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Ważne! 

W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przez komisję kwalifikacyjną przepisów prawa dyrektor 

powinien pamiętać, że nadzór nad czynnościami organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz 

powołanej przez niego komisji kwalifikacyjnej sprawuje właściwy minister. Czynności podjęte w tym 

zakresie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub komisję z naruszeniem przepisów prawa 

są nieważne, co powinien stwierdzić właściwy minister w drodze decyzji administracyjnej. 

6. Wydanie decyzji w sprawie awansu zawodowego 

Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest ostatnim warunkiem, jaki musi spełnić nauczyciel 

mianowany pełniący funkcję dyrektora, w celu otrzymania kolejnego stopnia awansu zawodowego. 

Zgodnie z art. 9b ust. 4 KN nauczycielom spełniającym wszystkie wymagane warunki stopień awansu 

zawodowego nauczyciela dyplomowanego, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Przy jej wydawaniu znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w tym 

odnoszące się do składników decyzji oraz zasad jej wydawania i odwoływania się od niej. Zgodnie 

z art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja administracyjna powinna zawierać: 

1) oznaczenie organu administracji publicznej, 

2) datę wydania, 

3) oznaczenie strony lub stron, 

4) powołanie podstawy prawnej, 

5) rozstrzygnięcie, 

6) uzasadnienie faktyczne i prawne, 

7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania 

i skutkach zrzeczenia się odwołania, 

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu 

upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu 

elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny, 

9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu 

powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie 

o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty 

od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo 

podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości 

ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.  

Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja. Tak jest 

również w przypadku aktu nadania stopnia awansu zawodowego, który zgodnie z art. 9b ust. 5 KN 

powinien dodatkowo zawierać: 

1) nazwę komisji kwalifikacyjnej,  

2) numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji,  

3) stopień awansu zawodowego, a także  

4) informację o poziomie wykształcenia nauczyciela.  


