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NAJWYśSZA IZBA KONTROLI 
DELEGATURA W LUBLINIE  

ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin, tel. 081 53 64 120,  fax  081 53 64 111 

Lublin, dnia 4 stycznia 2008 r.    

 
LLU- 41033-6-07 
P/07/079 
 

Pan 

Marek Błaszczak 

Lubelski Kurator O światy 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

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

Kontroli1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

przeprowadziła kontrolę w Kuratorium Oświaty w Lublinie, w zakresie funkcjonowania 

systemu awansu zawodowego nauczycieli w latach szkolnych 2003/2004 - 2006/2007. 

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

podpisanym w dniu 20 grudnia 2007 r., na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuję Panu 

Kuratorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Kuratora Oświaty  

w zakresie funkcjonowania systemu awansu zawodowego nauczycieli, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości. 

W badanym okresie do Kuratorium wpłynęły 8.143 wnioski o podjęcie postępowania 

kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Postępowania te zakończyły się 

wydaniem 7.704 aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 

(94,6% złoŜonych wniosków) oraz 105 decyzji odmownych (1,3%). Rejestr wniosków 

prowadzony był zgodnie z przepisami art. 9b ust. 2, 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela2 (KN).  

                                                           
1 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.) 
2 j.t.Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm. – zwana dalej „KN” 
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Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie 

nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, które dotyczyły: 

− powołania przez Kuratora 29 komisji kwalifikacyjnych (spośród 92 zbadanych)  

w składzie których, Ŝaden z ekspertów nie posiadał specjalności zawodowej 

odpowiadającej typowi i rodzajowi szkoły, w której wnioskodawca był zatrudniony 

oraz specjalności zawodowej nauczyciela. Stanowiło to naruszenie przepisów § 10 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.  

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.3  

− powołania do 36 komisji osoby, która nie była umieszczona na liście ekspertów, co 

było niezgodne z przepisem art. 9g ust. 3 KN. Kuratorium wypłaciło tej osobie za 

udział w pracach komisji 1.080 zł.  

1. Komisje kwalifikacyjne nie w pełni wykonywały nałoŜone na nie obowiązki. I tak: 

− w I połowie grudnia 2004 r., dokonując oceny spełniania wymagań niezbędnych do 

uzyskania stopnia awansu nauczycieli, nie stosowały obowiązujących w tym okresie 

przepisów, tj. § 13 ust. 2-4 rozporządzenia z 1 grudnia 2004 r.  

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Oceny ośmiu 

nauczycieli dokonano według zasad określonych w uchylonym z dniem 8.12.2004 r. 

rozporządzeniu MEN z 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli4. Wszyscy ci nauczyciele uzyskali awans.  

− w 2007 r. dwie komisje naruszając przepisy § 13 ust. 1 powołanego rozporządzenia  

z dnia 1 grudnia 2004 r., podjęły rozstrzygnięcia w składzie trzech osób (powołano 

pięć), tj. w sytuacji braku obecności wymaganego co najmniej 2/3 składu swoich 

członków, co powodowało w ocenie NIK niewaŜnością podjętych przez Komisję 

czynności. 

2. Uwagi NIK dotyczą prowadzenia przez wizytatorów analizy formalnej wniosków 

nauczycieli oraz załączonych dokumentów. Analiza ta nie zawsze była prowadzona rzetelnie. 

W czterech przypadkach, w których wizytatorzy nie stwierdzili braku Ŝadnego z wymaganych 

dokumentów, komisja kwalifikacyjna analizując dorobek zawodowy nauczyciela odstąpiła od 

                                                           

3 Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 

4 Dz. U. Nr 70, poz. 825 ze zm. 
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dokonania oceny, gdyŜ wskazała na braki formalne i wystąpiła do nauczycieli o ich 

uzupełnienie. Natomiast w czterech innych przypadkach dopiero podczas ponownego 

postępowania, tj. po uchyleniu zaskarŜonej decyzji Kuratora przez organ II instancji, 

wizytatorzy stwierdzili, Ŝe wnioski nie spełniały wymogów formalnych i wezwali 

wnioskodawców do uzupełnienia dokumentów. Braki dotyczyły dokumentacji 

potwierdzającej spełnianie wymogów określonych w § 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 3 

sierpnia 2000 r. w sprawie awansu i § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004r.  

w zakresie awansu zawodowego, a w jednym przypadku braku kwalifikacji. 

Badanie dokumentacji złoŜonej przez trzech nauczycieli oraz analizy protokołów 

z posiedzeń komisji kwalifikacyjnych dokonali powołani przez NIK biegli. We wszystkich 

przypadkach opinie biegłych róŜniły się od rozstrzygnięć komisji kwalifikacyjnych (głównie 

w zakresie przyznanych punktów). 

3. Stwierdzono, Ŝe w 19 przypadkach nie wysłano zawiadomień do wnioskodawców z 14-

dniowym wyprzedzeniem o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego, tym samym uchybiono przepisom § 11 ust. 3 rozporządzenia z dnia  

1 grudnia 2004 r. Natomiast w okresie od grudnia 2003 r. do czerwca 2004 r. nie 

informowano w formie pisemnej nauczycieli o terminie i miejscu posiedzenia komisji, 

pomimo obowiązku wynikającego z zał. do zarządzenia nr 29 Kuratora z 1.12.2003 r. 

4. W niepełnym zakresie sprawowano nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez 

dyrektorów szkół, organy prowadzące oraz komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne 

powoływane w związku z realizacją postępowań o awans zawodowy nauczycieli.  

Odpowiedzialne słuŜby Kuratora uczestniczyły tylko w 608 posiedzeniach komisji 

egzaminacyjnych, spośród 4.289 powołanych od września 2004 r., tj. w 14,2%, co stanowiło 

naruszenie przepisów art. 9g ust. 2 pkt 2 KN. 

 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza Izba 

Kontroli – Delegatura w Lublinie, stosownie do art. 60 ust. 2 ustawy o NIK, wnosi o:  

1. Zobligowanie komisji kwalifikacyjnych do przeprowadzania postępowań  

o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego według obowiązujących w tym 

zakresie przepisów. 
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2. Powoływanie w skład komisji kwalifikacyjnych osób wpisanych w danym czasie 

na listę ekspertów oraz zapewnienie im udziału w posiedzeniach zgodnie  

z obowiązującymi wymogami. 

3. Dokonywanie przez wizytatorów rzetelnej analizy formalnej wniosków nauczycieli 

wraz z załączoną dokumentacją. 

4. Uwzględnienie udziału przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego  

w składach komisji egzaminacyjnych.  

 

NajwyŜsza Izba Kontroli - Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Kuratora w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków, bądź o  działaniach podjętych w celu realizacji wniosków 

lub przyczyn niepodjęcia takich działań.  

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie 

do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie 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 ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 
 
        Z powaŜaniem 
 


