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Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu 

1.  

§ 1 pkt 2) dot. 
uchylenia pkt 4 § 5 
zmienianego 
rozporządzenia 

Pozostawić obowiązujący przepis. 

Wykreślenie zapisu spowoduje trudności dla organów 
prowadzących, powołujących komisje egzaminacyjne dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień 
nauczyciela mianowanego. Dotychczas obowiązujący zapis 
umożliwiał organowi prowadzącemu dysponowanie 
pełniejszą informacją o potencjalnym kandydacie do komisji 
(w tym właśnie o zajmowanych przez niego w ostatnich 5 
latach stanowiskach, o czym mówi pkt 4 § 5). Pozwala to 
organom prowadzącym na właściwy dobór ekspertów do 
danego typu szkoły i postępowania kwalifikacyjnego. Eksperci 
powinni być zobowiązani do bieżącego aktualizowania 
informacji o sobie. Na listach ekspertów, dostępnych w 
nowym SIO, zdarzają się błędy. W niektórych przypadkach 
zakres przedmiotów i specjalizacji ekspertów odbiega od 
stanu faktycznego lub zdarza się, że w spisie figurują osoby 
będące na emeryturze. Jednak pomimo takich przypadków 
informacje o ekspertach pozwalają jednostkom samorządu 
terytorialnego zorientować się wstępnie, który ekspert może 
nauczać danego przedmiotu lub prowadzić dany rodzaj zajęć i 
w pierwszej kolejności podejmować kontakt z nimi  w sprawie 
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udziału w postępowaniu egzaminacyjnym lub 
kwalifikacyjnym. Wykreślenie obecnego zapisu spowoduje, że 
organ prowadzący zostanie pozbawiony istotnej wiedzy o 
potencjalnych kandydatach do komisji, co znacznie utrudni 
zadanie. 

2.  
§ 6 
obowiązującego 
rozporządzenia 

Wskazać termin poinformowania 
ministra o zmianie danych przez 
eksperta. 

W sytuacji, gdy ekspert nie zgłosił zmian danych na liście 
ekspertów (np. dot. kwalifikacji) lista ta nie zawiera pełnych 
informacji. Wprowadzenie terminu dyscyplinowałoby 
ekspertów, co pomogłoby w jakimś stopniu zniwelować  
trudności w powoływaniu komisji. 

 

 
 


