
PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ 

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 

Procedura szczegółowo przedstawia zagadnienia dotyczące 

kolejnych czynności wykonywanych w toku postępowania w 

sprawie nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego 

nauczyciela dyplomowanego po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego. Procedura uwzględnia zmiany wprowadzone w Karcie Nauczyciela z 

dniem 1.09.2019 r. 

Uczestnicy: 

•  nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego; 

•  dyrektor szkoły,; 

•  rada rodziców; 

•  organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

•  właściwy minister; 

•  komisja kwalifikacyjna. 

Podstawa prawna: 

•  art. 9b-9g  ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej: KN; 

•  art. 127 § 3  oraz art. 129 § 1 , art. 66a § 1–3 , art. 10 § 1–2  ustawy z 14.06.1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego – dalej: k.p.a.; 

•  rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z 26.07.2018 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – dalej: r.a.z.n., 

•  rozporządzenie  Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6.03.2012 r. w sprawie wzoru i 

sposobu prowadzenia metryki sprawy – dalej: r.w.s.p.m.; 

•  rozporządzenie  Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9.03.2012 r. w sprawie rodzaju 

spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony – dalej: 

r.r.s.k.o. 

 I. Awans zawodowy nauczyciela 

Zadanie 
Osoba 

odpowiedzialna 
Dokumentacja Termin 

Podstawa prawna 

z komentarzem 

1. Rozpoczęcie 

stażu 
Nauczyciel 

Wniosek do 

dyrektora szkoły 

w sprawie 

rozpoczęcia stażu 

Z początkiem 

roku szkolnego, 

nie później 

jednak niż w 

ciągu 14 dni od 

– art. 9c ust. 1 pkt 2, 

ust. 2, art. 9d ust. 1, 

2 i 4, art. 9e ust. 4 

oraz art. 9f ust. 2 

KN 



dnia rozpoczęcia 

zajęć 

– § 8 ust. 1–2 

r.a.z.n. 

Nauczyciel 

mianowany może 

rozpocząć staż na 

stopień nauczyciela 

dyplomowanego po 

przepracowaniu w 

szkole co najmniej 

roku od dnia 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

mianowanego. 

Nauczyciel 

mianowany 

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. 

Jeżeli z 

nauczycielem 

mianowanym 

nawiązano stosunek 

pracy po upływie 

ww. terminu, to nie 

rozpoczyna on 

stażu. 

Nauczyciel 

mianowany 

posiadający co 

najmniej stopień 

naukowy doktora 

może ubiegać się o 

uzyskanie stopnia 

awansu 

zawodowego po 



odbyciu stażu 

trwającego rok i 9 

miesięcy. 

Nauczycielowi 

mianowanemu, 

który w okresie 

trwania stażu 

zmienił miejsce 

zatrudnienia, do 

stażu zalicza się 

okres dotychczas 

odbytego stażu, 

jeżeli podjął 

zatrudnienie w 

szkole nie później 

niż w okresie 3 

miesięcy po ustaniu 

poprzedniego 

stosunku pracy i za 

okres dotychczas 

odbytego stażu 

otrzymał pozytywną 

ocenę dorobku 

zawodowego. 

Staż trwa 2 lata i 9 

miesięcy. Jednak w 

przypadku 

nauczycieli, którzy 

w danym roku 

szkolnym przestali 

zajmować 

stanowisko 

dyrektora szkoły, 

przestali być 

zatrudnieni na 

stanowisku, na 

którym wymagane 

są kwalifikacje 

pedagogiczne, oraz 

nauczyciele 

mianowani, 

pełniący z wyboru 

funkcje związkowe, 



którzy przestali w 

danym roku 

szkolnym korzystać 

z urlopu lub 

zwolnienia z 

obowiązku 

świadczenia pracy, 

mogą złożyć 

wniosek o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego na 

stopień nauczyciela 

dyplomowanego po 

odbyciu stażu w 

wymiarze rok i 9 

miesięcy, o ile staż 

rozpoczęli z dniem 

1 września roku 

szkolnego 

następującego 

bezpośrednio po 

tym roku szkolnym 

(art. 9e ust. 4 KN). 

W okresie stażu 

nauczyciel 

powinien: 

1) podejmować 

działania mające na 

celu doskonalenie 

warsztatu pracy, w 

tym umiejętności 

stosowania 

technologii 

informacyjnej i 

komunikacyjnej; 

2) realizować 

zadania służące 

podniesieniu jakości 

pracy szkoły; 

3) pogłębiać wiedzę 

i umiejętności 

służące własnemu 

rozwojowi oraz 



podniesieniu jakości 

pracy szkoły, 

samodzielnie lub 

przez udział w 

różnych formach 

doskonalenia 

zawodowego; 

4) przeprowadzić co 

najmniej 3 godziny 

zajęć otwartych dla 

nauczycieli oraz 

dokonać ich 

ewaluacji w 

obecności, w miarę 

możliwości, 

nauczyciela-doradcy 

metodycznego w 

zakresie tych zajęć 

lub nauczyciela-

konsultanta lub 

przedstawiciela 

organu 

sprawującego 

nadzór 

pedagogiczny (nie 

dotyczy nauczyciela 

zwolnionego z 

obowiązku realizacji 

zajęć, o którym 

mowa w art. 42 ust. 

2 pkt 1 KN). 

2. Przedłożenie 

dyrektorowi 

szkoły planu 

rozwoju 

zawodowego 

Nauczyciel 
Plan rozwoju 

zawodowego 

W dniu złożenia 

wniosku o 

rozpoczęcie stażu 

– art. 9c ust. 3–3a 

KN 

– § 3 ust. 2 r.a.z.n. 

– § 8 ust. 3 r.a.z.n 

Nauczyciel 

mianowany załącza 

plan rozwoju 

zawodowego do 

wniosku o 

rozpoczęcie stażu 

skierowanego do 

dyrektora szkoły. 



Plan powinien 

uwzględniać 

wymagania, o 

których mowa w § 8 

ust. 3 r.a.z.n., tj.: 

1) umiejętność 

wykorzystania w 

pracy metod 

aktywizujących 

ucznia oraz narzędzi 

multimedialnych i 

informatycznych, 

sprzyjających 

procesowi uczenia 

się; 

2) umiejętność 

dzielenia się wiedzą 

i doświadczeniem z 

innymi 

nauczycielami, w 

tym przez 

prowadzenie zajęć 

otwartych, w 

szczególności dla 

nauczycieli 

stażystów i 

nauczycieli 

kontraktowych, 

prowadzenie zajęć 

w ramach 

wewnątrzszkolnego 

doskonalenia 

zawodowego lub 

innych zajęć dla 

nauczycieli; 

3) poszerzenie 

zakresu działań 

szkoły, w 

szczególności 

dotyczących zadań 

dydaktycznych, 

wychowawczych 

lub opiekuńczych; 



4) realizację co 

najmniej dwóch z 

następujących 

zadań: 

a) opracowanie i 

wdrożenie 

programu, 

innowacji lub 

innych działań 

dydaktycznych, 

wychowawczych, 

opiekuńczych lub 

innych związanych 

z oświatą, 

powiązanych ze 

specyfiką szkoły, w 

szczególności na 

rzecz uczniów ze 

specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi, 

b) wykonywanie 

zadań opiekuna 

stażu, opiekuna 

praktyk 

pedagogicznych, 

nauczyciela-doradcy 

metodycznego, 

przewodniczącego 

zespołu nauczycieli, 

koordynatora 

wolontariatu, 

koordynatora 

projektu, kuratora 

społecznego, 

egzaminatora 

okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, 

rzeczoznawcy do 

spraw 

podręczników, a w 

przypadku 

nauczycieli szkół 



artystycznych – 

także nauczyciela 

konsultanta 

współpracującego z 

Centrum Edukacji 

Artystycznej, 

c) uzyskanie 

umiejętności 

posługiwania się 

językiem obcym na 

poziomie 

podstawowym, a w 

przypadku 

nauczycieli języków 

obcych – 

umiejętności 

posługiwania się 

drugim językiem 

obcym na poziomie 

podstawowym, 

d) opracowanie 

autorskiej pracy z 

zakresu oświaty lub 

rozwoju dziecka 

opublikowanej w 

czasopiśmie 

branżowym lub w 

formie innej zwartej 

publikacji. 

Należy zaznaczyć, 

że nauczycielowi 

mianowanemu 

ubiegającemu się o 

awans na stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego za 

spełnienie 

odpowiednich 

wymagań uznaje się 

także jego 

odpowiedni dorobek 

zawodowy ze 

szczególnym 



uwzględnieniem 

okresu od dnia 

uzyskania stopnia 

nauczyciela 

mianowanego. 

3. Zwrócenie 

nauczycielowi 

planu rozwoju 

zawodowego do 

poprawy 

Dyrektor szkoły 

Pismo zalecające 

wprowadzenie 

niezbędnych 

zmian do planu 

rozwoju 

zawodowego 

30 dni od dnia 

rozpoczęcia zajęć 

– § 3 ust. 3–4 

r.a.z.n. 

Dyrektor szkoły 

obowiązany jest 

zatwierdzić plan 

rozwoju 

zawodowego 

nauczyciela w 

terminie 30 dni od 

dnia rozpoczęcia 

zajęć. Jeżeli jednak 

ma on wady, to 

dyrektor szkoły 

zwraca go 

nauczycielowi do 

poprawienia wraz z 

pisemnym 

zaleceniem 

wprowadzenia 

niezbędnych zmian. 

Pismo zalecające 

wprowadzenie 

niezbędnych zmian 

do planu rozwoju 

zawodowego 

powinno określać 

termin, w którym 

nauczyciel będzie 

musiał wprowadzić 

zmiany do planu 

rozwoju 

zawodowego (nie 

krótszy niż 3 dni 

robocze). 

4. Przedłożenie 

dyrektorowi 

szkoły 

poprawionego 

Nauczyciel 
Plan rozwoju 

zawodowego 

Wyznaczony 

przez dyrektora 

szkoły (nie 

– § 3 ust. 4 r.a.z.n. 

Nauczyciel 

obowiązany jest 

poprawić plan 



planu rozwoju 

zawodowego 

krótszy niż 3 dni 

robocze) 

rozwoju 

zawodowego 

zgodnie z 

zaleceniami 

dyrektora szkoły i 

ponownie 

przedłożyć go 

dyrektorowi szkoły 

w wyznaczonym 

przez niego terminie 

(nie krótszym niż 3 

dni robocze). 

5. Zatwierdzenie 

planu rozwoju 

zawodowego 

Dyrektor szkoły ___ 

30 dni od dnia 

rozpoczęcia zajęć 

/ 7 dni od dnia 

przedłożenia 

przez 

nauczyciela 

poprawionego 

planu rozwoju 

zawodowego 

– § 3 ust. 3–4 

r.a.z.n. 

Dyrektor szkoły 

zatwierdza plan 

rozwoju 

zawodowego 

nauczyciela w 

terminie 30 dni od 

dnia rozpoczęcia 

zajęć, a jeżeli 

nauczyciela 

zobowiązano do 

poprawienia planu – 

w terminie 7 dni od 

dnia przedłożenia 

poprawionego planu 

rozwoju 

zawodowego przez 

nauczyciela, 

uwzględniającego 

zalecenia dyrektora 

szkoły. 

6. Zobowiązanie 

nauczyciela do 

zmiany planu 

rozwoju 

zawodowego 

Dyrektor szkoły 

Pismo 

zobowiązujące 

nauczyciela do 

wprowadzenia 

zmian w planie 

rozwoju 

zawodowego 

W trakcie stażu 

– § 4 ust. 3 r.a.z.n. 

W szczególnie 

uzasadnionych 

przypadkach, 

dyrektor szkoły 

może pisemnie, w 

czasie trwania stażu, 

zobowiązać 

nauczyciela do 
Nauczyciel 

Przedłożenie 

planu rozwoju 

Wyznaczony 

przez dyrektora 



zawodowego z 

wprowadzonymi 

zmianami 

szkoły (nie 

krótszy niż 5 dni) 

wprowadzenia 

zmian w planie 

rozwoju 

zawodowego. W 

piśmie 

zobowiązującym 

nauczyciela do 

wprowadzenia 

zmian w planie 

rozwoju 

zawodowego 

dyrektor szkoły 

powinien określić 

termin (nie krótszy 

niż 5 dni) na 

wprowadzenie 

zmian. 

7. Zmiana planu 

rozwoju 

zawodowego na 

wniosek 

nauczyciela 

Nauczyciel 

Wniosek o 

wyrażenie zgody 

na wprowadzenie 

zmian w planie 

rozwoju 

zawodowego 

W trakcie stażu 

– § 4 ust. 4 r.a.z.n. 

W czasie trwania 

stażu nauczyciel 

może wprowadzać 

zmiany w planie 

rozwoju 

zawodowego za 

zgodą dyrektora 

szkoły. Dyrektor 

szkoły, w terminie 7 

dni od dnia 

przedłożenia 

zmienionego planu 

rozwoju 

zawodowego, 

zatwierdza ten plan 

albo zwraca go 

nauczycielowi do 

poprawienia wraz z 

pisemnym 

zaleceniem 

wprowadzenia 

niezbędnych zmian. 

W przypadku 

zwrócenia 

nauczycielowi planu 

Dyrektor szkoły 

Zatwierdzenie 

zmienionego 

planu rozwoju 

zawodowego 

albo zwrócenie 

nauczycielowi 

planu rozwoju 

zawodowego do 

poprawienia 

wraz z pisemnym 

zaleceniem 

wprowadzenia 

niezbędnych 

zmian 

7 dni od dnia 

przedłożenia 

zmienionego 

planu rozwoju 

zawodowego 



do poprawienia 

stosuje się 

odpowiednio § 3 

ust. 4 r.a.z.n., a 

zatem w piśmie 

określającym 

zalecenia 

wprowadzenia 

niezbędnych zmian 

do planu dyrektor 

szkoły powinien 

określić termin na 

wprowadzenie 

zmian, nie krótszy 

niż 3 dni robocze. 

Dyrektor szkoły 

zatwierdza 

poprawiony plan 

rozwoju 

zawodowego, 

uwzględniający jego 

zalecenia, w 

terminie 7 dni od 

dnia jego 

przedłożenia 

8. Obserwacja i 

omówienie z 

nauczycielem 

prowadzonych 

przez niego zajęć 

Dyrektor szkoły ___ W trakcie stażu 

– § 4 ust. 2 r.a.z.n. 

W trakcie stażu 

dyrektor szkoły 

obserwuje i omawia 

z nauczycielem co 

najmniej jedne 

prowadzone przez 

niego zajęcia. 

9. Przedłożenie 

dyrektorowi 

szkoły 

sprawozdania z 

realizacji planu 

rozwoju 

zawodowego 

Nauczyciel 

Sprawozdanie z 

realizacji planu 

rozwoju 

zawodowego 

7 dni od dnia 

zakończenia 

stażu 

– art. 9c ust. 3 KN 

– § 4 ust. 5 r.a.z.n. 

Po zakończeniu 

stażu nauczyciel 

składa dyrektorowi 

szkoły 

sprawozdanie z 

realizacji planu 

rozwoju 

zawodowego, 



uwzględniające 

efekty jego 

realizacji dla 

nauczyciela i 

szkoły. 

10. Zasięgnięcie 

opinii w sprawie 

oceny dorobku 

zawodowego 

nauczyciela 

Dyrektor szkoły 

Wniosek o opinię 

w sprawie oceny 

dorobku 

zawodowego 

nauczyciela 

Niezwłocznie po 

złożeniu przez 

nauczyciela 

sprawozdania z 

realizacji planu 

rozwoju 

zawodowego 

– art. 9c ust. 5a pkt 

2 KN 

Dyrektor szkoły 

przy dokonywaniu 

oceny dorobku 

zawodowego 

nauczyciela zasięga 

opinii rady 

rodziców. 

11. Opinia w 

przedmiocie 

oceny dorobku 

zawodowego 

nauczyciela 

Rada rodziców 

Opinia rady 

rodziców w 

sprawie oceny 

dorobku 

zawodowego 

nauczyciela 

14 dni od dnia 

otrzymania 

zawiadomienia o 

dokonywanej 

ocenie dorobku 

zawodowego 

nauczyciela 

– art. 9c ust. 5a i 5b 

KN 

Rada rodziców 

powinna 

przedstawić swoją 

opinię w terminie 14 

dni od dnia 

otrzymania 

zawiadomienia o 

dokonywanej ocenie 

dorobku 

zawodowego 

nauczyciela. 

Nieprzedstawienie 

opinii rady 

rodziców nie 

wstrzymuje 

postępowania w 

sprawie ustalenia 

oceny dorobku 

zawodowego 

nauczyciela. 

12. Ocena 

dorobku 

zawodowego 

nauczyciela 

Dyrektor szkoły 

Ocena dorobku 

zawodowego 

nauczyciela 

Nie później niż 

21 dni od dnia 

złożenia przez 

nauczyciela 

sprawozdania z 

realizacji planu 

– art. 9c ust. 5a pkt 

2 i ust. 5c KN 

Ocenę dorobku 

zawodowego 

nauczyciela za okres 

stażu ustala dyrektor 



rozwoju 

zawodowego 

szkoły, w terminie 

nie dłuższym niż 21 

dni od dnia złożenia 

sprawozdania z 

realizacji planu 

rozwoju 

zawodowego, z 

uwzględnieniem 

stopnia realizacji 

planu rozwoju 

zawodowego 

nauczyciela, po 

zapoznaniu się z 

projektem oceny 

opracowanym przez 

opiekuna stażu i po 

zasięgnięciu opinii 

rady rodziców. 

Ocena dorobku 

zawodowego 

nauczyciela może 

być pozytywna lub 

negatywna. Ocena 

jest sporządzana na 

piśmie i zawiera 

uzasadnienie oraz 

pouczenie o 

możliwości 

wniesienia 

odwołania.. 

13. Odwołanie 

do organu 

sprawującego 

nadzór 

pedagogiczny od 

ustalonej oceny 

dorobku 

zawodowego 

nauczyciela 

Nauczyciel 

Odwołanie od 

ustalonej oceny 

dorobku 

zawodowego 

nauczyciela 

14 dni od dnia 

doręczenia oceny 

dorobku 

zawodowego 

nauczyciela 

– art. 9c ust. 5d KN 

Od oceny dorobku 

zawodowego 

nauczycielowi służy 

odwołanie do 

organu 

sprawującego 

nadzór 

pedagogiczny w 

terminie 14 dni od 

dnia jej otrzymania. 



14. Rozpatrzenie 

odwołania 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

Rozstrzygnięcie 

organu 

sprawującego 

nadzór 

pedagogiczny 

21 dni od dnia 

otrzymania 

odwołania 

– Art. 9c ust. 5d-5f 

KN; 

Organ sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

rozpatruje 

odwołanie w 

terminie 21 dni. 

Ocena dorobku 

zawodowego 

nauczyciela ustalona 

przez organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny jest 

ostateczna. 

W przypadku 

niedotrzymania 

przez organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny 

terminu rozpatrzenia 

odwołania, 

nauczyciel jest 

dopuszczony do 

rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

W przypadku gdy 

ostateczna ocena 

dorobku 

zawodowego 

nauczyciela jest 

negatywna, 

ponowna ocena 

dorobku może być 

dokonana po 

odbyciu, na wniosek 

nauczyciela i za 

zgodą dyrektora 

szkoły, jednego 

dodatkowego stażu 

w wymiarze 9 

miesięcy. 



15. Podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

Nauczyciel 

Wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

3 lata od 

uzyskania 

pozytywnej 

oceny dorobku 

zawodowego po 

zakończeniu 

stażu na stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego 

lub po 

zakończeniu 

dodatkowego 

stażu, o którym 

mowa w art. 9c 

ust. 5f i art. 9g 

ust. 8 KN 

– art. 9b ust. 2, art. 

9d ust. 7 i art. 9g 

ust. 5 KN, 

– § 9 ust. 1–2 

r.a.z.n. 

Nauczyciel 

mianowany składa 

odpowiednio do 

organu 

sprawującego 

nadzór 

pedagogiczny lub 

kuratora oświaty (w 

przypadku 

nauczycieli 

placówek 

doskonalenia 

nauczycieli) 

wniosek o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego w 

ciągu 3 lat od 

uzyskania co 

pozytywnej oceny 

dorobku 

zawodowego po 

zakończeniu stażu 

na stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego lub 

po zakończeniu 

dodatkowego stażu, 

o którym mowa w 

art. 9c ust. 5f i art. 

9g ust. 8 KN. W 

razie 

niedotrzymania tego 

terminu obowiązany 

jest do ponownego 

odbycia stażu w 

pełnym wymiarze. 

We wniosku 

nauczyciel może 



wskazać, aby w 

skład komisji 

kwalifikacyjnej 

wszedł 

przedstawiciel 

wskazanego przez 

niego związku 

zawodowego. 

Do wniosku dołącza 

się: 

1) kopie 

dokumentów 

potwierdzających 

posiadane 

kwalifikacje 

zawodowe, 

poświadczone przez 

dyrektora szkoły za 

zgodność z 

oryginałem; 

2) zaświadczenie 

dyrektora szkoły o: 

a) wymiarze 

zatrudnienia 

nauczyciela oraz 

nauczanym przez 

niego przedmiocie 

lub rodzaju 

prowadzonych zajęć 

w dniu wydania 

zaświadczenia oraz 

w okresie 

odbywania stażu, ze 

wskazaniem 

wszystkich szkół, w 

których nauczyciel 

odbywał staż, 

b) dacie 

zatwierdzenia planu 

rozwoju 

zawodowego i dacie 

złożenia przez 

nauczyciela 



sprawozdania z 

realizacji tego 

planu, 

c) przyczynach 

wydłużenia okresu 

stażu oraz zaliczenia 

dotychczas 

odbytego stażu w 

przypadkach 

określonych w art. 

9d ust. 5 i 5a oraz 

art. 9f ust. 2 i 4 KN, 

ze wskazaniem 

podstawy prawnej 

odpowiednio 

wydłużenia albo 

zaliczenia okresu 

stażu oraz okresu 

nieobecności w 

pracy lub 

niepozostawania w 

stosunku pracy; 

3) kopię 

sprawozdania z 

realizacji planu 

rozwoju 

zawodowego 

poświadczoną przez 

dyrektora szkoły za 

zgodność z 

oryginałem; 

4) kopię oceny 

dorobku 

zawodowego za 

okres stażu, 

poświadczoną przez 

dyrektora szkoły za 

zgodność z 

oryginałem; 

5) opis i analizę 

sposobu realizacji 

jednego wymagania 

wybranego spośród 



określonych w § 8 

ust. 3 pkt 1–3 

r.a.z.n. i jednego 

wymagania 

wybranego spośród 

określonych w § 8 

ust. 3 pkt 4 r.a.z.n., 

w szczególności ze 

wskazaniem 

uzyskanych efektów 

dla nauczyciela i 

szkoły; 

6) kopię dyplomu 

lub świadectwa 

potwierdzającego 

znajomość języka 

obcego na poziomie 

podstawowym, o 

których mowa w 

przepisach w 

sprawie 

szczegółowych 

kwalifikacji 

wymaganych od 

nauczycieli, 

poświadczone przez 

pracodawcę za 

zgodność z 

oryginałem – jeżeli 

nauczyciel 

realizował zadanie, 

o którym mowa w § 

8 ust. 3 pkt 4 lit. c 

r.a.z.n.; 

7) kopię aktu 

nadania stopnia 

nauczyciela 

mianowanego 

poświadczoną przez 

dyrektora szkoły za 

zgodność z 

oryginałem. 



16. Analiza 

formalna 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

i dołączonej do 

niego 

dokumentacji 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Analiza formalna 

wniosku i 

dokumentacji 

Niezwłocznie po 

złożeniu przez 

nauczyciela 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

– § 11 ust. 1 i 2 

r.a.z.n. 

Po wpłynięciu 

wniosku o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

kurator oświaty 

obowiązany jest 

przeprowadzić 

analizę formalną 

tego wniosku i 

dołączonej do niego 

dokumentacji. 

Jeżeli wniosek lub 

dołączona do niego 

dokumentacja nie 

spełniają wymagań 

formalnych, 

odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

kurator oświaty 

wskazuje 

szczegółowo 

stwierdzone braki i 

wzywa nauczyciela 

do ich usunięcia w 

terminie 14 dni wraz 

z pouczeniem, że 

nieusunięcie tych 

braków w terminie 

spowoduje 

pozostawienie 

wniosku bez 

rozpoznania. 

Po bezskutecznym 

upływie terminu na 

usunięcie braków 

odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Wezwanie do 

usunięcia braków 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub dołączonej 

do niego 

dokumentacji 

Po dokonaniu 

analizy formalnej 

wniosku i 

dokumentacji 

Nauczyciel 

Pismo w sprawie 

uzupełnienia 

braków wniosku 

o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub dołączonej 

do niego 

dokumentacji 

14 dni od 

otrzymania 

wezwania do 

usunięcia braków 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub dołączonej 

do niego 

dokumentacji 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Adnotacja w 

aktach sprawy o 

pozostawieniu 

bez rozpoznania 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

Po 

bezskutecznym 

upływie 14 dni 

od otrzymania 

przez 

nauczyciela 

wezwania do 

usunięcia braków 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub dołączonej 

do niego 

dokumentacji 



pedagogiczny lub 

kurator oświaty 

pozostawia wniosek 

bez rozpoznania, 

czyniąc o tym 

adnotację w aktach 

sprawy. 

17. Powołanie 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Zarządzenie w 

sprawie 

powołania 

komisji 

kwalifikacyjnej 

dla nauczyciela 

ubiegającego się 

o awans na 

stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Po złożeniu 

przez 

nauczyciela 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

– art. 9g ust. 3, 5 i 

5a KN 

– § 10 ust. 2 r.a.z.n. 

Komisję 

kwalifikacyjną dla 

nauczycieli 

ubiegających się o 

awans na stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego 

powołuje 

odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

kurator oświaty. W 

skład komisji 

wchodzą: 

1) przedstawiciel 

organu 

sprawującego 

nadzór 

pedagogiczny, a w 

przypadku 

nauczycieli 

placówek 

doskonalenia 

nauczycieli, z 

wyjątkiem placówek 

doskonalenia 

nauczycieli, o 

których mowa w art. 

8 ust. 5 pkt 1 lit. b, 

ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 

ust. 14 ustawy z 

14.12.2016 r. – 

Prawo oświatowe – 



przedstawiciel 

kuratora oświaty, 

jako jej 

przewodniczący; 

2) dyrektor szkoły; 

3) trzej eksperci z 

listy ekspertów 

prowadzonej przez 

ministra właściwego 

do spraw oświaty i 

wychowania. 

Eksperci powinni 

posiadać 

kwalifikacje do 

zajmowania 

stanowiska 

nauczyciela w 

szkole tego samego 

typu co szkoła, w 

której nauczyciel 

jest zatrudniony, z 

których co najmniej 

jeden, w miarę 

możliwości, naucza 

tego samego 

przedmiotu lub 

prowadzi ten sam 

rodzaj zajęć co 

nauczyciel. 

Na wniosek 

nauczyciela w skład 

komisji 

kwalifikacyjnej 

wchodzi 

przedstawiciel 

wskazanego we 

wniosku związku 

zawodowego. 

Przedstawiciela 

związku 

zawodowego 

wskazuje właściwy 



organ statutowy 

związku. 

18. 

Powiadomienie 

nauczyciela o 

terminie i 

miejscu 

przeprowadzenia 

rozmowy 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Zawiadomienie o 

terminie i 

miejscu 

przeprowadzenia 

rozmowy 

Co najmniej 7 

dni przed datą 

posiedzenia 

komisji 

kwalifikacyjnej 

– § 11 ust. 3 r.a.z.n. 

Odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

kurator oświaty 

powiadamia 

nauczyciela, który 

złożył wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego, o 

terminie i miejscu 

przeprowadzenia 

rozmowy, na co 

najmniej 7 dni przed 

datą posiedzenia 

komisji. 

19. 

Przeprowadzenie 

rozmowy 

Przewodniczący 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Zaświadczenie o 

akceptacji 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Po 

przeprowadzeniu 

rozmowy 

– art. 9g ust. 4, 8 pkt 

2 i ust. 9 KN 

– § 12 ust. 3, § 13 

ust. 1–4 i 6, § 14 

ust. 1 i § 15 r.a.z.n. 

Komisja 

kwalifikacyjna 

zapoznaje się z 

oceną dorobku 

zawodowego 

nauczyciela i 

sprawozdaniem z 

realizacji planu 

rozwoju 

zawodowego oraz 

analizuje dorobek 

zawodowy 

nauczyciela na 

podstawie 

przedłożonej przez 

niego dokumentacji, 

o której mowa w § 9 

r.a.z.n., i 

przeprowadzonej 

Komisja 

kwalifikacyjna 

Protokół z 

przebiegu pracy 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Po 

przeprowadzeniu 

rozmowy 



rozmowy, podczas 

której nauczyciel: 

1) prezentuje sposób 

realizacji 

wybranego przez 

siebie zadania 

określonego w § 8 

ust. 3 r.a.z.n., 

którego opis i 

analiza nie były 

dołączone do 

wniosku o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego; 

2) odpowiada na 

pytania członków 

komisji dotyczące 

wpływu działań i 

zadań 

zrealizowanych 

przez nauczyciela w 

okresie stażu na 

podniesienie jakości 

pracy szkoły, w 

której nauczyciel 

odbywał staż; 

3) wykazuje się 

umiejętnością 

rozwiązania 

wskazanego przez 

komisję problemu 

związanego z 

wykonywaną pracą, 

z uwzględnieniem 

przepisów prawa; 

4) określa cele 

dalszej pracy i 

własnego rozwoju. 

Komisja 

kwalifikacyjna 

podejmuje 

rozstrzygnięcia w 

obecności co 



najmniej 2/3 składu 

swoich członków. 

Każdy z członków 

komisji ocenia 

spełnianie przez 

nauczyciela 

wymagań 

niezbędnych do 

uzyskania stopnia 

awansu 

zawodowego w 

skali od 0 do 10 

punktów. Na 

podstawie liczby 

punktów 

przyznanych przez 

poszczególnych 

członków komisji 

oblicza się średnią 

arytmetyczną 

punktów, z tym że 

jeżeli liczba 

członków komisji 

jest większa niż 3, 

odrzuca się jedną 

najwyższą i jedną 

najniższą ocenę 

punktową. 

Nauczyciel uzyskał 

akceptację komisji 

kwalifikacyjnej, 

jeżeli średnia 

arytmetyczna 

punktów wynosi co 

najmniej 7. 

W przypadku 

uzyskania akceptacji 

komisji 

kwalifikacyjnej 

wydaje się 

nauczycielowi 

zaświadczenie o 

akceptacji komisji 



kwalifikacyjnej 

(wzór stanowi 

załącznik nr 2 do 

r.a.z.n.). 

Nauczyciel, który 

nie uzyskał 

akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej, 

może ponownie 

złożyć wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego po 

odbyciu, na wniosek 

nauczyciela i za 

zgodą dyrektora 

szkoły, 

dodatkowego stażu 

w wymiarze 9 

miesięcy, z tym że 

nauczyciel w 

przypadku 

powtórnego 

nieuzyskania 

akceptacji przed 

kolejnym 

ubieganiem się o 

uzyskanie akceptacji 

komisji 

kwalifikacyjnej jest 

obowiązany do 

odbycia stażu w 

wymiarze 

określonym w art. 

9c ust. 1 pkt 2 KN. 

Z przebiegu pracy 

komisji 

kwalifikacyjnej 

sporządza się 

protokół 

zawierający: 

1) datę i miejsce 

posiedzenia komisji; 



2) imiona i 

nazwiska członków 

komisji; 

3) imiona i 

nazwiska osób 

uczestniczących w 

pracach komisji w 

charakterze 

obserwatorów; 

4) informacje o 

przebiegu rozmowy, 

w tym pytania 

zadane 

nauczycielowi przez 

komisję i informacje 

o udzielonych 

odpowiedziach; 

5) uzyskane przez 

nauczyciela oceny 

punktowe; 

6) średnią 

arytmetyczną 

punktów, o której 

mowa w § 13 ust. 3 

r.a.z.n.; 

7) uzasadnienie 

rozstrzygnięcia 

komisji; 

8) podpisy 

członków komisji 

uczestniczących w 

jej pracach. 

W sprawach 

dotyczących prac 

komisji 

kwalifikacyjnej 

nieuregulowanych 

w r.a.z.n. decyduje 

komisja w drodze 

głosowania, zwykłą 

większością głosów 

członków obecnych 

na posiedzeniu. 



W pracach komisji 

kwalifikacyjnej 

może brać również 

udział w charakterze 

obserwatora 

przedstawiciel 

organu 

prowadzącego i 

organu 

sprawującego 

nadzór 

pedagogiczny, o ile 

nie wchodzi on w 

skład komisji. 

20. 

Zawiadomienie 

nauczyciela o 

zakończeniu 

postępowania 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Zawiadomienie o 

zakończeniu 

postępowania w 

sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Przed wydaniem 

decyzji w 

przedmiocie 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

– art. 10 § 1 k.p.a. 

Odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

kurator oświaty 

(jako organ 

administracyjny) 

obowiązany jest 

zapewnić 

nauczycielowi 

czynny udział w 

każdym stadium 

postępowania, a 

przed wydaniem 

decyzji w 

przedmiocie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

umożliwić mu 

wypowiedzenie się 

co do zebranych 

dowodów i 

materiałów oraz 

zgłoszonych żądań. 

21. Decyzja w 

sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

Akt nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Do 31 sierpnia 

danego roku – 

jeżeli nauczyciel 

złożył wniosek o 

podjęcie 

– art. 9b ust. 1 pkt 3, 

ust. 3, 3a, 4 pkt 3 i 

art. 9b ust. 6 KN 



nauczyciela 

dyplomowanego 

lub kurator 

oświaty 

Decyzja o 

odmowie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

do 30 czerwca 

danego roku / do 

31 grudnia 

danego roku – 

jeżeli nauczyciel 

złożył wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

do 31 

października 

danego roku 

Warunkiem nadania 

nauczycielowi 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego jest 

spełnienie wymagań 

kwalifikacyjnych, o 

których mowa w art. 

9 ust. 1 pkt 1 oraz 

ust. 23 KN, odbycie 

stażu zakończonego 

pozytywną oceną 

dorobku 

zawodowego oraz 

uzyskanie akceptacji 

komisji 

kwalifikacyjnej po 

dokonaniu analizy 

dorobku 

zawodowego 

nauczyciela i 

przeprowadzonej 

rozmowie. 

Przy łącznym 

spełnieniu 

wszystkich ww. 

warunków 

odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

kurator oświaty 

nadaje 

nauczycielowi 

stopień awansu 

zawodowego w 

drodze decyzji 

administracyjnej 

(akt nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego – 



wzór stanowi 

załącznik nr 7 do 

r.a.z.n.). 

W przypadku 

niespełnienia przez 

nauczyciela 

któregokolwiek z 

ww. warunków 

odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

kurator oświaty 

odmawia 

nauczycielowi, w 

drodze decyzji 

administracyjnej, 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego. 

Decyzję w sprawie 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

wydaje się do 31 

sierpnia danego 

roku – jeżeli 

nauczyciel złożył 

wniosek o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego do 

30 czerwca danego 

roku albo do 31 

grudnia danego roku 

– jeżeli nauczyciel 

złożył wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego do 

31 października 

danego roku. 



22. Sporządzenie 

metryki sprawy 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Metryka sprawy 
W toku 

postępowania 

– art. 66a § 1–3 

k.p.a. 

– r.w.s.p.m. 

– r.r.s.k.o. 

W aktach sprawy 

nadania 

nauczycielowi 

stopnia nauczyciela 

dyplomowanego, 

któremu 

odmówiono nadania 

stopnia awansu 

zawodowego, 

zakłada się metrykę 

sprawy w formie 

pisemnej lub 

elektronicznej. W 

jej treści wskazuje 

się wszystkie osoby, 

które uczestniczyły 

w podejmowaniu 

czynności w 

postępowaniu 

administracyjnym, 

oraz określa się 

wszystkie 

podejmowane przez 

te osoby czynności 

wraz z 

odpowiednim 

odesłaniem do 

dokumentów 

zachowanych w 

formie pisemnej lub 

elektronicznej 

określających te 

czynności. 

Sporządza się ją 

zgodnie z 

przepisami 

r.w.s.p.m. 

Metryka sprawy, 

wraz z 



dokumentami, do 

których odsyła, 

stanowi 

obowiązkową część 

akt sprawy i jest na 

bieżąco 

aktualizowana. 

23. Odwołanie 

do właściwego 

ministra od 

decyzji w 

sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Nauczyciel 

Odwołanie od 

decyzji w 

sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

14 dni od dnia 

doręczenia 

decyzji 

nauczycielowi 

– art. 129 § 1 i 2 

k.p.a. 

– art. 9b ust. 7 pkt 3 

i 4 KN 

Odwołanie od 

decyzji w sprawie 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

(zarówno nadającej 

stopień, jak i 

odmawiającej 

nadania stopnia) 

wnosi się do organu 

odwoławczego 

(właściwego 

ministra) za 

pośrednictwem 

odpowiednio organu 

sprawującego 

nadzór 

pedagogiczny lub 

kuratora oświaty. 

Zgodnie z art. 9b 

ust. 7 pkt 3 i 4 KN 

organem wyższego 

stopnia (organem 

odwoławczym) w 

rozumieniu k.p.a. w 

sprawie odmowy 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

nauczyciela 



dyplomowanego jest 

właściwy minister. 

24. Wniosek o 

ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy 

Nauczyciel 

Wniosek o 

ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy 

14 dni od dnia 

doręczenia 

decyzji 

nauczycielowi 

– art. 127 § 3 i art. 

129 § 1 i 2 k.p.a. 

Jeżeli organem, 

który wydał decyzję 

w sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego, 

jest właściwy 

minister, 

nauczycielowi nie 

przysługuje 

odwołanie od 

decyzji, ale wniosek 

o ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy. 

Wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy 

zakończonej 

wydaniem decyzji w 

sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

(zarówno nadającej 

stopień, jak i 

odmawiającej 

nadania stopnia) 

wnosi się do 

właściwego ministra 

w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia 

decyzji 

nauczycielowi. 

 II. Awans zawodowy dyrektora szkoły 

Zadanie 
Osoba 

odpowiedzialna 
Dokumentacja Termin 

Podstawa prawna 

z komentarzem 



1. Podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

Nauczyciel 

Wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

Po upływie co 

najmniej 

trzyletniego 

okresu 

zatrudnienia na 

stanowisku 

dyrektora szkoły 

(w przypadku 

nauczyciela 

posiadającego co 

najmniej stopień 

naukowy doktora 

– dwuletniego 

okresu) i po 

upływie 5 lat od 

dnia nadania 

stopnia 

nauczyciela 

mianowanego (w 

przypadku 

nauczyciela 

posiadającego co 

najmniej stopień 

naukowy doktora 

– 4 lat) 

– art. 9b ust. 2, art. 

9e ust. 1 i 5 oraz 

art. 9g ust. 5 i 5a 

KN 

– § 9 ust. 3 pkt 1, 2, 

3 i 5 oraz ust. 4 pkt 

1–3 r.a.z.n. 

Dyrektor szkoły 

posiadający na tym 

stanowisku 

nieprzerwany okres 

pracy wynoszący 

co najmniej 3 lata, 

a w przypadku 

nauczyciela 

posiadającego co 

najmniej stopień 

naukowy doktora – 

co najmniej 2 lata, 

oraz legitymujący 

się co najmniej 

bardzo dobrą oceną 

pracy może złożyć 

wniosek o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego o 

awans na stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego po 

upływie 4 lat od 

dnia nadania 

stopnia nauczyciela 

mianowanego, a w 

przypadku 

nauczyciela 

posiadającego co 

najmniej stopień 

naukowy doktora – 

po upływie 3 lat od 

dnia nadania 

stopnia nauczyciela 

mianowanego. 



Wniosek składa się 

odpowiednio do 

organu 

sprawującego 

nadzór 

pedagogiczny lub 

do kuratora 

oświaty. We 

wniosku nauczyciel 

może wskazać, aby 

w skład komisji 

kwalifikacyjnej 

wszedł 

przedstawiciel 

wskazanego przez 

niego związku 

zawodowego. 

Do wniosku 

dołącza się: 

1) kopie 

dokumentów 

potwierdzających 

posiadane 

kwalifikacje 

zawodowe, 

poświadczone 

przez pracodawcę 

za zgodność z 

oryginałem; 

2) zaświadczenie 

pracodawcy o 

spełnieniu 

warunków 

dotyczących 

okresów pracy, 

wymaganych do 

złożenia wniosku, 

jeżeli okresów tych 

nie można 

udokumentować na 

podstawie 

świadectw pracy; 



3) opis i analizę 

sposobu realizacji 

jednego wymagania 

wybranego spośród 

określonych w § 8 

ust. 3 pkt 1–3 

r.a.z.n. i jednego 

wymagania 

wybranego spośród 

określonych w § 8 

ust. 3 pkt 4 r.a.z.n., 

w szczególności ze 

wskazaniem 

uzyskanych 

efektów dla 

nauczyciela i 

szkoły; 

4) kopię dyplomu 

lub świadectwa 

potwierdzającego 

znajomość języka 

obcego na 

poziomie 

podstawowym, o 

których mowa w 

przepisach w 

sprawie 

szczegółowych 

kwalifikacji 

wymaganych od 

nauczycieli, 

poświadczone 

przez pracodawcę 

za zgodność z 

oryginałem – jeżeli 

nauczyciel 

realizował zadanie, 

o którym mowa w 

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. c 

r.a.z.n.; 

5) kopię aktu 

nadania stopnia 

nauczyciela 



mianowanego 

poświadczoną 

przez dyrektora 

szkoły za zgodność 

z oryginałem; 

6) sprawozdanie z 

ostatnich 3 lat 

pracy zawierające 

charakterystykę i 

rozwój kierowanej 

przez nauczyciela 

szkoły w tym 

okresie, z 

uwzględnieniem 

efektów 

kształcenia, 

wychowania i 

opieki, oraz kopię 

karty oceny pracy z 

ostatnich 3 lat 

pracy, 

poświadczoną 

przez dyrektora 

szkoły za zgodność 

z oryginałem. 

W przypadku 

nauczyciela, o 

którym mowa w 

art. 9e ust. 5 KN, 

do wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

dołącza się 

odpowiednio 

dokumenty, o 

których mowa w 

ust. 3 pkt 1–4, oraz: 

1) zaświadczenie 

dyrektora szkoły o 

wymiarze 

zatrudnienia 

nauczyciela oraz 



nauczanym przez 

niego przedmiocie 

lub rodzaju 

prowadzonych 

zajęć w okresie 

odbywania stażu; w 

przypadku 

nauczyciela, który 

w okresie 

odbywania stażu 

zmienił miejsce 

zatrudnienia, oraz 

nauczyciela 

zatrudnionego w 

kilku szkołach, w 

każdej w wymiarze 

niższym niż połowa 

obowiązkowego 

wymiaru zajęć, 

łącznie w wymiarze 

co najmniej połowy 

obowiązkowego 

wymiaru zajęć, 

należy dołączyć 

zaświadczenia ze 

wszystkich szkół, w 

których nauczyciel 

był zatrudniony w 

okresie odbywania 

stażu; 

2) kopię 

zatwierdzonego 

planu rozwoju 

zawodowego oraz 

kopię sprawozdania 

z jego realizacji, 

poświadczone 

przez dyrektora 

szkoły za zgodność 

z oryginałem; 

3) sprawozdanie z 

pracy na 

stanowisku 



dyrektora szkoły 

zawierające 

charakterystykę i 

rozwój kierowanej 

przez niego szkoły 

w tym okresie, z 

uwzględnieniem 

efektów 

kształcenia, 

wychowania i 

opieki, oraz kopię 

karty oceny pracy z 

ostatnich 3 lat 

pracy, 

poświadczoną 

przez dyrektora 

szkoły za zgodność 

z oryginałem. 

2. Analiza 

formalna 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

i dołączonej do 

niego 

dokumentacji 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Analiza formalna 

wniosku i 

dokumentacji 

Niezwłocznie po 

złożeniu przez 

nauczyciela 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

– § 11 ust. 1 i 2 

r.a.z.n. 

Po wpłynięciu 

wniosku o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

kurator oświaty 

obowiązany jest 

przeprowadzić 

analizę formalną 

tego wniosku i 

dołączonej do 

niego 

dokumentacji. 

Jeżeli wniosek lub 

dołączona do niego 

dokumentacja nie 

spełniają wymagań 

formalnych, 

odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Wezwanie do 

usunięcia braków 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub dołączonej do 

niego 

dokumentacji 

Po dokonaniu 

analizy formalnej 

wniosku i 

dokumentacji 

Nauczyciel 

Pismo w sprawie 

uzupełnienia 

braków wniosku 

o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub dołączonej do 

niego 

dokumentacji 

14 dni od 

otrzymania 

wezwania do 

usunięcia braków 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub dołączonej do 



niego 

dokumentacji 

kurator oświaty 

wskazuje 

szczegółowo 

stwierdzone braki i 

wzywa nauczyciela 

do ich usunięcia w 

terminie 14 dni 

wraz z pouczeniem, 

że nieusunięcie 

tych braków w 

terminie spowoduje 

pozostawienie 

wniosku bez 

rozpoznania. 

Po bezskutecznym 

upływie terminu na 

usunięcie braków 

odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

kurator oświaty 

pozostawia 

wniosek bez 

rozpoznania, 

czyniąc o tym 

adnotację w aktach 

sprawy. 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Adnotacja w 

aktach sprawy o 

pozostawieniu 

bez rozpoznania 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

Po 

bezskutecznym 

upływie 14 dni 

od otrzymania 

przez nauczyciela 

wezwania do 

usunięcia braków 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub załączonej do 

niego 

dokumentacji 

3. Powołanie 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Zarządzenie w 

sprawie 

powołania 

komisji 

kwalifikacyjnej 

dla nauczyciela 

ubiegającego się 

o awans na 

stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Po złożeniu przez 

nauczyciela 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

– art. 9g ust. 3, 5 i 

5a KN 

– § 10 ust. 3 r.a.z.n. 

Komisję 

kwalifikacyjną dla 

nauczycieli 

ubiegających się o 

awans na stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego 

powołuje 

odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

kurator oświaty. W 



skład komisji 

wchodzą: 

1) przedstawiciel 

organu 

sprawującego 

nadzór 

pedagogiczny, a w 

przypadku 

nauczycieli 

placówek 

doskonalenia 

nauczycieli, z 

wyjątkiem 

placówek 

doskonalenia 

nauczycieli, o 

których mowa w 

art. 8 ust. 5 pkt 1 

lit. b, ust. 6, 7 pkt 2 

i ust. 14 ustawy – 

Prawo oświatowe – 

przedstawiciel 

kuratora oświaty, 

jako jej 

przewodniczący; 

2) przedstawiciel 

organu 

prowadzącego 

szkołę; 

3) trzej eksperci z 

listy ekspertów 

prowadzonej przez 

ministra 

właściwego do 

spraw oświaty i 

wychowania. 

W składzie komisji 

powinno być co 

najmniej dwóch 

ekspertów 

zajmujących 

stanowisko 

związane ze 



sprawowaniem 

nadzoru 

pedagogicznego, z 

których co najmniej 

jeden zajmuje 

stanowisko 

kierownicze w 

szkole, oraz co 

najmniej jeden 

ekspert, w miarę 

możliwości, 

nauczający tego 

samego przedmiotu 

lub prowadzący ten 

sam rodzaj zajęć co 

nauczyciel, 

któremu 

powierzono 

stanowisko 

dyrektora szkoły. 

Na wniosek 

nauczyciela w 

skład komisji 

kwalifikacyjnej 

wchodzi 

przedstawiciel 

wskazanego we 

wniosku związku 

zawodowego. 

Przedstawiciela 

związku 

zawodowego 

wskazuje właściwy 

organ statutowy 

związku. 

4. 

Powiadomienie 

nauczyciela o 

terminie i 

miejscu 

przeprowadzenia 

rozmowy 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Zawiadomienie o 

terminie i 

miejscu 

przeprowadzenia 

rozmowy 

Co najmniej 7 

dni przed datą 

posiedzenia 

komisji 

kwalifikacyjnej 

– § 11 ust. 3 r.a.z.n. 

Odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

kurator oświaty 

powiadamia 

nauczyciela, który 

złożył wniosek o 



podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego, o 

terminie i miejscu 

przeprowadzenia 

rozmowy, na co 

najmniej 7 dni 

przed datą 

posiedzenia 

komisji. 

5. 

Przeprowadzenie 

rozmowy 

Przewodniczący 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Zaświadczenie o 

akceptacji 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Po 

przeprowadzeniu 

rozmowy 

– art. 9g ust. 4, 8a i 

9 KN 

– § 12 ust. 3 i 4, § 

13 ust. 1–4 i 6, § 14 

ust. 1 i § 15 r.a.z.n. 

Komisja 

kwalifikacyjna 

zapoznaje się ze 

sprawozdaniem z 

ostatnich 3 lat 

pracy oraz 

analizuje dorobek 

zawodowy 

nauczyciela na 

podstawie 

przedłożonej przez 

niego dokumentacji 

i przeprowadzonej 

rozmowy. Do 

rozmowy przepis § 

12 ust. 3 r.a.z.n. 

stosuje się 

odpowiednio. 

Komisja 

kwalifikacyjna 

podejmuje 

rozstrzygnięcia w 

obecności co 

najmniej 2/3 składu 

swoich członków. 

Każdy z członków 

komisji ocenia 

spełnianie przez 

Komisja 

kwalifikacyjna 

Protokół 

przebiegu pracy 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Po 

przeprowadzeniu 

rozmowy 



nauczyciela 

wymagań 

niezbędnych do 

uzyskania stopnia 

awansu 

zawodowego w 

skali od 0 do 10 

punktów. Na 

podstawie liczby 

punktów 

przyznanych przez 

poszczególnych 

członków komisji 

oblicza się średnią 

arytmetyczną 

punktów, z tym że 

jeżeli liczba 

członków komisji 

jest większa niż 3, 

odrzuca się jedną 

najwyższą i jedną 

najniższą ocenę 

punktową. 

Nauczyciel uzyskał 

akceptację komisji 

kwalifikacyjnej, 

jeżeli średnia 

arytmetyczna 

punktów wynosi co 

najmniej 7. 

W przypadku 

uzyskania 

akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej 

wydaje się 

nauczycielowi 

zaświadczenie o 

akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej 

(wzór stanowi 

załącznik nr 2 do 

r.a.z.n.). 



Nauczyciel, który 

nie uzyskał 

akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej, 

może ponownie 

złożyć wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

po upływie roku. 

Z przebiegu pracy 

komisji 

kwalifikacyjnej 

sporządza się 

protokół 

zawierający: 

1) datę i miejsce 

posiedzenia 

komisji; 

2) imiona i 

nazwiska członków 

komisji; 

3) imiona i 

nazwiska osób 

uczestniczących w 

pracach komisji w 

charakterze 

obserwatorów; 

4) informacje o 

przebiegu 

rozmowy, w tym 

pytania zadane 

nauczycielowi 

przez komisję i 

informacje o 

udzielonych 

odpowiedziach; 

5) uzyskane przez 

nauczyciela oceny 

punktowe; 

6) średnią 

arytmetyczną 

punktów, o której 



mowa w § 13 ust. 3 

r.a.z.n.; 

7) uzasadnienie 

rozstrzygnięcia 

komisji; 

8) podpisy 

członków komisji 

uczestniczących w 

jej pracach. 

W sprawach 

dotyczących prac 

komisji 

kwalifikacyjnej 

nieuregulowanych 

w r.a.z.n. decyduje 

komisja w drodze 

głosowania zwykłą 

większością głosów 

członków obecnych 

na posiedzeniu. 

W pracach komisji 

kwalifikacyjnej 

może brać również 

udział w 

charakterze 

obserwatora 

przedstawiciel 

organu 

prowadzącego i 

organu 

sprawującego 

nadzór 

pedagogiczny, o ile 

nie wchodzi w 

skład komisji. 

6. 

Zawiadomienie 

nauczyciela o 

zakończeniu 

postępowania 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Zawiadomienie o 

zakończeniu 

postępowania w 

sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Przed wydaniem 

decyzji w 

przedmiocie 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

– art. 10 § 1 k.p.a. 

Odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

kurator oświaty 

(jako organ 

administracyjny) 

obowiązany jest 



zapewnić 

nauczycielowi 

czynny udział w 

każdym stadium 

postępowania, a 

przed wydaniem 

decyzji w 

przedmiocie 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

umożliwić mu 

wypowiedzenie się 

co do zebranych 

dowodów i 

materiałów oraz 

zgłoszonych żądań. 

7. Decyzja w 

sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Akt nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 
Do 31 sierpnia 

danego roku – 

jeżeli nauczyciel 

złożył wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

do 30 czerwca 

danego roku / do 

31 grudnia 

danego roku – 

jeżeli nauczyciel 

złożył wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

do 31 

października 

danego roku 

– art. 9b ust. 1 pkt 

3, ust. 3, 3a, 4 pkt 3 

i ust. 6 KN 

Warunkiem 

nadania 

nauczycielowi 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

jest spełnienie 

wymagań 

kwalifikacyjnych, o 

których mowa w 

art. 9 ust. 1 pkt 1 

oraz ust. 2 i 3 KN, 

posiadanie 

wymaganego 

okresu zatrudnienia 

na stanowisku 

dyrektora szkoły 

oraz uzyskanie 

akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej po 

dokonaniu analizy 

dorobku 

Decyzja o 

odmowie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 



zawodowego 

nauczyciela i 

przeprowadzonej 

rozmowie. 

Przy łącznym 

spełnieniu 

wszystkich ww. 

warunków 

odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

kurator oświaty 

nadaje 

nauczycielowi 

stopień awansu 

zawodowego w 

drodze decyzji 

administracyjnej 

(akt nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego – 

wzór stanowi 

załącznik nr 7 do 

r.a.z.n.). 

W przypadku 

niespełnienia przez 

nauczyciela 

któregokolwiek z 

ww. warunków, 

odpowiednio organ 

sprawujący nadzór 

pedagogiczny lub 

kurator oświaty, w 

drodze decyzji 

administracyjnej 

odmawia nadania 

stopnia awansu 

zawodowego. 

Decyzję w sprawie 

nadania stopnia 

awansu 



zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

wydaje się do 31 

sierpnia danego 

roku – jeżeli 

nauczyciel złożył 

wniosek o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

do 30 czerwca 

danego roku, albo 

do 31 grudnia 

danego roku – 

jeżeli nauczyciel 

złożył wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

do 31 października 

danego roku. 

8. Sporządzenie 

metryki sprawy 

Organ 

sprawujący 

nadzór 

pedagogiczny 

lub kurator 

oświaty 

Metryka sprawy 
W toku 

postępowania 

– art. 66a § 1–3 

k.p.a. 

– r.w.s.p.m. 

– r.r.s.k.o. 

W aktach sprawy 

nadania 

nauczycielowi 

stopnia nauczyciela 

dyplomowanego, 

któremu 

odmówiono 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego, 

zakłada się metrykę 

sprawy w formie 

pisemnej lub 

elektronicznej. W 

jej treści wskazuje 

się wszystkie 

osoby, które 

uczestniczyły w 



podejmowaniu 

czynności w 

postępowaniu 

administracyjnym, 

oraz określa się 

wszystkie 

podejmowane przez 

te osoby czynności 

wraz z 

odpowiednim 

odesłaniem do 

dokumentów 

zachowanych w 

formie pisemnej 

lub elektronicznej 

określających te 

czynności. 

Sporządza się ją 

zgodnie z 

przepisami 

r.w.s.p.m. 

Metryka sprawy, 

wraz z 

dokumentami, do 

których odsyła, 

stanowi 

obowiązkową część 

akt sprawy i jest na 

bieżąco 

aktualizowana. 

9. Odwołanie do 

właściwego 

ministra od 

decyzji w 

sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Nauczyciel 

Odwołanie od 

decyzji w 

sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

14 dni od dnia 

doręczenia 

decyzji 

nauczycielowi 

– art. 129 § 1 i 2 

k.p.a. 

– art. 9b ust. 7 pkt 3 

i 4 KN 

Odwołanie od 

decyzji w sprawie 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

(zarówno nadającej 

stopień, jak i 



odmawiającej 

nadania stopnia) 

wnosi się do organu 

odwoławczego 

(właściwego 

ministra) za 

pośrednictwem 

odpowiednio 

organu 

sprawującego 

nadzór 

pedagogiczny lub 

kuratora oświaty. 

Zgodnie z art. 9b 

ust. 7 pkt 3 i 4 KN 

organem wyższego 

stopnia (organem 

odwoławczym) w 

rozumieniu k.p.a. w 

sprawie odmowy 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

jest właściwy 

minister. 

10. Wniosek o 

ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy 

Nauczyciel 

Wniosek o 

ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy 

14 dni od dnia 

doręczenia 

decyzji 

nauczycielowi 

– art. 127 § 3 i art. 

129 § 1 i 2 k.p.a. 

Jeżeli organem, 

który wydał 

decyzję w sprawie 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego, 

jest właściwy 

minister, 

nauczycielowi nie 

przysługuje 

odwołanie od 

decyzji, ale 



wniosek o ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy. 

Wniosek o 

ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy 

zakończonej 

wydaniem decyzji 

w sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

(zarówno nadającej 

stopień, jak i 

odmawiającej 

nadania stopnia) 

wnosi się do 

właściwego 

ministra w terminie 

14 dni od dnia 

doręczenia decyzji 

nauczycielowi. 

 III. Awans zawodowy nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1  i 1b  KN, 

zatrudnionego na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne 

Zadanie 
Osoba 

odpowiedzialna 
Dokumentacja Termin 

Podstawa prawna 

z komentarzem 

1. Podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

Nauczyciel 

Wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

Po upływie co 

najmniej 

trzyletniego 

okresu 

zatrudnienia na 

stanowisku, o 

którym mowa w 

art. 1 ust. 2 pkt 1 

i 2b KN (w 

przypadku 

nauczyciela 

posiadającego co 

najmniej stopień 

naukowy doktora 

– art. 9b ust. 2, art. 

9e ust. 2 oraz art. 

9g ust. 5 i 5a KN 

– § 9 ust. 3 pkt 1, 2, 

4 i 6 oraz ust. 4 pkt 

1, 2 i 4 r.a.z.n. 

Nauczyciel 

mianowany, o 

którym mowa w 

art. 1 ust. 2 pkt 1 i 

1b KN, zatrudniony 

na stanowisku, na 

którym wymagane 

są kwalifikacje 



– dwuletniego 

okresu) i po 

upływie 4 lat od 

dnia nadania 

stopnia 

nauczyciela 

mianowanego (w 

przypadku 

nauczyciela 

posiadającego co 

najmniej stopień 

naukowy doktora 

– 3 lat) 

pedagogiczne, 

posiadający 

nieprzerwany okres 

pracy na tym 

stanowisku 

wynoszący co 

najmniej 3 lata, a w 

przypadku 

nauczyciela 

posiadającego co 

najmniej stopień 

naukowy doktora – 

co najmniej 2 lata, 

może złożyć do 

właściwego 

ministra 

(wskazanego w art. 

9g ust. 6 KN) 

wniosek o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego o 

awans na stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego po 

upływie 4 lat od 

dnia nadania 

stopnia nauczyciela 

mianowanego, a w 

przypadku 

nauczyciela 

posiadającego co 

najmniej stopień 

naukowy doktora – 

po upływie 3 lat. 

We wniosku 

nauczyciel może 

wskazać, aby w 

skład komisji 

kwalifikacyjnej 

wszedł 

przedstawiciel 

wskazanego przez 



niego związku 

zawodowego. 

Do wniosku 

dołącza się: 

1) kopie 

dokumentów 

potwierdzających 

posiadane 

kwalifikacje 

zawodowe oraz 

kopię aktu nadania 

stopnia nauczyciela 

mianowanego, 

poświadczone 

przez pracodawcę 

za zgodność z 

oryginałem; 

2) zaświadczenie 

pracodawcy o 

spełnieniu 

wymagań 

dotyczących 

okresów pracy, 

wymaganych do 

złożenia wniosku, 

jeżeli okresów tych 

nie można 

udokumentować na 

podstawie 

świadectw pracy; 

3) opis i analizę 

sposobu realizacji 

dwóch wymagań 

wybranych spośród 

określonych w § 8 

ust. 3 pkt 1–3 

r.a.z.n. i dwóch 

wymagań 

wybranych spośród 

określonych w § 8 

ust. 3 pkt 4 r.a.z.n., 

w szczególności ze 

wskazaniem 



uzyskanych 

efektów dla 

nauczyciela i 

szkoły; 

4) kopię dyplomu 

lub świadectwa 

potwierdzającego 

znajomość języka 

obcego na 

poziomie 

podstawowym, o 

których mowa w 

przepisach w 

sprawie 

szczegółowych 

kwalifikacji 

wymaganych od 

nauczycieli, 

poświadczone 

przez pracodawcę 

za zgodność z 

oryginałem – jeżeli 

nauczyciel 

realizował zadanie, 

o którym mowa w 

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. c 

r.a.z.n.; 

5) sprawozdanie z 

ostatnich 3 lat 

pracy zawierające 

informację o 

sposobie realizacji 

zadań związanych z 

zajmowanym 

stanowiskiem. 

W przypadku 

nauczyciela, o 

którym mowa w 

art. 9e ust. 5 KN, 

do wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 



dołącza się 

odpowiednio 

dokumenty, o 

których mowa w 

ust. 3 pkt 1–4 

r.a.z.n., oraz: 

1) zaświadczenie 

dyrektora szkoły o 

wymiarze 

zatrudnienia 

nauczyciela oraz 

nauczanym przez 

niego przedmiocie 

lub rodzaju 

prowadzonych 

zajęć w okresie 

odbywania stażu; w 

przypadku 

nauczyciela, który 

w okresie 

odbywania stażu 

zmienił miejsce 

zatrudnienia, oraz 

nauczyciela 

zatrudnionego w 

kilku szkołach, w 

każdej w wymiarze 

niższym niż połowa 

obowiązkowego 

wymiaru zajęć, 

łącznie w wymiarze 

co najmniej połowy 

obowiązkowego 

wymiaru zajęć, 

należy dołączyć 

zaświadczenia ze 

wszystkich szkół, w 

których nauczyciel 

był zatrudniony w 

okresie odbywania 

stażu; 

2) kopię 

zatwierdzonego 



planu rozwoju 

zawodowego oraz 

kopię sprawozdania 

z jego realizacji, 

poświadczone 

przez dyrektora 

szkoły za zgodność 

z oryginałem; 

3) sprawozdanie z 

pracy na 

zajmowanym 

stanowisku 

zawierające 

informację o 

sposobie realizacji 

zadań związanych z 

zajmowanym 

stanowiskiem. 

2. Analiza 

formalna 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

i dołączonej do 

niego 

dokumentacji 

Właściwy 

minister 

Analiza formalna 

wniosku i 

dokumentacji 

Niezwłocznie po 

złożeniu przez 

nauczyciela 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

– § 11 ust. 1 i 2 

r.a.z.n. 

Po wpłynięciu 

wniosku o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

właściwy minister 

obowiązany jest 

przeprowadzić 

analizę formalną 

tego wniosku i 

dołączonej do 

niego 

dokumentacji. 

Jeżeli wniosek lub 

dołączona do niego 

dokumentacja nie 

spełniają wymagań 

formalnych, 

właściwy minister 

wskazuje 

szczegółowo 

stwierdzone braki i 

wzywa nauczyciela 

do ich usunięcia w 

Właściwy 

minister 

Wezwanie do 

usunięcia braków 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub dołączonej do 

niego 

dokumentacji 

Po dokonaniu 

analizy formalnej 

wniosku i 

dokumentacji 

Nauczyciel 

Pismo w sprawie 

uzupełnienia 

braków wniosku 

o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub dołączonej do 

niego 

dokumentacji 

14 dni od 

otrzymania 

wezwania do 

usunięcia braków 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub dołączonej do 



niego 

dokumentacji 

terminie 14 dni 

wraz z pouczeniem, 

że nieusunięcie 

tych braków w 

terminie spowoduje 

pozostawienie 

wniosku bez 

rozpoznania. 

Po bezskutecznym 

upływie terminu na 

usunięcie braków 

właściwy minister 

pozostawia 

wniosek bez 

rozpoznania, 

czyniąc o tym 

adnotację w aktach 

sprawy. 

Właściwy 

minister 

Adnotacja w 

aktach sprawy o 

pozostawieniu 

bez rozpoznania 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

Po 

bezskutecznym 

upływie 14 dni 

od otrzymania 

przez nauczyciela 

wezwania do 

usunięcia braków 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub załączonej do 

niego 

dokumentacji 

3. Powołanie 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Właściwy 

minister 

Zarządzenie w 

sprawie 

powołania 

komisji 

kwalifikacyjnej 

dla nauczyciela 

ubiegającego się 

o awans na 

stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Po złożeniu przez 

nauczyciela 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

– art. 9g ust. 5, 5a, 

6 i 6a KN 

– § 10 ust. 4 r.a.z.n. 

Komisję 

kwalifikacyjną dla 

nauczycieli, o 

których mowa w 

art. 9e ust. 2 KN, 

ubiegających się o 

awans na stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego 

powołuje właściwy 

minister – w 

przypadku 

nauczycieli 

zatrudnionych w: 

1) urzędzie ministra 

właściwego do 

spraw oświaty i 

wychowania, 

kuratoriach 

oświaty, Centralnej 

Komisji 

Egzaminacyjnej, 



okręgowych 

komisjach 

egzaminacyjnych i 

publicznej 

placówce 

doskonalenia 

nauczycieli o 

zasięgu 

ogólnokrajowym – 

minister właściwy 

do spraw oświaty i 

wychowania; 

2) urzędzie ministra 

właściwego do 

spraw kultury i 

ochrony 

dziedzictwa 

narodowego, 

specjalistycznej 

jednostce nadzoru 

oraz publicznej 

placówce 

doskonalenia 

nauczycieli szkół 

artystycznych – 

minister właściwy 

do spraw kultury i 

ochrony 

dziedzictwa 

narodowego; 

3) organach 

sprawujących 

nadzór 

pedagogiczny nad 

zakładami 

poprawczymi, 

schroniskami dla 

nieletnich oraz 

szkołami przy 

zakładach karnych 

– Minister 

Sprawiedliwości; 



4) urzędzie ministra 

właściwego do 

spraw 

zabezpieczenia 

społecznego i 

urzędach 

wojewódzkich – 

minister właściwy 

do spraw 

zabezpieczenia 

społecznego; 

5) urzędzie ministra 

właściwego do 

spraw rolnictwa 

oraz publicznych 

placówkach 

doskonalenia 

nauczycieli 

przedmiotów 

zawodowych, 

którzy nauczają w 

szkołach rolniczych 

– minister 

właściwy do spraw 

rolnictwa; 

6) urzędzie ministra 

właściwego do 

spraw zdrowia oraz 

publicznej 

placówce 

doskonalenia 

nauczycieli 

przedmiotów 

zawodowych, o 

zasięgu 

ogólnokrajowym, o 

której mowa w art. 

8 ust. 14 KN – 

minister właściwy 

do spraw zdrowia; 

7) urzędzie ministra 

właściwego do 

spraw środowiska – 



minister właściwy 

do spraw 

środowiska. 

W skład komisji 

wchodzą: 

1) przedstawiciel 

właściwego 

ministra; 

2) kierownik 

jednostki, w której 

jest zatrudniony 

nauczyciel 

ubiegający się o 

awans, lub jego 

przedstawiciel, z 

wyjątkiem 

przypadku 

ubiegania się o 

awans przez 

kierownika 

jednostki; 

3) trzej eksperci z 

listy ekspertów 

ustalonej przez 

ministra 

właściwego do 

spraw oświaty i 

wychowania. 

W składzie komisji 

powinni być 

eksperci, w miarę 

możliwości, 

zatrudnieni na 

stanowisku 

odpowiadającym 

stanowisku 

nauczyciela. 

Na wniosek 

nauczyciela w 

skład komisji 

kwalifikacyjnej 

wchodzi 

przedstawiciel 



wskazanego we 

wniosku związku 

zawodowego. 

Przedstawiciela 

związku 

zawodowego 

wskazuje właściwy 

organ statutowy 

związku. 

4. 

Powiadomienie 

nauczyciela o 

terminie i 

miejscu 

przeprowadzenia 

rozmowy 

Właściwy 

minister 

Zawiadomienie o 

terminie i 

miejscu 

przeprowadzenia 

rozmowy 

Co najmniej 7 

dni przed datą 

posiedzenia 

komisji 

kwalifikacyjnej 

– § 11 ust. 3 r.a.z.n. 

Właściwy minister 

powiadamia 

nauczyciela, który 

złożył wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego, o 

terminie i miejscu 

przeprowadzenia 

rozmowy, na co 

najmniej 7 dni 

przed datą 

posiedzenia 

komisji. 

5. 

Przeprowadzenie 

rozmowy 

Przewodniczący 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Zaświadczenie o 

akceptacji 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Po 

przeprowadzeniu 

rozmowy 

– art. 9g ust. 8a i 

ust. 9 KN 

– § 12 ust. 3 i 4, § 

13 ust. 1–4 i 6, § 14 

ust. 1 oraz § 15 

r.a.z.n. 

Komisja 

kwalifikacyjna 

zapoznaje się ze 

sprawozdaniem z 

ostatnich 3 lat 

pracy oraz 

analizuje dorobek 

zawodowy 

nauczyciela na 

podstawie 

przedłożonej przez 

niego dokumentacji 

i przeprowadzonej 

Komisja 

kwalifikacyjna 

Protokół 

przebiegu pracy 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Po 

przeprowadzeniu 

rozmowy 



rozmowy. Do 

rozmowy przepis § 

12 ust. 3 r.a.z.n. 

stosuje się 

odpowiednio. 

Komisja 

kwalifikacyjna 

podejmuje 

rozstrzygnięcia w 

obecności co 

najmniej 2/3 składu 

swoich członków. 

Każdy z członków 

komisji ocenia 

spełnianie przez 

nauczyciela 

wymagań 

niezbędnych do 

uzyskania stopnia 

awansu 

zawodowego w 

punktach w skali od 

0 do 10 punktów. 

Na podstawie 

liczby punktów 

przyznanych przez 

poszczególnych 

członków komisji 

oblicza się średnią 

arytmetyczną 

punktów, z tym że 

jeżeli liczba 

członków komisji 

jest większa niż 3, 

odrzuca się jedną 

najwyższą i jedną 

najniższą ocenę 

punktową. 

Nauczyciel uzyskał 

akceptację komisji 

kwalifikacyjnej, 

jeżeli średnia 

arytmetyczna 



punktów wynosi co 

najmniej 7. 

W przypadku 

uzyskania 

akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej 

wydaje się 

nauczycielowi 

zaświadczenie o 

akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej 

(wzór stanowi 

załącznik nr 2 do 

r.a.z.n.). 

Nauczyciel, który 

nie uzyskał 

akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej, 

może ponownie 

złożyć wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

po upływie roku. 

Z przebiegu pracy 

komisji 

kwalifikacyjnej 

sporządza się 

protokół 

zawierający: 

1) datę i miejsce 

posiedzenia 

komisji; 

2) imiona i 

nazwiska członków 

komisji; 

4) informacje o 

przebiegu 

rozmowy, w tym 

pytania zadane 

nauczycielowi 

przez komisję i 

informacje o 



udzielonych 

odpowiedziach; 

5) uzyskane przez 

nauczyciela oceny 

punktowe; 

6) średnią 

arytmetyczną 

punktów, o której 

mowa w § 13 ust. 3 

r.a.z.n.; 

7) uzasadnienie 

rozstrzygnięcia 

komisji; 

8) podpisy 

członków komisji 

uczestniczących w 

jej pracach. 

W sprawach 

dotyczących prac 

komisji 

kwalifikacyjnej 

nieuregulowanych 

w r.a.z.n. decyduje 

komisja w drodze 

głosowania zwykłą 

większością głosów 

członków obecnych 

na posiedzeniu. 

6. 

Zawiadomienie 

nauczyciela o 

zakończeniu 

postępowania 

Właściwy 

minister 

Zawiadomienie o 

zakończeniu 

postępowania w 

sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Przed wydaniem 

decyzji w 

przedmiocie 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

– art. 10 § 1 k.p.a. 

Właściwy minister 

(jako organ 

administracyjny) 

obowiązany jest 

zapewnić 

nauczycielowi 

czynny udział w 

każdym stadium 

postępowania, a 

przed wydaniem 

decyzji w 

przedmiocie 

nadania stopnia 

awansu 



zawodowego 

umożliwić mu 

wypowiedzenie się 

co do zebranych 

dowodów i 

materiałów oraz 

zgłoszonych żądań. 

7. Decyzja w 

sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Właściwy 

minister 

Akt nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Do 31 sierpnia 

danego roku – 

jeżeli nauczyciel 

złożył wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

do 30 czerwca 

danego roku / do 

31 grudnia 

danego roku – 

jeżeli nauczyciel 

złożył wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

do 31 

października 

danego roku 

– art. 9b ust. 1 pkt 

3, ust. 3, 3a, 4 pkt 4 

i ust. 6 KN 

Warunkiem 

nadania 

nauczycielowi 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

jest spełnienie 

wymagań 

kwalifikacyjnych, o 

których mowa w 

art. 9 ust. 1 pkt 1 

oraz ust. 2 i 3 KN, 

posiadanie 

wymaganego 

okresu zatrudnienia 

oraz uzyskanie 

akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej po 

dokonaniu analizy 

dorobku 

zawodowego 

nauczyciela i 

przeprowadzonej 

rozmowie. 

Przy łącznym 

spełnieniu 

wszystkich ww. 

warunków 

właściwy minister 

nadaje 

nauczycielowi 

stopień awansu 

Decyzja o 

odmowie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 



zawodowego w 

drodze decyzji 

administracyjnej 

(akt nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego – 

wzór stanowi 

załącznik nr 7 do 

r.a.z.n.). 

W przypadku 

niespełnienia przez 

nauczyciela 

któregokolwiek z 

ww. warunków 

właściwy minister 

odmawia 

nauczycielowi, w 

drodze decyzji 

administracyjnej, 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego. 

Decyzję w sprawie 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

wydaje się do 31 

sierpnia danego 

roku – jeżeli 

nauczyciel złożył 

wniosek o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

do 30 czerwca 

danego roku, albo 

do 31 grudnia 

danego roku – 

jeżeli nauczyciel 

złożył wniosek o 



podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

do 31 października 

danego roku. 

8. Sporządzenie 

metryki sprawy 

Właściwy 

minister 
Metryka sprawy 

W toku 

postępowania 

– art. 66a § 1–3 

k.p.a. 

– r.w.s.p.m. 

– r.r.s.k.o. 

W aktach sprawy 

nadania 

nauczycielowi 

stopnia nauczyciela 

dyplomowanego, 

któremu 

odmówiono 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego, 

zakłada się metrykę 

sprawy w formie 

pisemnej lub 

elektronicznej. W 

jej treści wskazuje 

się wszystkie 

osoby, które 

uczestniczyły w 

podejmowaniu 

czynności w 

postępowaniu 

administracyjnym, 

oraz określa się 

wszystkie 

podejmowane przez 

te osoby czynności 

wraz z 

odpowiednim 

odesłaniem do 

dokumentów 

zachowanych w 

formie pisemnej 

lub elektronicznej 

określających te 



czynności. 

Sporządza się ją 

zgodnie z 

przepisami 

r.w.s.p.m. 

Metryka sprawy, 

wraz z 

dokumentami, do 

których odsyła, 

stanowi 

obowiązkową część 

akt sprawy i jest na 

bieżąco 

aktualizowana. 

9. Wniosek o 

ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy 

Nauczyciel 

Wniosek o 

ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy 

14 dni od dnia 

doręczenia 

decyzji 

nauczycielowi 

– art. 127 § 3 i art. 

129 § 1 i 2 k.p.a. 

Wniosek o 

ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy 

zakończonej 

wydaniem decyzji 

w sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

(zarówno nadającej 

stopień, jak i 

odmawiającej 

nadania stopnia) 

wnosi się do 

właściwego 

ministra, który 

wydał decyzję, w 

terminie 14 dni od 

dnia doręczenia 

decyzji 

nauczycielowi. 

 IV. Awans zawodowy nauczyciela urlopowanego lub zwolnionego z obowiązku 

świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy  z 23.05.1991 r. o związkach 

zawodowych 



Zadanie 
Osoba 

odpowiedzialna 
Dokumentacja Termin 

Podstawa prawna 

z komentarzem 

1. Podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

Nauczyciel 

Wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

Po upływie 

okresu 

urlopowania lub 

zwolnienia z 

obowiązku 

świadczenia 

pracy trwającego 

nieprzerwanie co 

najmniej 3 lata i 

po upływie 4 lat 

od dnia nadania 

stopnia 

nauczyciela 

mianowanego 

– art. 9b ust. 2, art. 

9e ust. 3 oraz art. 

9g ust. 5 i 5a KN 

– § 9 ust. 3 pkt 1, 2, 

4 i 7 oraz ust. 4 pkt 

1, 2 i 5 r.a.z.n. 

Nauczyciel 

mianowany 

urlopowany lub 

zwolniony z 

obowiązku 

świadczenia pracy 

na podstawie 

ustawy o 

związkach 

zawodowych, 

posiadający okres 

urlopowania lub 

zwolnienia z 

obowiązku 

świadczenia pracy 

trwający 

nieprzerwanie co 

najmniej 3 lata, 

może złożyć do 

ministra 

właściwego do 

spraw oświaty i 

wychowania 

wniosek o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego o 

awans na stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego po 

upływie 4 lat od 

dnia nadania 

stopnia nauczyciela 

mianowanego. 

We wniosku 

nauczyciel może 



wskazać, aby w 

skład komisji 

kwalifikacyjnej 

wszedł 

przedstawiciel 

wskazanego przez 

niego związku 

zawodowego. 

Do wniosku 

dołącza się: 

1) kopie 

dokumentów 

potwierdzających 

posiadane 

kwalifikacje 

zawodowe oraz 

kopię aktu nadania 

stopnia nauczyciela 

mianowanego, 

poświadczone 

przez pracodawcę 

za zgodność z 

oryginałem; 

2) zaświadczenie 

pracodawcy o 

spełnieniu 

warunków 

dotyczących 

urlopowania lub 

zwolnienia z 

obowiązku 

świadczenia pracy, 

wymaganych do 

złożenia wniosku, 

jeżeli okresów tych 

nie można 

udokumentować na 

podstawie 

świadectw pracy; 

3) opis i analizę 

sposobu realizacji 

dwóch wymagań 

wybranych spośród 



określonych w § 8 

ust. 3 pkt 1–3 

r.a.z.n. i dwóch 

wymagań 

wybranych spośród 

określonych w § 8 

ust. 3 pkt 4 r.a.z.n., 

w szczególności ze 

wskazaniem 

uzyskanych 

efektów dla 

nauczyciela i 

szkoły, 

4) kopię dyplomu 

lub świadectwa 

potwierdzającego 

znajomość języka 

obcego na 

poziomie 

podstawowym, o 

których mowa w 

przepisach w 

sprawie 

szczegółowych 

kwalifikacji 

wymaganych od 

nauczycieli, 

poświadczone 

przez pracodawcę 

za zgodność z 

oryginałem – jeżeli 

nauczyciel 

realizował zadanie, 

o którym mowa w 

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. c 

r.a.z.n.; 

5) sprawozdanie z 

realizacji w okresie 

ostatnich 3 lat 

zadań odpowiednio 

na rzecz oświaty, 

pomocy społecznej 

lub postępowania w 



sprawach 

nieletnich, 

potwierdzone przez 

właściwy organ 

organizacji 

związkowej, w 

której nauczyciel 

pełni funkcję z 

wyboru. 

W przypadku 

nauczyciela, o 

którym mowa w 

art. 9e ust. 5 KN, 

do wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

dołącza się 

odpowiednio 

dokumenty, o 

których mowa w 

ust. 3 pkt 1–4 

r.a.z.n., oraz: 

1) zaświadczenie 

dyrektora szkoły o 

wymiarze 

zatrudnienia 

nauczyciela oraz 

nauczanym przez 

niego przedmiocie 

lub rodzaju 

prowadzonych 

zajęć w okresie 

odbywania stażu; w 

przypadku 

nauczyciela, który 

w okresie 

odbywania stażu 

zmienił miejsce 

zatrudnienia, oraz 

nauczyciela 

zatrudnionego w 

kilku szkołach, w 



każdej w wymiarze 

niższym niż połowa 

obowiązkowego 

wymiaru zajęć, 

łącznie w wymiarze 

co najmniej połowy 

obowiązkowego 

wymiaru zajęć, 

należy dołączyć 

zaświadczenia ze 

wszystkich szkół, w 

których nauczyciel 

był zatrudniony w 

okresie odbywania 

stażu; 

2) kopię 

zatwierdzonego 

planu rozwoju 

zawodowego oraz 

kopię sprawozdania 

z jego realizacji, 

poświadczone 

przez dyrektora 

szkoły za zgodność 

z oryginałem; 

3) sprawozdanie z 

realizacji zadań 

odpowiednio na 

rzecz oświaty, 

pomocy społecznej 

lub postępowania w 

sprawach 

nieletnich, 

potwierdzone przez 

właściwy organ 

organizacji 

związkowej, w 

której nauczyciel 

pełni funkcję z 

wyboru. 

2. Analiza 

formalna 

wniosku o 

Minister 

właściwy do 

Analiza formalna 

wniosku i 

dokumentacji 

Niezwłocznie po 

złożeniu przez 

nauczyciela 

– § 11 ust. 1 i 2 

r.a.z.n. 



podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

i dołączonej do 

niego 

dokumentacji 

spraw oświaty i 

wychowania 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

Po wpłynięciu 

wniosku o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

minister właściwy 

do spraw oświaty i 

wychowania 

obowiązany jest 

przeprowadzić 

analizę formalną 

tego wniosku i 

dołączonej do 

niego 

dokumentacji. 

Jeżeli wniosek lub 

dołączona do niego 

dokumentacja nie 

spełniają wymagań 

formalnych, 

minister właściwy 

do spraw oświaty i 

wychowania 

wskazuje 

szczegółowo 

stwierdzone braki i 

wzywa nauczyciela 

do ich usunięcia w 

terminie 14 dni 

wraz z pouczeniem, 

że nieusunięcie 

tych braków w 

terminie spowoduje 

pozostawienie 

wniosku bez 

rozpoznania. 

Po bezskutecznym 

upływie terminu na 

usunięcie braków 

minister właściwy 

do spraw oświaty i 

wychowania 

pozostawia 

wniosek bez 

Minister 

właściwy do 

spraw oświaty i 

wychowania 

Wezwanie do 

usunięcia braków 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub dołączonej do 

niego 

dokumentacji 

Po dokonaniu 

analizy formalnej 

wniosku i 

dokumentacji 

Nauczyciel 

Pismo w sprawie 

uzupełnienia 

braków wniosku 

o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub dołączonej do 

niego 

dokumentacji 

14 dni od 

otrzymania 

wezwania do 

usunięcia braków 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub dołączonej do 

niego 

dokumentacji 

Minister 

właściwy do 

spraw oświaty i 

wychowania 

Adnotacja w 

aktach sprawy o 

pozostawieniu 

bez rozpoznania 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

Po 

bezskutecznym 

upływie 14 dni 

od otrzymania 

przez nauczyciela 

wezwania do 

usunięcia braków 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

lub załączonej do 

niego 

dokumentacji 



rozpoznania, 

czyniąc o tym 

adnotację w aktach 

sprawy 

3. Powołanie 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Minister 

właściwy do 

spraw oświaty i 

wychowania 

Zarządzenie w 

sprawie 

powołania 

komisji 

kwalifikacyjnej 

dla nauczyciela 

ubiegającego się 

o awans na 

stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Po złożeniu przez 

nauczyciela 

wniosku o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

– art. 9g ust. 5, 5a, 

7 i 7a KN 

– § 10 ust. 5 r.a.z.n. 

Komisję 

kwalifikacyjną dla 

nauczycieli, o 

których mowa w 

art. 9e ust. 3 KN, 

ubiegających się o 

awans na stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego 

powołuje minister 

właściwy do spraw 

oświaty i 

wychowania. 

W skład komisji 

wchodzą: 

1) przedstawiciel 

właściwego 

ministra; 

2) dyrektor szkoły, 

z której nauczyciel 

został urlopowany 

lub zwolniony z 

obowiązku 

świadczenia pracy; 

3) trzej eksperci z 

listy ekspertów 

ustalonej przez 

ministra 

właściwego do 

spraw oświaty i 

wychowania. 

W składzie komisji 

powinien być co 

najmniej jeden 

ekspert pełniący z 



wyboru funkcję 

związkową. 

Na wniosek 

nauczyciela w 

skład komisji 

kwalifikacyjnej 

wchodzi 

przedstawiciel 

wskazanego we 

wniosku związku 

zawodowego. 

Przedstawiciela 

związku 

zawodowego 

wskazuje właściwy 

organ statutowy 

związku. 

4. 

Powiadomienie 

nauczyciela o 

terminie i 

miejscu 

przeprowadzenia 

rozmowy 

Minister 

właściwy do 

spraw oświaty i 

wychowania 

Zawiadomienie o 

terminie i 

miejscu 

przeprowadzenia 

rozmowy 

Co najmniej 7 

dni przed datą 

posiedzenia 

komisji 

kwalifikacyjnej 

– § 11 ust. 3 r.a.z.n. 

Minister właściwy 

do spraw oświaty i 

wychowania 

powiadamia 

nauczyciela, który 

złożył wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego, o 

terminie i miejscu 

przeprowadzenia 

rozmowy na co 

najmniej 7 dni 

przed datą 

posiedzenia 

komisji. 

5. 

Przeprowadzenie 

rozmowy 

Przewodniczący 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Zaświadczenie o 

akceptacji 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Po 

przeprowadzeniu 

rozmowy 

– art. 9g ust. 8a i 

ust. 9 KN 

– § 12 ust. 3 i 4, § 

13 ust. 1–4 i 6, § 14 

ust. 1 oraz § 15 

r.a.z.n. 

Komisja 

kwalifikacyjna 

zapoznaje się ze 

Komisja 

kwalifikacyjna 

Protokół 

przebiegu pracy 

komisji 

kwalifikacyjnej 

Po 

przeprowadzeniu 

rozmowy 



sprawozdaniem z 

ostatnich 3 lat 

pracy oraz 

analizuje dorobek 

zawodowy 

nauczyciela na 

podstawie 

przedłożonej przez 

niego dokumentacji 

i przeprowadzonej 

rozmowy. Do 

rozmowy przepis § 

12 ust. 3 r.a.z.n. 

stosuje się 

odpowiednio. 

Komisja 

kwalifikacyjna 

podejmuje 

rozstrzygnięcia w 

obecności co 

najmniej 2/3 składu 

swoich członków. 

Każdy z członków 

komisji ocenia 

spełnianie przez 

nauczyciela 

wymagań 

niezbędnych do 

uzyskania stopnia 

awansu 

zawodowego w 

skali od 0 do 10 

punktów. Na 

podstawie liczby 

punktów 

przyznanych przez 

poszczególnych 

członków komisji 

oblicza się średnią 

arytmetyczną 

punktów, z tym że 

jeżeli liczba 

członków komisji 



jest większa niż 3, 

odrzuca się jedną 

najwyższą i jedną 

najniższą ocenę 

punktową. 

Nauczyciel uzyskał 

akceptację komisji 

kwalifikacyjnej, 

jeżeli średnia 

arytmetyczna 

punktów wynosi co 

najmniej 7. 

W przypadku 

uzyskania 

akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej 

wydaje się 

nauczycielowi 

zaświadczenie o 

akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej 

(wzór stanowi 

załącznik nr 2 do 

r.a.z.n.). 

Nauczyciel, który 

nie uzyskał 

akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej, 

może ponownie 

złożyć wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

po upływie roku. 

Z przebiegu pracy 

komisji 

kwalifikacyjnej 

sporządza się 

protokół 

zawierający: 

1) datę i miejsce 

posiedzenia 

komisji; 



2) imiona i 

nazwiska członków 

komisji; 

4) informacje o 

przebiegu 

rozmowy, w tym 

pytania zadane 

nauczycielowi 

przez komisję i 

informacje o 

udzielonych 

odpowiedziach; 

5) uzyskane przez 

nauczyciela oceny 

punktowe; 

6) średnią 

arytmetyczną 

punktów, o której 

mowa w § 13 ust. 3 

r.a.z.n.; 

7) uzasadnienie 

rozstrzygnięcia 

komisji; 

8) podpisy 

członków komisji 

uczestniczących w 

jej pracach. 

W sprawach 

dotyczących prac 

komisji 

kwalifikacyjnej 

nieuregulowanych 

w r.a.z.n. decyduje 

komisja w drodze 

głosowania, zwykłą 

większością głosów 

członków obecnych 

na posiedzeniu. 

6. 

Zawiadomienie 

nauczyciela o 

zakończeniu 

postępowania 

Minister 

właściwy do 

spraw oświaty i 

wychowania 

Zawiadomienie o 

zakończeniu 

postępowania w 

sprawie nadania 

stopnia awansu 

Przed wydaniem 

decyzji w 

przedmiocie 

nadania stopnia 

– art. 10 § 1 k.p.a. 

Minister właściwy 

do spraw oświaty i 

wychowania (jako 



zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

awansu 

zawodowego 

organ 

administracyjny) 

obowiązany jest 

zapewnić 

nauczycielowi 

czynny udział w 

każdym stadium 

postępowania, a 

przed wydaniem 

decyzji w 

przedmiocie 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

umożliwić mu 

wypowiedzenie się 

co do zebranych 

dowodów i 

materiałów oraz 

zgłoszonych żądań. 

7. Decyzja w 

sprawie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Minister 

właściwy do 

spraw oświaty i 

wychowania 

Akt nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

Do 31 sierpnia 

danego roku – 

jeżeli nauczyciel 

złożył wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

do 30 czerwca 

danego roku / do 

31 grudnia 

danego roku – 

jeżeli nauczyciel 

złożył wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

do 31 

października 

danego roku 

– art. 9b ust. 1 pkt 

3, ust. 3, 3a, 4 pkt 4 

i ust. 6 KN 

Warunkiem 

nadania 

nauczycielowi 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

jest spełnienie 

wymagań 

kwalifikacyjnych, o 

których mowa w 

art. 9 ust. 1 pkt 1 

oraz art. 9 ust. 2 i 3 

KN, posiadanie 

wymaganego 

okresu urlopowania 

lub zwolnienia z 

obowiązku 

świadczenia pracy 

oraz uzyskanie 

Decyzja o 

odmowie nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 



akceptacji komisji 

kwalifikacyjnej po 

dokonaniu analizy 

dorobku 

zawodowego 

nauczyciela i 

przeprowadzonej 

rozmowie. 

Przy łącznym 

spełnieniu 

wszystkich ww. 

warunków minister 

właściwy do spraw 

oświaty i 

wychowania nadaje 

nauczycielowi 

stopień awansu 

zawodowego w 

drodze decyzji 

administracyjnej 

(akt nadania 

stopnia awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego – 

wzór stanowi 

załącznik nr 7 do 

r.a.z.n.). 

W przypadku 

niespełnienia przez 

nauczyciela 

któregokolwiek z 

ww. warunków 

minister właściwy 

do spraw oświaty i 

wychowania 

odmawia 

nauczycielowi, w 

drodze decyzji 

administracyjnej, 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego. 



Decyzję w sprawie 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

wydaje się do 31 

sierpnia danego 

roku – jeżeli 

nauczyciel złożył 

wniosek o podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

do 30 czerwca 

danego roku albo 

do 31 grudnia 

danego roku – 

jeżeli nauczyciel 

złożył wniosek o 

podjęcie 

postępowania 

kwalifikacyjnego 

do 31 października 

danego roku. 

8. Sporządzenie 

metryki sprawy 

Minister 

właściwy do 

spraw oświaty i 

wychowania 

Metryka sprawy 
W toku 

postępowania 

– art. 66a § 1–3 

k.p.a. 

– r.w.s.p.m. 

– r.r.s.k.o. 

W aktach sprawy 

nadania 

nauczycielowi 

stopnia nauczyciela 

dyplomowanego, 

któremu 

odmówiono 

nadania stopnia 

awansu 

zawodowego, 

zakłada się metrykę 

sprawy w formie 

pisemnej lub 

elektronicznej. W 

jej treści wskazuje 



się wszystkie 

osoby, które 

uczestniczyły w 

podejmowaniu 

czynności w 

postępowaniu 

administracyjnym, 

oraz określa się 

wszystkie 

podejmowane przez 

te osoby czynności 

wraz z 

odpowiednim 

odesłaniem do 

dokumentów 

zachowanych w 

formie pisemnej 

lub elektronicznej 

określających te 

czynności. 

Sporządza się ją 

zgodnie z 

przepisami 

r.w.s.p.m. 

Metryka sprawy, 

wraz z 

dokumentami, do 

których odsyła, 

stanowi 

obowiązkową część 

akt sprawy i jest na 

bieżąco 

aktualizowana. 

9. Wniosek o 

ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy 

Nauczyciel 

Wniosek o 

ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy 

14 dni od dnia 

doręczenia 

decyzji 

nauczycielowi 

– art. 127 § 3 i art. 

129 § 1 i 2 k.p.a. 

Wniosek o 

ponowne 

rozpatrzenie 

sprawy 

zakończonej 

wydaniem decyzji 

w sprawie nadania 

stopnia awansu 



zawodowego 

nauczyciela 

dyplomowanego 

(zarówno nadającej 

stopień, jak i 

odmawiającej 

nadania stopnia) 

wnosi się do 

ministra 

właściwego do 

spraw oświaty w 

terminie 14 dni od 

dnia doręczenia 

decyzji 

nauczycielowi. 

 


