
UZASADNIENIE

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania 

egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za 

udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego jest wydawane na podstawie 

upoważnień zawartych w art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2022 poz. 2230) i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania 

określa, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli 

akademickich, o których mowa w art. 9c ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty oraz asystentów technicznych, o których mowa w art. 44zzzia ust. 1 tej ustawy, 

uwzględniając zasadę, 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 dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 

późn. zm.), oraz uwzględniając konieczność potwierdzenia przez dyrektora szkoły udziału 

nauczyciela akademickiego w części ustnej egzaminu maturalnego. Natomiast zgodnie z art. 

122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w rozporządzeniu wydawanym na podstawie 

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

do spraw oświaty i wychowania określa również warunki wynagradzania egzaminatorów z 

zakresu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej 

szkoły podstawowej dla dorosłych i dotychczasowym gimnazjum dla dorosłych, 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

zasadniczej szkoły zawodowej oraz warunki wynagradzania asystentów technicznych z 

zakresu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu 

egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej 
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egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648, z późn. zm.), zwanego dalej „nowelizowanym 

rozporządzeniem”, wynika z konieczności określenia warunków wynagradzania 

egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu, począwszy od 2023 r., egzaminu 

maturalnego dla absolwentów szkół ponadpodstawowych. 

W 2023 r. zakończy się pierwszy pełny cykl kształcenia uczniów, którzy uczęszczali do 

zreformowanej 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego (w 

wyniku przeprowadzenia zmian strukturalnych i programowych w systemie oświaty, 

rozpoczętych w 2017 r.). W 2023 r. po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin 

maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, a w 2024 r. – również dla 

pierwszych absolwentów 5-letniego technikum, sprawdzający stopień opanowania przez 

absolwentów wskazanych wyżej typów szkół wymagań ogólnych i szczegółowych zawartych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. 

poz. 467, z późn. zm.). Konsekwencją wdrożenia nowej podstawy programowej jest również 

nowa formuła egzaminu maturalnego (Formuła 2023). 

W załączniku nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia ustalono wysokość stawek 

wynagrodzenia egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu – od 2023 r. – egzaminu 

maturalnego. Ustalono je na poziomie wysokości stawek dla egzaminatorów biorących udział 

w przeprowadzaniu dotychczasowego egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych (dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego i 4-letniego 

technikum), z wyjątkiem stawek określonych dla części pisemnej egzaminu maturalnego z 

języka polskiego i języka obcego nowożytnego, przeprowadzanych na poziomie 

podstawowym.

Wśród kluczowych założeń przyjętych na etapie opracowywania reformy strukturalnej 

i programowej systemu oświaty (w 2017 r.) było zwiększenie liczby zadań otwartych 

w arkuszach egzaminacyjnych egzaminu maturalnego, ze wszystkich przedmiotów, na 

każdym poziomie. Są przedmioty, w których liczba zadań otwartych będzie zdecydowanie 

większa niż w arkuszach stosowanych obecnie, przez co sprawdzenie i ocenienie rozwiązań 

tych zadań będzie wymagać znacznie więcej pracy ze strony egzaminatora. Dotyczy to przede 

wszystkim arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego na poziomie podstawowym oraz 

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 



– 3 – 

W przypadku arkusza egzaminacyjnego części pisemnej egzaminu maturalnego z języka 

polskiego na poziomie podstawowym w dotychczasowej formule (obowiązującej od 2015 r.) 

egzaminator sprawdza i ocenia rozwiązania ok. 10 zadań otwartych oraz wypracowanie o 

długości co najmniej 250 wyrazów. W arkuszu w formule obowiązującej od 2023 r., w 

związku z zasadniczymi zmianami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

przedmiotu język polski, w tym przede wszystkim powrotem do rozbudowanego kształcenia 

w zakresie historii literatury polskiej, egzaminator będzie sprawdzał i oceniał rozwiązania ok. 

15 zadań otwartych oraz wypracowanie o długości co najmniej 400 wyrazów.

W przypadku arkusza egzaminacyjnego części pisemnej egzaminu maturalnego z języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na egzaminie naturalnym 

przeprowadzanym w formule obowiązującej od 2015 r. egzaminator sprawdza i ocenia 

rozwiązanie jednego zadania otwartego – wypowiedzi pisemnej o długości 80–130 wyrazów. 

Natomiast w arkuszu w formule obowiązującej od 2023 r. egzaminator będzie sprawdzał i 

oceniał rozwiązania ok. 15 zadań otwartych (krótkiej odpowiedzi) oraz wypowiedź pisemną o 

długości 100–150 wyrazów. 

W związku z tym w załączniku nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia, w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem nowelizującym, zaproponowano wyższe stawki wynagrodzenia 

egzaminatorów części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie 

podstawowym oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ze względu na 

zwiększenie liczby zadań otwartych, wymagających samodzielnego sformułowania 

odpowiedzi przez zdającego:

1) w przypadku części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie 

podstawowym obecna stawka wynagrodzenia egzaminatora za sprawdzenie i ocenienie 

jednej pracy egzaminacyjnej wynosi 0,923% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz 

przygotowanie pedagogiczne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 

ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Przy obecnej stawce 

minimalnej wynoszącej 4224 zł, za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy z języka 

polskiego na poziomie podstawowym, egzaminator otrzymuje 38,99 zł brutto. W związku 

ze zwiększeniem liczby zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym w projekcie 

rozporządzenia przyjęto, że obecna kwota wynagrodzenia za sprawdzenie i ocenienie 

rozwiązań w jednym arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego – w relacji do 
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minimalnej stawki wynagrodzenia, o której mowa powyżej – zostanie zwiększona i 

wynosić będzie 1,15% tej stawki (48,58 zł brutto);

2) w przypadku części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na 

poziomie podstawowym obecna stawka wynagrodzenia egzaminatora za sprawdzenie 

i ocenienie jednej pracy egzaminacyjnej wynosi 0,386% minimalnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł 

zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela, tj. 16,30 zł brutto. W związku ze znacznym wzrostem liczby zadań 

otwartych w arkuszu egzaminacyjnym w projekcie rozporządzenia zwiększono obecną 

kwotę wynagrodzenia do wysokości 0,500% stawki (21,12 zł brutto). 

Ponadto w projekcie rozporządzenia uchylono przepisy dotyczące wynagradzania 

egzaminatorów za udział w egzaminach, które nie są już przeprowadzane. Dotyczy to 

egzaminatorów:

1) egzaminu gimnazjalnego dla uczniów dotychczasowego gimnazjum i dotychczasowego 

gimnazjum dla dorosłych oraz egzaminatorów z zakresu obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum 

dla dorosłych (§ 1 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, § 8, § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 

nowelizowanego rozporządzenia oraz załącznik nr 4 do nowelizowanego rozporządzenia 

– zmiany zawarte w § 1 pkt 1 lit. a, pkt 3–5 i 7 rozporządzenia nowelizującego). Zgodnie 

z art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

wprowadzającą”, egzamin gimnazjalny dla uczniów dotychczasowego gimnazjum był 

przeprowadzany do roku szkolnego 2018/2019, a dla słuchaczy dotychczasowego 

gimnazjum dla dorosłych – do roku szkolnego 2019/2020, zaś zgodnie z art. 272 ust. 3 

ww. ustawy egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych 

były przeprowadzane do dnia 31 października 2019 r.;

2) z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (§ 1 ust. 2 pkt 1 

lit. b tiret drugie, § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 nowelizowanego rozporządzenia – zmiany 

zawarte w § 1 pkt 1 lit. a, pkt 4 i 5 rozporządzenia nowelizującego). Zgodnie z art. 272 

ust. 4 ustawy wprowadzającej egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przeprowadza się do dnia 28 lutego 2023 r.;

3) przeprowadzających egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej (§ 1 

ust. 3 nowelizowanego rozporządzenia – zmiana zawarta w § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia 

nowelizującego). Zgodnie z art. 272 ust. 6 ustawy wprowadzającej eksternistyczne 

z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

zasadniczej szkoły zawodowej były przeprowadzane do dnia 29 lutego 2020 r.

Ponadto, odpowiednio do wymienionych wyżej zmian, załącznik nr 1 do nowelizowanego 

rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie zawiera stawek 

wynagrodzenia dla egzaminatorów egzaminu maturalnego przeprowadzanego na warunkach i 

w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2013/2014 włącznie. Określone dla tych 

egzaminatorów stawki nie mają już zastosowania wobec upływu 5-letniego okresu, o którym 

mowa w art. 44zzn ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, od ostatniego 

egzaminu maturalnego przeprowadzonego na warunkach i w sposób obowiązujący do roku 

szkolnego 2013/2014. 

Załącznik nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem, nie zawiera również warunków wynagradzania egzaminatorów przedmiotu 

do wyboru (spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia) na 

egzaminie ósmoklasisty. Egzamin z przedmiotu do wyboru na egzaminie ósmoklasisty został 

zniesiony zmianą zawartą w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), która z dniem 27 maja 

2022 r. uchyliła art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 maja 2023 r., z 

wyjątkiem § 1 pkt 2 i 6, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Termin 

1 maja 2023 r. jest związany z koniecznością umożliwienia egzaminatorom zakończenia 

sprawdzania prac z egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowego trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, które zgodnie z art. 272 ust. 4 u ustawy 

wprowadzającej, zostaną przeprowadzone po raz ostatni do dnia 28 lutego 2023 r.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
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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 rozporządzenia nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

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

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do 

projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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