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WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO  
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO  

I. Podstawa Prawna 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), 
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 
ze zm.), 
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2200). 
 

II. Wymagane wnioski 
- formularz wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na 
stopień nauczyciela mianowanego 
 

III. Wymagane załączniki 
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe 
poświadczone przez dyrektora za zgodność z oryginałem, 
- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, 
poświadczona przez dyrektora za zgodność z oryginałem, 
- zaświadczenie dyrektora 
- kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez 
dyrektora za zgodność z oryginałem, 
- kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczona przez dyrektora za 
zgodność z oryginałem, 

IV. Dokumenty do wglądu 
brak 
 

V. Opłaty  
brak 
 

VI. Termin załatwienia sprawy 
- złożenie wniosku do dnia 30 czerwca danego roku - wydanie decyzji o nadaniu lub 
odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 sierpnia danego roku, 
- złożenie wniosku do dnia 31 października danego roku - wydanie decyzji o nadaniu 
lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia danego roku.  
 

VII. Miejsce załatwienia sprawy 
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
Wydział Oświaty,  
Nr pokoju 3 
Nr telefonu (22) 733 72 43 
Godziny pracy: poniedziałek 9:00 - 17:00, wtorek - piątek 8:00 - 16:00 
 

https://bip.pwz.pl/plik,10759,wniosek-nauczyciela-kontraktowego-o-podjecie-postepowania-egzaminacyjnego-na-stopien-nauczyciela-mianowanego.doc
https://bip.pwz.pl/plik,10759,wniosek-nauczyciela-kontraktowego-o-podjecie-postepowania-egzaminacyjnego-na-stopien-nauczyciela-mianowanego.doc
file:///C:/Users/atymoftyjewicz/Desktop/AppData/Local/2017/Zaswiadczenie_dyrektora_szkoly_placowki.docx


VIII. Tryb odwoławczy 
Odwołanie wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty (00-024 Warszawa, 
Al. Jerozolimskie 32), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

IX. Uwagi 
brak 
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