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REGULAMIN WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW KANDYDATÓW 

NA KIEROWCÓW I KIEROWCÓW 

 

§ 1. Przepisy Regulaminu stosuje się do egzaminatorów zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, zwanych dalej „egzaminatorami”. 

§ 2. Regulamin określa warunki wynagradzania egzaminatorów, w tym: 

1) zaszeregowanie stanowisk; 

2) sposób ustalania miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; 

3) stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; 

4) dodatki do wynagrodzenia; 

5) sposób tworzenia funduszu nagród i funduszu na premie; 

6) warunki przyznawania i wypłacania nagrody jubileuszowej i odprawy w związku z przejściem 
na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę. 

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

- stawkę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które odpowiada przeciętnemu 
miesięcznemu wynagrodzeniu w danym roku w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród 
z zysku w IV kwartale roku poprzedniego obwieszczone przez Prezesa GUS obowiązująca 
w okresie rozliczeniowym (zwane dalej „PMW”) – stanowiące podstawę do obliczenia 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto egzaminatorów wg wzoru: 

„współczynnik miesięcznej stawki wynagrodzenia (zwany dalej „współczynnik wynagrodzenia”) 
zgodny z zaszeregowaniem egzaminatora pomnożony przez stawkę przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia roku w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku 
w IV kwartale roku poprzedniego obwieszczone przez Prezesa GUS”. 

§ 4.1. Egzaminatorowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji 
zawodowych, zajmowanego stanowiska, sprawowanej funkcji w ośrodku oraz stażu pracy 
składające się: 

1) z wynagrodzenia zasadniczego; 

2) odpowiednio z dodatków do wynagrodzenia. 

2. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w oparciu o tabelę, o której mowa w § 3, 
ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – odpowiednio do posiadanego 
przez egzaminatora poziomu wykształcenia oraz zakresu posiadanych uprawnień do 
egzaminowania; 

3. Egzaminatorzy zatrudnieni w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego pełnią swoje obowiązki 
w zakresie wszystkich swoich uprawnień wynikających z ustawy o kierujących pojazdami.  

4. W celu ustalenia wynagrodzenia zasadniczego – na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 
do rozporządzenia, o której mowa w § 3 – stosuje się wyłącznie zakres uprawnień do 
egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D – jako kategorie uzyskiwane na 
podstawie egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1, pkt 7) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku 
o kierujących pojazdami. 

5. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego egzaminatorów podlega corocznemu podwyższeniu, 
które wynikać będzie ze zmiany PMW w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku 
w IV kwartale za rok poprzedni. 

6. Zmiana o której mowa w § 4 ust. 5 następuje corocznie od dnia 1 stycznia. 

§ 5. Egzaminatorowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują składniki 
wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy wynikającego z umowy 
o pracę. 
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§ 6. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z kategorii zaszeregowania 
egzaminatora ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy 
przypadających do przepracowania w danym miesiącu. 

§ 7.1. Egzaminatorowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej „dodatkiem”, 
w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten 
wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego po 20 i więcej latach pracy. 

2. Do okresów pracy, uprawniających do dodatku, wlicza się wszystkie poprzednie 
zakończone okresy zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów 
podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

3. Dodatek przysługuje egzaminatorowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za 
dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby będącą 
koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, 
za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

4. Dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym egzaminator 
nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu 
miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca. 

§ 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 w wysokości od 0,2 do 0,25 PMW: 

§ 9.1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na 
nagrody za nienaganne pełnienie obowiązków lub za szczególne osiągnięcia egzaminatorów 
w pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia egzaminatorów. 

2. W ramach środków na wynagrodzenia Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
może utworzyć fundusz na premie dla egzaminatorów. 

3. Zasady gospodarowania funduszem, o którym mowa w ust. 1 i 2, określa 
wewnątrzzakładowy regulamin. 

§ 10. Egzaminatorowi posiadającemu uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy 
kategorii C+E przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 0,05 PMW, a egzaminatorowi 
posiadającemu uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kategorii B+E, D+E 
w wysokości 0,02 PMW za każdą z tych kategorii. 

§ 11.1. Egzaminatorowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości: 

1) po 10 latach pracy – 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy; 

2) po 15 latach pracy – 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy; 

3) po 20 latach pracy – 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 
6 miesięcy; 

4) po 25 latach pracy – 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 
6 miesięcy; 

5) po 30 latach pracy – 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 
6 miesięcy; 

6) oraz po każdych następnych 5 latach pracy – 200% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy. 

2. W przypadku egzaminatorów zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wylicza się, biorąc pod uwagę wszystkie miesiące zatrudnienia w Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu Drogowego. 

3. Do okresów pracy uprawniających egzaminatora do nagrody jubileuszowej wlicza się 
wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych 
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

4. Egzaminator nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu 
uprawniającego do nagrody. Egzaminator jest obowiązany udokumentować swoje prawo do 
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nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brakuje odpowiedniej dokumentacji. 

5. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez 
egzaminatora prawa do tej nagrody. 

6. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu 
niezdolności do pracy, egzaminatorowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej 
brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tą wypłaca się 
w dniu rozwiązania stosunku pracy. 

§ 12. 1. Egzaminatorowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do 
pracy lub uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na 
rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości: 

1) przeciętnego jednomiesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy, jeżeli był zatrudniony 
krócej niż 10 lat, 

2) dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy po 10 latach 
pracy, 

3) trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy po 15 latach 
pracy, 

4) czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy po 20 
latach pracy, 

5) pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy po 25 
latach pracy 

— z tym jednak, że wysokość odprawy nie może być nisza od określonej w ustawie z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) 

2. Do ustalenia okresów uprawniających do jednorazowej odprawy § 11 ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 

3. Egzaminator, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. 
 
Załącznik Nr 1 
 
TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWANIA, KWALIFIKACJI I MIESIĘCZNYCH STAWEK 
WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO EGZAMINATORÓW. 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 
zaszerego

wania 

Zakres 
uprawnień do 

egzaminowania 

Stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wyliczone 
w oparciu o PMW i współczynnik wynagrodzenia 

Wykształcenie 
średnie** 

Wykształcenie wyższe  
I stopnia (tytuł licencjata 

lub inżyniera)** 

Wykształcenie wyższe  
II stopnia (tytuł 

magistra)** 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Egzaminator 

I stopnia 
I 

Cztery kategorie 
prawa jazdy* 

(1,33 – 1,42) x PMW (1,43 – 1,52) x PMW (1,53 – 1,61) x PMW 

2 
Egzaminator 

II stopnia 
II 

Trzy kategorie 
prawa jazdy* 

(1,18 – 1,27) x PMW (1,28 – 1,37) x PMW (1,38 – 1,45) x PMW 

3 
Egzaminator 

III stopnia 
III 

Dwie kategorie 
prawa jazdy* 

(1,01 – 1,10) x PMW (1,11 – 1,20) x PMW (1,21 – 1,29) x PMW 

4 
Egzaminator 

IV stopnia 
IV 

Jedna kategoria 
prawa jazdy* 

(0,82 – 0,91) x PMW (0,92 – 1,01) x PMW (1,02 – 1,13) x PMW 

* Wymagane kwalifikacje dotyczą posiadanych uprawnień do egzaminowania w zakresie kategorii prawa 
jazdy A, B, C, D; 
**Podany „Współczynnik wynagrodzenia” służy do obliczenia miesięcznego wynagrodzenia egzaminatora 
zgodnie z podanym wzorem. 


