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Projekt z dnia 04 marca 2009 r. 

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

 

z dnia ………………………………… 2009 r. 

 

w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za u dział w 

przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczy cieli akademickich za 

udział w przeprowadzaniu cz ęści ustnej egzaminu maturalnego 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co 

następuje:  

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki wynagradzania: 

1) egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu  

i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty; 

2) nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej 

egzaminu maturalnego. 

2.  Rozporządzenie nie dotyczy nauczycieli będących egzaminatorami biorącymi 

udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. 

                                                 
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 
 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 
r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr  181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33. 



 2

§ 2. 1. Podstawą ustalenia wynagrodzenia egzaminatora i nauczyciela 

akademickiego, o których mowa w § 1 ust. 1, jest minimalna stawka wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra 

oraz przygotowanie pedagogiczne, określona na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 

674, z późn. zm.3)), zwana dalej „stawką”. 

2. Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu 

sprawdzianu i egzaminów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeŜeniem 

ust. 3, 5 i 6. 

3. Warunki wynagradzania egzaminatorów będących przewodniczącymi zespołów 

nadzorujących etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych 

prowadzących kształcenie w zawodach innych niŜ zawody, w których kształcą 

zasadnicze szkoły zawodowe określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.  

4. Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział  

w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego określa załącznik nr 3 do 

rozporządzenia.  

5. Egzaminatorowi będącemu:  

1) przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzianu w klasie VI szkoły 

podstawowej lub odpowiedniej części egzaminu w klasie III gimnazjum,  

2) przewodniczącym zespołu egzaminatorów części pisemnej egzaminu maturalnego  

z danego przedmiotu,  

3) przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego etap praktyczny 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników, 

techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie  

w zawodach innych niŜ zawody, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe  

- przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń 

przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu. 

 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600,  
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, 
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1. 
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6. Egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego 

przeprowadzającego etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych 

zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe, przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości 120% kwoty wynagrodzenia przysługującego jednemu 

egzaminatorowi wchodzącemu w skład tego zespołu. 

 

§ 3. Dyrektor szkoły, w terminie trzech dni od zakończenia części ustnej egzaminu 

maturalnego w szkole, przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 

pisemne potwierdzenie udziału nauczyciela akademickiego w przeprowadzeniu 

części ustnej egzaminu maturalnego.  

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

                                                                                                        MINISTER 

EDUKACJI NARODOWEJ 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia  …………2009 r. (poz. …….)                                                   

 
 

Załącznik nr 1  
 

Warunki wynagradzania egzaminatorów bior ących udział 
w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów 

 
Lp.  Sprawdzian / egzamin Kwota 

wynagrodzenia za 
jednego zdaj ącego 

1 2 3 

1 sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej 0,40 % stawki 

2 egzamin w klasie III gimnazjum – część I - 
humanistyczna 

0,52 % stawki 

3  egzamin w klasie III gimnazjum – część II -
matematyczno – przyrodnicza 

       0,45 % stawki 

4 egzamin w klasie III gimnazjum – część III z zakresu 
języka obcego nowoŜytnego 

        0.23% stawki 

5 część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich 
przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego) – poziom 
podstawowy 

0,74 % stawki 

6 część pisemna egzaminu maturalnego z języka 
polskiego, języka mniejszości narodowej – poziom 
podstawowy i rozszerzony;  
część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego 
– poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i 
oddziałów dwujęzycznych 

 
 

1,04 % stawki 

7 część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich 
przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka 
obcego i języka mniejszości narodowej) – poziom 
rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów 
dwujęzycznych  

 
 

0,89 % stawki 

8 etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych i szkół policealnych kształcących w 
zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły 
zawodowe 

 
 

5, 34 % stawki 

9 etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe dla absolwentów techników, techników 
uzupełniających i szkół policealnych kształcących w 
innych zawodach niŜ zawody, w których kształcą 
zasadnicze szkoły zawodowe 

 
1,04 % stawki 
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Załącznik nr 2 
  

Warunki wynagradzania egzaminatorów b ędących przewodnicz ącymi zespołów 
nadzoruj ących etap praktyczny egzaminów potwierdzaj ących kwalifikacje 
zawodowe dla absolwentów techników, techników uzupe łniaj ących i szkół 
policealnych prowadz ących kształcenie w zawodach innych ni Ŝ zawody, w 

których kształc ą zasadnicze szkoły zawodowe 
 
 
 

Lp.  Rodzaj zadania egzaminacyjnego w 
zaleŜności od zawodu 

Kwota wynagrodzenia za 
udział w jednej zmianie 

egzaminu 
 

1. 
Projekt realizacji określonych prac 1,01% stawki 

 
2. 

Projekt realizacji określonych prac i wykonanie 
określonej pracy lub prac na stanowisku 

egzaminacyjnym 

1,61% stawki 
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Załącznik nr 3  
 

Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich bior ących udział 
w przeprowadzaniu cz ęści ustnej egzaminu maturalnego  

 
Lp. Przedmiot / poziom egzaminu Kwota 

wynagrodzenia 
za jednego 
zdającego 

1 2 3 
1 język polski, język mniejszości narodowej,  

język regionalny – język kaszubski 
0,74 % stawki 

2 język obcy – poziom podstawowy 0, 30 % stawki 
3 język obcy – poziom rozszerzony, poziom dla 

absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych 
0, 45 % stawki 
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Uzasadnienie 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upowaŜnienia zawartego w art. 22 

ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572, z późn. zm. ), zgodnie z jego treścią wprowadzoną przepisem art. 1 

pkt 13 lit. b ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, 

ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich (Dz. 

U. Nr 145, poz. 917) . Zakres przedmiotowy projektu nie podlegał wcześniej 

szczegółowej regulacji prawnej. 

Do dnia wejścia w Ŝycie ww. ustawy nowelizującej, wynagrodzenia 

egzaminatorów były kształtowane na zasadzie swobody umów cywilnych w ramach 

środków będących w posiadaniu dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

Wysokość wynagrodzenia egzaminatorów, do roku 2007 włącznie, była powszechnie 

krytykowana i nie stanowiła odpowiedniej motywacji do uzyskiwania statusu 

egzaminatora. Ze względu na doniosłość pracy egzaminatorów, od których 

kompetencji i sprawności zaleŜy prawidłowość i terminowość przeprowadzania 

sprawdzianu i egzaminów oraz ustalania ich wyników, konieczne stało się określenie 

transparentnych zasad ich wynagradzania.  

W projekcie określono stawki wynagrodzeń: 

- egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace uczniów ze sprawdzianu  

w klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu w klasie III gimnazjum, 

- egzaminatorów sprawdzających i oceniających arkusze egzaminacyjne z części 

pisemnej egzaminu maturalnego, 

- nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej 

egzaminu maturalnego, 

- egzaminatorów przeprowadzających etap praktyczny egzaminu zawodowego dla 

absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w 

tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe, 

- egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace egzaminacyjne z etapu 

praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów 
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techników, techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie 

w zawodach innych niŜ zawody, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe, 

- egzaminatorów będących przewodniczącymi zespołów nadzorujących etap 

praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów 

techników, techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie 

w zawodach innych niŜ zawody, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe. 

Wysokość wynagrodzeń, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4, ustalono korzystając 

z doświadczeń okręgowych komisji egzaminacyjnych, dotyczących czasu 

niezbędnego egzaminatorowi do sprawdzenia  i dokonania oceny jednej pracy. 

Przyjęto przy tym, Ŝe jednej godzinie zegarowej zajęć dydaktycznych odpowiada 

1,78% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego 

posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, 

określonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Prognozowana, zgodnie 

z projektem rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 lutego 2009 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 

wolnym od prac, minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie 

pedagogiczne będzie wynosiła 2 485 zł. 

Stawkę wynagrodzenia egzaminatora i nauczyciela akademickiego ustalono w 

relacji do jednego zdającego. 

Czas niezb ędny do sprawdzenia i oceny jednej pracy 

Lp. sprawdzian/egzamin Czas 
 (minuty) 

1 sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej   13,5 
2 egzamin w klasie III gimnazjum – część humanistyczna   17,5 
3 egzamin w klasie III gimnazjum – część matematyczno - przyrodnicza 15 
4 egzamin w klasie III gimnazjum – część językowa 7 
5 część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z 

wyjątkiem języka polskiego) – poziom podstawowy 
25 

6 część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka 
mniejszości narodowej – poziom podstawowy i rozszerzony;  
część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego – poziom 
rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych 

35 
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7 część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z 
wyjątkiem języka polskiego, języka obcego i języka mniejszości 
narodowej) – poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i 
oddziałów dwujęzycznych  

30 

8 etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla 
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych 
kształcących w zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły 
zawodowe 

    180 

9 etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla 
absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych 
kształcących w innych zawodach niŜ wymienione w lp. 8 

35 

 

W § 2 ust. 3 projektu rozporządzenia ustalono warunki wynagrodzenia dla 

egzaminatorów będących przewodniczącymi zespołów nadzorujących etap 

praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów 

techników, techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie 

w zawodach innych niŜ zawody, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe. 

PowyŜszy egzamin zróŜnicowany jest  w zaleŜności od rodzaju wykonywanego przez 

zdających zadania egzaminacyjnego, polegającego na: 

1) opracowaniu projektu realizacji określonych prac (etap praktyczny „bez 

wykonania”), albo  

2) na opracowaniu projektu realizacji określonych prac i wykonaniu określonej 

pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym (etap praktyczny „z wykonaniem”). 

Przy kształtowaniu warunków wynagradzania tej grupy egzaminatorów 

przyjęto zasadę jego ustalenia za  uczestnictwo na jednej zmianie egzaminacyjnej, 

przyjmując stawkę, o której mowa w § 2 ust. 1 projektu. Nadmienić bowiem naleŜy,  

iŜ liczba absolwentów przystępujących do etapu praktycznego ww. egzaminu, wynosi 

corocznie ponad 200 tysięcy osób i ze względów organizacyjnych, w wielu 

zawodach, w szczególności w zawodach „z wykonaniem”, etap ten trwa kilka dni – 

kaŜdego dnia na dwóch zmianach: porannej i popołudniowej.  

W § 2 ust. 3 projektu rozporządzenia ustalono warunki wynagrodzenia dla 

egzaminatorów będących przewodniczącymi zespołów nadzorujących etap 

praktyczny egzamin potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów 

techników, techników uzupełniających  i szkół policealnych prowadzących 

kształcenie w zawodach innych niŜ kształcą zasadnicze szkoły zawodowe, 

zróŜnicowanego w zaleŜności od rodzaju zadania egzaminacyjnego, polegającego 



 4

na wykonaniu projektu realizacji określonych prac albo na wykonaniu projektu 

realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku 

egzaminacyjnym. 

W § 2 ust. 5 i 6 projektu rozporządzenia ustalono wysokość wynagrodzenia 

dla przewodniczącego zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace 

ze sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej lub z odpowiedniej części egzaminu 

w klasie III gimnazjum, przewodniczącego zespołu egzaminatorów sprawdzających 

 i oceniających arkusze egzaminacyjne z części pisemnej egzaminu maturalnego  

z danego przedmiotu, przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

przeprowadzającego etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych 

zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe, a takŜe dla 

przewodniczącego zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających (zespół 

egzaminacyjny) prace egzaminacyjne z etapu praktycznego egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników, techników 

uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych 

niŜ zawody, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe. Przy określaniu 

wysokości wynagrodzeń dla przewodniczących zespołów uwzględniono ich zadania 

określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), obejmujące uczestniczenie w 

szkoleniach organizowanych przez okręgową komisję egzaminacyjną przed 

sprawdzaniem prac lub arkuszy egzaminacyjnych, kierowanie zespołem 

egzaminacyjnym lub zespołem egzaminatorów, odpowiadanie za przygotowanie 

 i przeprowadzenie szkolenia egzaminatorów oraz organizowanie i nadzorowanie 

pracy egzaminatorów. 

Warunki wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za udział  

w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego zostały ustalone według 

stawki określonej w § 2ust. 1 projektu. W powyŜszym przypadku uwzględniono czasy 

trwania części ustnych egzaminu maturalnego określone  w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  
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i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych.  

 Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii 

Europejskiej. 

 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w 

rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. 

U. Nr 239, poz. 2039 z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega procedurze 

notyfikacji w rozumieniu tego rozporządzenia.  
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Ocena skutków regulacji (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regul acja 

 

 Projekt rozporządzenia dotyczy okręgowych komisji egzaminacyjnych  

i egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu w klasie szóstej 

szkoły podstawowej, egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum oraz egzaminu 

maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a takŜe 

nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej 

egzaminu maturalnego.  

 

2. Konsultacje społeczne 

 

 Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania następującym 

związkom zawodowym i partnerom społecznym: 

1) Chrześcijańskiemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność im. ks. Jerzego 

Popiełuszki”; 

2) Zarządowi Głównemu Związku Nauczycielstwa Polskiego; 

3) Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”; 

4.) Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” ; 

5) Zarządowi Krajowemu Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich  

Szkół Leśnych w Polsce; 

6) Związkowi Zawodowemu Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata”; 

7) Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność 80”; 

8) Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu; 

9) Krajowemu Forum Oświaty Niepublicznej; 

10) Krajowemu Porozumieniu Rodziców i Rad Rodziców;  

11) Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty; 

12) Konfederacji Stowarzyszeń Nauczycielskich; 

13) Polskiemu Stowarzyszeniu Dyrektorów Szkół; 

14) Radzie Szkół Katolickich; 

15) Komisji Krajowej NSZZ „ Solidarność”; 
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16) NiezaleŜnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Pracowników Schronisk 

dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych; 

17) Związkowi Zawodowemu „ Rada Poradnictwa”; 

18) Polskiej Radzie Ekumenicznej; 

19) Konfederacji Stowarzyszeń Nauczycielskich; 

20) Stowarzyszeniu Dyrektorów Szkół Średnich; 

21) Komisji Krajowej NSZZ „ Solidarność 80”. 

 

 Projekt zostanie takŜe przekazany do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika 

Praw Obywatelskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 

Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione po ich przeprowadzeniu. 

 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud Ŝet państwa 

 i bud Ŝety jednostek samorz ądu terytorialnego 

 

 W roku 2008 wydatkowano na wynagrodzenia egzaminatorów za ocenianie 

sprawdzianu i egzaminów pisemnych oraz dla nauczycieli akademickich za ocenianie 

części ustnej egzaminu maturalnego – 73.653.491,89 zł.  

 Środki na funkcjonowanie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych 

komisji egzaminacyjnych oraz na zadania wykonywane przez te jednostki, w tym 

środki na wynagrodzenia egzaminatorów oraz nauczycieli akademickich biorących 

udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, zostały 

zaplanowane na rok 2009 w części 30 budŜetu państwa, w dziale 801 – „Oświata  

i wychowanie”, w rozdziale 80145 – „Komisje egzaminacyjne”, w tym równieŜ na 

niŜej wymieniony wzrost kosztów tych wynagrodzeń. 

 Przewidywany łączny koszt wynagrodzeń egzaminatorów i nauczycieli 

akademickich wzrośnie w 2009 r. o kwotę 3.462 tys. zł (tj. o ok. 4,7% w porównaniu  

z rokiem 2008 w związku z planowaną o taki procent podwyŜką minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, w tym równieŜ nauczycieli 

dyplomowanych).   

 W związku z wprowadzeniem od roku szkolnego 2008/2009 trzeciej części 

egzaminu gimnazjalnego, obejmującej wiadomości i umiejętności  z zakresu języka 
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obcego nowoŜytnego,  koszt wynagrodzenia egzaminatorów  wzrośnie o około 2 778 

tys. zł ( liczba uczniów w klasie III gimnazjum 485 000 x 5,47 zł  kwota 

wynagrodzenia egzaminatora za dokonanie oceny jednego gimnazjalnego arkusza 

egzaminacyjnego z języka obcego nowoŜytnego  x 1,05  wzrost o 4,7% w stosunku 

do roku 2008 stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela ). 

 Łączny wzrost kosztów wynagrodzenia egzaminatorów i nauczycieli 

akademickich wyniesie ok. 6 240 tysięcy złotych. 

 Środki na ten cel ujęte są w cz. 30 budŜetu państwa, w dziale 801 Oświata  

i wychowanie, w rozdziale 80145 „ Komisje egzaminacyjne” w ramach kwoty  

w wysokości 144.638 tys. złotych z przeznaczeniem na system egzaminów 

zewnętrznych.  

 

 Wynagrodzenia dla egzaminatorów będących przewodniczącymi zespołów 

nadzorujących etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych 

prowadzących kształcenie w zawodach innych niŜ zawody, w których kształcą 

zasadnicze szkoły zawodowe, w letniej sesji egzaminacyjnej 2009 roku, wyniesie 

400.000 zł. 

Przy szacowaniu wymienionej kwoty przyjęto, iŜ:  

- wynagrodzenie egzaminatora – przewodniczącego zespołu nadzorującego etap 

praktyczny egzaminu w zawodzie, w którym zadanie egzaminacyjne ogranicza 

się do opracowania projektu 25 zł za udział w jednej zmianie (1,01% 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra  

i kwalifikacjami pedagogicznymi), 

- wynagrodzenie egzaminatora – przewodniczącego zespołu nadzorującego etap 

praktyczny egzaminu w zawodzie, w którym zadanie egzaminacyjne oprócz 

projektu zawiera wykonanie określonej pracy lub prac 40 zł za udział w jednej 

zmianie  (1,61% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego  

z tytułem magistra i kwalifikacjami pedagogicznymi). 

Podana przez Centralną Komisje Egzaminacyjną, na letnią sesję 

egzaminacyjną 2009 roku, przybliŜona liczba zmian etapu praktycznego wyniesie: 

- „bez wykonania” (wyłącznie projekt) – 7 979, stąd: 7 979 x 25 = 199 475 zł, 
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- „z wykonaniem” (projekt i wykonanie określonej pracy lub prac) – 4 725,  

stąd: 4 725 x 40 = 189 000 zł. 

Środki finansowe na ten cel są zabezpieczone w cz. 30 w dziale 801 – 

„Oświata i wychowanie” ustawy budŜetowej na rok 2009, i po wejściu w Ŝycie 

rozporządzenia, w drodze odrębnej decyzji, zwiększą budŜety poszczególnych 

okręgowych komisji egzaminacyjnych.  

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

    

Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjno ść  gospodarki i przedsi ębiorczo ść, w tym 

na funkcjonowanie przedsi ębiorstw 

 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki                         

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuacj ę i rozwój regionalny 

 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  


