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Zarządzanie ośrodkiemZarządzanie ośrodkiem

Paweł Żuraw

M amy już październik, rozpoczyna się pięk-
na polska jesień. Starsi szkoleniowcy pa-
miętają, że w tzw. dobrych czasach począ-

tek roku szkolnego zapowiadał mnóstwo kandy-
datów na kierowców. Czy uwierzycie Państwo, 
że przypominam sobie takie wrześniowe kursy 
(byłem wówczas licealistą), że na liście było pra-
wie… 100 osób? Tak, tak, to nie żarty. To tylko 
liczby, które obrazują okres prosperity. Są to cza-
sy zamierzchłe. Czy kiedyś powrócą? Trudne py-
tanie, ale warto się nad nim pochylić. Jak wielo-
krotnie powtarzam, czasy się zmieniają, a wraz 
z nimi powinny zmieniać się nasze przyzwycza-
jenia, plany, priorytety i wyobrażenia. Tak też 
powinno być w naszej branży. Musimy się przy-
zwyczaić do myśli, że czasy, kiedy kursanci nie 
mieścili się na sali wykładowej, być może bez-
powrotnie minęły. A może jeszcze kiedyś histo-
ria się powtórzy? Kto wie? Podobno ona lubi 
się powtarzać.

Zaskakujące jest to, że niemal wszystkie sta-
tystyki pokazują, że liczba kandydatów na kie-
rowców w 2013 r. nie odbiega znacząco od ubie-
głorocznej. Firm szkoleniowych nadal jednak jest 
dużo, mimo że tak wiele spośród nich zostało 
zamkniętych. Prawie wszyscy mamy mniej kur-
santów, gdyż oni wybierają różne OSK. Mówiąc 
potocznie, jesteśmy zatem towarzyszami w doli 
i niedoli. Trudna sytuacja powoduje, że wzajem-
nie zaczynamy się rozumieć, może nawet oka-
zujemy sobie większy szacunek, łatwiej nam po-
dać sobie ręce. W tej niedoli nawet skostniałe 
dotychczas szefostwa WORD-ów potrafią być 
bardziej miłe, przyjazne i wyrozumiałe (niech 
oczywiście nikt się nie obraża). Jakoś łatwiej 
jest wyjść do ludzi zza biurka i porozmawiać na  

WORD-owskim pustym i głuchym korytarzu. 
My i oni wiemy, że siedzimy na tej samej bom-
bie, która tyka i tyka.

Bieda uczy myśleć i chyba coś w tym jest. Słu-
chamy radia, przeglądamy newsy w internecie, 
oglądamy wiadomości w telewizji i… przestaje-
my cieszyć się życiem. Widzimy, jak każdy wyrywa 
jakąś cząstkę wyłącznie dla siebie, aby przeżyć, 
przetrwać i jakoś iść do przodu. Niekiedy daje-
my się zmanipulować wszechobecną papką me-
dialną, szukamy choć małej radości i szczęścia, 
a może ułudy szczęścia. Ci na górze jakoś dają 
radę, ale jak słyszymy o stanie finansów pań-
stwa, to zaczynamy patrzeć na nasze domowe 
budżety, które są coraz bardziej skromne. Za-
czynamy się martwić, co skłania nas do zadu-

my nad naszą najbliższą, nie mówiąc już o dal-
szej, przyszłością.

Może zabrzmi to bardzo niepopularnie, wręcz 
dziwnie, ale kryzys, a w naszym środowisku 
zmniejszona liczba kandydatów na kierowców, 
wbrew pozorom przyczynia się do (specjalnie 
używam tutaj trzech kropek) … poprawy jakości 
szkolenia. Czy duża liczba kandydatów na kie-
rowców w OSK może być satysfakcjonująca? Pa-
trząc z pozycji właściciela firmy czy instrukto-
ra odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca. 
Od wieków w ekonomii jest tak, że duża liczba 
zamówień, duża produkcja, duże zapotrzebo-
wanie na konkretne usługi, a tym samym duża 
liczba klientów stwarzają prawdopodobieństwo 
osiągania większych zysków.

Jakość
ponad wszystko

O jakości szkolenia trudno jednoznacznie dyskutować. Zawsze była zróżnicowana. Ale zauważmy, że jak zdarzało się nam 
mieć na kursach masę osób, trudno jakoś było ją ogarnąć.

Przypomnijmy sobie lata 90. czy pierwszą de-
kadę XXI w. Ośrodki szkolenia kierowców przy-
pominały wówczas fabryki. Jak się wtedy mó-
wiło, był to bardzo dobry interes, a jeszcze jak 
dodamy, że ktoś był tzw. prywaciarzem, to był 
kimś. Dziś prowadzenie OSK nie robi większe-
go wrażenia. Ot, taka sobie firemka, która ja-
koś tam funkcjonuje – takie panuje przekonanie 
w społeczeństwie. Nie oznacza to, że my, szko-
leniowcy, powinniśmy podchodzić z tak wielkim 
dystansem i nonszalancją do swojego zawodu 
i firm. Autorytet pedagogiczny i poczucie war-
tości powinny być w nas zakorzenione nawet 
w trudnych chwilach naszego życia.

O jakości szkolenia trudno jednoznacznie dys-
kutować. Zawsze była zróżnicowana. Ale zauważ-
my, że jak zdarzało się nam mieć na kursach masę 
osób, trudno jakoś było ją ogarnąć. Chyba jednak 
ulegam pokusie uogólniania, gdyż nie wszędzie 
ta teza się potwierdza. Sam w swoim regionie 
znam takie OSK, które są prawdziwymi lidera-
mi w szkoleniu, zdobywają laury, nagrody sta-
rostów i należy im gratulować dobrej roboty, 
i brać od nich dobry przykład (sam staram się 
wzorować na najlepszych, bo do perfekcji jeszcze 
mi bardzo daleko). Nie wszyscy jednak potrafią 
lub potrafili zapanować nad tą masą, stąd szko-
lenie odbywało się lub nawet odbywa na zasa-
dzie: aby tylko wyjeździć, aby tylko przerobić tych 
ludzi. Nieważne, czy ci kursanci zdadzą egzamin 
czy też nie. Miało i ma to swoją nazwę: „uzyska-
nie przeszkolenia”, „zrobienie kursu”. A to, czy 
kursanci coś potrafili, czy nie, nie było za bardzo 
istotne. Nie było zbyt dużo czasu i możliwości, 
aby takimi „drobiazgami” się martwić. Co było 

wówczas najważniejsze i najbardziej kuszące? 
Pieniądze, a także satysfakcja z rosnących na kon-
cie cyfr. Ludzie bardziej byli skłonni do tego, aby 
kupować dodatkowe godziny jazd, a jak jeszcze 
nakręcało się ich, że za pierwszym razem pra-
wie nikt nie zdaje, była to najłatwiejsza droga 
do bylejakości. Godziny się wyjeżdżało (co było 
zgodne z prawem), ale niekoniecznie się uczyło. 
Nie obrażajmy się na tego rodzaju stwierdzenia, 
ale sami wiemy, jak bywało (specjalnie nie uży-
łem słowa „było”).

Czy dzisiaj też tak jest? Tak, też można spotkać 
się z takim podejściem. W każdej grupie zawo-
dowej znajdą się tzw. czarne owce, które przy-
czynią się do tego, że o konkretnym środowi-
sku będzie mówiło się źle. Nie patrzmy jednak 
na tego rodzaju podejście, ale skupmy się na tym, 
co my możemy zrobić dla bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, a tym samym dla naszych kur-
santów. Może warto sobie powiedzieć: w końcu 
mam możliwości, aby każdego kursanta trakto-
wać indywidualnie, nie jak tzw. sztukę czy pół-
fabrykat na taśmie montażowej. Może w końcu 
mam czas na spokojne i jakościowe szkolenie? 
Może dzięki temu, że mam mniej kursantów, 
mogę rzetelniej wykonywać swoją pracę? Może 
mógłbym wprowadzić nowe elementy do meto-
dyki nauczania? Może właśnie teraz jest odpo-
wiedni czas, abym zweryfikował, czy jestem do-
brym instruktorem, czy nie? Czy faktycznie za-
leży mi na tym, aby mój kursant nauczył się jeź-
dzić? Czy cieszą mnie jego postępy w nauce? Czy 
chce mi się z nim pracować? Czy on wystarczają-
co odczuwa opiekę dydaktyczną z mojej strony?

Pytania te w pewnym sensie nawiązują do mo-
jego wrześniowego artykułu, pt. „Selekcja na-
turalna”. Wówczas koncentrowałem się na pro-
blemie, czy warto kontynuować pracę w branży 
OSK. W październikowym artykule zakładam, iż 
Czytelnik podjął decyzję, że jeszcze spróbuje po-
walczyć i znajdzie w sobie nieodkryte wcześniej 
pokłady motywacji do przetrwania.

Nie zapominajmy o jakości, nie kalkulujmy 
zbyt chłodno, gdyż nasza praca pójdzie na marne 
i faktycznie dożyjemy czasów, że ktoś bez upraw-
nień będzie mógł szkolić, bo jaki to problem na-
uczyć kogoś jeździć (niestety, takie myślenie po-
kutuje w społeczeństwie). Szanujmy swoją pracę 
przez godne wynagrodzenie. Nie poniżajmy się, 
nie deprecjonujmy swojej wartości. Może wła-
śnie te trudne czasy są jedyną szansą na osta-
teczną weryfikację dobrych i złych? Często wyda-
je mi się, że już o tym kiedyś pisałem, ale wów-
czas zaczynam sobie tłumaczyć, że nie można 
motywować się jednorazowo. Jest to proces, któ-
ry powinien trwać. Słowo „motywacja” powin-
no być nieustannie powtarzane, może nawet 
do znudzenia. My, Polacy, potrafimy walczyć. 
Walczmy jednak uczciwymi metodami, szanuj-
my konkurencję, nie dajmy się prowokować tym, 
którzy są nierzetelni, nieuczciwi i niewiarygodni. 
Nie hołdujmy bylejakości. Ona ma krótkie nogi 
i ręce. Wytrwajmy. Pozdrawiam. n

Zginął instruktor
Stanisław Drężek, instruktor nauki jazdy 
ze Szczytna (woj. warmińsko-mazurskie), 
zginął na początku września w wypadku 
drogowym.
66-letni Stanisław Drężek jechał moto-
cyklem suzuki w… orszaku weselnym 
z Czerwonki do Biskupca (droga krajo-
wa nr 57). W pobliżu miejscowości Naj-
dymowo 20-letni kierujący citroenem ber-
lingo chciał ominąć stojącego na jezdni 
fiata, gdy jego kierowca nagle postano-
wił skręcić w lewo, nie sygnalizując wcze-
śniej tego manewru.
– Citroen zjechał na przeciwległy pas i zde-
rzył się czołowo z motocyklem – mówi 
Krzysztof Bisior z Komendy Miejskiej Po-
licji w Olsztynie. – 66-letni kierowca mo-
tocykla zginął na miejscu. 44-letni kierow-
ca fiata brava miał w wydychanym powie-
trzu 0,5 promila alkoholu.
Stanisław Drężek od 1995 r. był właści-
cielem Szkoły Jazdy „Tempo” w Szczytnie, 
ale w zawodzie instruktora pracował po-
nad 40 lat. Szkolił kierowców na katego-
rię A i B. Kilka lat temu otrzymał Srebr-
ną Odznakę Instruktora, przyznaną przez 
Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kie-
rowców.
Marek Sadowski, który w Klubie Motocy-
klowym „Jurand” działał razem ze Stanisła-
wem Drężkiem, był świadkiem wypadku.
– Oprócz samochodów jechało dziesięć 
motocykli – opowiadał kilka dni po wy-
padku. – Jechałem przedostatni, a Stani-
sław na końcu. Kierowca citroena o mało 
mnie nie zahaczył. Ominął mój motocykl 
zaledwie o jakieś pół metra. Młody kie-
rowca tego auta mógł nie zauważyć stoją-
cego na skrzyżowaniu auta, zaczął hamo-
wać, chcąc uniknąć stłuczki i odbił w lewo. 
Wjechał prosto w motocykl. Widzia-
łem wszystko w lusterku. Byłem pierw-
szy na miejscu wypadku. Stanisław był 
w strasznym stanie. Wiedziałem, że nie 
da go się uratować.
Stanisław Szatkowski, dyrektor WORD 
w Olsztynie, znał zmarłego. – Bardzo sza-
nowany i doświadczony instruktor. Aktyw-
nie uczestniczył w szkoleniach, był zain-
teresowany problematyką bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, np. zwracał uwa-
gę na źle oznakowane miejsca na drogach, 
no i było widać, że motocykle są jego pa-
sją. Był dumny z powołanego przez sie-
bie Klubu Jurand. Pokazywał nam zdjęcia 
i stroje. W dniu wypadku był rano w na-
szym ośrodku. Opowiadał, że jedzie na we-
sele kolegi, był już nawet przygotowany 
na ten wyjazd. Życzyliśmy mu bezpiecz-
nej drogi… ana

Dramat na drodze


