
UCHWAŁA Nr 4/2022 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 11 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie 

przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i formy 

kształcenia, objętych dofinansowaniem w 2022 roku.    

 

 

           Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz § 5 i § 6 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 

branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1653), uchwala się:  

 

§ 1. 

Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Nowodworski na rok 2022, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły 

wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które 

przyznawane jest dofinansowanie na rok 2022, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3. 

Z dniem 31 grudnia 2021 r. traci moc uchwała nr 3/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

specjalności i form kształcenia nauczycieli w 2021 roku.    

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 

§ 5.       

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Starosta 

(-) 

      Jacek Gross 



Uzasadnienie 

 

Na podstawie § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 

2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych 

celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia 

branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653), organ prowadzący opracowuje do 31 stycznia danego 

roku, na każdy rok budżetowy, plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania oraz formy i 

specjalności kształcenia.  

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tj. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), w planach finansowych organów prowadzących 

placówki oświatowe, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zabezpiecza się kwotę w 

wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli.  

Środki finansowe dla poszczególnych placówek, z przeznaczeniem na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, zostały obliczone zgodnie z wynagrodzeniami 

osobowymi nauczycieli danej placówki, przewidzianymi w planach budżetowych na rok 

2022, w oparciu o plany doskonalenia zawodowego placówek, w porozumieniu z dyrektorami 

powiatowych placówek oświatowych. 

W roku 2022, w budżecie Powiatu Nowodworskiego, na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, zabezpieczono środki finansowe w wysokości 0,8% wynagrodzeń osobowych 

nauczycieli powiatowych placówek oświatowych tj. 73 641,21 zł (słownie: siedemdziesiąt 

trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 21/100), z których 0,1% tj. 9 205,15 zł 

pozostaje w dyspozycji organu prowadzącego z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, natomiast 0,7% tj. 64 436,06 zł 

pozostaje w dyspozycji dyrektorów szkół, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli zatrudnionych w danej placówce.  

Zgodnie z art. 70a ust 3 ww. ustawy uchwała uzyskała pozytywną opinię związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli w powiatowych placówkach oświatowych.  

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na 

lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS 2.1 

Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny CO 2.1.6 Podniesienie 

poziomu i jakości edukacji oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

 

 

                                                                                                 

 

  

 

 

 

Starosta 

(-) 

                   Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr 4/2022 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

 Gdańskim z dnia 11 stycznia 2022 r. 

 

 

PLAN 

 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Nowodworski w 2022 roku. 

 

 

1. Wyodrębnia się środki na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. 73 641,21 zł. 

 

2. Fundusz przeznaczony na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dzieli się 

na: 

a) 0,1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli w dyspozycji organu prowadzącego z przeznaczeniem na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze tj. 9 205,15 zł, 

b) 0,7 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli w dyspozycji dyrektora szkoły, z przeznaczeniem na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówce tj. 64 436,06 zł. 

 

3. Środki finansowe określone w ust. 2 lit. b, przyznane dla szkół i placówek z 

przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zostały 

podzielone pomiędzy powiatowe placówki oświatowe, w porozumieniu z Dyrektorami i w 

oparciu o plany finansowe niżej wymienionych placówek: 

         

 Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej 

w Nowym Dworze Gdańskim                                           kwota –   12 117,29 zł 

 

 Zespół Szkół 

w Nowym Dworze Gdańskim                                           kwota –  18 000,00 zł 

 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

Im. Ireny Sendlerowej 

w Nowym Dworze Gdańskim                                           kwota –  29 196,36 zł 

 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Nowym Dworze Gdańskim                                           kwota  -    5 122,41 zł 

 

 

 



      Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 4/2022 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

 Gdańskim z dnia 11 stycznia 2022 r. 

 

 

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA 

opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,  

na które przyznawane jest dofinansowanie w 2022 roku. 

 

 

1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosić będzie:   

 

1) do 50% całkowitego kosztu studiów podyplomowych, magisterskich, 

licencjackich, nadających uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu; 

2) do 50% całkowitego kosztu kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, 

seminariów;   

3) do 30 % całkowitego kosztu innych opłat za kształcenie. 

   

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, wynikających z potrzeb 

szkoły/placówki: 

 

1) dopuszcza się dofinansowanie do 100% całkowitego kosztu wszystkich form 

kształcenia; 

2) ostateczną decyzję w sprawie podejmuje dyrektor szkoły/placówki, w stosunku 

do nauczycieli lub Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, w stosunku 

do dyrektorów, biorąc pod uwagę posiadane środki finansowe. 

 

3. Dofinansowaniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli objęte będą 

specjalności wynikające z potrzeb i specyfiki szkoły/placówki na rok 2022 

uwzględniając: 

 

1) wyniki nadzoru pedagogicznego; 

2) wyniki odpowiednio: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego; 

3) zadania związane z realizacją podstawy programowej; 

4) wymagania wobec szkół i placówek, określone rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie wymagań wobec szkół 

i placówek( t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2198), na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z 

późn. zm.); 

5) potrzeby szkoły/placówki określone przez dyrektora na podstawie aktualnej 

koncepcji pracy i planu rozwoju swojej placówki;  

6) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.  

 

 

 



4. Dofinansowaniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli objęte będą 

następujące formy: 

 

1) Organizacja i prowadzenie: 

a) wspomagania szkół i placówek; 

b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze; 

2) Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i 

przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze; 

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 specjalistycznej, która je organizuje; 

4) Koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 

5)  Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia 

nauczycieli; 

6) Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora 

szkoły lub placówki; 

7) 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.  


