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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 Warszawie 

Kontrolerzy 1. Bartosz Pomykała, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LWA/166/2017 z dnia 
21 listopada 2017 r., 

2. Michał Musioł, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LWA/172/2017 z dnia 
5 grudnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty1, Al. Jerozolimskie 31, 00-024 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty2  
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Kurator oświaty nie zapewnił w pełni rzetelnej realizacji zadań w zakresie systemu awansu 
zawodowego nauczycieli, należących do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 Kurator oświaty nadał stopnie nauczyciela 
dyplomowanego łącznie 4 479 nauczycielom. Kontrola próby 30 postępowań wykazała, że 
wszyscy awansowani nauczyciele spełniali warunki przystąpienia do postępowania 
kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, a postępowania te 
przeprowadzono z zachowaniem obowiązujących zasad. Z wyjątkiem dwóch przypadków, 
udokumentowany w protokołach komisji kwalifikacyjnych przebieg postępowań potwierdza 
rzetelność sprawdzania spełniania przez nauczycieli wymagań dla uzyskania stopnia 
nauczyciela dyplomowanego określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 
przez nauczycieli4.  

Kuratorium monitorowało funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli 
w nadzorowanych szkołach poprzez udział swoich przedstawicieli w komisjach 
egzaminacyjnych na stopnie awansu zawodowego powoływanych przez organy 
prowadzące szkoły, analizę informacji uzyskiwanych od dyrektorów szkół w związku 
z awansem zawodowym nauczycieli, prowadzenie kontroli doraźnych w związku z oceną 
pracy dyrektorów szkół. 

Terminowo i z należytą starannością rozpatrywano odwołania nauczycieli od dokonywanych 
przez dyrektorów szkół ocen dorobku zawodowego za okres stażu oraz odwołania od 
decyzji dyrektorów szkół w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego 
oraz decyzji organów prowadzących szkoły w sprawie odmowy nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

1. Niedokonywaniu przez Kuratorium weryfikacji, czy powoływani do komisji kwalifikacyjnej 
eksperci, spełniali wymóg, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

                                                      
1 Dalej: Kuratorium lub MKO. 
2 Od 14 marca 2016 r. – dalej: Kurator. Od 1 marca 2015 r. do 13 marca 2016 r. Kuratorem była Dorota Sokołowska 
3  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. 
4 Dz. U. poz. 393. Dalej: rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu. 
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uzyskiwania stopni awansu , tj. czy nauczali tego samego przedmiotu lub prowadzili ten 
sam rodzaj zajęć, co nauczyciel ubiegający się o awans. 

2. Nierzetelnym dokumentowaniu przebiegu prac komisji kwalifikacyjnych w dwóch 
protokołach z ich posiedzeń.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego  

1. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 wniosek o podjęcie postępowania 
kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w województwie mazowieckim 
złożyło odpowiednio 2 214 i 2 365 nauczycieli mianowanych, natomiast do rozmowy 
kwalifikacyjnej przystąpiło 2 162 i 2 319 nauczycieli. 53 wnioski (24 w roku szkolnym 
2015/2016 i 29 w roku 2016/2017) zostały pozostawione bez rozpoznania, a w 6 
przypadkach (2 i 4) wydano decyzje o odmowie nadania stopnia nauczyciela 
dyplomowanego. Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskało w badanym okresie 
odpowiednio 2 161 (tj. 97,6% wnioskujących nauczycieli) oraz 2 318 nauczycieli (tj. 98% 
wnioskujących nauczycieli). 

Kurator wyjaśniła, że przyczyną pozostawienia wniosków bez rozpoznania było nieusunięcie 
braków formalnych w wyznaczonym przez Kuratorium terminie. Decyzje o odmowie nadania 
stopnia nauczyciela dyplomowanego związane były z niespełnieniem wymaganych 
kryteriów, tj. złożeniem wniosku po upływie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny 
dorobku zawodowego za okres stażu, zbyt krótkim okresem stażu oraz brakiem akceptacji 
komisji kwalifikacyjnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 42, 47)  

Za prowadzenie spraw z zakresu postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela 
dyplomowanego odpowiadał5 Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty6. Zgodnie z procedurą rozpatrywania wniosków o podjęcie 
postepowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela dyplomowanego, zakres postępowania kwalifikacyjnego obejmował: analizę 
formalną wniosku wraz z dokumentacją (dokonywaną przez Wydział SNP), powołanie oraz 
następnie posiedzenie komisji kwalifikacyjnej z udziałem aplikującego nauczyciela. Decyzję 
o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego przygotowywał 
Wydział SNP po dokonaniu oceny spełnienia warunków w zakresie wymagań 
kwalifikacyjnych nauczyciela, odbycia przez niego stażu7 zakończonego pozytywną oceną 
dorobku zawodowego oraz uzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 21, 167-170)  

Badaniem szczegółowym objęto 30 postępowań kwalifikacyjnych (0,7% wszystkich 
nauczycieli, którzy uzyskali w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 stopień awansu 
zawodowego). Analiza dokumentacji8 wykazała, że: 
a) wszyscy awansowani nauczyciele spełniali następujące warunki:  

 posiadali kwalifikacje wymagane na ich stanowiskach pracy, określone w art. 9 ust. 1 
pkt 1 Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 
marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli9, 

                                                      
5 Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Kuratorium wprowadzonym zarządzeniem nr 5 Kuratora z dnia 17 stycznia 2012 r.  
6  Dalej: „Wydział SNP”. 
7  Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm. – 
dalej „Karta Nauczyciela”. 
8  Składającej się m.in. z: wniosku, formularza analizy formalnej dokumentacji, aktu powołania Komisji Kwalifikacyjnej, 
protokołu z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej z załącznikami, zaświadczenia oraz aktu nadania tytułu nauczyciela 
dyplomowanego. 
9  Dz. U. z 2015 r. poz. 1264. Dalej: „rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli”. 
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 odbyli odpowiedniej długości staż pracy10 i przepracowali odpowiedni okres 
od poprzedniego awansu11, zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 9d ust. 4 
Karty Nauczyciela,  

 złożyli do Kuratorium wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 
nie dłuższym niż trzy lata od uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 
zgodnie z art. 9d ust. 7  Karty Nauczyciela; 

b) w ramach każdego z postępowań Wydział SNP dokonał analizy formalnej wniosku wraz 
z dokumentacją, stwierdzając spełnienie wymogów określonych w § 9 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu; 

c) w każdym przypadku Kuratorium zapewniło następujące warunki: 

 do komisji kwalifikacyjnej powołano12: przedstawiciela Kuratorium (każdorazowo 
pełnił on funkcję przewodniczącego), dyrektora szkoły, w której pracował 
awansowany nauczyciel (bądź w dwóch przypadkach przedstawiciela organu 
prowadzącego, gdy dyrektor ubiegał się o awans), trzech ekspertów (wybranych 
z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej) z kwalifikacjami 
odpowiadającymi stanowisku nauczyciela stawającego przed komisją kwalifikacyjną, 
zgodnie z art. 9g ust. 3 pkt 3 Karty Nauczyciela i § 10 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu; na wniosek nauczycieli (trzy przypadki) 
powołano również przedstawiciela związku zawodowego, zgodnie z art. 9g ust. 5 
ustawy Karta Nauczyciela, 

 w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej brało udział minimum 2/3 członków komisji, 
zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie stopni awansu zawodowego. 

Przekazana do kontroli NIK dokumentacja nie pozwalała na stwierdzenie, czy powołani do 
komisji kwalifikacyjnej eksperci spełniali wymóg, o którym mowa w § 10 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie stopni awansu  tj. nauczali tego samego przedmiotu lub prowadzili 
ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel ubiegający się o stopień awansu zawodowego13.  

(dowód: akta kontroli, str. 182-184)  

d) w każdym z postępowań komisja kwalifikacyjna zbadała spełnienie przez ocenianego 
nauczyciela wymagań merytorycznych określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu. We wszystkich protokołach z posiedzeń komisji zawarto 
uzasadnienie rozstrzygnięcia (osobno dla każdego z wymagań określonych w ww. 
przepisach) oraz zadane podczas rozmowy pytania dotyczące wpływu działań i zadań 
zrealizowanych przez nauczyciela na podniesienie jakości pracy szkoły wraz 
z odpowiedziami na nie. W przypadku dwóch postępowań zapisy zawarte w protokołach 
dokumentujących przebieg posiedzeń komisji kwalifikacyjnych, dotyczące udzielonych przez 
nauczycieli odpowiedzi ograniczały się do ogólnych stwierdzeń zawierających ocenę 
sposobu odpowiedzi, a nie zawierały informacji o samych odpowiedziach; 
e) wszyscy nauczyciele uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej, a średnia ocena 
ustalona przez komisję kwalifikacyjną wynosiła od 8 do 10 punktów14; żaden z nauczycieli 
nie uzyskał indywidualnej oceny poniżej siedmiu punktów; oceny końcowe były zgodne 
z ocenami indywidualnymi ekspertów; 
f) Kurator wydał wszystkie decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego w termiach 
określonych w art. 9b ust. 3 i 3a Karty Nauczyciela15; 
g) wszystkie wydane przez Kuratora akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego 
były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu. 

(dowód: akta kontroli, str. 182-184)  

                                                      
10  Z wyjątkiem jednego przypadku staż pracy trwał przez okres 2 lat i 9 miesięcy (art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy) w jednym 
przypadku dotyczącym nauczyciela z tytułem doktora, staż pracy trwał rok i 9 miesięcy (art. 9c ust. 2 ustawy). 
11  Wszyscy nauczyciele złożyli do Kuratorium wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po przepracowaniu w szkole 
co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art. 9d ust. 4 ustawy). 
12  W każdym przypadku Dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego z upoważnienia Kuratora, powołał komisję 
kwalifikacyjną. 
13 Wymóg dotyczący co najmniej jednego z powołanych do komisji ekspertów. 
14  Średnia wyliczona na podstawie punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji, po odrzuceniu jednej 
najwyższej i jednej najniższej oceny punktowej (w każdym przypadku liczba członków komisji była większa niż 3). 
15  Tj. w terminie do 31 sierpnia danego roku, w przypadku wniosków złożonych do dnia 30 czerwca (16 przypadków) oraz 
w terminie do 31 grudnia danego roku, w przypadku wniosków złożonych do dnia 31 października (14 przypadków).  
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W MKO wykorzystywano utworzoną własnymi zasobami aplikację elektroniczną do obsługi 
zadań związanych z realizacją awansu zawodowego. Za pośrednictwem aplikacji „Ekspert” 
przekazywane są on-line aktualne informacje o powoływanych w Kuratorium komisjach, 
w tym o ich przedmiocie i terminie. Aplikacja umożliwia osobom wpisanym na listę 
ekspertów MEN dokonanie elektronicznego zgłoszenia kandydatury. Dzięki zastosowaniu 
aplikacji został skrócony czas poświęcony organizacji posiedzeń komisji kwalifikacyjnych. 
Liczba pracowników Kuratorium niezbędnych do realizacji zadania związanego z wyborem 
eksperta do komisji została ograniczona z kilku do jednego pracownika. 

 (dowód: akta kontroli, str. 63, 85-96, 143-148, 171)  

2. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 o przystąpienie do postępowania 
kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wnioskowało odpowiednio 22 i 23 
dyrektorów szkół i placówek, z których stopień ten uzyskało odpowiednio 18 (tj. 81,8%) oraz 
23 (tj. 100%) dyrektorów. 

(dowód: akta kontroli, str. 42) 

Badaniem sposobu dokonywania przez Kuratorium oceny pracy dyrektora szkoły i placówki 
objęto dwa postępowania zakończone nadaniem przez organ prowadzący ocen 
wyróżniających. Analiza dokumentacji wykazała, że:  

 Kuratorium dokonało cząstkowych ocen pracy dyrektorów na wniosek organów 
prowadzących16; w jednym przypadku praca dyrektora została oceniona jako 
wyróżniająca (dyrektor Przedszkola nr 411 w Warszawie), w drugim jako dobra (dyrektor 
Przedszkola nr 180 w Warszawie) 17; 

 dokonanie oceny nastąpiło w oparciu o materiały pozwalające na rzetelne dokonanie 
oceny tj. przeprowadzone z dyrektorami rozmowy oraz przedstawioną przez dyrektorów 
dokumentację regulującą pracę przedszkoli (tj. statuty, arkusze organizacji, wewnętrzne 
regulaminy i procedury, wdrażane programy wychowania przedszkolnego, projekty 
edukacyjne, organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, protokoły zebrań rady 
pedagogicznej), potwierdzającą sprawowanie nadzoru pedagogicznego (plany nadzoru 
pedagogicznego, raporty z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych, zrealizowanych 
kontroli, plany wspomagania/doskonalenia pracy nauczycieli, sporządzane ocen pracy 
i dorobku zawodowego nauczycieli, dzienniki zająć) oraz realizacji zadań statutowych 
przedszkola (potwierdzenia współpracy ze środowiskiem lokalnym, protokoły zebrań 
z rodzicami). Dodatkowo w jednym przypadku oceny dokonano w oparciu o wyniki 
dwóch kontroli doraźnych realizacji przez dyrektora zadań wynikających ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego z 2012 r. i 2015r. (w tym przeprowadzonej 
bezpośrednio przed dokonaniem oceny) oraz raport z ewaluacji problemowej 
przedszkola przeprowadzonej w 2014 r.  

Wyjaśniając przyczyny braku przeprowadzania systematycznych kontroli doraźnych 
i ewaluacji w przedszkolu nr 180 Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych 
wyjaśniła, że oceny pracy dyrektora tego przedszkola dokonano zgodnie z ówczesną 
procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki18 
i że w większości przypadków przed dokonaniem oceny pracy dyrektora, przeprowadzana 
jest kontrola, jednak w omawianym przypadku nie dokonano kontroli z uwagi na inne 
zadania wykonywane w tym czasie przez wizytatorów Kuratorium. 

Uzasadnienia ocen pracy dyrektorów odnosiły się do wymaganych zadań i zawierały opis 
takich aktywności dyrektorów jak m.in.: angażowanie dzieci w liczne programy edukacyjne, 
organizacja pracy przedszkola zgodnie ze statutem, arkuszem organizacji oraz 

                                                      
16  Do 31 grudnia 2016 r. ostateczna ocena pracy dyrektora placówki ustalana była przez organ prowadzący w porozumieniu 
z Kuratorem, (który przedstawiał organowi prowadzącemu cząstkową oceną), natomiast od 1 stycznia 2017 r. w związku 
ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela ocenę pracy dyrektora szkoły dokonuje kuratorium w porozumieniu z organem 
prowadzącym szkołę (wymóg art. 6 a ust. 6  Karty Nauczyciela). Badane oceny pracy dyrektora zostały dokonane w roku 
szkolnym 2014/2015. 
17  Organ prowadzący po przeprowadzeniu spotkania z przedstawicielem Kuratorium dotyczącego porozumienia w sprawie 
oceny pracy dyrektora przedszkola dokonał oceny jego pracy jako wyróżniającą. 
18  Zgodnie z obowiązującą wówczas w MKO procedurą dokonywania oceny pracy dyrektora, Kuratorium miało możliwość: 
dokonywania oceny cząstkowej na podstawie analizy zgromadzonych informacji i dokumentów potwierdzających stopień 
realizacji przez dyrektora zadań, wystąpienia do dyrektora szkoły/placówki o przekazanie informacji lub udostępnienie 
dokumentów potwierdzających realizację zadań określonych przepisami prawa, zdecydowania o przeprowadzeniu kontroli 
doraźnej w danej szkole/placówce. 
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wewnętrznymi regulaminami, wzbogacanie swoich umiejętności pedagogicznych 
i kierowniczych, przeprowadzanie ewaluacji, dokonywanie kontroli przestrzegania przez 
nauczycieli przepisów prawa, wspomaganie pracy nauczycieli, organizacja pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, współpraca z rodzicami przedszkolaków i instytucjami 
środowiska lokalnego. 

(dowód: akta kontroli, str. 357-420) 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 1. 
Nierzetelnym dokumentowaniu przebiegu prac komisji kwalifikacyjnych w dwóch 
protokołach z ich posiedzeń. Dokumenty te zawierały zapisy informujące o ocenie 
odpowiedzi nauczycieli przez komisję19, zamiast informacji o treściach udzielonych przez 
nauczyciela odpowiedzi. Było to niezgodne z § 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu oraz pkt 3 Zasad pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji 
Kwalifikacyjnej.  

(dowód: akta kontroli, str. 186-189, 193-196) 

Dyrektor Wydziału SNP wyjaśniła, że takiego typu zapisy w protokole występują 
sporadycznie i będą w ramach doskonalenia wewnętrznego omawiane i eliminowane 
w praktyce.  

(dowód: akta kontroli, str. 165) 

2. Niedokonywaniu przez Kuratorium weryfikacji, czy powoływani do komisji kwalifikacyjnej 
eksperci, spełniali wymóg, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu , tj. czy nauczali tego samego przedmiotu lub prowadzili ten 
sam rodzaj zajęć, co nauczyciel ubiegający się o awans. Zdaniem NIK mogło to skutkować 
powoływaniem do komisji osób niespełniających wszystkich warunków określonych w ww. 
rozporządzeniu. 

(dowód: akta kontroli, str. 182-184) 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu weryfikacji zajmowanego przez eksperta 
stanowiska, w sytuacji kiedy nie pozwalała na to posiadana dokumentacja Kurator i Dyrektor 
Wydziału SNP wyjaśnili, że przy powołaniu eksperta do składu komisji nie dokonywano 
takiej weryfikacji. Przyczyną niedokonywania weryfikacji było to, że prowadzona przez 
Ministra Edukacji Narodowej lista ekspertów, z której wybierani są członkowie komisji20, 
zawiera w pozycji stanowisko ogólne informacje o ekspercie, co nie pozwala na dokonanie 
weryfikacji, na etapie  kompletowania członków komisji. 

(dowód: akta kontroli, str. 151, 165) 

NIK dostrzegając to, że na powyższą sytuację mógł mieć wpływ sposób prowadzenia przez 
MEN listy ekspertów, zauważa jednocześnie, że Kuratorium posiadało wiedzę na ten temat, 
co najmniej od roku 2010 r.21 W tym czasie nie podjęło skutecznych działań, w celu 
zapewnienia dokonywania weryfikacji spełniania przez członków komisji weryfikacyjnych 
wszystkich przesłanek, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu. 

Postępowania w sprawie nadawania nauczycielom stopni awansu zawodowego w latach 
2015/2016 i 2016/2017 prowadzone były nie w pełni rzetelnie.  

Do udziału w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego 
dopuszczono nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe i spełniających 
wymóg odbycia pozytywnie ocenionego stażu. W składzie komisji kwalifikacyjnych 
zapewniono wymagany udział trzech ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której zatrudniony 

                                                      
19  W protokołach z dnia 19 grudnia 2016 r. i 28 sierpnia 2017 r. dotyczących nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, 
informacje o udzielonych odpowiedziach zaprotokołowano następująco „Nauczyciel udzielił odpowiedzi, które wskazują na 
spełnienie wymagań rozporządzenia MEN z 1 marca 2013 r.” oraz „Nauczycielka udzieliła odpowiedzi na zadane pytania. 
Promowała szkołę w środowisku, uzyskiwała pozytywne efekty działań”. 
20 Wymóg wynikający z art. 9g ust. 3 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela 
21 W 2010 r. Kuratorium poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, że organ powołujący komisję na podstawie 
zawartych w liście danych nie jest w stanie stwierdzić, czy ekspert naucza danego przedmiotu lub prowadzi dany rodzaj zajęć, 
może natomiast stwierdzić czy posiada kwalifikacje do nauczania danego podmiotu lub prowadzenia danego rodzaju zajęć.  
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był nauczyciel. Zgodnie z wnioskami nauczycieli do składu komisji powoływano także 
przedstawicieli nauczycielskich organizacji związkowych.  

Z wyjątkiem dwóch przypadków przebieg prac komisji był właściwie dokumentowany 
w protokołach, w których zawarto m.in. zadawane nauczycielom pytania sprawdzające 
i streszczenie ich odpowiedzi. Odnotowane w protokołach zestawy pytań i odpowiedzi 
nauczycieli, a także uzasadnienia rozstrzygnięć komisji potwierdzają sprawdzanie przez 
komisję posiadania przez nauczyciela umiejętności wymaganych na stopień nauczyciela 
dyplomowanego zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu. 
We wszystkich badanych przypadkach komisja kwalifikacyjna podjęła rozstrzygnięcie 
w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. 

Kurator rzetelnie dokonywał ocen dyrektorów szkół, w związku z ich ubieganiem się 
o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego. Oceny te zostały ustalone w oparciu 
o dokumenty dotyczące zarówno działalności organizacyjnej jak i nauczycielskiej 
ocenianych dyrektorów. 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na: nierzetelnym dokumentowaniu 
przebiegu prac komisji kwalifikacyjnych w dwóch protokołach z ich posiedzeń oraz 
niedokonywaniu przez Kuratorium weryfikacji, czy powoływani do komisji kwalifikacyjnej 
eksperci nauczali tego samego przedmiotu lub prowadzili ten sam rodzaj zajęć, co 
nauczyciel ubiegający się o awans. 

2. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu awansu 
zawodowego 

1. W latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 Kurator nie planował działań w celu 
stwierdzenia prawidłowości prowadzenia przez dyrektorów szkół oraz organów 
prowadzących postępowań kwalifikacyjnych w sprawach awansu zawodowego na poziomie 
nadzorowanych szkół i placówek oraz ich organów prowadzących. 

Kurator wyjaśniła, że brak zaplanowanych ww. działań był związany z niewskazaniem tego 
zadania w ustalanych przez Ministra Edukacji Narodowej kierunkach realizacji polityki 
oświatowej państwa, na podstawie których Kuratorium opracowało plan nadzoru 
pedagogicznego na poszczególne lata szkolne. Działania w powyższym zakresie 
podejmowane są z urzędu w sytuacjach pozyskania informacji o czynnościach 
podejmowanych przez dyrektorów szkół, organy prowadzące i powoływane komisje 
w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia nauczyciela kontraktowego lub 
mianowanego z naruszeniem przepisów ustawy Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia 
w sprawie kwalifikacji nauczycieli oraz rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego. 

Nadzór nad realizacją przez dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących 
szkoły działań z zakresu awansu zawodowego był realizowany m.in. poprzez:  

 pozyskiwanie informacji (przekazywanych przez dyrektorów szkół i placówek bądź 
organy prowadzące szkoły) w zakresie powoływania komisji dla nauczycieli 
ubiegających się o awans zawodowy, 

 uczestnictwo w charakterze obserwatora przedstawicieli Kuratorium w pracach komisji 
egzaminacyjnej22 i kwalifikacyjnej, 

 dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek. W latach szkolnych 2015/2016-
2017/2018 Kuratorium przeprowadziło odpowiednio 117 i 197 kontroli doraźnych 
w związku z dokonywaną cząstkową oceną lub oceną pracy dyrektora szkoły lub 
placówki. 

Ponadto Kuratorium prowadziło szkolenia, narady oraz konferencje dla dyrektorów szkół, 
organów prowadzących i nauczycieli, podczas których omawiano zasady  postępowań 
dotyczących awansu zawodowego. 

(dowód: akta kontroli, str. 47-48)  

                                                      
22  W latach szkolnych 2015/2016 – 2016/2017 liczba przypadków nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w których 
w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych uczestniczył przedstawiciel Kuratora wynosiła odpowiednio 954 i 850.  

Opis stanu 
faktycznego 
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W okresie objętym kontrolą, do Kuratorium nie wpłynęły skargi nauczycieli dotyczące 
sposobu prowadzenia postępowań w sprawach awansu zawodowego na poziomie 
nadzorowanych szkół i placówek oraz ich organów prowadzących. 

(dowód: akta kontroli, str. 49, 760)  

2. W Kuratorium nie uregulowano w sposób formalny sposobu współpracy ze szkołami 
w zakresie obsługi komisji kwalifikacyjnych powoływanych przez dyrektorów szkół 
i placówek w sprawie nadawania stopnia nauczyciela kontraktowego.  

Kurator wyjaśniła, że udział ww. komisjach kwalifikacyjnych w charakterze obserwatora nie 
jest obligatoryjny. Dopiero planowane zmiany nałożą na Kuratora obowiązek udziału 
w pracach komisji. Kurator wyjaśniła również, że dyrektorzy szkół i placówek informowali 
pisemnie Kuratorium o posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych. Na tej podstawie 
wizytatorzy, mając na uwadze priorytety,  uzgadniali z przełożonymi uczestnictwo w nich 
w charakterze obserwatora.  

 (dowód: akta kontroli, str. 49, 62-63) 

W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało 
odpowiednio 2 775 i 2 648 nauczycieli zatrudnionych w nadzorowanych przez Kuratorium 
szkołach i placówkach 

(dowód: akta kontroli, str. 43) 

W badanym okresie przedstawiciele Kuratora uczestniczyli w charakterze obserwatora 
odpowiednio w 7 i 17 posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych powołanych przez dyrektorów 
nadzorowanych szkół i placówek, w wyniku pracy których nadano stopień nauczyciela 
kontraktowego. 

Kurator wyjaśniła, że mając na uwadze stan kadrowy oraz zakres i liczbę koniecznych do 
realizacji zadań (z zakresu m.in. ewaluacji, kontroli planowych i wdrażania reformy systemu 
oświaty), nie mogła zapewnić udziału swojego przedstawiciela w ww. komisjach 
kwalifikacyjnych.  

 (dowód: akta kontroli, str. 43, 49, 152) 

W Kuratorium nie uregulowano w sposób formalny sposobu udziału przedstawiciela 
Kuratora w pracach komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej postępowanie na stopień 
nauczyciela kontraktowego, w tym zasad dotyczących dokumentowania dokonanych 
w trybie obserwacji prac komisji23.  

Kurator wyjaśniła, że przedstawiciele Kuratora przekazywali informacje o przebiegu prac 
komisji kwalifikacyjnych bezpośrednim przełożonym tj. dyrektorom wydziałów i delegatur 
Kuratorium. 

(dowód: akta kontroli, str. 49, 62-63) 

3. W roku szkolnym 2015/2016 do Kuratorium wpłynęły dwa odwołania od decyzji organów 
prowadzących o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, natomiast w latach 
szkolnych 2016/2017–2017/2018 (do 30 listopada) po jednym odwołaniu. We wszystkich 
przypadkach Kurator uchylił decyzje organów prowadzących szkoły w całości i przekazał je 
do ponownego rozpoznania.  

(dowód: akta kontroli, str. 43, 455-459, 496-500, 532-536, 586-589,765) 

Badaniem szczegółowym objęto wszystkie cztery postępowania odwoławcze od decyzji 
organu prowadzącego szkołę24. Analiza dokumentacji25 odwołań złożonych przez czterech 
nauczycieli26 wykazała, że: 

                                                      
23  Kuratorium uregulowało zasady postępowania przedstawiciela Kuratora w pracach komisji egzaminacyjnej 
przeprowadzającej postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego. 
24  Po dwa odwołania z każdego roku szkolnego 2015/2016 i 2016/2017. Odmowy nadania stopnia nauczyciela mianowanego 
dotyczyły w trzech przypadkach niezdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną (tj. niespełnienia warunków określonych 
w art. 9b ust. 1 pkt 2  Karty Nauczyciela) oraz w jednym przypadku wszczęcia postępowania o nadanie stopnia nauczyciela 
kontraktowego z naruszeniem przepisów art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela (tj. postępowanie rozpoczęto wcześniej niż po 
przepracowaniu 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego). 
25  Badana dokumentacja obejmowała: odwołanie nauczyciela, decyzję organu prowadzącego szkołę, akt nadania stopnia 
nauczyciela kontraktowego, ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, zaświadczenie dyrektora szkoły dotyczące informacji 
wymienionych w §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu, dokumenty poświadczające posiadane 
kwalifikacje, korespondencję pomiędzy Kuratorem a nauczycielami składającymi odwołanie, dyrektorami szkół lub organami 
prowadzącymi szkołę. 



 

9 

a) wszystkie sprawy Kurator rozpatrzył w terminach określonych w art. 35 § 3 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego27, w tym trzy w ciągu 
jednego miesiąca, a jedną (szczególnie skomplikowaną) w ciągu dwóch miesięcy od 
dnia wszczęcia postępowania28, 

b) rozstrzygnięcia Kuratora były uzasadnione w świetle zgromadzonych dowodów 
w sprawie. W trzech przypadkach rozstrzygnięcia dokonano po przeprowadzeniu 
w trybie art. 136 Kpa (przez Wydział SNP29) postępowania wyjaśniającego, w ramach 
którego strony postępowania lub dyrektorzy szkół przekazali do Kuratorium dodatkowe 
dokumenty, 

c) powodem podjęcia przez Kuratora powyższych rozstrzygnięć były m.in.  

 brak wskazania w uzasadnieniu rozstrzygnięcia komisji egzaminacyjnej niespełnienia 
przez nauczyciela wymagań, co było niezgodne z § 14 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu,  

 zadanie przez komisję egzaminacyjną pytań, które nie dotyczyły niezbędnych 
wymagań określonych w § 7 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu , 

 niepowiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na 
co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia Komisji, co było niezgodne z § 11 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu, 

 niepowiadomienie nauczyciela o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 Kpa,  

 niepodjęcie wszystkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia sprawy, 
zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego w taki sposób, aby ustalić stan 
faktyczny zgodny z rzeczywistością, co było niezgodne z art. 7 i 77 Kpa), 

 nieodniesienie się do przedłożonych z odwołaniem dokumentów, będących 
znaczącymi dowodami w przedmiotowej sprawie i mających istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy. 

(dowód: akta kontroli, str. 425-589, 761-763, 765) 

4. W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 do Kuratorium wpłynęło 12 (po sześć 
w każdym roku) odwołań nauczycieli od oceny dorobku zawodowego. Wszystkie odwołania 
zostały rozpatrzone. Trzy odwołania w roku szkolnym 2015/2016 i sześć w roku szkolnym 
2016/2017 zostało uznanych przez Kuratora za zasadne, w wyniku czego dokonano zmiany 
oceny z negatywnej na pozytywną.  

(dowód: akta kontroli, str. 43) 

Badaniem szczegółowym objęto trzy rozstrzygnięcia Kuratora zmieniające ocenę dorobku 
zawodowego nauczycieli z negatywnej na pozytywną30. Analiza dokumentacji31 odwołań 
trzech nauczycieli32 wykazała, że: 
a) badane sprawy Kurator rozpatrzył w terminie 21 dni tj. zgodnie z art. 9c ust. 9 Karty 

Nauczyciela,  
b) Kurator rzetelnie zbadał sprawy, a podjęte rozstrzygnięcia były uzasadnione. Każde 

odwołanie rozpatrywał dwuosobowy zespół pracowników Kuratorium. Na podstawie ich 
ustaleń Kurator podejmował decyzję. Z prac zespołu odwoławczego sporządzano 
protokół zawierający uzasadnienie ustalonej oceny dorobku zawodowego. W każdym 
badanym przypadku, zespół uznał, że nauczyciel zrealizował zadania zawarte w planie 
rozwoju zawodowego. 

(dowód: akta kontroli, str. 49, 590-759, 761-764) 

                                                                                                                                       
26  Nauczycieli szkoły podstawowej: języka angielskiego, wychowania fizycznego i nauczyciela wspomagającego oraz 
pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną. 
27 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257. Dalej: Kpa 
28  Kuratorium przed upływem pierwszego miesiąca, wysłało do nauczyciela skarżącego pismo z informacją o niemożności 
załatwienia sprawy w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy kpa z powodu prowadzenia postępowania wyjaśniającego. 
Wyznaczono nowy termin, który został zachowany. 
29  Do zadań którego zgodnie z regulaminem MKO, należał nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez dyrektorów szkół 
lub placówek i organy prowadzące w postepowaniu o nadanie nauczycielom stopni awansu zawodowego.  
30  Rozstrzygnięcia dotyczyły odwołań złożonych w roku szkolnym 2015/2016 (jeden przypadek) oraz w roku szkolnym 
2016/2017 (dwa przypadki). 
31  Badana dokumentacja obejmowała: odwołanie nauczyciela, ocena dorobku zawodowego, plan rozwoju zawodowego 
nauczyciela zatwierdzony przez dyrektora, sprawozdanie nauczyciela z realizacji planu rozwoju zawodowego, opinia rady 
rodziców. 
32  Dwóch nauczycieli kontraktowych języka polskiego (zespół szkolno-przedszkolny) i informatyki (zespół szkół) oraz 
nauczyciel mianowany wychowawca świetlicy (szkoła podstawowa).  
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W działalności Kuratorium w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Kuratorium właściwie realizowało zadania nadzoru nad czynnościami podejmowanymi 
w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego w podległych szkołach.  

Kuratorium monitorowało funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli 
w nadzorowanych szkołach poprzez udział swoich przedstawicieli w komisjach 
egzaminacyjnych na stopnie awansu zawodowego powoływanych przez organy 
prowadzące szkoły, analizę informacji uzyskiwanych od dyrektorów szkół w związku 
z awansem zawodowym nauczycieli, prowadzenie kontroli doraźnych w związku z oceną 
pracy dyrektorów szkół oraz w ramach rozpatrywania odwołań nauczycieli od decyzji 
w sprawach oceny dorobku zawodowego i odmowy nadania stopnia awansu zawodowego. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli33, wnosi o: 

1. dokonywanie weryfikacji spełniania przez członków komisji weryfikacyjnych wszystkich 
przesłanek, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu,  

2. zapewnienie właściwego dokumentowania w protokołach z posiedzeń komisji 

kwalifikacyjnych informacji o treści udzielonych przez nauczyciela odpowiedzi. 

V. 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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia            stycznia 2018 r. 

 
Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura NIK w Warszawie 

Kontrolerzy:  

Michał Musioł 
doradca ekonomiczny 

 

….......................................................... 
 

 
Bartosz Pomykała 

specjalista kp. 

 

….......................................................... 
 

 
 

                                                      
33  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Dalej: ustawa o NIK. 
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