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AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚCI

Jednostka prowadzona przez uczelnie w celu 
lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego 
i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac 
naukowych do gospodarki . Inkubator przedsiębior-
czości wspiera działalność gospodarczą środowiska 
akademickiego lub pracowników uczelni i studentów 
będących przedsiębiorcami .

Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy 
się w formie jednostki ogólnouczelnianej działającej 
na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez → 
senat uczelni, w formie spółki handlowej lub fundacji 
działającej na podstawie odpowiednich dokumentów 
ustrojowych . Dyrektora akademickiego inkubatora 
przedsiębiorczości, działającego w formie ogólno-
uczelnianych jednostek organizacyjnych, powołuje → 
rektor po zasięgnięciu opinii → senatu uczelni, spo-
śród kandydatów przedstawionych przez rady nadzo-
rujące tych jednostek .
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ARKUSZ ORGANIZACYJNY

Arkusz organizacyjny szkoły jest dokumentem, 
w którym → dyrektor określa organizację nauczania, 
wychowania i opieki w danym roku szkolnym . Pod-
stawę prawną opracowania arkusza stanowią prze-
pisy rozp . MEN z 21 .5 .2001 r . w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół (Dz .U . Nr 6, poz . 624 ze zm .) . → Dyrektor szkoły 
zobowiązany jest do opracowania arkusza i przedłoże-
nia go organowi prowadzącemu do 30 kwietnia roku 
szkolnego, poprzedzającego rok szkolny w którym ma 
obowiązywać . Organ prowadzący zatwierdza arkusz 
do 30 maja . Zatwierdzony arkusz organizacyjny stano-
wi dokument i na jego podstawie dyrektor podejmuje 
decyzje dotyczące organizacji pracy szkoły w danym 
roku szkolnym, w tym decyzje kadrowe . Warto za-
uważyć, że w szkołach publicznych prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego tzw . ruch 
służbowy trwa do 31 maja, czyli w skrajnej sytuacji → 
dyrektor szkoły będzie miał na podjęcie decyzji ka-
drowych tylko jeden dzień, dlatego należy wskazać 
pewną niedoskonałość przepisów w tym zakresie . 

Projekt arkusza organizacyjnego powinien być 
zatwierdzony przez → radę pedagogiczną . Zatwier-
dzenie odbywa się w formie uchwały . Powinna ona 
zawierać wpisany numer i datę uchwały → rady pe-
dagogicznej w sprawie przydziału zajęć . 

W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się takie 
dane jak:
1) liczbę etatów pracowników pedagogicznych i nie-

pedagogicznych, w tym liczbę nauczycieli korzy-
stających z urlopów dla poratowania zdrowia, 
oddelegowanych do pracy w związkach zawodo-
wych oraz uzupełniających etaty w szkole i innej 
placówce;

2) liczbę stanowisk kierowniczych;
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3) liczbę godzin prowadzonych przez poszczegól-
nych nauczycieli;

4) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finanso-
wanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący;

5) liczbę uczniów;
6) liczbę oddziałów .

W arkuszu organizacyjnym uwzględnione powin-
ny być również informacje dotyczące:
1) świetlicy, internatu, biblioteki oraz pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej;
2) kwalifikacji oraz wymiaru zatrudnienia bibliote-

karza, wychowawców świetlicy oraz nauczycieli 
realizujących → pomoc psychologiczno-pedago-
giczną;

3) zajęcia dodatkowe realizowane na podstawie 
art . 42 ust . 2 pkt 2 lit . a i b KN (tzw . godziny kar-
ciane) .
W arkuszu wskazuje się również:

1) stanowiska kierownicze w szkole;
2) powierzenie dodatkowych funkcji nauczycielom, 

np . wychowawstwo;
3) staż pracy na stanowisku nauczyciela;
4) kwalifikacje .

Zgodnie z art . 9d ust . 8 KN, → dyrektor szkoły 
corocznie w arkuszu organizacyjnym zobowiązany 
jest podać liczbę nauczycieli, w podziale na → stopnie 
awansu zawodowego, przystępujących do postępo-
wań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku 
szkolnym, którego arkusz dotyczy oraz wskazuje ter-
miny złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie 
wspomnianych postępowań . 

ARKUSZ ORGANIZACYJNY
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ASYSTENT NAUCZYCIELA

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty 
z 24 .4 .2014 r . (Dz .U . z 2014 r ., poz . 642) wprowadziła 
nową instytucję do polskiego systemu oświaty – asy-
stenta nauczyciela . Asystenta nauczyciela można za-
trudnić w szkołach podstawowych, specjalnych, pod-
stawowych integracyjnych .

Do zadań asystenta nauczyciela należy wspieranie 
nauczyciela w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych lub wspieranie wy-
chowawcy świetlicy . Swoje zadania asystent wykonuje 
pod kierunkiem nauczyciela . 

Asystent musi posiadać wykształcenie co najmniej 
na poziomie wymaganym do zajmowania stanowi-
ska nauczyciela w szkole podstawowej oraz posiadać 
przygotowanie pedagogiczne . 

Podstawą zatrudnienia asystenta nie jest → Karta 
Nauczyciela, a Kodeks pracy . 

Asystent nie może wykonywać zadań określonych 
dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu 
pedagogiki specjalnej, którzy są dodatkowo zatrudnie-
ni w celu współorganizowania kształcenia integracyj-
nego oraz współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 
tj . nauczycieli wspomagających . 

Asystenta można również zatrudnić dla osoby, któ-
ra nie jest nauczycielem, ale zatrudniona jest w szko-
le za zgodą → kuratora, posiadającej przygotowanie 
uznane przez → dyrektora szkoły za odpowiednie do 
prowadzenia zajęć . 

Asystent przed nawiązaniem stosunku pracy, tak 
jak nauczyciel, zobowiązany jest przedstawić → dy-
rektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru 
Karnego o niekaralności . 

ASYSTENT NAUCZYCIELA
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Wysokość wynagrodzenia asystenta nauczyciela 
określa umowa o pracę . Nie stosuje się wobec tej grupy 
pracowników oświaty zasad wynagradzania nauczy-
cieli . Jednakże przepisy ustawy ograniczają górną gra-
nicę zarobków asystenta do poziomu wynagrodzenia 
nauczyciela dyplomowanego . Jeżeli chodzi o minimal-
ne wynagrodzenie asystentów, to zgodnie z ogólnymi 
zasadami wynagradzania pracowników, zastosowanie 
będą miały przepisy dotyczące płacy minimalnej .

Asystent nauczyciela nie jest również objęty syste-
mem → awansu zawodowego nauczycieli . 

AUTONOMIA UCZELNI WYŻSZEJ

Zasada autonomii uczelni wyższej wskazana zo-
stała w art . 4 PrSzkolWyż . Uczelnie wyższe posiadają 
autonomię we wszystkich obszarach swojej działalno-
ści . Idea niezależności uczelni ma swoje korzenie jesz-
cze w średniowieczu, kiedy to powstawały pierwsze 
uniwersytety . Autonomię szkół wyższych gwarantuje 
Konstytucja RP w art . 70 ust . 5, stanowiąc, że szkołom 
wyższym zapewnia się autonomię na zasadach okre-
ślonych w ustawie . 

Autonomia polega głównie na niezależności w two-
rzeniu programów nauczania, zakazie wkraczania 
służb państwowych na teren uczelni, kształceniu na 
określonych kierunkach, jak też wyboru władz uczelni . 

W sprawie autonomii uczelni wypowiedział 
się Trybunał Konstytucyjny w wyr . z 8 .11 .2000 r . 
(SK 18/99, OTK 2000, Nr 7, poz . 258), zgodnie z któ-
rym przez autonomię szkół wyższych należy rozumieć 
konstytucyjnie chronioną sferę prowadzenia badań 
naukowych i działalności dydaktycznej, w ramach 
obowiązującego porządku prawnego . 

Ustawa zasadnicza zakłada istnienie aktów we-
wnętrznych uczelni oraz prawo regulowania za ich 
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pomocą praw i obowiązków studentów . Prawa takie 
przysługują wszystkim uczelniom, aby mogły one 
realizować cel publiczny, jakim jest kształcenie stu-
dentów oraz prowadzenie badań naukowych lub 
działalności artystycznej . Ustawy, które regulują za-
sady działania publicznych szkół wyższych nie mogą 
łamać istoty autonomii szkół wyższych, zupełnie i wy-
czerpująco regulując wszystkie sprawy, które określają 
pozycję studenta w państwowej szkole wyższej (por . 
A. Balicki, [w:] M. Pyter (red .), Prawo o szkolnictwie 
wyższym . Komentarz, Warszawa 2012, s . 37–38) . 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

W 2000 r . wprowadzono nowy system awansu 
zawodowego nauczycieli . Najpoważniejsza zmiana 
dotyczyła rozdzielenia stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela od podstawy zatrudnienia . Akt nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela stanowi 
rodzaj certyfikatu zawodowego . Ma on formę decy-
zji administracyjnej i obecnie nadawany jest na stałe . 
Regulacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieli 
określa Rozdział 3a Karty Nauczyciela oraz akty wy-
konawcze wydane na podstawie przepisów przywo-
łanej ustawy . Jak wskazano w wyr . WSA w Warsza-
wie z 16 .2 .2010 r . (II SA/Wa 1730/09, Legalis), zakres 
podmiotowy Karty Nauczyciela dotyczy nauczycieli, 
wychowawców i innych pracowników pedagogicz-
nych, którzy są czynni zawodowo . Jest to najdalej 
idąca przesłanka, której spełnienie umożliwia ubie-
ganie się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego . 
Okoliczność braku spełnienia przesłanki bycia czyn-
nym zawodowo nauczycielem eliminuje kandydata do 
awansu zawodowego z możliwości jego otrzymania 
i jest to niezależne od tego, czy spełnia inne szczegóło-
we kryteria umożliwiające otrzymanie awansu . Ocena 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
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spełnienia przez nauczyciela ubiegającego się o awans 
zawodowy wymagań kwalifikacyjnych powinna być 
dokonana na dzień złożenia przez niego wniosku, 
a nie na dzień rozpoczęcia stażu (wyr . WSA we Wro-
cławiu z 5 .2 .2008 r ., IV SA/Wr 629/07, Legalis) .

Konsekwencją faktu, że stopnie awansu zawo-
dowego nauczycieli nadawane są w drodze decyzji 
administracyjnych jest to, że procedura nadania tego 
stopnia regulowana jest przepisami Kodeksu postępo-
wania administracyjnego . Przepisy KPA przewidują 
w sytuacjach określonych w art . 156 § 1 możliwość 
stwierdzenia nieważności wydanej decyzji administra-
cyjnej . Ma to miejsce, gdy decyzja:
1) wydana została z naruszeniem przepisów o wła-

ściwości;
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażą-

cym naruszeniem prawa;
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej 

inną decyzją ostateczną;
4) została skierowana do osoby niebędącej stroną 

w sprawie;
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewy-

konalność ma charakter trwały;
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony 

karą;
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy 

prawa .
Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyny 

wymienionej jako pierwsza, trzecia, czwarta i siódma, 
jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 
10 lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne 
skutki prawne . Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Bydgoszczy w wyr . z 24 .7 .2013 r . (II SA/Bd 555/13, 
Legalis) orzekł, że stwierdzenie nieważności aktu na-
dania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na 
podstawie przesłanki rażącego naruszenia prawa musi 
być wyważone, a także uwzględniać długość okresu, 
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jaki upłynął od wydania aktu . Nie każde naruszenie 
prawa może być kwalifikowane jako naruszenie rażą-
ce, nawet oczywistość naruszenia przepisu nie musi 
pociągać za sobą obligatoryjnego nakazu stwierdze-
nia nieważności decyzji . W opinii wskazanego sądu 
ocena stopnia tego naruszenia powinna być dokonana 
również w kontekście okresu, jaki upłynął od dnia na-
dania stopnia awansu zawodowego do dnia wydania 
decyzji ostatecznej stwierdzającej jej nieważność . Na 
konieczność ostrożności przy stwierdzeniu nieważ-
ności decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowe-
go nauczycieli zwrócił uwagę również NSA w wyr . 
z 10 .7 .2009 r . (I OSK 1283/08, Legalis) . Naczelny Sąd 
Administracyjny orzekł, że akt nadania stopnia awan-
su zawodowego nauczyciela jest rodzajem certyfikatu 
zawodowego, potwierdzającego określone uprawnie-
nia w tym zakresie, pochodzącego od władzy publicz-
nej i skutkującego wobec wszystkich pracodawców 
– obecnych i przyszłych . Mając na względzie skutki 
prawne i społeczne tego aktu, stwierdzenie nieważ-
ności i eliminowanie go z obrotu prawnego w opar-
ciu o ocenną przesłankę rażącego naruszenia prawa 
wskazaną w art . 156 § 1 pkt 2 KPA musi być bardzo 
wyważone, przez szczegółową analizę wszystkich 
okoliczności rozpatrywanego przypadku, z uwzględ-
nieniem również długości okresu, jaki upłynął od 
wydania aktu nadania . W ramach tej oceny, w sytu-
acji gdy osoba zatrudniona na stanowisku psychologa 
szkolnego stara się o awans zawiązany z posiadanymi 
kwalifikacjami pedagoga szkolnego, konieczne jest 
również porównanie zakresów obowiązków pedago-
ga szkolnego i psychologa szkolnego, na ile wzajem-
nie się uzupełniają i zazębiają . Nie bez znaczenia jest 
również kwestia praktyki szkolnej w tym zakresie – jak 
częste były w danym okresie przypadki przydzielania 
jednego etatu na te dwa stanowiska i czy tak właśnie 
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było w szkole, w której pracowała osoba ubiegająca się 
o awans . 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyr . z 7 .3 .2012 r . 
(I OSK 1337/11, Legalis) orzekł, że o stopień awansu 
zawodowego może ubiegać się nauczyciel zatrudnio-
ny, tj . pozostający w stosunku pracy na stanowisku 
nauczyciela . Należy więc przyjąć, że w przypadku 
rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem nie moż-
na mu nadać, ani kontynuować procedury nadania 
awansu zawodowego .

Przepis art . 9a KN wprowadził 4 stopnie awansu 
zawodowego nauczycieli: stażysta, nauczyciel kon-
traktowy, mianowany, dyplomowany . Ponadto wpro-
wadzony został również tytuł honorowy profesora 
oświaty . 

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stop-
nia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań 
kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozy-
tywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz:
1) w przypadku nauczyciela stażysty – uzyskanie ak-

ceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzo-
nej rozmowie;

2) w przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie 
egzaminu przed komisją egzaminacyjną;

3) w przypadku nauczyciela mianowanego – uzyska-
nie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu 
analizy dorobku zawodowego nauczyciela i roz-
mowie kwalifikacyjnej .
Naczelny Sąd Administracyjny w wyr . z 31 .3 .2011 r . 

(I OSK 789/10, Legalis) wskazał, że organ podejmują-
cy decyzję w przedmiocie nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela jest uprawniony jedynie do 
zbadania trybu działania komisji kwalifikacyjnej pod 
względem zgodności z przepisami . W razie stwier-
dzenia braku naruszeń rozstrzygnięcie komisji kwali-
fikacyjnej jest wiążące . Brak jest podstaw do wysnucia 
wniosku, by w decyzji odmawiającej nadania stopnia 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
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awansu zawodowego organ decyzyjny zobowiązany 
był powtórnie dokonywać oceny dorobku zawodo-
wego nauczyciela i to w zakresie objętym postępowa-
niem przed komisją kwalifikacyjną . Natomiast w wyr . 
z 3 .4 .2009 r . (I OSK 594/08, Legalis) NSA wskazał, 
że sąd administracyjny nie jest właściwy do oceny me-
rytorycznej pracy komisji kwalifikacyjnej nauczyciela 
na dany stopień awansu zawodowego . Sąd nie ma 
uprawnienia, aby w ramach oceny zaskarżonej decyzji 
pod względem jej zgodności z prawem wypowiadać 
się również i co do tej kwestii, nie posiada również 
w tym zakresie niezbędnej wiedzy merytorycznej . 
Kontrola sądu może więc sprowadzać się jedynie do 
oceny prac komisji pod względem zgodności z przepi-
sami, które regulują przebieg pracy tejże komisji . 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 
w wyr . z 25 .3 .2010 r . (III SA/Gd 24/10, Legalis) wska-
zał, że decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela musi być stronie doręczona, a nie jedynie 
ogłoszona ustnie, i od tego momentu rozpoczyna się jej 
byt prawny . Natomiast w wyroku WSA w Warszawie 
z 11 .8 .2009 r . (II SA/Wa 588/09, Legalis) sąd wskazał, 
że komisja kwalifikacyjna nie jest organem admini-
stracji . Jako ciało opiniodawcze wyraża jedynie swoje 
zdanie w kwestii awansu zawodowego nauczyciela, 
to zaś jako jeden z warunków, wpływa na decyzję 
w przedmiocie awansu zawodowego nauczyciela 
dyplomowanego . Prace komisji nie podlegają zatem 
procedurze administracyjnej .

Stopień awansu zawodowego nauczycielowi nadaje:
1) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kon-

traktowego – → dyrektor szkoły;
2) nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela 

mianowanego – organ prowadzący szkołę;
3) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela 

dyplomowanego – organ sprawujący → nadzór 
pedagogiczny;

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
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4) nauczycielom zatrudnionym w urzędach organów 
administracji rządowej, kuratoriach oświaty, spe-
cjalistycznej jednostce nadzoru, Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzami-
nacyjnych, organach sprawujących → nadzór peda-
gogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami 
dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-
-konsultacynymi oraz szkołami przy zakładach kar-
nych oraz nauczycielom zwolnionym z obowiązku 
świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy 
o związkach zawodowych – właściwy minister . 
W postępowaniu awansowym organami wyższego 

stopnia są w stosunku do → dyrektora szkoły – organ 
prowadzący szkołę, w stosunku do organu prowadzą-
cego szkołę – organ sprawujący → nadzór pedago-
giczny, w stosunku do organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny – właściwy minister . 

Jednym z wymogów uzyskania kolejnego stopnia 
awansu zawodowego przez nauczycieli jest odbycie 
stażu . Jego długość wynosi:
1) w przypadku nauczyciela kontraktowego – 9 mie-

sięcy;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczy-

ciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy . 
Przepisy przewidują możliwość skrócenia stażu . 

Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany 
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora 
może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awan-
su zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok 
i 9 miesięcy . → Dyrektor szkoły może nauczycielowi 
kontraktowemu, który uzyskał awans na stopień na-
uczyciela kontraktowego jako nauczyciel akademicki 
legitymujący się co najmniej 3-letnim stażem pracy 
w szkole wyższej lub osoba posiadająca co najmniej 
5-letni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy, 
skrócić staż na stopień nauczyciela mianowanego do 
roku i 9 miesięcy . 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
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W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan 
rozwoju zawodowego . Nauczycielowi stażyście i na-
uczycielowi kontraktowemu → dyrektor szkoły przy-
dziela opiekuna stażu . Plan rozwoju zawodowego 
musi zostać zatwierdzony przez → dyrektora szkoły . 
Jak wskazał w wyr . z 12 .11 .2007 r . WSA w Warszawie 
(II SA/Wa 1265/07, Legalis), nawet jeżeli nauczyciel 
zainicjował rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela 
mianowanego, a plan rozwoju zawodowego nie został 
zatwierdzony przez → dyrektora szkoły, to wszelkie 
podejmowane w tym zakresie czynności są bezsku-
teczne . Nauczyciel stażysta zobowiązany jest do przed-
łożenia dyrektorowi szkoły projektu planu rozwoju 
zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia 
zajęć . Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel miano-
wany załączają projekty planu rozwoju zawodowego 
do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do → 
dyrektora szkoły . Dyrektor szkoły zatwierdza projekt 
planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia 
rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do po-
prawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu 
niezbędnych zmian . W takim przypadku nauczyciel 
jest zobowiązany niezwłocznie poprawić projekt pla-
nu rozwoju zawodowego i ponownie przedłożyć go 
dyrektorowi do zatwierdzenia . 

Po zakończeniu stażu nauczyciel składa → dyrek-
torowi szkoły sprawozdanie z jego realizacji . 

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres 
stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od 
dnia złożenia sprawozdania z uwzględnieniem stop-
nia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, 
→ dyrektor szkoły:
1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela 

kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem 
oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po za-
sięgnięciu opinii → rady rodziców;
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2) w przypadku nauczyciela mianowanego – po za-
sięgnięciu opinii → rady rodziców . Rada rodziców 
swoją opinię powinna przedstawić w ciągu 14 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o dokony-
wanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela . 
Brak przedstawienia takiej opinii nie hamuje po-
stępowania . Jak orzekł WSA w Poznaniu w wyr . 
z 20 .5 .2010 r . (IV SA/Po 985/09, Legalis), opinia → 
rady rodziców nie ma charakteru decyzji, o której 
mowa w art . 106 KPA, zgodnie z którym, jeżeli 
przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia 
stanowiska przez inny organ, wyrażenia opinii lub 
zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie, 
decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten 
organ . Taka opinia nie ma charakteru wiążącego . 
Natomiast organ, przed wydaniem decyzji, ma 
bezwzględny obowiązek wystąpienia o taką opinię . 
Opiekun stażu przedstawia → dyrektorowi szkoły 

projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela pod-
opiecznego za okres stażu w terminie 14 dni od dnia 
zakończenia stażu przez nauczyciela . 

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres 
stażu jest dwustopniowa – pozytywna lub negatywna . 
Ocena powinna być sporządzona na piśmie i zawierać 
uzasadnienie i pouczenie o możliwości odwołania od 
niej . Nauczycielowi przysługuje prawo odwołania się 
od niej do organu sprawującego → nadzór pedago-
giczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania . Or-
gan ten rozpatruje wspomniane odwołanie w terminie 
21 dni i jego rozstrzygnięcie jest ostateczne . W sytuacji 
gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczy-
ciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może 
być dokonana po odbyciu, na wniosek → nauczyciela 
i za zgodą → dyrektora szkoły, jednego dodatkowe-
go stażu w wymiarze 9 miesięcy . Jak wskazał WSA 
w Warszawie w wyr . z 21 .6 .2007 r . (II SA/Wa 272/07, 
Legalis), ocena dorobku zawodowego nauczyciela nie 
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jest dokonywana w ramach postępowania administra-
cyjnego i nie przybiera procesowej formy decyzji . Nato-
miast w wyr . z 1 .7 .2003 r . (II SA 3197/02, Legalis) NSA 
wskazał, że ocena dydaktycznych i metodologicznych 
umiejętności nauczyciela dokonywana przez szkołę 
jest działaniem w ramach obowiązującego prawa i nie 
może stanowić podstawy zasądzenia odszkodowania 
z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracownika .

Staż na kolejny stopień awansu zawodowego na-
uczyciel rozpoczyna z początkiem roku szkolnego, nie 
później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczę-
cia zajęć . Staż rozpoczyna się na wniosek nauczyciela 
skierowany do → dyrektora szkoły . Z wnioskiem nie 
musi występować nauczyciel stażysta . Przepisy prze-
widują przerwy pomiędzy zakończeniem jednego sta-
żu a rozpoczęciem drugiego . Nauczyciel kontraktowy 
może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowa-
nego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, 
a nauczyciel mianowany po przepracowaniu w szkole 
co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stop-
nia awansu zawodowego . W przypadku nieobecności 
nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności 
do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku 
świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypo-
czynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, 
staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecno-
ści . W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 
rok nauczyciel musi odbyć staż w pełnym wymiarze . 
Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy muszą 
złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyj-
nego i egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej 
oceny dorobku zawodowego za okres stażu . Natomiast 
nauczyciel mianowany może złożyć taki wniosek 
w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny 
dorobku zawodowego za okres stażu . W przypadku 
niedotrzymania wskazanych terminów nauczyciele 
ci muszą odbyć ponownie staż w pełnym wymiarze . 
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