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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa, dnia 29 lipca 2022 r.

         Znak sprawy: DTD-1.054.9.2022

Szanowna Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 34436 Poseł na Sejm RP Pani Iwony Arent z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie 
wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców, 
przedstawiam następujące informacje. 

Szczegółowe warunki wynagradzania egzaminatorów określa rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 
11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy 
kandydatów na kierowców i kierowców (Dz. U. z 2007 r. Nr 197, poz. 1437) (dalej: rozporządzenie). 
Przedmiotowe rozporządzenie wskazuje na co najmniej dwa podstawowe elementy, na które składa się  
wynagrodzenie egzaminatora zatrudnionego na umowę o pracę w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego 
(dalej: WORD). 

Wskazana przez Panią Poseł stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego egzaminatorów 
z uprawnieniami do egzaminowania na jedną kategorię mieści się w przedziale 2 500 – 3 500 zł. Jednakże 
pragnę zwrócić uwagę na potrzebę dodania kolejnego obowiązkowego składnika wynagrodzenia 
określonego w Załączniku nr 2 do rozporządzenia, tj. tabeli miesięcznych stawek dodatku zadaniowego. 
Zawarte w nim widełki płacowe dla jednej kategorii egzaminacyjnej mieszczą się w przedziale 1 000 – 1 500 
zł. W wyniku zsumowania minimum i maksimum wynikającego z powyższych stawek można określić 
ostateczne wynagrodzenie egzaminatora na poziomie 3 500 – 5 000 zł (bez jakiegokolwiek dodatku oraz bez 
stażu pracy, który przysługuje w zależności od lat pracy w przedziale 5-20%). Oczywiście w sytuacji 
posiadania przez egzaminatora odpowiednio kolejnych kategorii uprawniających do egzaminowania, 
automatycznie uzyskuje on wyższą stawkę wynikającą z zaszeregowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1       
do rozporządzenia. Natomiast w wyłącznej kompetencji dyrektora WORD jest w takiej sytuacji ustalenie, 
wynikające z umowy o pracę, wysokości stawki miesięcznego dodatku zadaniowego, który uzależniony jest 
od kategorii, na jakie egzaminator przeprowadza egzaminy na prawo jazdy, zgodnie z Załącznikiem nr 2    
do rozporządzenia. 

Należy dodać, że w przypadku posiadania przez egzaminatora uprawnienia do przeprowadzania egzaminów 
na prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 100 zł za każdą 
z tych kategorii. Ponadto w przypadku doraźnego przydzielenia egzaminatorowi zadań związanych 
z przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy w zakresie kategorii uprawnień innych niż wynikające 
z umowy o pracę zawartej z egzaminatorem, egzaminatorowi przysługuje, w każdym miesiącu, w którym 
wykonywał dodatkowe zadania, dodatek specjalny w wysokości 500 zł za każdą dodatkową kategorię 
uprawnień.



Dodatkowo dyrektor WORD posiada w ramach środków na wynagradzanie fundusz nagród, 
z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia egzaminatorów w pracy zawodowej, jak również 
ma możliwość utworzenia funduszu na premie dla egzaminatorów. 

Podsumowując, pragnę zwrócić uwagę, że uzyskanie konkretnej kwoty ze stawki miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego, przez zatrudnionego egzaminatora, jak i miesięcznej kwoty ze stawki dodatku 
zadaniowego, jest uzależniona wyłącznie od decyzji dyrektora WORD. 

Ponadto pragnę zauważyć, że w związku z ostatnią akcją protestacyjną środowiska zawodowego 
egzaminatorów, w dniu 19 lipca br., w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie 
z reprezentantami protestujących egzaminatorów. W wyniku pierwszych rozmów i w odpowiedzi                    
na zgłaszane postulaty m.in. w sprawie zmiany dobrowolnego sposobu ustalania przez dyrektora WORD 
stawek dodatku zadaniowego (Załącznik nr 2 rozporządzenia), resort prowadzi analizy w zakresie 
możliwości uwzględnienia postulatów podnoszonych przez środowisko egzaminatorów. 

Niezależnie od powyższego informuję, że Minister Infrastruktury na chwilę obecną nie planuje zmiany 
polegającej na kwotowym podwyższaniu stawek wynagrodzenia egzaminatorów. 

         Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Rafał Weber

Sekretarz Stanu
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