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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/027 – System awansu zawodowego nauczycieli. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Jacek Wolan – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LRZ/133/2017 z dnia 18 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, zwane dalej 
„Kuratorium”.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Podkarpackim Kuratorem Oświaty (zwanym dalej Kuratorem oświaty) jest Pani 
Małgorzata Rauch od dnia 7 marca 2016 r., poprzednio – Jacek Wojtas od dnia 30 
kwietnia 2008 r.  

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalność. 

 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia1 działania Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie w zakresie awansu zawodowego nauczycieli i stwierdza, iż Kurator 
oświaty zapewnił rzetelną realizację zadań należących do organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny w zakresie awansu zawodowego nauczycieli w latach 
szkolnych 2015/2016 i 2016/2017.  
 
Kurator oświaty prawidłowo zapewnił w pracach komisji kwalifikacyjnej udział 
ekspertów z wymaganymi kwalifikacjami, a do rozmów kwalifikacyjnych na stopień 
nauczyciela dyplomowanego dopuszczał nauczycieli, którzy posiadali odpowiednie 
kwalifikacje i terminowo złożyli wnioski.  
W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 Kurator oświaty nadał stopień 
nauczyciela dyplomowanego 2.035 nauczycielom. Kontrola próby 30 postępowań 
wykazała, że wszyscy awansowani nauczyciele spełniali warunki przystąpienia do 
postępowania kwalifikacyjnego, a postępowania kwalifikacyjne przeprowadzono 
z zachowaniem obowiązujących zasad. Udokumentowany w protokołach komisji 
kwalifikacyjnych przebieg postępowania potwierdza rzetelność sprawdzania 
spełniania przez nauczycieli wymagań dla uzyskania stopnia nauczyciela 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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dyplomowanego (określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania 
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)2. 
Terminowo i z należytą starannością rozpatrywano odwołania nauczycieli od 
dokonywanych przez dyrektorów szkół ocen dorobku zawodowego za okres stażu 
oraz odwołania od decyzji organów prowadzących szkoły w sprawie odmowy 
nadania stopnia nauczyciela mianowanego.  
NIK wskazuje jako dobrą praktykę, wprowadzenie zarządzeniem Kuratora oświaty, 
procedur dokonywania ocen pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, które 
pozwalają na rzetelne i obiektywne dokonywanie ocen pracy dyrektorów szkół 
i placówek z zachowaniem tych samych kryteriów dla wszystkich ocenianych 
dyrektorów. 
W latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 Kurator oświaty nie planował 
działań w celu stwierdzenia prawidłowości prowadzenia postępowania w sprawach 
awansu zawodowego na poziomie nadzorowanych szkół i placówek oraz ich 
organów prowadzących. W tym okresie Kurator oświaty prowadził osiem 
postępowań nadzorczych na podstawie art. 9h ust. 1 pkt 1 ustawy Karta 
Nauczyciela3, które były wszczęte w związku z informacjami pozyskanymi w toku 
analizy formalnej dokumentacji załączonej do wniosku o nadanie stopnia 
nauczyciela dyplomowanego. 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w latach szkolnych 2015/2016 
i 2016/2017 Kuratorium nie wykorzystywało możliwości udziału przedstawiciela 
Kuratora oświaty w charakterze obserwatora w pracach komisji kwalifikacyjnych na 
stopnie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w nadzorowanych 
szkołach. 
 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego. 
 

1. Nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego. 
 
1.1. 
Zgodnie z przepisem art. 9g ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela, Kuratorium prowadzi 
rejestr zaświadczeń wydanych przez komisję kwalifikacyjną.  
W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 do Kuratorium wpłynęło łącznie 2.066 
wniosków od nauczycieli o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, z tego 1.018 
wniosków wpłynęło w roku szkolnym 2015/2016 i 1.048 wniosków w roku szkolnym 
2016/2017. Do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpiło 2.041 nauczycieli (tj. 99% 
wnioskujących), z tego 1.004 w roku szkolnym 2015/2016 i 1.037 w roku szkolnym 
2016/2017. W wymienionym okresie 2.035 nauczycieli (odpowiednio 1.001 i 1.037) 
uzyskało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, co oznacza, że 99,7% 
nauczycieli przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej uzyskało stopień awansu 
nauczyciela dyplomowanego. W okresie objętym kontrolą trzy wnioski pozostały bez 
rozpoznania (nie uzupełniono wniosków przez wnioskodawców), w 17 przypadkach 
(tj. 0,8% złożonych wniosków) wydano decyzje o odmowie nadania stopnia awansu, 
natomiast 11 wniosków (tj. 0,5%) zostało wycofanych przez nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 4-5) 
 
Dla zbadania przebiegu postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli, w oparciu 
o prowadzony w Kuratorium rejestr, dokonano doboru celowego kontrolnej próby 30 

                                                           
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U. z 2013 r. poz. 393 
3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) 
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nauczycieli awansowanych na stopień nauczyciela dyplomowanego w latach 
szkolnych 2015/2016 i 2016/2017. Próba kontrolna 30 nauczycieli wybranych z obu 
lat szkolnych stanowiła 1,5% nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu w tym 
okresie. 
Na podstawie wylosowanej próby, dokonano analizy dokumentacji przebiegu 
postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli i ustalono, że nauczyciele awansowani: 
- spełniali wymagane warunki dotyczące posiadanych kwalifikacji wymaganych na 

ich stanowiskach pracy,  
- odbyli odpowiednią długość stażu pracy i przepracowali odpowiedni okres od 

poprzedniego awansu (w badanej próbie od 2 lat i 10 miesięcy do ponad 16 lat),  
- wystąpili z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie nie 

dłuższym niż trzy lata od uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za 
okres stażu (w badanej próbie od 1 dnia do 1 roku). 

 
Kurator oświaty powołując komisję egzaminacyjną, w każdym analizowanym 
przypadku zapewnił udział w komisji egzaminacyjnej trzech ekspertów 
z kwalifikacjami odpowiadającymi stanowisku nauczyciela stawającego przed 
komisją kwalifikacyjną. 
Ustalono, że w 5 przypadkach nauczyciele wnosili o udział przedstawiciela 
właściwego związku zawodowego w komisji egzaminacyjnej. 
W badanej próbie, przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i rozstrzygnięcia wyniku 
postępowania kwalifikacyjnego odbywały się w wymaganym minimalnym składzie 
2/3 członków komisji. 
 
Ustalono, że protokoły z pracy komisji sporządzane były przez jednego z jej 
członków, zgodnie z §3 ust. 6 Regulaminu organizacji i zasad pracy komisji 
kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
dyplomowanego powoływanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty4. 
W protokołach z przebiegu pracy komisji odnotowywano m.in.: skład komisji, opis 
analizy dorobku zawodowego wnioskodawcy, zadane nauczycielowi pytania 
sprawdzające oraz udzielone odpowiedzi na zadane pytania, ocenę punktową 
(dokonaną przez członków komisji) oraz uzasadnienie dokonanych ocen. W ocenie 
NIK, w protokołach komisji prawidłowo udokumentowano (uzasadniono) wykazanie 
się przez nauczyciela znajomością problemów objętych pytaniami jak również 
spełnienia przez ocenianego nauczyciela wymagań merytorycznych. 
W analizowanych przypadkach, oceny punktowe wynosiły: 
- w 23 przypadkach maksymalna liczba 10 punktów, 
- w 4 przypadkach oceny jednostkowe 9-10 punktów (uzyskane średnie od 9 do 

9,5), 
- w 2 przypadkach wszystkie oceny jednostkowe były 9 punktowe, 
- w 1 przypadku oceny jednostkowe 7-10 punktów (uzyskana średnia - 9). 
 
Poddane analizie w wylosowanej próbie, akty nadania stopnia nauczyciela 
dyplomowanego przez Kuratora oświaty były zgodne ze wzorem określonym 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli. Zachowany był także termin ich wydania określony 
w art. 9b ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8; 10-143; 170-174) 
 
1.2. 

                                                           
4
 Zarządzenie Nr 10/10 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lipca 2010 r. 
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W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 do Kuratorium w płynęło łącznie 20 
wniosków (z tego 13 w roku szkolnym 2015/2016 i 7 w roku szkolnym 2016/2017) 
od dyrektorów szkół i placówek, którzy wnioskowali o przystąpienie do 
postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia nauczyciela 
dyplomowanego. Z wymienionej liczby wnioskodawców w 19 przypadkach, 
dyrektorzy uzyskali stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. W jednym 
przypadku dyrektorowi odmówiono nadania stopnia ze względu na niespełnienie 
wymogu formalnego w zakresie długości odbytego stażu. Stopień nauczyciela 
mianowanego został nadany dyrektorowi w dniu 30 sierpnia 2013 r. Wniosek 
o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego złożony został przed datą 31 
sierpnia 2017 r., a jako dyrektor szkoły, mógł złożyć go po upływie 4 lat od dnia 
nadania stopnia tj. nie wcześniej niż 31 sierpnia 2017 r.  
Odmowa nadania nastąpiła na podst. art. 9b ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. 
 
Poddano analizie dwa postępowania o nadanie stopnia awansu dla dyrektorów 
(którzy otrzymali oceny wyróżniające) i ustalono, że w badanych przypadkach 
w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniono m.in. przedłożone przez 
wnioskodawców karty oceny pracy wystawione przez organy prowadzące szkoły, 
sprawozdania z ostatnich trzech lat pracy, posiadane kwalifikacje w tym z zakresu 
zarządzania oświatą oraz opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli. W analizowanych postępowaniach nie odnoszono się do 
przeprowadzanych kontroli w szkołach i obserwacji zajęć lekcyjnych ocenianych 
dyrektorów.  
Ustalono, że do 2017 r. Kurator oświaty otrzymywał informacje od jednostek 
prowadzących szkoły lub placówki, o wystąpieniach dyrektorów z wnioskami 
o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki. Jak wyjaśnił Dyrektor 
Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji Kuratorium, pomimo iż przedstawiciele 
Kuratora oświaty dokonywali wizytacji tych dyrektorów, jednak ich ewentualne uwagi 
nie zawsze były uwzględniane w ocenach dokonywanych przez organy prowadzące, 
gdyż wizytacje nie miały charakteru kontroli, więc nie było możliwe formułowanie 
wniosków lub zaleceń. 
Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. Kurator oświaty określił 
procedury dokonywania ocen pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. 
Zarządzeniem tym rozgraniczono (podzielono) kryteria oceny pracy dyrektora na 
stopień realizacji zadań ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
(dokonywany przez Kuratora oświaty) oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych 
i administracyjnych (dokonywany przez organ prowadzący). Wprowadzając 
wymienione zarządzenie, zobowiązano organ sprawujący nadzór pedagogiczny do 
dokonania oceny pracy dyrektora w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 
Przedstawiciel Kuratora oświaty – w oparciu o arkusz samooceny dyrektora (zał. Nr 
1 do zarządzenia) oraz na podstawie wyników kontroli doraźnej (arkusz kontroli 
doraźnej zał. Nr 2 w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów 
publicznych szkół i placówek planowanych zadań w zakresie nadzoru 
pedagogicznego oraz innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych), 
sporządza propozycję cząstkowej oceny pracy w zakresie realizacji zadań 
podlegających ocenie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub 
placówką w porozumieniu z organem prowadzącym. Opracowywany projekt oceny 
pracy, podpisywany jest przez przedstawiciela Kuratora oświaty w porozumieniu 
z organem prowadzącym a także przez ocenianego dyrektora (z informacją o prawie 
zgłoszenia uwag). 

(dowód: akta kontroli str. 9-95; 170-174) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Kuratorium w latach szkolnych 2015/2016 
i 2016/2017, rzetelnie prowadziło postępowania w sprawie nadawania nauczycielom 
stopni awansu zawodowego. W składzie komisji klasyfikacyjnych zapewniono udział 
ekspertów z wymaganymi kwalifikacjami. Zgodnie z wnioskami nauczycieli do składu 
komisji powoływano także przedstawicieli nauczycielskich organizacji związkowych. 
Przebieg prac komisji był dokumentowany w protokołach. We wszystkich badanych 
przypadkach głosowania komisji w sprawie oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela odbyły się przy wymaganej obecności co najmniej 2/3 powołanego 
składu komisji. Kurator oświaty dokonywał ocen dyrektorów szkół, w związku z ich 
ubieganiem się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. Do rozmów 
kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego dopuszczano nauczycieli, 
którzy posiadali odpowiednie kwalifikacje i złożyli wnioski w odpowiednim terminie. 
W ocenie NIK, wprowadzone zarządzeniem Kuratora oświaty, procedury 
dokonywania ocen pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pozwalają na 
rzetelne i obiektywne dokonywanie ocen pracy dyrektorów szkół i placówek. 
 
 

2. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu awansu zawodowego 
nauczycieli. 

 
2.1. 
W latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 Kurator oświaty nie planował 
działań w celu stwierdzenia prawidłowości prowadzenia postępowania w sprawach 
awansu zawodowego na poziomie nadzorowanych szkół i placówek oraz ich 
organów prowadzących. Jak wyjaśnił Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania 
Edukacją w Kuratorium „nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty jest realizowany 
w trybie działań planowych lub doraźnych. Działania planowe są prowadzone 
zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa 
ustalanymi przez Ministra Edukacji Narodowej na każdy rok szkolny. Podkarpacki 
Kurator Oświaty opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego na 
podstawie planu nadzoru Ministra Edukacji Narodowej. 
Podkarpacki Kurator Oświaty nie planował kontroli dotyczących prawidłowości 
prowadzenia postępowania w sprawach awansu zawodowego na poziomie 
nadzorowanych szkół i placówek oraz ich organów prowadzących. Kontrole planowe 
realizowane są w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej 
i przeprowadzane z wykorzystaniem arkuszy kontroli przez niego zatwierdzonych. 
W terminie wskazanym przez NIK nie były prowadzone kontrole planowe związane 
z oceną prawidłowości prowadzenia postępowania w sprawach awansu 
zawodowego, gdyż nie wynikały z planu nadzoru pedagogicznego Ministra Edukacji 
Narodowej. 
Kontrole doraźne są prowadzone w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia 
działań nieprzewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego (np. interwencje, 
skargi itp.). 
Kurator, dokonując oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek z własnej 
inicjatywy przeprowadzał w roku szkolnym 2016/2017 kontrole doraźne w zakresie 
prawidłowości wykonywania przez nich zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego.  
W ramach tych kontroli sprawdzano m.in.: 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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- zgodność z wymogami prawa czynności podejmowanych przez dyrektora 
w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego; 

- zgodność z wymogami prawa czynności dyrektora w zakresie przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego”. 

W wyniku przeprowadzonych 102 kontroli dyrektorów szkół/placówek w roku 
szkolnym 2016/2017, stwierdzono 3 przypadki uchybień dotyczące prawidłowości 
prowadzenia postępowania w sprawach awansu zawodowego na poziomie szkół 
i placówek: 
- braku zaproszenia do udziału w komisji w charakterze obserwatora 

przedstawiciela organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, 

- braku powiadomienia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania 
kwalifikacyjnego o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, 
na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji, 

- braku protokołu z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej zawierającego 
w szczególności: datę i miejsce posiedzenia komisji; imiona i nazwiska członków 
komisji; imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji 
w charakterze obserwatora; pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach; 
uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe; średnią arytmetyczną punktów; 
uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji; podpisy członków komisji uczestniczących 
w jej pracach. 

(dowód: akta kontroli str. 146-149) 
 
W okresie objętym kontrolą Kurator oświaty prowadził 12 postępowań (10 w roku 
szkolnym 2015/2016 i 2 w roku szkolnym 2016/2017), z czego osiem było 
wszczętych w związku z informacjami pozyskanymi w toku analizy formalnej 
dokumentacji załączonej do wniosku o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego 
(postępowania nadzorcze prowadzone na podstawie art. 9h ust. 1 pkt 1 ustawy 
Karta Nauczyciela) oraz cztery w związku ze złożonymi zażaleniami na pracę 
dyrektorów lub organów prowadzących, które dotyczyły: 
- sprawa - ERA.5861.3.59.2015, kontrola prawidłowości czynności podejmowanych 

przez dyrektora (w związku z pismem nauczyciela, w którym poruszył m.in. sprawy 
dotyczące czynności podejmowanych przez dyrektora w toku postępowania 

kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego); decyzja o odmowie 
stwierdzenia nieważności czynności - nie stwierdzono nieprawidłowości, 

- sprawa - ERA.5861.3.68.2015), zażalenie na bezczynność wójta gminy 
w postępowaniu o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego; - uznano zażalenie 
za bezzasadne, 

- sprawa - ERA.5861.3.69.2015 (powiązana ze sprawą ERA.5861.3.68.2015), 
z ustaleń podjętych w sprawie ERA.5861.3.68.2015 nauczyciel po wezwaniu do 
uzupełnienia braków formalnych przedstawił zaświadczenie, z którego wynikało, 
że w chwili złożenia wniosku o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego był 
zatrudniony na terenie innej gminy. W tej sytuacji – stosownie do treści art. 65 
k.p.a. – Wójt Gminy nie mógł pozostawić wniosku bez rozpoznania (pomimo 
nieuzupełnienia wszystkich wskazanych braków formalnych) lecz był zobligowany 
do przekazania go do załatwienia innemu organowi. Wobec powyższego wydano 
decyzję (w trybie art. 9h Karty Nauczyciela) o stwierdzeniu nieważności czynności 
podjętych przez Wójta Gminy (pozostawienie wniosku bez rozpoznania), 

- sprawa - ERA.5861.3.71.2015, zażalenie na bezczynność dyrektora szkoły (art. 37 
kpa.) w przedmiocie ustalenia oceny dorobku zawodowego (staż na nauczyciela 
mianowanego) - wyznaczono dyrektorowi dodatkowy termin. 
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- sprawa - ERA.5861.3.6.2016, postępowanie ws. stwierdzenia nieważności decyzji 
o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 156 kpa); - decyzja 
o niestwierdzeniu nieważności decyzji. 

- sprawa - ERA.5861.3.7.2016, postępowanie ws. stwierdzenia nieważności decyzji 
o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 156 kpa); - decyzja 
o niestwierdzeniu nieważności decyzji. 

- sprawa - ERA.5861.452.2016, postępowanie wszczęte (art. 9h Karty Nauczyciela) 
w związku z informacjami pozyskanymi w toku analizy formalnej dokumentacji 
załączonej do wniosku o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. Stosownie 
do treści art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela nauczyciel mianowany może rozpocząć 
staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co 
najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. 
Natomiast zgodnie z treścią art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela nauczyciel 
rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 
dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z 
tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. Obydwa wyżej 
wspomniane warunki muszą być spełnione łącznie, aby nauczyciel mianowany 
mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jak wynika z treści 
dokumentów zgromadzonych w toku sprawy, nauczycielowi stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego został nadany w dniu 11 grudnia 2012 r. 
Zatem w świetle wyżej cytowanych przepisów nauczyciel nie mógł rozpocząć 
stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego w dniu 1 września 2013 r., gdyż na 
ten dzień nie przepracował w szkole „co najmniej roku od dnia nadania 
poprzedniego stopnia awansu zawodowego”. W przypadku nauczyciela, którego 
dotyczyło postępowanie, wspomniany wyżej rok pracy w szkole mijał z dniem 10 
grudnia 2013 r., co jednak skutkowało niemożliwością rozpoczęcia stażu (ze 
względu na treść art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela) w roku szkolnym 2013/2014. 
Z tego względu nauczyciel mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela 
dyplomowanego nie wcześniej niż w dniu 1 września 2014 r., który zakończyłby się 
31 maja 2017 r. W związku z powyższym wydano decyzję o stwierdzeniu 
nieważności czynności podjętych przez Dyrektora (dokonanie oceny dorobku 
zawodowego), 

- sprawa - ERA.5861.606.2016 - stan faktyczny i prawny analogiczny do sprawy 
ERA.5861.452.2016, z tą różnicą że nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela 
mianowanego w dniu 2 października 2012 r. Wydano decyzję o stwierdzeniu 
nieważności czynności podjętych przez Dyrektora (dokonanie oceny dorobku 
zawodowego). 

- sprawa - ERA.5861.612.2016, postępowanie wszczęte (art. 9h Karty Nauczyciela) 
w związku z informacjami pozyskanymi w toku analizy formalnej dokumentacji 
załączonej do wniosku o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. Stosownie 
do treści art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela – w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 
marca 2015 r. – w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu 
czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej 
nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej 
nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany 
jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Jak wynikało z treści 
zgromadzonych w sprawie dokumentów, nauczycielka w okresie odbywania stażu 
na stopień nauczyciela dyplomowanego, była nieprzerwanie nieobecna od 19 
czerwca 2013 r. do 7 lipca 2014 r. (zwolnienie z tytułu niezdolności do pracy oraz 
urlop macierzyński). Tym samym nieobecność nauczycielki trwała nieprzerwanie 
dłużej niż rok. Stosownie do treści cytowanego wyżej art. 9d ust. 5 Karty 
Nauczyciela – w dniu 20 czerwca 2014 r. staż nauczyciela uległ przerwaniu, 
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natomiast ubieganie się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego mogło 
nastąpić po odbyciu stażu wynoszącego 2 lata i 9 miesięcy, rozpoczętego nie 
wcześniej niż 1 września 2014 r. W sprawie nie mógł mieć zastosowania przepis 
art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela – wprowadzony na mocy art. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 357), zgodnie z którego treścią w przypadku gdy łączny 
czas nieprzerwanej nieobecności w pracy powodu zwolnienia chorobowego 
i urlopu macierzyńskiego (rodzicielskiego) jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, 
nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze, 
gdyż wszedł on w życie w dniu 31 marca 2015 r. W związku z powyższym wydano 
decyzję o stwierdzeniu nieważności czynności podjętych przez dyrektora 
(dokonanie oceny dorobku zawodowego).  

- sprawa - ERA.5861.674.2016, postępowanie wszczęte (art. 9h Karty Nauczyciela) 
w związku z informacjami pozyskanymi w toku analizy formalnej dokumentacji 
załączonej do wniosku o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. W wyniku 
podjętych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, które 
skutkowałyby wydaniem decyzji o stwierdzeniu nieważności czynności podjętych 
przez dyrektora szkoły, 

- sprawa - ERA.5861.3.6.2017, postępowanie wszczęte (art. 9h Karty Nauczyciela) 
w związku z informacjami pozyskanymi w toku analizy formalnej dokumentacji 
załączonej do wniosku o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego - umorzono 
postępowanie (rozstrzygnięto na korzyść strony wątpliwości dotyczące terminu 
złożenia wniosku o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego), 

- sprawa - ERA.5861.3.9.2017, postępowanie wszczęte (art. 9h Karty Nauczyciela) 
w związku z informacjami pozyskanymi w toku analizy formalnej dokumentacji 
załączonej do wniosku o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. Stan 
faktyczny i prawny analogiczny do sprawy ERA.5861.612.2016, z tą różnicą że 
nauczycielka była nieprzerwanie nieobecna od 24 października 2012 r. do 25 
marca 2014 r. Wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności czynności podjętych 
przez dyrektora (dokonanie oceny dorobku zawodowego). 

(dowód: akta kontroli str. 144-145; 170-174) 
 
W okresie objętym kontrolą, do Kuratora oświaty nie wpływały skargi nauczycieli w 
zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania w sprawach awansu 
zawodowego na poziomie nadzorowanych szkół i placówek oraz ich organów 
prowadzących  

(dowód: akta kontroli str. 144) 
 
2.2. 
Ustalono, że w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 przedstawiciele Kuratora 
oświaty nie uczestniczyli w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnej, powołanej przez 
dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek do przeprowadzania postępowania 
w sprawie nadawania stopnia nauczyciela kontraktowego. 
Nie było także organizowanej współpracy ze szkołami w zakresie obsługi komisji 
kwalifikacyjnych powoływanych przez dyrektorów szkół i placówek w sprawie 
nadawania stopnia nauczyciela kontraktowego. 
Kuratorium nie posiada danych dotyczących liczby nauczycieli, którzy w latach 
szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego. 
W bazie danych Kuratorium znajduje się jedynie informacja o liczbie nauczycieli 
kontraktowych w szkołach. W roku szkolnym (wg stanu na dzień 30 września 
bieżącego roku szkolnego) 2015/2016 było 5.269 nauczycieli, w roku szkolnym 
2016/2017 – 5.303 nauczycieli kontraktowych. 
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Wyjaśniając Kierownik Oddziału Administracji i Obsługi Kuratorium podał, że „brak 
uczestnictwa przedstawicieli Podkarpackiego Kuratora Oświaty w posiedzeniach 
komisji kwalifikacyjnej, powołanej przez dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek 
do przeprowadzania postępowania w sprawie nadawania stopnia nauczyciela 
kontraktowego w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 wynika z faktu, że w tym 
samym czasie biorą oni udział w posiedzeniach komisji na stopień nauczyciela 
mianowanego, przewodniczą komisjom na stopień awansu nauczyciela 
dyplomowanego oraz realizują szereg innych ustawowych zadań kuratora (np. 
kontrola, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ewaluacja szkół i placówek, udział 
w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły/placówki)”. 

(dowód: akta kontroli str. 150) 
 
2.3. 
W latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 do Kuratorium wpłynęło 
jedno odwołanie od decyzji organów prowadzących o odmowie nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego. Odwołanie wpłynęło do Kuratorium w dniu 24 sierpnia 
2016 r. a w dniu 26 września 2016 r. (tj. zgodnie z art. 35 §1 i 3 Kpa) wydana 
została decyzja Kuratora oświaty, utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji. 
Rozstrzygnięcie było uzasadnione w świetle zgromadzonych dowodów w sprawie. 

(dowód: akta kontroli str. 151-154; 168-169) 
 
2.4. 
W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 do Kuratorium wpłynęło dwa odwołania 
nauczycieli od oceny dorobku zawodowego (po jednym w każdym roku szkolnym), 
z czego w jednym przypadku (dotyczy roku szkolnego 2015/2016) odwołanie 
nauczyciela dotyczyło okresu stażu uwzględnionego w ocenie dorobku i uznane 
zostało za zasadne (dyrektor szkoły wydając ocenę dorobku zawodowego, nie 
uwzględnił prawomocnego wyroku sądu przedłużającego nauczycielce umowę o 
pracę do dnia porodu). 
W drugim przypadku (rok szkolnego 2016/2017) Kurator oświaty ustalił negatywną 
ocenę dorobku zawodowego nauczyciela. Do sprawozdania z realizacji planu 
rozwoju zawodowego złożonego do dyrektora szkoły, nauczycielka nie dołączyła 
żadnych dokumentów potwierdzających realizację zadań ujętych w planie rozwoju 
zawodowego. Do złożonego odwołania dołączono 33 załączniki, jednak w ocenie 
Kuratora oświaty nie dokumentowały (potwierdzały) one wykonanych prac czy 
programów.  
Kuratorium terminowo rozpatrzyło powyższe odwołania.  

(dowód: akta kontroli str. 151; 155-167) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Kuratorium wywiązywało się z realizacji zadań 
nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie stopnia 
awansu zawodowego w podległych szkołach, mimo braku uczestnictwa 
przedstawicieli Kuratorium w pracach komicji kwalifikacyjnych nadania stopnia 
nauczyciela kontraktowego. Skierowane do Kuratorium dwa odwołania nauczycieli 
od ocen dorobku zawodowego za okres odbywania staży na stopnie awansu 
zawodowego rozpatrzono w wymaganym terminie. Postępowanie odwoławcze 
prowadzono rzetelnie, po zasięgnięciu wyjaśnień od dyrektorów szkół dokonujących 
ocen i na podstawie dokumentacji będącej podstawą sformułowania oceny dorobku 
nauczyciela przez dyrektora szkoły.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Terminowo i z należytą starannością rozpatrzono odwołanie nauczyciela od decyzji 
organów prowadzących w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego.  
 
 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia. 
 
 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 
 

 

Rzeszów, dnia     grudnia 2017 r. 
 
 
 

  
Najwyższa Izba Kontroli 

 

Kontroler 

Delegatura w Rzeszowie 

Dyrektor 

 

  

Jacek Wolan 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

Wiesław Motyka 
 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


