
1437

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 11 paêdziernika 2007 r.

w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzajàcych egzaminy kandydatów 
na kierowców i kierowców

Na podstawie art. 121 pkt 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do egza-
minatorów zatrudnionych na podstawie umowy
o prac´ w wojewódzkich oÊrodkach ruchu drogowe-
go, zwanych dalej „egzaminatorami”.

§ 2. Rozporzàdzenie okreÊla warunki wynagradza-
nia egzaminatorów, w tym:

1) zaszeregowanie stanowisk;

2) sposób ustalania miesi´cznego wynagrodzenia za-
sadniczego;

3) sposób ustalania miesi´cznych dodatków zadanio-
wych;

4) stawki miesi´cznego wynagrodzenia zasadniczego;

5) stawki miesi´cznego dodatku zadaniowego;

———————
1) Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz
z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661,
Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238.



6) inne dodatki do wynagrodzenia;

7) sposób tworzenia funduszu nagród i funduszu na
premie;

8) warunki przyznawania i wyp∏acania nagrody jubi-
leuszowej i odprawy w zwiàzku z przejÊciem na
rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub emerytu-
r´.

§ 3. Ustala si´ tabel´:

1) zaszeregowania stanowisk i miesi´cznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego egzaminatorów, sta-
nowiàcà za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;

2) miesi´cznych stawek dodatku zadaniowego, sta-
nowiàcà za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Egzaminatorowi przys∏uguje miesi´czne
wynagrodzenie sk∏adajàce si´: 

1) z wynagrodzenia zasadniczego; 

2) odpowiednio z dodatków do wynagrodzenia.

2. Dyrektor Wojewódzkiego OÊrodka Ruchu Dro-
gowego, w oparciu o tabele, o których mowa w § 3,
ustala:

1) wysokoÊç miesi´cznego wynagrodzenia zasadni-
czego — odpowiednio do posiadanego przez
egzaminatora zakresu uprawnieƒ do egzamino-
wania;

2) wysokoÊç miesi´cznego dodatku zadaniowego —
odpowiednio do kategorii uprawnieƒ, na jakie
egzaminator b´dzie przeprowadza∏ egzaminy na
prawo jazdy, okreÊlonych w umowie o prac´.

3. W przypadku doraênego przydzielenia egzami-
natorowi zadaƒ zwiàzanych z przeprowadzaniem eg-
zaminów na prawo jazdy w zakresie kategorii upraw-
nieƒ innych ni˝ wynikajàce z umowy o prac´ zawartej
z egzaminatorem, egzaminatorowi przys∏uguje, w ka˝-
dym miesiàcu, w którym wykonywa∏ dodatkowe zada-
nia, dodatek specjalny w wysokoÊci 500 z∏ za ka˝dà
dodatkowà kategori´ uprawnieƒ, o których mowa
w ust. 4 pkt 2. 

4. W celu ustalenia, na podstawie tabel, o których
mowa w § 3: 

1) wynagrodzenia zasadniczego stosuje si´ wy∏àcz-
nie zakres uprawnieƒ do egzaminowania w zakre-
sie prawa jazdy kategorii A, B, C i D — jako kate-
gorie uzyskiwane na podstawie egzaminu, o któ-
rym mowa w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2) dodatku zadaniowego stosuje si´ wy∏àcznie kate-
gori´ A, B, C i D uprawnieƒ, na jakie egzaminator
b´dzie przeprowadza∏ egzaminy na prawo jazdy.

§ 5. Egzaminatorowi zatrudnionemu w niepe∏nym
wymiarze czasu pracy przys∏ugujà sk∏adniki wynagro-
dzenia w wysokoÊci proporcjonalnej do wymiaru cza-
su pracy wynikajàcego z umowy o prac´.

§ 6. Godzinowà stawk´ wynagrodzenia zasadni-
czego wynikajàcego z kategorii zaszeregowania egza-
minatora ustala si´, dzielàc miesi´cznà stawk´ wyna-

grodzenia przez liczb´ godzin pracy przypadajàcych
do przepracowania w danym miesiàcu.

§ 7. 1. Egzaminatorowi przys∏uguje dodatek za
wieloletnià prac´, zwany dalej „dodatkiem”, w wyso-
koÊci 5 % miesi´cznego wynagrodzenia zasadniczego
po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za ka˝dy
nast´pny rok pracy, a˝ do osiàgni´cia 20 % miesi´cz-
nego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i wi´cej la-
tach pracy.

2. Do okresów pracy, uprawniajàcych do dodatku,
wlicza si´ wszystkie poprzednie zakoƒczone okresy za-
trudnienia, a tak˝e inne okresy, je˝eli z mocy odr´b-
nych przepisów podlegajà one wliczeniu do okresu
pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.

3. Dodatek przys∏uguje egzaminatorowi za dni, za
które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobec-
noÊci w pracy z powodu niezdolnoÊci do pracy wsku-
tek choroby bàdê koniecznoÊci osobistego sprawowa-
nia opieki nad dzieckiem lub chorym cz∏onkiem rodzi-
ny, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasi∏ek
z ubezpieczenia spo∏ecznego.

4. Dodatek jest wyp∏acany w terminie wyp∏aty wy-
nagrodzenia:

1) poczàwszy od pierwszego dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po miesiàcu, w którym egzaminator naby∏
prawo do dodatku lub wy˝szej stawki dodatku, je-
˝eli nabycie prawa nastàpi∏o w ciàgu miesiàca;

2) za dany miesiàc, je˝eli nabycie prawa do dodatku
lub wy˝szej stawki dodatku nastàpi∏o pierwszego
dnia miesiàca.

§ 8. Egzaminatorowi nadzorujàcemu oraz koordy-
nujàcemu prac´ zespo∏u egzaminatorów, o którym
mowa w przepisach w sprawie szkolenia i egzamino-
wania kandydatów na kierowców, przys∏uguje mie-
si´czny dodatek funkcyjny w wysokoÊci od 1 200 do
1 500 z∏.

§ 9. 1. W ramach Êrodków na wynagrodzenia two-
rzy si´ fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody
za szczególne osiàgni´cia egzaminatorów w pracy za-
wodowej, w wysokoÊci do 3 % planowanych Êrodków
na wynagrodzenia egzaminatorów.

2. W ramach Êrodków na wynagrodzenia Dyrektor
Wojewódzkiego OÊrodka Ruchu Drogowego mo˝e
utworzyç fundusz na premie dla egzaminatorów.

§ 10. Egzaminatorowi posiadajàcemu uprawnienia
do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kate-
gorii B+E, C+E, D+E przys∏uguje miesi´czny dodatek
w wysokoÊci 100 z∏ za ka˝dà z tych kategorii.

§ 11. 1. Egzaminatorowi przys∏uguje nagroda jubi-
leuszowa w wysokoÊci:

1) po 10 latach pracy — 50 % przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesi´cy;

2) po 15 latach pracy — 75 % przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesi´cy;

3) po 20 latach pracy — 85 % przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesi´cy;
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4) po 25 latach pracy — 100 % przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesi´cy;

5) po 30 latach pracy — 150 % przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesi´cy,
oraz po ka˝dych nast´pnych 5 latach pracy —
150 % przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
z ostatnich 6 miesi´cy.

2. W przypadku egzaminatorów zatrudnionych
krócej ni˝ 6 miesi´cy przeci´tne miesi´czne wynagro-
dzenie wylicza si´, bioràc pod uwag´ wszystkie mie-
siàce zatrudnienia w tym Wojewódzkim OÊrodku Ru-
chu Drogowego.

3. Do okresów pracy uprawniajàcych egzaminato-
ra do nagrody jubileuszowej wlicza si´ wszystkie po-
przednie zakoƒczone okresy zatrudnienia oraz inne
okresy, je˝eli z mocy odr´bnych przepisów podlegajà
one wliczeniu do okresu pracy, od którego zale˝à
uprawnienia pracownicze.

4. Egzaminator nabywa prawo do nagrody jubile-
uszowej w dniu up∏ywu okresu uprawniajàcego do na-
grody. Egzaminator jest obowiàzany udokumentowaç
swoje prawo do nagrody, je˝eli w jego aktach osobo-
wych brakuje odpowiedniej dokumentacji.

5. Wyp∏ata nagrody jubileuszowej powinna nastà-
piç niezw∏ocznie po nabyciu przez egzaminatora pra-
wa do tej nagrody.

6. W razie ustania stosunku pracy w zwiàzku
z przejÊciem na emerytur´ lub rent´ z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy, egzaminatorowi, któremu do nabycia
prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej ni˝
12 miesi´cy, liczàc od dnia rozwiàzania stosunku pra-
cy, nagrod´ t´ wyp∏aca si´ w dniu rozwiàzania stosun-
ku pracy.

§ 12. 1. Egzaminatorowi spe∏niajàcemu warunki
uprawniajàce do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
lub uprawniajàce do emerytury, którego stosunek pra-
cy usta∏ w zwiàzku z przejÊciem na rent´ lub emerytu-
r´, przys∏uguje jednorazowa odprawa pieni´˝na w wy-
sokoÊci:

1) przeci´tnego jednomiesi´cznego wynagrodzenia
z ostatnich 6 miesi´cy, je˝eli by∏ zatrudniony kró-
cej ni˝ 10 lat,

2) dwukrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagro-
dzenia z ostatnich 6 miesi´cy po 10 latach pracy,

3) trzykrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagro-
dzenia z ostatnich 6 miesi´cy po 15 latach pracy,

4) czterokrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia z ostatnich 6 miesi´cy po 20 latach pra-
cy,

5) pi´ciokrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia z ostatnich 6 miesi´cy po 25 latach pracy

— z tym jednak, ˝e wysokoÊç odprawy nie mo˝e byç
ni˝sza od okreÊlonej w ustawie z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z póên. zm.3)).

2. Do ustalenia okresów uprawniajàcych do jedno-
razowej odprawy § 11 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

3. Egzaminator, który otrzyma∏ odpraw´, nie mo˝e
ponownie nabyç do niej prawa.

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie warunków wy-
nagradzania egzaminatorów przeprowadzajàcych
egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
(Dz. U. Nr 80, poz. 724).

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.

Minister Transportu: J. Polaczek
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———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz
z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239
i Nr 181, poz. 1288.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Transportu
z dnia 11 paêdziernika 2007 r. (poz. 1437)

Za∏àcznik nr 1

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK I MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
EGZAMINATORÓW

Lp. Stanowisko Kategoria
zaszeregowania

Zakres uprawnieƒ do
egzaminowania

Stawki miesi´cznego
wynagrodzenia

zasadniczego w z∏otych

1 2 3 4 5

1 Egzaminator I stopnia IV cztery kategorie prawa jazdy 4 000—5 000

2 Egzaminator II stopnia III trzy kategorie prawa jazdy 3 500—4 500
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1 2 3 4 5

3 Egzaminator III stopnia II dwie kategorie prawa jazdy 3 000—4 000

4 Egzaminator IV stopnia I jedna kategoria prawa jazdy 2 500—3 500

Za∏àcznik nr 2

TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK DODATKU ZADANIOWEGO

Wynikajàce z umowy o prac´ kategorie uprawnieƒ,
na jakie egzaminator przeprowadza egzaminy 

na prawo jazdy
Kwota w z∏otych

1 2

jedna kategoria 1 000—1 500

dwie kategorie 1 500—2 000

trzy kategorie 2 000—2 500

cztery kategorie 2 500—3 000


