
UCHWAŁA NR VI-230/2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz §14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej    

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się wynagrodzenie eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnej            

w wysokości 250,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto) za każdy 

przeprowadzony egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. 

2. W przypadku konieczności wyznaczenia kolejnego terminu posiedzenia komisji 

egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu objętego tym samym wnioskiem, 

wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest płatne w połowie wysokości za udział        

w każdym następnym posiedzeniu. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, płatne będzie po wykonaniu czynności 

egzaminacyjnych na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Powiatem 

Wołomińskim a ekspertem. 

 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu. 

 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/-/ Adam Lubiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z §14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 

r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1574 ze zm.) organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się              

o awans na stopień nauczyciela mianowanego zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową 

oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością. 

Środki niezbędne na pokrycie wynagrodzenia ekspertów zostały zabezpieczone               

w rozdziale 80195 Pozostała działalność oraz w rozdziale 85495 Pozostała działalność – 

Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XV-177/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020. 


