
ZARZĄDZENIE  Nr 40  

Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie zasad powoływania i trybu pracy komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego 

 
  
Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) i § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego 
Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 
17 stycznia 2012 r. zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1. 

 
1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela 

dyplomowanego, zwaną dalej Komisją, w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
powołuje aktem powołania imiennie upoważniony przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego, dyrektor delegatury lub 
inny imiennie upoważniony pracownik Kuratorium. 
 

2. Przewodniczącym Komisji w Kuratorium Oświaty w Warszawie jest pracownik właściwego 
wydziału sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, delegowany 
przez dyrektora wydziału na wniosek dyrektora Wydziału Strategii i Nadzoru 
Pedagogicznego. 

 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego 

przekazuje dyrektorowi właściwego wydziału sprawującego nadzór pedagogiczny nad 
szkołami i placówkami w terminie do 21 dni poprzedzających datę posiedzenia Komisji. 

 
4. Imię i nazwisko delegowanego pracownika dyrektor właściwego wydziału sprawującego 

nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami przekazuje na piśmie dyrektorowi 
Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego w terminie do 7 dni od daty otrzymania 
wniosku. 

 
5. W przypadku, gdy delegowany pracownik z uzasadnionych powodów nie może pełnić 

funkcji przewodniczącego Komisji, dyrektor właściwego wydziału sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad szkołami i placówkami deleguje innego pracownika w celu 
zapewnienia pracy Komisji. 

 
6. Przewodniczącym Komisji w delegaturze jest pracownik delegowany przez dyrektora 

delegatury. 
 

7. Kopie aktów powołania oraz dokument zawierający pełny skład Komisji załącza się  
do akt sprawy. 

 
§ 2. 

 
Pracownik powołujący Komisję przekazuje na piśmie przewodniczącemu Komisji pełny skład 
Komisji najpóźniej przed rozpoczęciem jej posiedzenia. 
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§ 3. 
 
Posiedzenie Komisji odbywa się w dacie i w miejscu wskazanym w aktach powołania 
członków i przewodniczącego Komisji. 

 
§ 4. 

 
Przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji przewodniczący Komisji jest obowiązany sprawdzić 
tożsamość członków Komisji oraz ich umocowanie. 

 
§ 5. 

 
Upoważnienia delegowanych członków Komisji stanowią załącznik do protokołu z przebiegu 
jej prac. 

 
§ 6. 

 
Komisja prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na podstawie przepisów ustawy – Karta 
Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 
2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, 
poz. 2593). 

 
§ 7. 

 
1. Obsługę administracyjno-biurową pracy Komisji zapewnia odpowiednio dyrektor 

Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego i dyrektor delegatury. 
 

2. Pomieszczenie dla pracy Komisji w Kuratorium Oświaty w Warszawie zapewnia dyrektor 
Wydziału Administracyjnego na wniosek dyrektora Wydziału Strategii i Nadzoru 
Pedagogicznego złożony w terminie do 21 dni przed ustaloną datą posiedzenia Komisji.  

 
3. Pomieszczenie dla pracy Komisji w delegaturze zapewnia dyrektor delegatury.  

 
§ 8. 

 
1. Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego prowadzi rejestr powołanych komisji 

 kwalifikacyjnych. 
 

2. W delegaturach rejestr powołanych komisji kwalifikacyjnych prowadzi pracownik 
wyznaczony przez dyrektora delegatury. 

 
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 i 2 zawiera:  

 
1)  znak sprawy; 

  
2)  imię i nazwisko nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego; 

 
3)  datę posiedzenia komisji; 

 
4)  kopię pisma określającego pełny skład komisji kwalifikacyjnej, przekazanego 

przewodniczącemu komisji. 
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§ 9. 
 

Traci moc zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 stycznia 2007 r.  
w sprawie zasad powoływania i trybu pracy komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego ze zmianami wprowadzonymi 
zarządzeniem Nr 72 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2010 r.  
 

§ 10. 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Katarzynie Góralskiej Mazowieckiemu 
Wicekuratorowi Oświaty oraz dyrektorom delegatur. 

 
§ 11. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 
                                                                                         Mazowiecki Kurator Oświaty  
                                                                                                                   /-/  
                                                                                                                      Karol Semik 


