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Metryka sprawy 
administracyjnej w szkole

Prawo i edukacja

Obowiązek prowadzenia metryki w  aktach spraw administracyjnych został 

wprowadzony do Kodeksu postępowania administracyjnego ponad dwa lata 

temu.1 Nadal jednak wielu szkołom kwestia metryki sprawy administracyjnej 

jest zupełnie nieznana. 

W jakich sprawach należy  
prowadzić metrykę?

Obowiązek prowadzenia metryki dotyczy 

spraw toczących się w trybie postępowania ad-

ministracyjnego, czyli postępowania, które koń-

czy się wydaniem decyzji administracyjnej, 

postanowienia administracyjnego lub ugodą. 

Jeżeli zatem, w  świetle obowiązujących przepi-

sów prawa, dyrektor szkoły działając jako organ 

administracyjny prowadzi postępowanie admi-

nistracyjne, które kończy się wydaniem decyzji 

administracyjnej czy postanowienia, to dla takiej 

sprawy należy prowadzić metrykę. 

Wprowadzenie do Kodeksu postępowania ad-

ministracyjnego obowiązku prowadzenia metry-

ki sprawy miało na celu, według założeń twórców 

tego rozwiązania, zwiększenie transparentności 

udziału poszczególnych osób uczestniczących 

w procesie wydawania – w szczególności – de-

cyzji administracyjnych. Metryka sprawy umoż-

liwia nawet po  upływie długiego czasu, precy-

zyjnie ustalić treść czynności podejmowanych 

w sprawie przez poszczególne osoby.

Przepis art. 66a Kodeksu postępowania admi-

nistracyjnego2, który wszedł w życie 

7 marca 2012 r. stanowi, że w aktach sprawy 

zakłada się metrykę sprawy w  formie pisem-

nej lub elektronicznej. W treści metryki sprawy 

wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczy-

ły w podejmowaniu czynności w postępowaniu 

administracyjnym oraz określa się wszystkie po-

dejmowane przez te osoby czynności wraz z od-

powiednim odesłaniem do dokumentów zacho-

wanych w  formie pisemnej lub elektronicznej 

określających te czynności. 

Wzór metryki sprawy  
oraz sposób jej prowadzenia 

Wzór i  sposób prowadzenia metryki sprawy 

określił w drodze rozporządzenia3 minister ad-

ministracji i cyfryzacji.

W świetle przepisów rozporządzenia w spra-

wie wzoru i sposobu prowadzenia metryki spra-

wy, metryka, wraz z dokumentami, do których 

odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy 

i powinna być na bieżąco aktualizowana.

Zarówno przepisy Kodeksu postepowania 

administracyjnego, jak też ww. rozporządzenia 

przewidują, że metryka sprawy może być prowa-

dzona w formie pisemnej lub w formie elektro-

nicznej. Jeżeli dokumentacja odzwierciedlająca 

przebieg załatwiania spraw powstaje w systemie 

teleinformatycznym przeznaczonym do elektro-

nicznego zarządzania dokumentacją (tzw. EZD), 

umożliwiającym wykonywanie w  nim czynno-

ści kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu 

załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie 

dokumentów elektronicznych, to metrykę spra-

wy stanowi widok chronologicznego zestawienia 

czynności w sprawie, zawierający:

1)  oznaczenie sprawy (data wszczęcia lub 

znak sprawy);

2)  tytuł sprawy (zwięzłe określenie przedmio-

tu sprawy);

Niniejsze opracowanie przybliża regulacje prawne dotyczące metryki sprawy administracyjnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem zakresu spraw, w których szkoła ma obowiązek jej prowadzenia. W komentarzu omówione zostały 

również rodzaje spraw z zakresu oświaty, w których obowiązek prowadzenia metryki jest wyłączony. 
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3) datę dokonanej czynności;

4) określenie osoby podejmującej daną czynność (nazwisko, imię, stanowisko);

5) określenie podejmowanej czynności;

6) wskazanie identy�katora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność.

Z powyższego wynika, że funkcjonujący w niektórych urzędach system elektronicznego zarządza-

nia dokumentacją (EZD) generuje taką metrykę automatycznie.

W instytucjach, które nie dysponują systemem EZD, metrykę sporządza się w formie tabeli, zgod-

nie z wzorem, który stanowi załącznik do rozporządzenia, odnotowując w niej poszczególne czyn-

ności w sprawie. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1)

2)

3)

4)  -

-

Tabelę powyższą można wypełniać odręcz-

nie lub w  formie elektronicznej, dołączając jej 

wydruk do akt sprawy po  wykonaniu ostatniej 

czynności w sprawie lub w razie zaistnienia ta-

kiej potrzeby. 

Jednocześnie przepisy rozporządzenia prze-

widują, że wykorzystanie narzędzi informatycz-

nych w celu tworzenia metryk spraw w postaci 

elektronicznej jest możliwe pod warunkiem:

1)  zapewnienia ochrony metryk elektronicz-

nych przed utratą przez okresowe wykony-

wanie kopii zabezpieczających na informa-

tycznym nośniku danych, innym niż ten, 

na którym zapisywane są dane bieżące;

2) zapewnienia jednoznacznego powiązania 

elektronicznych metryk z  nieelektronicznymi 

aktami spraw, do których się odnoszą;

3)  możliwości niezwłocznego odnalezienia 

i  w  razie potrzeby wydrukowania żąda-

nej metryki.

Obowiązujące przepisy nie precyzują, kto po-

winien prowadzić metrykę. W związku z tym po-

jawiają się pytania, czy metrykę powinien pro-

wadzić wyznaczony pracownik, czy też każdy 

z  pracowników, który uczestniczy w  podejmo-

waniu czynności poprzedzających np. wydanie 

decyzji administracyjnej powinien uzupełniać 

metrykę. Optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza 

w kontekście aktualizowania metryki byłoby, aby 

prowadziła ją jedna wyznaczona do tego osoba. 
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Rodzaje spraw, w których obowiązek 
prowadzenia metryki jest wyłączony

Wprowadzając obowiązek zakładania metryki 

sprawy, minister administracji i  cyfryzacji jed-

nocześnie określił, w  drodze rozporządzenia4, 

rodzaje spraw, w których obowiązek prowadze-

nia metryki sprawy, o  której mowa w  art. 66a 

§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego, jest wyłączo-

ny ze względu na nieproporcjonalność nakładu 

środków koniecznych do prowadzenia metryki 

w stosunku do prostego i powtarzalnego charak-

teru tych spraw.

Wykaz ustaw stanowiących podstawę roz-

strzygnięcia spraw, w  których obowiązek pro-

wadzenia metryki sprawy jest wyłączony, został 

określony w załączniku nr 1 do ww. rozporządze-

nia. Wykaz ten zawiera 128 ustaw.

W  załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia 

określono ponadto wykaz aktów stanowionych 

przez organy Unii Europejskiej stanowiących 

podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których obo-

wiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłą-

czony. 

Wykaz rozporządzeń stanowiących podsta-

wę rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek 

prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony, jest 

określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Należy pamiętać, że  wyłączenie obowiązku 

prowadzenia metryki sprawy odnosi się nie tyl-

ko do spraw prowadzonych w pierwszej instan-

cji, ale także do:

1)  akt postępowań odwoławczych, zażalenio-

wych oraz 

2)  postępowań, o  których mowa w  art. 145, 

154, 155, 156, 161, 162 i 163 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, tj. administracyjnych 

postępowań nadzwyczajnych m.in. wzno-

wienia postępowania, stwierdzenia nieważ-

ności decyzji.

Rodzaje spraw z zakresu oświaty, 
w stosunku do których obowiązek 
prowadzenia metryki jest wyłączony

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Mini-

stra Administracji i  Cyfryzacji z  dnia 9  marca 

2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obo-

wiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłą-

czony wskazano dwa rodzaje spraw z  zakresu 

oświaty, w których nie ma obowiązku prowadze-

nia metryki sprawy. Są to sprawy, o których mo-

wa w:

1)  art. 9b ust. 4 pkt 2-4 ustawy – Karta Na-

uczyciela5 oraz

2)  art. 90n ust. 1 ustawy o systemie oświaty 6

Przepis art. 9b ust. 4 pkt 2-4 Karty Nauczycie-

la dotyczy nadawania w drodze decyzji admini-

stracyjnych

1)  nauczycielowi kontraktowemu stopnia na-

uczyciela mianowanego przez organ pro-

wadzący szkołę,

2)  nauczycielowi mianowanemu stopnia na-

uczyciela dyplomowanego przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny,

3)  nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 

2 pkt 1 oraz art. 9e ust. 3 Karty Nauczycie-

la odpowiedniego stopnia przez właściwe-

go ministra.

Nauczyciele, o których mowa w art. 1 ust. 2 

pkt 1 Karty Nauczyciela, to nauczyciele miano-

wani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowi-

skach, na których wymagane są kwali!kacje pe-

dagogiczne, w:

a) urzędach organów administracji rządowej,

b) kuratoriach oświaty,

c) specjalistycznej jednostce nadzoru,

d)  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz 

okręgowych komisjach egzaminacyjnych,

e)  organach sprawujących nadzór pedagogicz-

ny nad zakładami poprawczymi, schroni-

skami dla nieletnich, rodzinnymi ośrod-
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kami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz 

szkołami przy zakładach karnych.

Nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 3 
Karty Nauczyciela, to  nauczyciele urlopowani 
lub zwolnieni z  obowiązku świadczenia pracy 
na podstawie przepisów ustawy o związkach za-
wodowych7, posiadający okres urlopowania lub 
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwa-
jący nieprzerwanie co najmniej 3 lata. 

Biorąc powyższe pod uwagę, w zakresie nada-
wania nauczycielom stopnia awansu zawodo-
wego, obowiązek zakładania metryki nie został 
wyłączony w sprawach nadawania nauczycielo-
wi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego 
przez dyrektora szkoły.

Drugi rodzaj spraw z zakresu oświaty, w któ-
rych wyłączony został obowiązek prowadzenia 
metryki dotyczy spraw świadczeń pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym (art. 90n ust. 
1 ustawy o systemie oświaty), w  których wydaje 
się decyzje administracyjne. Świadczenie pomo-
cy materialnej o charakterze socjalnym przyzna-
je wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub upo-
ważniony przez radę gminy kierownik ośrodka 
pomocy społecznej.

Rodzaje spraw z zakresu działalności szkoły 
objęte obowiązkiem prowadzenia metryki 

Na wstępie niniejszego opracowania wska-
zano, że w praktyce szkolnej metrykę sprawy 
należy zakładać w  aktach spraw rozstrzyga-
nych przez dyrektora szkoły w  drodze decy-
zji administracyjnej lub postanowienia. Ma-
jąc na uwadze wymienione wyżej wyłączenia, 

obowiązek prowadzenia metryki w szkole do-
tyczy następujących spraw rozstrzyganych 
przez dyrektora szkoły w  drodze decyzji ad-
ministracyjnej: 

1)  nadanie stopnia awansu zawodowego na-
uczyciela kontraktowego – art. 9b ust.4 pkt 
1 Karty Nauczyciela,

2)  wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły – 
art. 16 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

3)  odroczenie obowiązku szkolnego – art. 16 
ust. 4 ustawy o systemie oświaty

4)  zezwolenie na spełnianie obowiązku rocz-
nego przygotowania przedszkolnego poza 
przedszkolem, oddziałem przedszkolnym 
lub inną formą wychowania przedszkolne-
go oraz obowiązku szkolnego lub obowiąz-
ku nauki poza szkołą – art. 16 ust. 8 ustawy 
o systemie oświaty,

5)  skreślenie ucznia z listy uczniów – art. 39 
ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

6)  odmowa udzielenia uczniowi zezwolenia 
na indywidualny program lub tok nauki – 
art. 66 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Należy zaznaczyć, że powyższy katalog spraw 
szkolnych, w których istnieje obowiązek prowa-
dzenia metryki sprawy nie ma charakteru za-
mkniętego. W działalności szkoły mogą pojawić 
się również inne sprawy, które będą wymagały 
wydania decyzji administracyjnej lub postano-
wienia, co do których istnieje obowiązek pro-
wadzenia metryki sprawy, np. decyzja dyrektora 
szkoły odmawiająca udostępnienia informacji 
publicznej wydawana na podstawie ustawy o do-
stępie do informacji publicznej8.

1  ustawa z  dnia 15 lipca 2011  r. o  zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 186, poz. 1100)

2   ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

3  rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia 

metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r., poz. 250)

4  rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obo-

wiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony  (Dz. U. z 2012 r., poz. 269)

5 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191)

6 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

7 ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167)

8  ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 

z późn. zm.)
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