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Uzasadnienie 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kolegium Arbitrażu 

Egzaminacyjnego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9cc 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

 

Zgodnie z brzmieniem upoważnienia ustawowego, w projekcie rozporządzenia określono:  

1) tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia 

odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7 ustawy; 

2) tryb i sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego; 

3) stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania przez arbitrów  

i egzaminatorów, o których mowa w art. 9cb ust. 6 ustawy, zwanych dalej 

„egzaminatorami”; 

4) sposób i tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania arbitrów i egzaminatorów; 

5) wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego 

wniosku; 

 

Osoby ubiegające się o wpis na listę arbitrów będą składały wniosek (wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 1 do rozporządzenia) wraz z następującymi dokumentami: 

1) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzających: 

a) posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym stopnia lub tytułu w dziedzinie 

nauki lub sztuki – w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 

pkt 3 ustawy; 

b) wpis do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy – w 

przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy; 

2) informację o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej – w przypadku osób,  

o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy; 

3) rekomendację, o której mowa w art. 9ca ust. 3 i 4 ustawy; 

4) oświadczenie o posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-

komunikacyjnych, o których mowa w art. 9ca ust. 3 i 4 ustawy; 

5) oświadczenie kandydata, że: 

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, 

b) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, 
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c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

d) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną 

– w przypadku osób, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy;  

6) oświadczenie kandydata, że nie jest zatrudniony w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

lub okręgowej komisji egzaminacyjnej; 

7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) 

 

O wpisaniu arbitra na listę arbitrów oraz o skreśleniu arbitra z tej listy, minister będzie 

powiadamiał zainteresowanego na piśmie. Listy arbitrów będą prowadzone według kolejności 

wpisu na listę arbitrów. 

Arbitrów do składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego będzie wyznaczał dyrektor 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej według kolejności wpisu arbitrów na listę.  

Określone zostały również stawki za zadanie egzaminacyjne rozpatrywane w ramach 

odwołania tj. 75zł i 125zł. Wysokość stawki będzie uzależniona od stopnia złożoności 

rozwiązania zadania, który będzie określał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

W przypadku zorganizowania posiedzenia Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego arbitrom 

będzie przysługiwał zwrot kosztów za przejazd i zakwaterowanie. W projekcie:  

‒ wskazano, iż arbitrom i egzaminatorom przysługiwał będzie zwrot kosztów przejazdu w 

wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu klasy II 

pociągu osobowego, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym 

miejscówkami; 

‒ przewidziano możliwość zwrotu kosztów podróży samochodem osobowych oraz sposób 

ich rozliczenia; 

‒ wskazano inne wydatki, jakie mogą być poniesione w czasie podróży; 

‒ wskazano, iż arbitrowi i egzaminatorowi przysługiwał będzie zwrot kosztów 

zakwaterowania w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę 

niż dwudziestokrotność stawki diety, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 77
5 

§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. 1502,  

z późn. zm.); 

‒ wskazano rodzaj dokumentacji poświadczającej poniesione przez arbitra i egzaminatora 

koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem; 

‒ wskazano termin rozliczenia i formę przekazania zwrotu poniesionych wydatków. 

 

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

stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Edukacji 
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Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji  

w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.  

 

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. 


