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Warszawa, dnia   31    marca 2008 r. 
 

Józef Górny 

KNO-41003-1/2007 

P/07/079 

 Pani 

 Katarzyna Hall 

 Minister Edukacji Narodowej 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 

(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza 

Izba Kontroli skontrolowała w Ministerstwie Edukacji Narodowej (Ministerstwo), 

wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu awansu zawodowego 

nauczycieli w latach szkolnych 2003/2004 – 2006/2007. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 21 stycznia 2008 r., stosownie do treści art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, 

przekazuję Pani Minister niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Ministerstwa 

w skontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. 

W badanym okresie w Ministerstwie przeprowadzono 688 postępowań 

administracyjnych w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Wydano 

613 decyzji w sprawie nadania stopnia (89%) oraz 19 decyzji (3%) w sprawie odmowy 

nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, natomiast 56 wniosków (8%) 

pozostawiono bez rozpoznania. 

Formułując pozytywną ocenę, NIK uwzględniła prawidłową realizację przez 

Ministerstwo postępowań w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach za granicą oraz postępowań w sprawie skreślenia z listy ekspertów 

d/s awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto Ministerstwo prawidłowo wykonywało funkcję 

organu II instancji w stosunku do decyzji kuratorów oświaty w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli. 
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Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nieprzestrzeganiu przepisów prawnych przy: 

ustalaniu składu komisji kwalifikacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli na stopień 

nauczyciela dyplomowanego, ustalaniu listy ekspertów, nadawaniu stopnia awansu oraz 

w postępowaniu odwoławczym, a takŜe na niedostatecznym nadzorze nad czynnościami 

z zakresu awansu zawodowego. 

1. W 103 na 134 (77%) zbadane postępowania o nadanie stopnia nauczyciela 

dyplomowanego nie zapewniono prawidłowego składu komisji kwalifikacyjnych, 

rozpatrujących wnioski nauczycieli o nadanie ww. stopnia. 

W latach szkolnych 2003/2004 – 2006/2007 Minister, w przypadku 50 postępowań,  

nie powołał do składu komisji kwalifikacyjnych Ŝadnego z ekspertów o specjalności 

zawodowej odpowiadającej specjalności zawodowej nauczyciela, w 42 przypadkach 

do składu komisji powołano tylko 1 eksperta, a w 11 przypadkach dwóch ekspertów, co 

było niezgodne z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 

r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, 

poz. 825, ze zm.) oraz § 10, obowiązującego z dniem 8 grudnia 2004 r., rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania 

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, ze zm.). 

Z przepisów § 10 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli z 2000 r. wynikało, Ŝe 

organ powołujący komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień 

awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów „w miarę 

moŜliwości” o specjalności zawodowej nauczyciela, natomiast zgodnie z § 10 

rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli z 2004 r. organ powołujący komisję, przy 

ustalaniu jej składu, był zobowiązany do zapewnienia udziału ekspertów o specjalności 

zawodowej nauczyciela. 

Wskazać przy tym naleŜy, Ŝe w uzasadnieniach dwóch decyzji Ministra, uchylających 

decyzje kuratorów oświaty w sprawie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego, brak 

ekspertów o specjalności zawodowej zgodnej ze specjalnością zawodową nauczyciela 

stanowił wystarczającą przesłankę do uniewaŜnienia postępowania kwalifikacyjnego 

i uchylenia decyzji kuratora, zarówno w świetle przepisów § 10 rozporządzenia w sprawie 

awansu nauczycieli z 2000 r., jak i rozporządzenia z 2004 r. W uzasadnieniu jednej z tych 

decyzji takŜe wystarczającą przesłanką do uniewaŜnienia postępowania był udział tylko 

jednego eksperta o specjalności zawodowej nauczyciela. 
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Ponadto stwierdzono nieprawidłowości w składzie trzech komisji rozpatrujących 

wnioski dyrektorów szkół polskich za granicą o nadanie stopnia nauczyciela 

dyplomowanego, bowiem do ich składu powołano tylko jednego zamiast dwóch 

przedstawicieli ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, co było niezgodne z art. 9g 

ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 

poz. 674, ze zm.).  

Ponadto, do składu dwóch z ww. trzech komisji nie powołano eksperta zatrudnionego 

na stanowisku dyrektora szkoły, co było niezgodne z § 10 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 

awansu nauczycieli z 2004 r. 

2. Stwierdzono, Ŝe w trakcie posiedzeń komisji kwalifikacyjnych, powoływanych 

przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, zostały naruszone przepisy 

rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli z 2004 r. 

Podczas czterech posiedzeń komisji, które odbyły się w dniu 8 grudnia 2004 r., 

tj. w dniu w którym obowiązywało rozporządzenie w sprawie awansu nauczycieli 

z 2004 r., dokonano oceny punktowej dorobku zawodowego nauczyciela na podstawie 

nieobowiązującego rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli z 2000 r. Zaznaczyć 

naleŜy, Ŝe tylko jedno z czterech wspomnianych postępowań zostało uniewaŜnione przez 

Ministra w trybie art. 9h ustawy KN. 

3.  W siedmiu na 50 zbadanych postępowań w sprawie wpisu na listę ekspertów (14%), nie 

odmówiono wpisania na listę w formie decyzji administracyjnej, pomimo wystąpienia 

przesłanek uzasadniających podjęcie takiej decyzji, co było niezgodne z przepisami § 4 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji 

egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, 

oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej (Dz. U. Nr 44, poz. 375), 

a następnie, obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2004 r., art. 9g ust 11d ustawy Karta 

Nauczyciel, zgodnie z którymi odmowa wpisu na listę ekspertów następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. 

Ponadto ustalono, Ŝe informacje dotyczące dodatkowych kwalifikacji nauczycieli, 

zamieszczone na liście ekspertów opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa, nie 

odpowiadały wymogom określonym w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej 
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i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczyciela oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli 

niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 

(Dz. U. Nr 155, poz. 1288, ze zm.).  

4. W Ministerstwie stwierdzono przypadki postępowań o wpis na listę ekspertów oraz 

nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycieli, a takŜe postępowań odwoławczych, 

w których nie przestrzegano przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) dotyczących 

terminów załatwiania spraw i prawidłowości uzasadnień wydanych decyzji. 

Przekroczenie terminów, określonych w art. 35 Kpa, dotyczyło: 42 wniosków o wpis 

na listę ekspertów oraz o skreślenie z listy ekspertów na 74 zbadane wnioski (57%), 

13 postępowań odwoławczych na 19 zbadanych postępowań (68%). 

Uzasadnienia niespełniające wymogów określonych w art. 107 § 3 Kpa stwierdzono 

w 96 spośród 134 zbadanych decyzji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycieli 

(71%). 

Ponadto kontrola wykazała dwa przypadki postępowań w sprawie nadania stopnia 

nauczyciela dyplomowanego, rozpatrzonych niezgodnie z przepisami Kpa. W pierwszym 

przypadku, dotyczącym nauczyciela zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na 

podstawie ustawy o związkach zawodowych, w sytuacji wycofania wniosku Minister nie 

wydał decyzji o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 § 1 ustawy Kpa. W drugim 

przypadku, dotyczącym nauczyciela zatrudnionego w zakładzie kształcenia nauczycieli, 

postępowanie, wszczęte na wniosek złoŜony w dniu 16 czerwca 2004 r., nie zostało 

zakończone do dnia 21 grudnia 2007 r., co oznacza, Ŝe od złoŜenia wniosku upłynęło 

ponad 3 lata i nie dokonano w tej sprawie rozstrzygnięcia. 

5. Stwierdzono, Ŝe niedostatecznie sprawowany był przez Ministra Edukacji Narodowej 

nadzór nad postępowaniami o nadanie nauczycielom stopni awansu zawodowego, 

prowadzonymi przez kuratorów oświaty i powołane przez nich komisje, a takŜe przez 

komisje powołane przez Ministra. 

W latach 2003 – 2007 przeprowadzono jedynie 11 kontroli, mimo Ŝe w tym okresie do 

Ministerstwa wpłynęło 1.360 odwołań od decyzji kuratorów oświaty. 
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Ponadto w ocenie NIK, w Ministerstwie nie opracowano procedur postępowania 

w zakresie analizy prawidłowości przeprowadzonych postępowań. 

 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli, wnosi o:  

1. Powoływanie ekspertów do komisji kwalifikacyjnych zgodnie z § 10 rozporządzenia 

w sprawie awansu nauczycieli z 2004 r. 

2. Sporządzanie uzasadnień do aktów nadania stopnia awansu zgodnie z przepisami art. 107 

§ 3 Kpa. 

3. Prowadzenie postępowań odwoławczych oraz rozpatrywanie wniosków o wpis na listę 

ekspertów w terminach określonych przepisami Kpa. 

4. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach odmowy wpisu na listę ekspertów. 

5. Wzmocnienie nadzoru, w trybie art. 9h ustawy KN, nad postępowaniami o nadanie 

nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez kuratorów oświaty oraz powołane 

przez nich komisje, a takŜe opracowanie i wdroŜenie zasad nadzoru nad czynnościami 

podejmowanymi przez komisje powołane przez Ministra. 

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się 

o przesłanie przez Panią Minister w terminie 60 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag, wykonania 

wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia 

takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Minister prawo zgłoszenia na piśmie 

do Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania uchwały Kolegium 

NajwyŜszej Izby Kontroli. 

 


