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Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów poniżej przedstawia propozycje 
zmian w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie 
warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na 
kierowców i kierowców (Dz. U. Nr 197, poz. 1437) 

 
Paragraf 1 → proponowane nowe brzmienie: 

„§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do egzaminatorów zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę w jednostkach realizujących zgodnie z obowiązującą ustawą, zadania z zakresu 
egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców, zwanych dalej „egzaminatorami”. 

 
Paragraf 2 → proponowane nowe brzmienie: 

„§ 2. Rozporządzenie określa warunki wynagradzania egzaminatorów, w tym:  
1) zaszeregowanie stanowisk;  
2) sposób ustalania miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;  
3) inne dodatki do wynagrodzenia;  
4) sposób tworzenia funduszu nagród;  
5) warunki przyznawania i wypłacania nagrody jubileuszowej i odprawy w związku 
z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę.”  
 
Paragraf 3 → proponowane nowe brzmienie: 

„§ 3. Ustala się:  
1) tabelę zaszeregowania stanowisk i przypisanych im współczynników miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego egzaminatorów, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;  

2) minimalne wynagrodzenie za pracę obwieszczone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim 
obowiązujące w okresie rozliczeniowym jako podstawę do obliczenia miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego brutto egzaminatorów wg wzoru:  

„współczynnik miesięcznej stawki wynagrodzenia zgodny z zaszeregowaniem egzaminatora 
pomnożony przez stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę” ” 

 
Paragraf 4 ust. 2 → proponowane nowe brzmienie: 

„2. Dyrektor jednostki prowadzącej egzaminy państwowe, w oparciu o tabele, o których 
mowa w § 3, ustala: wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego — odpowiednio 
do posiadanego przez egzaminatora zakresu uprawnień do egzaminowania.”  
 

Paragraf 4 ust. 3 → proponowane nowe brzmienie: 

„3. Egzaminatorzy zatrudnieni w jednostce realizującej zadania z zakresu egzaminowania 
kandydatów na kierowców pełnią swoje obowiązki w zakresie wszystkich swoich uprawnień 
wynikających z obowiązującej ustawy o kierujących pojazdami.” 
 

Paragraf 4 ust. 4 → proponowane nowe brzmienie: 

„4. W celu ustalenia, na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, 
o których mowa w § 3 wynagrodzenia zasadniczego stosuje się wyłącznie zakres uprawnień 
do egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D — jako kategorie uzyskiwane 
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na podstawie egzaminu, o którym mowa w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. — Prawo o ruchu drogowym.” 
 
Paragraf 8 → proponowane nowe brzmienie: 

„§ 8. 1. Egzaminatorowi nadzorującemu oraz koordynującemu pracę zespołu egzaminatorów, 
o którym mowa w przepisach w sprawie szkolenia i egzaminowania kandydatów na 
kierowców, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny: 
1) w wysokości 0,70 minimalnej stawki wynagrodzenia obowiązującej w danym okresie 
rozliczeniowym – dla egzaminatora nadzorującego pracę egzaminatorów oraz 
2) w wysokości 0,50 minimalnej stawki wynagrodzenia obowiązującej w danym okresie 
rozliczeniowym – dla egzaminatora koordynującego pracę egzaminatorów. 
 
2. Egzaminatorowi:  
1) Przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej w przypadku realizowania ustawowych zadań 
w filiach ośrodków egzaminowania, wymagającego dojazdu do miejsca wykonywania pracy. 
2) Nie przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej w przypadku, gdy pracodawca 
zapewnienia transport do miejsca wykonywania ustawowych obowiązków w filiach ośrodków 
egzaminowania.” 
 

Paragraf 9 ust. 2 → proponowane nowe brzmienie: 

„2. Nagroda jest przyznawana zgodnie z regulaminem nagrody za szczególne osiągnięcia 
stanowiącej załącznik nr 2.” 
Paragraf 10 → proponowane skreślenie całego brzmienia: 

 
Paragraf 11 ust. 2 → proponowane nowe brzmienie: 

2. W przypadku egzaminatorów zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wylicza się, biorąc pod uwagę wszystkie miesiące zatrudnienia w tym w 
jednostce realizującej egzaminy państwowe dla kandydatów na kierowców i kierowców.  
 
Paragraf 14 → proponowane nowe brzmienie: 

„§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ……………………………….. r.” 
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Załącznik nr 1 do rozporządzenia → proponowane nowe brzmienie: 
„Załącznik nr 1 

 

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK I PRZYPISANYCH IM WSPÓŁCZYNNIKÓW 

MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO EGZAMINATORÓW  

 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Wymagane 

kwalifikacje*) 
Współczynnik 

wyliczenia 

miesięcznego 

wynagrodzenia  

Kategoria 

zaszeregowania 

Wymagane 

kwalifikacje*) 
Współczynnik 

wyliczenia 

miesięcznego 

wynagrodzenia  
Kategorie  

prawa jazdy  
bez kategorii E 

Kategorie  
prawa jazdy  
z kategorią E 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Egzaminator 

I stopnia 
I 

Cztery kategorie 

prawa jazdy 
4,44 I+E 

Cztery kategorie 

prawa jazdy 
4,74 

2 
Egzaminator 

II stopnia 
II 

Trzy kategorie 

prawa jazdy 
4,00 II+E 

Trzy kategorie 

prawa jazdy 
4,30 

3 
Egzaminator 

III stopnia 
III 

Dwie kategorie 

prawa jazdy 
3,55 III+E 

Dwie kategorie 

prawa jazdy 
3,85 

4 
Egzaminator 

IV stopnia 
IV 

Jedna kategoria 

prawa jazdy 
3,11 IV+E 

Jedna kategoria 

prawa jazdy i B+E 

lub T 

3,41 

* Wymagane kwalifikacje dotyczą posiadanych uprawnień do egzaminowania w zakresie kategorii prawa jazdy 
A, B, C, D, E;  

**kwota wynagrodzenia miesięcznego egzaminatora wg powyższej tabeli jest liczone wg wzoru: stawka 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w obowiązującym roku podatkowym pomnożona przez współczynnik 
wyliczenia miesięcznego wynagrodzenia odpowiednio z kolumny 5 lub 8 tabeli.” 

 


