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Uzasadnienie 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu 

egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej 

egzaminu maturalnego, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 13 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 

…). 

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział  

w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu 

części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1281 oraz z 2016 r. poz. 1691) 

wynika przede wszystkim ze zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i …).  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. 

 ustawy zmianie ulega struktura szkolnictwa. Od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona 

została m.in. 8–letnia szkoła podstawowa. Zgodnie z art. 19 ust. 1 tej ustawy, w ostatniej 

klasie szkoły podstawowej przeprowadzany będzie egzamin ósmoklasisty.  

Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 

2018/2019, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla szkół podstawowych. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021, 

zgodnie z art. 295  

ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz 2018 r. poz. …), egzamin ósmoklasisty będzie 

przeprowadzany z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Od roku 

szkolnego 2021/2022 na egzaminie ósmoklasisty uczniowie będą przystępowali dodatkowo 

do jeszcze jednego egzaminu z przedmiotu wybranego spośród: biologii, chemii, geografii, 

fizyki lub historii (art. 295 ust. 3 ww. ustawy). Powyższe zmiany skutkują koniecznością 

określenia w rozporządzeniu warunków wynagradzania egzaminatorów sprawdzających i 

oceniających zadania na egzaminie ósmoklasisty. 

 

Mając na uwadze powyższe, w projekcie rozporządzenia proponuje się następujące zmiany 

mające na celu ustalenie warunków wynagradzania  egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty: 

 

1. W tabeli załącznika nr 1 do rozporządzenia dodano wiersz oznaczony lp. 2,  

w którym określono warunki wynagradzania egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty  

z języka polskiego (0,559% stawki), matematyki (0,354% stawki), języka obcego 

nowożytnego (0,354% stawki) oraz przedmiotu do wyboru spośród: biologii, chemii, 

fizyki, geografii lub historii (0,354% stawki). 

Przy ustalaniu kwoty wynagrodzenia za jednego zdającego uwzględniono zasadę 

wynikającą z art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty, 

że wysokość wynagrodzenia określa się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra  

z przygotowaniem pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z 
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dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i …). W związku  

z planowanymi podwyżkami wynagrodzenia nauczyciela w kolejnych dwóch latach (o 5%  

w każdym roku), przewiduje się, że w 2019 r. stawka ta będzie wynosiła 3483 zł. 

 

Warunki wynagradzania egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty określono w odniesieniu 

do warunków wynagradzania egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego, zachowując 

poziom wynagrodzenia za sprawdzanie rozwiązań zadań otwartych z matematyki i języka 

obcego nowożytnego oraz odpowiednio wyższe wynagrodzenie za sprawdzanie prac 

uczniów z języka polskiego. Jednocześnie wzięto pod uwagę to, że arkusze 

egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty będą zawierały więcej zadań sprawdzanych i 

ocenianych przez egzaminatora (zadania otwarte), w porównaniu z arkuszami 

egzaminacyjnymi przygotowywanymi na egzamin gimnazjalny. Ponadto, w przypadku 

egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, zwiększeniu ulegnie również liczba kryteriów 

oceniania wypracowania, co dodatkowo wpłynie na wydłużenie czasu pracy 

egzaminatorów sprawdzających i oceniających tę formę wypowiedzi uczniów. 

 

2. Dodano załącznik nr 4 do rozporządzenia (w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 

do projektu rozporządzenia), który określa warunki wynagradzania egzaminatorów 

biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki, 

sprawdzających zadania przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych (e-ocenianie). 

Stopień trudności sprawdzania przedstawionego przez ucznia rozwiązania danego zadania 

jest uzależniony od szacowanego czasu, jaki egzaminator będzie musiał poświęcić na 

sprawdzenie rozwiązania oraz od złożoności zasad sprawdzania tego zadania. 

Analogicznie jak na egzaminie gimnazjalnym przyjęto dwa stopnie trudności sprawdzania 

zadań z matematyki, dla których ustalono następujące kwoty wynagrodzenia za 

sprawdzenie jednego zadania: 

‒ 1. stopień trudności – 0,049% stawki 

‒ 2. stopień trudności – 0,069% stawki 

Jednocześnie w § 3a rozporządzenia dodano ust. 1a, który wskazuje, że warunki 

wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu 

ósmoklasisty z matematyki, sprawdzających zadania przy wykorzystaniu narzędzi 

elektronicznych zostały ustalone w dodanym załączniku nr 4. 

 

3. W § 3 rozporządzenia dodano ust. 2a, który określa warunki wynagradzania egzaminatora 

biorącego udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki, 

przenoszącego odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego na kartę odpowiedzi, w 

przypadku sprawdzania zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych. 

Wynagrodzenie, podobnie jak na egzaminie gimnazjalnym, zostało ustalone w wysokości 

0,05% stawki za każdą pracę ucznia. 

 

4. W § 4 w pkt 2 określono warunki wynagradzania dla przewodniczącego zespołu 

egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace uczniów zdających egzamin 

ósmoklasisty z danego przedmiotu, na takim samym poziomie, jak w przypadku egzaminu 
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gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie (13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom 

wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 zł.). 

 

Jednocześnie w projekcie wprowadzono zmiany dostosowujące lub doprecyzowujące 

przepisy obowiązującego rozporządzenia:  

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 1 rozporządzenia: 

‒ w związku ze zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357 oraz 

z 2017 r. poz. 60), a dotyczącą brzmienia art. 3 pkt 21b ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b 

rozporządzenia „egzaminu w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej 

szkoły sztuk pięknych, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

i w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwanego dalej „egzaminem 

gimnazjalnym” zastąpiono brzmieniem „”egzaminu gimnazjalnego” – zapewniając 

tym samym spójność terminologiczną z ustawą, 

‒ dodano nową lit. ba w brzmieniu – „egzaminu ósmoklasisty”, 

2) w § 3 w ust. 1 rozporządzenia dodano wyrazy – „egzaminu ósmoklasisty”,  

3) w § 3a w ust. 2 rozporządzenia: 

‒ wyrazy „w tabeli w lp. 3 lit. b” zamieniono na wyrazy „w tabeli w lp.1 lit. b”; 

analogicznej zmiany dokonano w § 3a ust. 4 - zmiana ma charakter porządkowy  

i wynika z nowelizacji niniejszego rozporządzenia rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1691), w którym 

nadano nowe brzmienie załącznika nr 1. Ww. zmiana wynikała z odstąpienia od  

obowiązku przeprowadzania sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej
1
 i  w  

załączniku 1 usunięto warunki wynagradzania egzaminatorów sprawdzianu, 

wskazane w tabeli w lp. 1. Zgodnie z nowym brzmieniem załącznika 1, w tabeli 

w lp. 1 zostały wskazane warunki wynagradzania egzaminatorów egzaminu 

gimnazjalnego,  

‒ w ust. 3 wyrazy „o których mowa w ust. 2” zastąpiono wyrazami  

„o których mowa w ust. 2 i 2a”. Oznacza to, że przy ustalaniu stopnia trudności 

zadań z matematyki na egzaminie ósmoklasisty, dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej będzie kierował się takimi samymi zasadami, jakie obowiązują na 

dotychczasowym egzaminie gimnazjalnym, 

‒ uzupełniono ust. 4 o regulację dotyczącą egzaminu ósmoklasisty, ustalając, 

analogicznie jak dla egzaminu gimnazjalnego, że w przypadku gdy uczeń na 

egzaminie ósmoklasisty nie podjął próby rozwiązania zadania sprawdzanego przy 

wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, egzaminator otrzymuje 5% 

wynagrodzenia wskazanego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

                                                             
1
 Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 1010). 
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Oprócz wprowadzenia regulacji dotyczących wynagradzania egzaminatorów egzaminu 

ósmoklasisty, w projekcie rozporządzenia przewidziano również zmiany w zakresie 

egzaminów zawodowych, tj. uchylono przepisy dotyczące wynagradzania egzaminatorów 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, gdyż od 2017 r. egzaminy te nie są już 

przeprowadzane (obecnie przeprowadzane są jedynie egzaminy potwierdzające kwalifikacje  

w zawodzie). Biorąc pod uwagę powyższe, wprowadzono następujące zmiany o charakterze 

porządkowym: 

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 1 uchylono lit. e; 

2) w § 3 uchylono ust. 4;  

3) dostosowano brzmienie § 3 ust. 1 i 6 i § 4; 

4) w załączniku nr 1 dostosowano brzmienie tytułu oraz uchylono stawkę dotyczącą 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
 

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

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

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 

Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, oraz z 2018 r. poz. 

114 i 278). 

 

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. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku  

z tym nie podlega notyfikacji. 

 

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 

dokonania konsultacji lub uzgodnienia. 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych  

i średnich przedsiębiorców. 

 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów określających warunki wykonywania 

działalności gospodarczej, w związku z powyższym nie ma konieczności stosowania 

przepisów uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń 

ujednolicania terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M. P. poz. 205). 

 

 


