
UCHWAŁA NR CLXXXVI/524/2023 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli      
w 2023 roku 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 70a ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz § 2, § 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), po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli, Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych    
w placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki na 2023 rok. 

§ 2. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione 
w budżecie Powiatu Siedleckiego na 2023 rok w wysokości 48.058 zł dzieli się w następujący sposób: 
1) 26.000 zł - na dofinansowanie kosztów udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, 

wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, 
szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli 
prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli zgodnie z wnioskami 
złożonymi przez Dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki 
w tym: 
a) 13.000 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim; 
b) 13.000 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim; 
2) 22.058 zł - do dyspozycji Zarządu Powiatu w Siedlcach na przyszłe potrzeby w zakresie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zgłaszane przez Dyrektorów placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2023 r. w ramach specjalności określonych 
w § 4. 
2. Realizacja dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywa się w ramach 

zatwierdzonych planów finansowych placówek. 
§ 3. Ustala się na rok 2023 maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez placówki 

doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1.500 zł za semestr. 

§ 4. Ustala się następujące specjalności kształcenia nauczycieli, na które jest przyznawane 
dofinansowanie: 
1) pedagogika specjalna, w tym tyflopedagogika oraz surdopedagogika; 
2) logopedia; 
3) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; 
4) integracja sensoryczna; 
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5) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, w tym z Autyzmem 
i Zespołem Aspergera; 

6) przedmioty określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 

7) diagnoza i terapia pedagogiczna; 
8) przygotowanie pedagogiczne; 
9) psychoterapia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu oraz Dyrektorom placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
   
 

Wicestarosta 
 
 

Małgorzata Cepek 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1762 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

W myśl § 5 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 do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok 
kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniając 
wnioski dyrektorów szkół, wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu 
maturalnego, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz stopień realizacji harmonogramu szkoleń 
branżowych. 

 Ponadto, zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami 
szkół, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe 
i placówki doskonalenia nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie 
jest przyznawane. 

 Zgodnie z art. 70a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela podziału środków na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych 
organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych 
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 
i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji 
związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego, zrzeszających nauczycieli. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Międzyzakładową Komisję Nr 2864 
Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w dniu 13 stycznia 2023 r. oraz 
przez Zarząd Oddziału Powiatowego w Siedlcach Związku Nauczycielstwa Polskiego w dniu 30 
grudnia 2022 r.    

 

Wicestarosta 
 
 

Małgorzata Cepek 
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