                  TORUŃ             POZNAŃ            KROSNO  RZESZÓW 
 

W 2010R, osiągnęli następujące wyniki [ ogółem / I podejście] wykres 06: 
I pozycja tabeli WORD Ostrołęka [ 48,00% / 52,40% ] 
II pozycja tabeli WORD ŁomŜa [ 43,70% / 43,30%% ] 
III pozycja tabeli WORD Nowy Sącz [ 40,30% / 41,80% ] 
IV pozycja tabeli WORD Suwałki [ 39,40% / 43,00% ] 
 
 
 
 



Na drugim krańcu tego rankingu twardo i niezmiennie  utrzymuje się na ostatniej 

49-tej pozycji z najmniejsz ą od lat zdawalno ścią WORD Łód ź: 
 

Poz     2006R                    2007R              2008R                 2009R  2010R 

49       ŁÓDŹ (22,00%)   ŁÓDŹ (24,70%)      ŁÓDŹ (24,30%)      ŁÓDŹ (23,20%)    ŁÓDŹ (22,79%) 

48       WAŁBRZYCH       JELENIA G .     WAŁBRZYCH      WAŁBRZYCH  GDAŃSK (23,90%) 
47       SKIERNIEWICE     CHEŁM           KOSZALIN          GDAŃSK (25,49%) ZAMOŚĆ (24,30%) 

46       TARNÓW               LEGNICA        JELENIA G .         KOSZALIN  WŁOCŁAWWEK (24,60%) 

45       LESZNO                 KIELCE            PRZEMYŚL        JELENIA G .  PIŁA (24,80%) 
 

W latach 2008 – 2009R na końcu tabeli  obserwowaliśmy pewną 
stabilizację albowiem WORD-y:  
Wałbrzych (poz. 48);  
Koszalin (poz. 47- 46);  
Jelenia G (poz. 46- 45)  
lokowały się na poz. 45 – 48. 
 
Jak obrazują poniŜsze wykresy w 2010R w/w WORD-y zostały „wyparte” 
przez WORD-y:  
Gdańsk (poz. 48);  
Zamość (poz. 47);  
Włocławek (poz. 46); 
[ patrz wykres 06, 08 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykres 06 

 
 
 



Szczególnie spektakularne spadki zdawalności egzam. praktycz. kat. B w 2010R w 
porównaniu do 2008R - stwierdzono w: 
WORD Krosno  (- 8,00%); WORD Gdańsk  (- 7,63%); 
WORD Piła  (- 7,50%);  WORD Poznań (- 6,40%); WORD Toruń (- 5,70%) 
Wykres 07 

 
 
PowyŜsze zobrazowanie graficzne wskazuje, ze spośród 13 WORD-ów w nim uwględnionych, 
tylko w WORD Szczecin w 2010r wystapł niewielki  wzrost zdawalności (o 0,50%) w stosunku do 
2009R. Pozostałe 12 WORD-ów wykazują w latach 2008 – 2010 spadek zdawalnosci  w stosunku 
do roku poprzedniego. 
 

W przypadku leaderów rankingu prezentowanego na wykresie 07 - ich przyczyną 
wydają się być afery korupcyjne, linki do których prezentuję poniŜej. 
 
W lutym 2009R ujawniono afer ę korupcyjn ą w WORD Gdańsk : 
http://gdansk.naszemiasto.pl/archiwum/1916776,afera-w-pord-przybywa-egzaminatorow-z-zarzutami,id,t.html?akcja  
 

W kwietniu 2008R ujawniono afer ę korupcyjn ą w WORD Piła 
http://pila.naszemiasto.pl/archiwum/1680364,tygodnik-pilski-korupcja-z-elkami-w-tle,id,t.html  
W sierpniu 2009R ujawniono afer ę korupcyjn ą w WORD Piła: 
http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/2119,tygodnik-pilski-55-podejrzanych-o-korupcje-w-pilskim-word,id,t.html  
 

W 2009R ujawniono afer ę korupcyjn ą w WORD Poznań: 
http://www.grupaimage.com.pl/?s=prd&i=numer&id=366#news17674  
Zdawalność egzaminów kat. B „ global ” w 49 WORD-ach / uporządkowanie wg. 2010R / 



Zdawalność egzaminów praktycznych kat. B „global ” 
Uporządkowanie wg. 2008r 
Wykres 08 

 
 



Uporządkowanie wg. 2009r 
Wykres 09 

 
 



Uporządkowanie wg. 2010r 
Wykres 10 

 
 
 



Zdawalność egzaminów praktycznych  kat. B 2009r i 2010r / uporządkowanie wg. 2010R „global” / 
Wykres 11 

 



Udział % egzaminów I podej ścia  w liczbie egzaminów praktycznych kat. B „global” 
Wykres 12 

 



 
 
Udział % egzaminów I podej ścia  w liczbie egzaminów praktycznych kat. B „global” 
Wykres 13 

 



Zobrazowania graficzne prezentowane na wykresach nr 8-13 wskazują, Ŝe 
WORDY z czołówki rankingu tj. Ostroł ęka, Łom Ŝa, Nowy S ącz, Suwałki  i Rzeszów - 
w stosunku do 2009R poprawiły osiągnięcia we wszystkich obszarach tj. „global”; „I podejście” 
oraz uzyskały wzrost „udziału I –go podejścia kat. B” 

 
2009R 

Wszystkie 
2010R 

Wszystkie 
2009R 

I podej ście 
2010R 

I podej ście 

2009R 
Udział %  

I podej ścia 

2010R 
Udział %  

I podej ścia 

WORD (L. mieszkańców 2010r) kat. B kat. B kat. B kat. B kat. B kat. B 

OSTROŁĘKA (53 800) 43,20% 48,00% 50,10% 52,40% 35,73% 53,36% 

ŁOMśA (61 500) 43,50% 43,70% 43,20% 43,30% 34,01% 35,50% 

NOWY SĄCZ (83 800) 38,40% 40,30% 41,00% 41,80% 33,35% 33,42% 

SUWAŁKI (69 200) 38,60% 39,40% 38,90% 43,00% 32,26% 35,28% 

RZESZÓW (179 500) 35,80% 36,90% 37,70% 40,10% 30,87% 31,54% 

 
Prezentowane dane statystyczne jednoznacznie wskazują, Ŝe od lat największe 
stabilne prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu 
praktycznego kat. B  występuje w WORD Ostrołęka! 
W 2010R z ogólnej liczby egzaminów praktycznych kat. B  (20263), 53,36% (10813) 
to egzaminy  „za pierwszym podej ściem ”.  

52,40% z nich zakończyło się wynikiem pozytywnym!!! 
(patrz wykresy 11, 13, 14) 
 
Porównując dane z  WORD Białystok  zlokalizowanego w mieście metropolitalnym ( 295 000 
mieszkańców 31.12.2010r) województwa podlaskiego z  WORD Łom Ŝa zlokalizowanym w  
prowincjonalnym mieście powiatowym ( 61 500 mieszkańców 31.12.2010r) tego województwa - 
stwierdzamy interesujące relacje, szczególnie ilościowe na korzy ść Łom Ŝy. 
Okazuje się, Ŝe średnia zdawalność egzaminów praktycznych kat. B  w ŁomŜy od wielu lat  jest 
średnio o 11,11 % wyŜsza niŜ w Białymstoku ! 
W tej sytuacji nie dziwi, ze ok. 33 000 liczba egzaminów praktycznych kat. B  jest identyczna w 
obydwu WORD-ach! 
Uwzględniając istotnie mniejsze zdawalności egzaminów praktycznych kat. B  w aglomeracjach 
metropolitalnych: Warszawa  ( 25,50% /22,20% ),  Białystok  (31,60% /30,80% ) oraz stosunkowo 
niewielkie odległości ŁomŜy od tych metropolii: 
ŁomŜa – Białystok    80 km 
ŁomŜa – Warszawa  140 km 
ŁomŜa – Siedlce  130 km 
Jest prawdopodobne, Ŝe istotna część osób egzaminowanych w WORD ŁomŜa, zamieszkuje poza 
„ziemią ŁomŜyńską” a nawet województwem podlaskim. 
Biorąc pod uwagę bezpośrednią bliskość (35 km) leadera rankingu tj. WORD Ostroł ęka, trwałe 
utrzymywanie się stosunkowo wysokiej liczby egzaminów praktycznych kat. B jest niewątpliwie  
skutkiem wysokiego i stabilnego wskaźnika zdawalności egzaminów oraz zasługą wieloletniego 
dyr. WORD ŁomŜa p. Mirosława Oliferuka , gratulujemy! 
 

    
Global I podejście Global I podejście średnia 

 
 2006 R  2007 R 2008 R 2009 R 2009 R 2010 R 2010 R   

WORD kat. B kat. B kat. B kat. B kat. B kat. B kat. B   
ŁOMśA 41,70% 41,80% 42,90% 43,50% 43,20% 43,70% 43,30% 42,87% 

BIAŁYSTOK 30,90% 30,30% 33,70% 31,80% 33,20% 31,60% 30,80% 31,76% 

róŜnica BL- BI 10,80% 11,50% 9,20% 11,70% 10,00% 12,10% 12,50% 11,11% 

liczba egzaminów  praktycznych kat. B 

ŁOMśA (61 500) 23467 29577 35791 35959 12228 29691 10539 32 755 

BIAŁYSTOK  ( 295 000) 
 

28752 35643 36174 11354 30902 9316 32 868 

róŜnica BL- BI 
 

825,00 148,00 -215,00 874,00 -1211,00 1223,00 -113,25 

 



Jak wzmiankuję na wstępie, w 2010r odnotowaliśmy skokowy ( o 2%) wzrost średniego wskaźnika 
zdawalności egzaminów praktycznych kat. B „za I podej ściem ” 

Parametr [ egzam praktyczne kat. B  ] 2009r 2010r 

średnia zdawalność  „global ” 30,97% 30,82% 

średnia zdawalność  za I podej ściem  32,27% 34,26% 

średni  udział % I podejścia  30,34% 27,90% 
 

Jednak wzrost ten wydaje się być efektem nienaturalnego, skokowego prawdopodobnie 
ponadnormatywnego odchylenia wzrostu zdawalności egzaminów praktycznych kat. B 
„za I podejściem” w WORD-ach [ 2009r / 2010r]:  
Sieradz  [37,80% / 90,40%] ;  
Kraków  [32,20% / 75,90%] 
spowodowanym  równie znaczącym spadkiem udziału % pierwszego podejścia w egzaminach „global”, co 
zobrazowano na wykresie 13 oraz prezentuje poniŜsza tabela 

Parametr [egzam praktyczne kat. B  ] 2009r 2010r 

WORD Sieradz [ udział % egzam I podejście ] 28,42% 13,06% 

WORD Kraków [ udział % egzam I podejście ] 44,32% 18,64% 

 
Oznacza to, Ŝe w 2010r  np. w: 
 WORD Sieradz  liczba egzaminów  za I podej ściem  stanowiła  tylko 13,06% ogólnej liczby egzaminów 
praktycznych kat. B. Jednak  (co zaskakuje) 90,40% z nich zakończyło się wynikiem pozytywnym. 
ZwaŜywszy na bardzo niski wskaźnik zdawalności takich egzaminów w WORD Łód ź ( 21,60%)  oraz 
niewielka odległość  62 km – upowszechnienie tej informacji spowoduje prawdopodobnie w 2011r wzrost 
zainteresowania zdawaniem egzaminów w Sieradzu . 
 
WORD Kraków  liczba egzaminów  za I podej ściem  stanowiła 18,64% ogólnej liczby egzaminów 
praktycznych kat. B. Jednak  (co równieŜ pozytywnie zaskakuje) 75,90% z nich zakończyło się wynikiem 
pozytywnym.  
Ze względu na brak danych o egzaminach za I podej ściem  w latach poprzednich, trudno o jednoznaczną 
interpretację tych odchyleń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wskaźniki egzaminów praktycznych kat. B  w latach 2009r – 2010r 
Wykres 14 

 



STOSUNEK liczby egzaminów praktycznych kat. B „ global” do roku poprzedniego: 
 
Wykres  obrazuje dramatyczne zmniejszenie się w 2010R liczby egzaminów kat. B (średnio globalnie o ok. 20% ) 
Największe spadki w porównaniu do 2009r wystąpiły w WORD: Ciechanów  (43,35%); Biała Podlaska  (40,42%); 
Płock  (32,38%); Koszalin  (30,83%); Ostroł ęka (29,74%). 
Tylko w WORD Bielsko Biała  wystąpił ok.10% wzrost liczby egzaminów kat. B w porównaniu do 2009r. 
Spadki te są konsekwencją procesów demograficznych i tendencja ta będzie się utrzymywać przez kilkanaście 
kolejnych lat! 
Wykres 15 

 



Efektem tak głębokiej tendencji malejącej liczby egzaminów na prawo jazdy - w perspektywie najbliŜszych 
lat zapewne będzie: 

1) istotne zmniejszenie przychodów  WORD-ów, które od 01.01. 2013r / stosownie do ustawy z 05.01.2011r o 
kierujących pojazdami / zostaną zrekompensowane wpływami z masowych kursów dokształcających w 
zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego ( art. 93), którym zgodnie z art. 91 ust.2 będą poddawani wszyscy 
kierowcy w okresie próbnym pomiędzy 4 – 8 miesiącem po otrzymaniu po raz pierwszy pr  jazdy kat. B. 

2) jeszcze mocniejsza presja WORD-ów na Ministerstwo Infrastruktury celem uzyskania podwy Ŝszenia ceny 
urzędowej za egzamin na prawo jazdy ( nie zmienianej od 2006r ). 

3) istotny spadek zapotrzebowania na egzaminatorów  i „zamroŜenie” zatrudniania nowych.  
Absolwenci aktualnych i przyszłych kursów kwalifikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów 
(organizowanych przez WORD-y) – raczej nie znajda zatrudnienia. 

4) dalszy spadek  i tak Ŝenująco niskiego średniego wskaźnika zdawalności egzaminów na prawo Jazdy 
 (ok. 31%) jako najprostszy sposób wzrostu przychodów. 

 
 
Aspekt finansowy zdawalności egzaminów. 
Wolumen rocznych przychodów z egzaminów praktycznych kat. B podzielono przez wskaźnik 
zdawalności egzaminów „global” . Wynik tego ilorazu odzwierciedla wartość 1% zdawalności. 
Zobrazowanie graficzne przebiegu tego parametru prezentuje wykres 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aspekty finansowe  
Wykres 16 

 
 


