
Na podstawie art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 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)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ârodki na wspieranie na obszarze wojewódz-
twa doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których
mowa w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
— Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawà”, dzieli si´
pomi´dzy bud˝ety poszczególnych wojewodów,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:

1) liczb´ nauczycieli zatrudnionych w województwie,

2) zadania wynikajàce z analizy stopnia zaspokojenia
potrzeb kadrowych i potrzeb w zakresie doskonale-
nia zawodowego nauczycieli w województwie,

3) zadania wynikajàce z polityki oÊwiatowej paƒstwa.

§ 2. 1. Ze Êrodków na doskonalenie zawodowej na-
uczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1, dofinanso-
wuje si´:

1) organizacj´ doradztwa metodycznego dla nauczy-
cieli, w tym koszty obni˝enia wymiaru godzin zaj´ç,
dodatkowych umów o prac´, dodatków funkcyj-
nych oraz podró˝y s∏u˝bowych doradców meto-
dycznych,

2) organizacj´ szkoleƒ, seminariów oraz konferencji
szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli
zajmujàcych stanowiska kierownicze,

3) przygotowanie materia∏ów szkoleniowych i infor-
macyjnych,

4) organizacj´ warsztatów metodycznych i przedmio-
towych oraz innych form doskonalenia zawodowe-
go wynikajàcych z potrzeb edukacyjnych na danym
terenie,

5) organizacj´ doskonalenia zawodowego nauczycie-
li szko∏y lub placówki,

6) szkolenie rad pedagogicznych.

2. Ze Êrodków, o których mowa w ust. 1, dofinanso-
wuje si´ równie˝ w cz´Êci lub w ca∏oÊci:

1) op∏aty za kszta∏cenie pobierane przez szko∏y wy˝sze
i zak∏ady kszta∏cenia nauczycieli,

2) op∏aty za kursy kwalifikacyjne i doskonalàce, semi-
naria oraz inne formy doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szko-
∏y lub placówki,

3) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wy˝ywie-
nia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania
udzielonego przez dyrektora szko∏y lub placówki
uczestniczà w ró˝nych formach doskonalenia za-
wodowego, a w szczególnoÊci uzupe∏niajà lub pod-
noszà kwalifikacje.

§ 3. Ze Êrodków na realizacj´ wojewódzkich zadaƒ
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
o których mowa w art. 70a ust. 3 ustawy, dofinansowu-
je si´:

1) programy kszta∏cenia i doskonalenia zawodowego
nauczycieli o zasi´gu wojewódzkim,

2) zadania w zakresie kszta∏cenia i doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, zlecane szko∏om wy˝szym lub
innym podmiotom,

3) udzia∏ krajowych podmiotów w mi´dzynarodo-
wych projektach i programach doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli,

4) sta˝e zagraniczne organizowane w ramach wspó∏-
pracy mi´dzynarodowej w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

§ 4. Ze Êrodków na realizacj´ ogólnokrajowych za-
daƒ w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycie-
li, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy, dofinanso-
wuje si´:

1) centralne programy kszta∏cenia i doskonalenia za-
wodowego nauczycieli,

2) formy doskonalenia zawodowego, o których mowa
w § 3 pkt 2—4.

§ 5. Ârodki, o których mowa w art. 70a ust. 1, 3 i 4
ustawy, sà przeznaczane na dofinansowanie form do-
skonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzgl´dnie-
niem:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 29 marca 2002 r.

w sprawie sposobu podzia∏u Êrodków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomi´dzy bud˝e-
ty poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze Êrodków wyodr´b-
nionych w bud˝etach organów prowadzàcych szko∏y, wojewodów, ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty 

i wychowania oraz szczegó∏owych kryteriów i trybu przyznawania tych Êrodków.



1) kwalifikacji nauczycieli oraz zg∏aszanych przez na-
uczycieli potrzeb w zakresie ich uzupe∏niania i pod-
noszenia,

2) oceny przydatnoÊci form doskonalenia zawodowe-
go w pracy nauczycieli, 

3) zadaƒ zwiàzanych z realizacjà polityki oÊwiatowej
paƒstwa.

§ 6. 1. Dyrektor szko∏y lub placówki opracowuje
wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycie-
li, majàc na uwadze:

1) program rozwoju szko∏y lub placówki i zwiàzane
z tym potrzeby kadrowe,

2) plany rozwoju zawodowego poszczególnych na-
uczycieli,

3) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form dosko-
nalenia zawodowego, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Organ prowadzàcy opracowuje na ka˝dy rok
bud˝etowy plan dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2, bio-
ràc pod uwag´ wnioski dyrektorów szkó∏ i placówek
przygotowane z uwzgl´dnieniem planu, o którym

mowa w ust. 1, z∏o˝one do dnia 30 listopada danego
roku.

3. Dyrektor szko∏y lub placówki, w terminie do
dnia 31 marca danego roku, sk∏ada organowi prowa-
dzàcemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania
Êrodków przyznanych na dofinansowanie doskonale-
nia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku bu-
d˝etowym.

§ 7. Organ prowadzàcy, w porozumieniu z dyrekto-
rami szkó∏ i placówek, ustala corocznie maksymalnà
kwot´ dofinansowania op∏at, o których mowa w § 2
ust. 2 pkt 1, oraz specjalnoÊci i formy kszta∏cenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane.

§ 8. Na rok 2002 organ prowadzàcy opracowuje
plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, o którym mowa w § 6 ust. 2, bioràc pod
uwag´ wnioski dyrektorów szkó∏ i placówek z∏o˝one do
dnia 15 maja 2002 r.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
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