
Zarządzenie nr .¿V/i./2017 

Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia  2017 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji 

dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników 

dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. 

w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji 

dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników 

dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2040) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania w sprawie ustalania:

1) wynagrodzeń miesięcznych przewodniczącego komisji dyscyplinarnej i jego zastępców;

2) wynagrodzenia przewodniczącego składu orzekającego za rozpoznanie sprawy zakończonej 

wydaniem orzeczenia lub postanowienia;

3) wynagrodzenia obrońców z urzędu;

4) wynagrodzeń rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców za:

a) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,

b) udział w postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 2. 1. W celu ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, przewodniczący komisji 

dyscyplinarnej (zwany dalej przewodniczącym komisji) sporządza sprawozdanie za poprzedni 

miesiąc kalendarzowy.

2. Sprawozdanie zawiera informację na temat ilości spraw zakończonych wydaniem orzeczenia 

lub postanowienia, informację o stopniu zawiłości tych spraw oraz liczby spraw, nadzór nad 

którymi w danym miesiącu sprawował przewodniczący komisji dyscyplinarnej 

lub poszczególni jego zastępcy.

3. Przewodniczący komisji może w sprawozdaniu przedstawić swoje propozycje, co do 

wysokości wynagrodzeń. W tym celu załącza listę zawierającą imiona, nazwiska i adresy osób, 

którym w danym miesiącu przysługuje wynagrodzenie oraz proponowaną wysokość 

wynagrodzenia.



4. Przewodniczący komisji przedkłada sprawozdanie do dnia 10 każdego miesiąca 

kalendarzowego Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty jako Pełnomocnikowi Wojewody, 

zwanemu dalej „Pełnomocnikiem Wojewody”.

5. Na podstawie informacji przedłożonych przez przewodniczącego komisji Pełnomocnik 

Wojewody ustala wynagrodzenia dla przewodniczącego komisji lub jego zastępców za miesiąc, 

którego dotyczyło sprawozdanie.

6. Wynagrodzenia miesięczne dla przewodniczącego komisji lub jego zastępców za miesiąc 

kalendarzowy objęty sprawozdaniem wypłacane są do ostatniego dnia następnego miesiąca 

kalendarzowego.

§ 3. 1. W celu ustalenia wynagrodzeń, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, przewodniczący komisji 

sporządza sprawozdanie za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

2. Sprawozdanie zawiera informację na temat ilości spraw zakończonych wydaniem orzeczenia 

lub postanowienia w danym miesiącu oraz informację o stopniu zawiłości tych spraw oraz 

wskazuje nazwiska przewodniczących składów orzekających, które orzekały w tych sprawach 

oraz nazwiska obrońców z urzędu jeśli byli wyznaczeni. Ponadto przewodniczący komisji 

podaje nazwiska rzeczników, którzy brali udział w postępowaniach.

3. Przewodniczący komisji może w sprawozdaniu przedstawić swoje propozycje co do 

wysokości wynagrodzeń dla poszczególnych przewodniczących składów orzekających. W tym 

celu załącza listę zawierającą imiona, nazwiska i adresy osób, którym przysługuje 

wynagrodzenie oraz proponowaną wysokość wynagrodzenia.

4. Przewodniczący komisji przedkłada sprawozdanie do dnia 10 każdego miesiąca 

kalendarzowego wraz z listami Pełnomocnikowi Wojewody.

5. Na podstawie informacji przedłożonych przez przewodniczącego komisji Pełnomocnik 

Wojewody ustala wynagrodzenia dla przewodniczących składów orzekających oraz dla 

obrońców z urzędu za miesiąc, którego dotyczyło sprawozdanie.

6. Wynagrodzenia przewodniczących składów orzekających oraz obrońców z urzędu za 

miesiąc kalendarzowy objęty sprawozdaniem wypłacane są do ostatniego dnia następnego 

miesiąca kalendarzowego.

§ 4. Listy, o których mowa w § 2 ust. 3 i w § 3 ust. 3, mogą być sporządzone łącznie, w formie 

jednego dokumentu.

§ 5 1. W celu ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 pkt 4 lit. a, rzecznik 

dyscyplinarny oraz jego zastępcy sporządzają sprawozdania z przeprowadzonych 

i zakończonych przez siebie postępowań wyjaśniających. Wspomniane sprawozdania



sporządzane są w miesiącu, w którym zakończyło się dane postępowanie wyjaśniające 

i gromadzone są przez rzecznika dyscyplinarnego.

2. Rzecznik dyscyplinarny -  na podstawie informacji zawartych w zgromadzonych 

sprawozdaniach -  sporządza całościowe sprawozdanie za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

3. Sprawozdanie powinno zawierać informację na temat ilości zakończonych w danym 

miesiącu postępowań wyjaśniających oraz informację o stopniu zawiłości tych spraw. 

Rzecznik dyscyplinarny wskazuje również nazwiska osób, które prowadziły postępowania.

4. Rzecznik dyscyplinarny może w sprawozdaniu przedstawić swoje propozycje co do 

wysokości wynagrodzeń za przeprowadzenie poszczególnych postępowań.

5. Rzecznik dyscyplinarny przedkłada do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego 

sprawozdanie wraz z aktami zakończonych postępowań wyjaśniających Pełnomocnikowi 

Wojewody.

6. Na podstawie informacji przedłożonych przez rzecznika dyscyplinarnego Pełnomocnik 

Wojewody ustala wynagrodzenia dla rzecznika dyscyplinarnego lub jego zastępców za miesiąc, 

którego dotyczyło sprawozdanie.

7. Wynagrodzenia dla rzecznika dyscyplinarnego lub jego zastępców za dany miesiąc 

kalendarzowy wypłacane są do ostatniego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 6 .  1. W celu ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 pkt 4 lit. b, rzecznik 

dyscyplinarny sporządza sprawozdanie z udziału rzeczników w zakończonych postępowaniach 

dyscyplinarnych, za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

2. Sprawozdanie powinno zawierać informację na temat ilości zakończonych postępowań 

dyscyplinarnych, w których rzecznik lub jego zastępcy brali udział oraz informację o stopniu 

zawiłości tych spraw. Rzecznik dyscyplinarny wskazuje również nazwiska rzeczników, którzy 

brali udział w postępowaniach.

3. Rzecznik dyscyplinarny może w sprawozdaniu przedstawić swoje propozycje co do 

wysokości wynagrodzeń dla poszczególnych osób.

4. Rzecznik dyscyplinarny przedkłada do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego 

sprawozdanie Pełnomocnikowi Wojewody.

5. Na podstawie informacji przedłożonych przez rzecznika dyscyplinarnego Pełnomocnik 

Wojewody ustala wynagrodzenia dla rzecznika dyscyplinarnego lub jego zastępców za miesiąc, 

którego dotyczyło sprawozdanie.

6. Wynagrodzenia dla rzecznika dyscyplinarnego lub jego zastępców za dany miesiąc 

kalendarzowy wypłacane są do ostatniego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.



§7.1 Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 za miesiąc 

grudzień każdego roku składane są do dnia 20 grudnia.

2. Wypłata wynagrodzeń na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, nastąpi do 

ostatniego dnia grudnia.

§ 8.1. Za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 r. przewodniczący komisji sporządza jedno 

sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń przewodniczącego i jego zastępców oraz jedno 

sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń przewodniczących składów orzekających. Do każdego 

ze sprawozdań dołącza listę osób z propozycjami wynagrodzeń.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przewodniczący komisji składa Pełnomocnikowi 

Wojewody do 10 czerwca 2017 r.

3. Za cały okres wskazany w ust. 1 wynagrodzenia zostaną wypłacone wymienionym osobom 

do ostatniego dnia czerwca 2017 r.

§ 9.1. Za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 r. rzecznik dyscyplinarny sporządza jedno 

sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń za zakończone postępowania wyjaśniające oraz jedno 

sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń za udział w postępowaniach dyscyplinarnych 

zakończonych w tym okresie. Do każdego ze sprawozdań dołącza listę osób z propozycjami 

wynagrodzeń.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny składa Pełnomocnikowi 

Wojewody do 10 czerwca 2017 r.

3. Za cały okres wskazany w ust. 1 wynagrodzenia zostaną wypłacone wymienionym osobom 

do ostatniego dnia czerwca 2017 r.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Paweł Hreniak


