
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. 

Poz.  454 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

 

z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych 

zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne,  

w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych placówkach 

doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej 

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 
oraz z 2015 r. poz. 357) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość i warunki przyznawania dodatku motywacyjnego i dodatku służbowego, 
a także warunki przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na 
stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w: 

1) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

2) okręgowych komisjach egzaminacyjnych, 

3) publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzonych przez ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania, 

4) publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

5) publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolni-
czych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa 

− zwanych dalej „nauczycielami”. 

§ 2. 1. Wysokość dodatku służbowego dla nauczyciela jest uzależniona od zajmowanego stanowiska, zakresu obo-
wiązków oraz złożoności wykonywanych zadań. 

2. Wysokość dodatku służbowego: 

1) dla nauczyciela − ustala odpowiednio dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej lub dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa w § 1; 

2) dla dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa 
w § 1 pkt 3 − ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

3) dla dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej – ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; 

4) dla dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa w § 1 pkt 4 – ustala minister właściwy do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

5) dla dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa w § 1 pkt 5 – ustala minister właściwy do spraw 
rolnictwa. 

                                                           
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 
(Dz. U. poz. 1255). 
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3. Wysokość stawek dodatku służbowego jest określona w załączniku do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego: 

1)  nauczycielowi – jest uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu odpowiednio 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowej komisji egzaminacyjnej lub placówki doskonalenia nauczycieli, 
o której mowa w § 1; 

2) dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej lub dyrektorowi 
placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa w § 1 − jest skuteczne zarządzanie odpowiednio komisją lub pla-
cówką, zapewniające jej ciągły rozwój i podnoszenie jakości jej pracy. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, 
w wysokości nie wyższej niż: 

1) 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego − w przypadku nauczyciela zatrudnionego 
w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej; 

2) 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego − w przypadku nauczyciela zatrudnionego 
w placówce doskonalenia nauczycieli, o której mowa w § 1. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego: 

1) dla nauczyciela − ustala odpowiednio dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej lub dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa w § 1; 

2) dla dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  lub dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa 
w § 1 pkt 3 – ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

3) dla dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej – ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; 

4) dla dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa w § 1 pkt 4 – ustala minister właściwy do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

5) dla dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, o której mowa w § 1 pkt 5 – ustala minister właściwy do spraw 
rolnictwa. 

§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

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

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

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności 
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dziec-
kiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

§ 5. Do dnia 31 grudnia 2015 r. wysokość dodatku służbowego i dodatku motywacyjnego dla dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r.2) 

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2005 r. 

w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowi-
skach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzami-
nacyjnych (Dz. U. Nr 22, poz. 180), które traci moc z dniem 31 marca 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357). 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 26 marca 2015 r. (poz. 454) 

WYSOKOŚĆ STAWEK DODATKU SŁUŻBOWEGO 

Lp. Stanowisko 
Wysokość dodatku miesięcznie w %  

w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 

1 Dyrektor 50–200 

2 Wicedyrektor 40–165 

3 Kierownik wydziału (zespołu, pracowni) 30–145 

4 Zastępca kierownika wydziału (zespołu, pracowni) 25–140 

5 Starszy ekspert 20–105 

6 Ekspert 15–85 

Okręgowe komisje egzaminacyjne 

1 Dyrektor 40–180 

2 Wicedyrektor 30–165 

3 Kierownik wydziału (zespołu, pracowni) 25–125 

4 Zastępca kierownika wydziału (zespołu, pracowni) 20–105 

5 Starszy egzaminator i starszy ekspert 15–100 

6 Egzaminator i ekspert 10–80 

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,  
publiczne placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publiczne placówki  

doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych 

1 Dyrektor i wicedyrektor 5–100 

2 
Kierownik wydziału (zespołu, pracowni) i ich zastępcy 
(albo inne stanowiska kierownicze przewidziane statutem 
placówki)  

5–100 

3 Nauczyciel-konsultant i nauczyciel-doradca metodyczny 2–20 

 




