Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału środków na
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
z dnia 29 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 430)
(zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1973)
Na podstawie art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz.
357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i
Nr 122 poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32)
zarządza się, co następuje:
§ 1 1) 1. Podziału środków na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli, o
których mowa w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”, w
kolejnym roku budżetowym pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania, z uwzględnieniem liczby nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych województwach,
ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej.
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2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1, planowanych dla danego województwa w kolejnym roku
budżetowym, może być za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zmieniona na wniosek
wojewody.
§ 2 1.2) Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy,
dofinansowuje się:
1) organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
2) organizację i prowadzenie:
a) wspomagania szkół i placówek,
b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
3) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji
szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze,
4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
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1a.3) W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą być
pokryte w części lub w całości:
1) koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć lub dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz
podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, doradców metodycznych,
2) koszty podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, nauczycieli i
specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,
3) koszty wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego
nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia
nauczycieli, publicznej bibliotece pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, która je organizuje,
4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
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2. Ze środków, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się również w części lub w całości:
1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla
nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
3) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania
udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a
w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.
§ 3 Ze środków na realizację wojewódzkich zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których
mowa w art. 70a ust. 3 ustawy, dofinansowuje się:
1) programy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli o zasięgu wojewódzkim,
2) zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zlecane szkołom wyższym lub
innym podmiotom,

3) udział krajowych podmiotów w międzynarodowych projektach i programach doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
4) staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
§ 4 Ze środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których
mowa w art. 70a ust. 4 ustawy, dofinansowuje się:
1) centralne programy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
2) formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 3 pkt 2–4.
§ 5 (uchylony)4)
P

§ 6 5) 1. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły lub placówki określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkoły lub placówki, uwzględniając:
1) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,
2) wyniki odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie i egzaminu maturalnego,
3) zadania związane z realizacją podstawy programowej,
4) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 6) ),
5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 ust. 2.
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2. Dyrektorzy szkół i placówek, do dnia 30 listopada danego roku, składają do organu prowadzącego wnioski o
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym uwzględniające potrzeby,
o których mowa w ust. 1.
3. Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, o których mowa w § 2, biorąc pod uwagę:
1) wnioski dyrektorów szkół i placówek, o których mowa w ust. 2,
2) wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i
egzaminu maturalnego,
3) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,
4) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 7 Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę
dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane.
§ 8 Na rok 2002 organ prowadzący opracowuje plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
o którym mowa w § 6 ust. 2, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek złożone do dnia 15 maja
2002 r.
§ 9 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.11.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1973), które wchodzi w życie 1.01.2016 r.
§ 2 ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.11.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1973), które wchodzi w życie 1.01.2016 r.
3)
§ 2 ust. 1a dodany rozporządzeniem z dnia 10.11.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1973), które wchodzi w życie 1.01.2016 r.
4)
§ 5 uchylony rozporządzeniem z dnia 10.11.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1973), które wchodzi w życie 1.01.2016 r.
5)
§ 6 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.11.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1973), które wchodzi w życie 1.01.2016 r.
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z
2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz.
1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149,
poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290,
538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640.
1)
2)

