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AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI 
Zarząd Województwa Łódzkiego powołuje komisje egzaminacyjne w sprawie nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego. 
 

 

 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z odpowiednią dokumentacją wymienioną w § 9 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393). 
 
MIEJSCE SKŁADANIA: 
Osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, XIII piętro, pokój 1302. 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Zgodnie z zapisami art. 9b ust. 3 i ust. 3a Karty Nauczyciela dla nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie 
postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku organ prowadzący powinien wydać decyzje 
o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, 
natomiast dla nauczycieli, którzy złożyli wnioski do dnia 31 października danego roku – w terminie do dnia 31 
grudnia tego samego roku. 
 
SPOSÓB ODWOŁANIA: 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej (dla nauczycieli zakładów kształcenia 
nauczycieli) lub Łódzkiego Kuratora Oświaty (dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych) w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji. 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 9b ust. 4 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 
ze zm). 
 
UWAGA: Zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego  
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), nauczyciel ubiegający się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego może zamiast oryginału dokumentu złożyć jego odpis, jeżeli jego zgodność z oryginałem 

została poświadczona przez: 

 notariusza, 

 organ państwowy lub podmiot wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej, jeżeli 
dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu (np.: w stosunku do dyplomu ukończenia szkoły 
wyższej przez jej rektora; w stosunku do świadectw ukończenia studiów podyplomowych przez odpowiedni 
organ szkoły wyższej; w stosunku do świadectw ukończenia kursów kwalifikacyjnych przez dyrektora 
właściwego ośrodka doskonalenia nauczycieli; w stosunku do aktu nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela kontraktowego przez dyrektora placówki),  

 występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym, o ile 
do złożonego wniosku zostało załączone opłacone pełnomocnictwo. 
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