
System awansu zawodowego nauczycieli 

Najwyższa Izba Kontroli 
Warszawa, wrzesień 2018 r. 

Lata szkolne 2015/2016–2017/2018 

Źródło: Adobe Stock 



 

 Krytyka awansu zawodowego nauczycieli koncentruje się na braku 
istotnego związku pomiędzy stopniami awansu zawodowego 
a podniesieniem jakości pracy nauczycieli i wynikami pracy Szkoły. 

 Brak motywacji rozwojowych po uzyskaniu przez nauczyciela stopnia 
nauczyciela dyplomowanego (ok. 54% ogółu nauczycieli w Polsce 
osiągnęło ten stopień)  

 Ryzyko niezharmonizowania rozwoju zawodowego nauczycieli 
z potrzebami Szkoły. 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



Czy system awansu zawodowego nauczycieli wpływa na jakość procesu 
nauczania i dalszy rozwój zawodowy nauczycieli? 
 
 Czy postępowania w sprawie nadawania nauczycielom stopni awansu 

zawodowego prowadzono rzetelnie? 

 Czy awans zawodowy nauczycieli Szkoły na wyższy stopnień skutkuje 
pozytywną zmianą w Jej działalności dydaktyczno-wychowawczo- 
-opiekuńczej? 

 Czy Szkoły i placówki oświatowe wprowadzają mechanizmy 
motywujące nauczycieli dyplomowanych do dalszego rozwoju 
zawodowego? 

Co kontrolowaliśmy? 02 



 
 Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Centrum Edukacji Artystycznej 

 5 Kuratorów  Oświaty 

 10 jednostek samorządu terytorialnego 

 24 Szkoły publiczne 

 

W 7 jednostkach samorządu terytorialnego zasięgnięto informacji 
dotyczących wypłaty gratyfikacji pieniężnej dla profesorów oświaty. 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 



Stwierdzony stan  – nauczyciele w liczbach 04 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli 

 W latach 2015/2016-2017/2018 nauczyciele mianowani i dyplomowani 
stanowili w kraju ok.  ¾ ogółu nauczycieli. 

 W kontrolowanym okresie zaobserwowano również wzrost liczby 
nauczycieli kontraktowych i stażystów oraz spadek liczby nauczycieli 
mianowanych. 

 

 



Postępowania egzaminacyjne i kwalifikacyjne w sprawie nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego 
prowadzono nie w pełni rzetelnie: 

– Nie zapewniono w składzie komisji eksperta nauczającego tego 
samego przedmiotu lub prowadzącego ten sam rodzaj zajęć  
co nauczyciel ubiegający się o awans (18% badanych spraw); 

– Niewłaściwie dokumentowano przebieg prac komisji (40,2% 
badanych spraw). 

Stwierdzony stan – postępowania w sprawie nadawania 
nauczycielom stopni awansu zawodowego 05 



Stwierdzony stan – aktywność nauczycieli  
przed i po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego 06 

 Działania służące podnoszeniu kompetencji zawodowych podejmowane w czasie stażu na stopień 
nauczyciela mianowanego były kontynuowane w pierwszych dwóch latach szkolnych po uzyskaniu stopnia 
awansu, chociaż poziom aktywności zmieniał się.  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – aktywność nauczycieli  
przed i po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego 07 

 Działania służące uzyskiwaniu pozytywnych efektów pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, 
doskonaleniu pracy własnej oraz podniesieniu jakości pracy szkoły  podejmowane  w czasie stażu  
na stopień nauczyciela dyplomowanego były kontynuowane w pierwszych dwóch latach szkolnych  
po uzyskaniu stopnia awansu, chociaż poziom aktywności zmieniał się.  

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – skuteczność nauczycieli  
w uzyskiwaniu awansu 08 

 Uzyskanie statusu nauczyciela kontraktowego, mianowanego i  dyplomowanego było powszechne. 

 Prawie wszyscy nauczyciele przystępujący w kontrolowanym okresie do postępowania na wyższy stopień 
awansu zawodowego uzyskiwało ten stopień. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan –  zmiany w systemie awansu  
od 1 września 2018 r. 09 

Źródło: Opracowanie własne NIK 
na podstawie wyników kontroli. 



 
Od 1 września 2018 r. nastąpi: 

 odejście od dotychczasowej oceny dorobku zawodowego nauczyciela  
za okres stażu na rzecz obligatoryjnej oceny jego pracy sporządzanej 
przez dyrektora po zakończenie stażu, z uzależnieniem możliwości 
przystąpienia do postępowania na dany stopień awansu od oceny  
co najmniej dobrej; 

 podwyższenie rangi postępowania na stopień nauczyciela 
kontraktowego poprzez zastąpienie dotychczasowego postępowania 
kwalifikacyjnego postępowaniem egzaminacyjnym oraz włączenie  
do składu powoływanej w szkole komisji egzaminacyjnej  
– niewystępujących w dotychczasowej komisji kwalifikacyjnej  
– przedstawicieli organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny i eksperta z listy prowadzonej przez Ministra Edukacji 
Narodowej. 

Stwierdzony stan – zmiany w systemie awansu nauczycieli  
od 1 września 2018 r. cd. 
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Stwierdzony stan – wspieranie rozwoju zawodowego 
nauczycieli 11 

 Organy prowadzące szkoły zapewniały środki na wspieranie rozwoju 
zawodowego nauczycieli. 

 W kontrolowanych szkołach funkcjonowały mechanizmy motywujące 
nauczycieli do dalszego rozwoju zawodowego, głównie o charakterze 
finansowym:  

– dodatek motywacyjnego i nagród dyrektora szkoły, 

– nominowania nauczycieli do nagród przyznawanych przez organy 
prowadzące i organy nadzoru pedagogicznego. 

 



Ocena ogólna 12 

W latach 2015-2017 system awansu zawodowego nauczycieli 
korzystnie wpływał na jakość procesu nauczania i rozwój zawodowy 
nauczycieli, w szczególności przekładał się na poprawę jakości ich 
pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. NIK pozytywnie 
ocenia zaangażowanie nauczycieli w trakcie stażu poprzedzającego 
awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
i dyplomowanego. Jednakże po uzyskaniu awansu część aktywności 
nauczycieli zmniejszała się. 
NIK zwraca uwagę, że podobnie jak w przypadku awansu 
zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, uzyskanie 
statusu nauczyciela mianowanego i dyplomowego było powszechne, 
co oznaczało, że prawie wszyscy kandydaci uzyskiwali określony 
stopień awansu. W kontrolowanych jednostkach, stopnie nauczyciela 
mianowanego i dyplomowanego uzyskało 99,5% nauczycieli 
przystępujących do postępowań. Nauczyciele ze stopniem 
nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego stanowili 
łącznie ok. ¾ ogółu nauczycieli w kraju. 
 



Ocena ogólna cd. 13 

Organy prowadzące szkoły zapewniały środki na finansowanie 
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
Postępowania egzaminacyjne i kwalifikacyjne w sprawie nadania 
stopnia awansu nauczyciela mianowanego i nauczyciela 
dyplomowanego prowadzono nie w pełni rzetelnie. 
W ocenie NIK, prawidłowy dobór ekspertów przez organy powołujące 
komisje był utrudniony ze względu na niewłaściwe prowadzenie przez 
Ministra Edukacji Narodowej listy ekspertów, na której nie 
wyodrębniano informacji o stanowiskach zajmowanych przez 
ekspertów w ostatnich pięciu latach oraz obecnie zajmowanym 
stanowisku. 
NIK pozytywnie ocenia prowadzone przez Ministra Edukacji Narodowej 
w latach 2015-2017 działania monitorujące funkcjonowanie systemu 
oraz zainicjowane, m.in. w wyniku kontroli NIK Przygotowanie  
do wykonywania zawodu nauczyciela, działania legislacyjne, które 
doprowadziły do zmiany uregulowań prawnych w zakresie 
funkcjonowania systemu awansu zawodowego od 1 września 2018 r. 



 Rozważenie wprowadzenia mechanizmu wpływającego na zwiększenie 
aktywności nauczycieli po uzyskaniu awansu zawodowego. 

 Wyodrębnienie na liście ekspertów wchodzących w skład komisji 
egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się 
o awans zawodowy, informacji o zajmowanym obecnie stanowisku 
przez poszczególnych ekspertów. 

 Wprowadzenie, poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie awansu 
nauczycieli, obowiązku zapewnienia przez organ powołujący komisje 
egzaminacyjne i kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się 
o awans zawodowy protokolanta spoza składu komisji, 
odpowiedzialnego za prawidłowe sporządzenie protokołu z przebiegu 
pracy komisji. 

14 Wnioski – Minister Edukacji Narodowej 



 
 Zwiększenie nadzoru na działaniami organów powołujących komisje 

egzaminacyjne i kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się 
o stopnie awansu zawodowego i powoływanych przez nie komisji  
– sprawowanego na podstawie art. 9h ustawy Karta Nauczyciela  
– w celu zapewnienia zgodnego z prawem doboru ekspertów do tych 
komisji oraz właściwego dokumentowania przebiegu ich pracy. 

 

15 Wnioski – organy nadzoru nad postępowaniem w sprawie 
nadania nauczycielom kolejnego stopnia awansu zawodowego 



W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK Minister Edukacji 
Narodowej  poinformował m.in. o : 

– podjęciu działań legislacyjnych w celu zapewnienia udziału  
w pracach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych właściwych 
ekspertów; 

– dołożeniu starań, aby rozpatrywanie odbywało się zgodnie  
z przepisami procedury administracyjnej. 

 
Z odpowiedzi pozostałych kierowników kontrolowanych jednostek  
na wystąpienia pokontrolne wynika, że zrealizowano lub podjęto 
realizację wszystkich wniosków pokontrolnych. 

 

16 Działania jednostek kontrolowanych po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego 
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