
UCHWAŁA NR 1151/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2021 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 70a ust. 1, 3 
i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z 2018 r. 
poz. 2245 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz 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. poz. 1653) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2021 r.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta-Andrzej Opala

Wicestarosta - Ewa Gładysz

Członek Zarządu - Paweł Pomorski

Członek Zarządu - Marta Stasiak

Członek Zarządu - Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz



Załącznik do Uchwały Nr 1151/2021 
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 24 lutego 2021 r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA 2021 ROK

§1.

Ilekroć w planie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę, zespół szkół i placówkę oświatową, 

dla której organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni,
2) nauczycielu - należy przez to rozumieć również wychowawców i innych 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole oraz nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w szkole.

§2.

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń 
branżowych, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta 
Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2021 
w kwocie 69 985,00 zł, dzieli się w sposób określony w załączniku do niniejszego planu.

§3.

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się:
1) opłaty za udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły 
wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli,
2) opłaty za udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 
szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych 
odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, 
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
3) opłaty za udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, 
w szkoleniach branżowych,
4) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 
prowadzone przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Koluszkach,
5) koszty związane z podróżą służbową nauczycieli biorących udział w seminariach, 
konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.

§4.

1. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, że w 2021 roku 
dofinansowaniem będą objęte opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły 
wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, realizowane w formie studiów podyplomowych 
na specjalnościach:
a) terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera,
b) zarządzanie oświatą,
c) neurologopedia.



2. Dopuszcza się również dofinansowanie opłat za specjalności i formy kształcenia inne niż 
wymienione w ust. 1, pod warunkiem, że są one zgodne z potrzebami szkoły oraz jeżeli 
po zaspokojeniu zaplanowanych w tym zakresie potrzeb pozostaną niewykorzystane środki 
finansowe.

§5.

1. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek na 2021 rok kwoty 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w sposób następujący.
1) za studia podyplomowe rozpoczęte przez nauczyciela w 2021 roku kwota dofinansowania 
wynosi 60% kosztów całkowitych ponoszonych przez nauczyciela za cały okres kształcenia, 
ale nie więcej niż 2 500 zł i wypłacana jest jednorazowo w 2021 roku,
2) za seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia oraz inne formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli:
a) kwota dofinansowania przy cenie doskonalenia do 600 zł wynosi 100% kosztów 
ponoszonych przez nauczyciela,
b) kwota dofinansowania przy cenie doskonalenia powyżej 600 zł wynosi 80% kosztów 
ponoszonych przez nauczyciela, ale nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 800 zł,
c) w przypadku skorzystania w jednym czasie z tej samej formy doskonalenia przez łącznie 
co najmniej 50% kadry nauczycieli zatrudnionych w danej szkole dofinansowanie przysługuje 
w 100%,
d) w przypadku wykupienia przez szkołę rocznego dostępu do portalu oświatowego kwota 
dofinansowania wynosi 100% kosztów dostępu,
3) za szkolenia branżowe nauczycieli kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów 
ponoszonych przez nauczyciela,
4) za organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy 
i samokształcenia dla nauczycieli kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów ponoszonych 
na ten cel.
2. Dofinansowuje się w 50% koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli 
uczestniczących w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach 
oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem studiów 
podyplomowych.
3. Dofinansowuje się w 100% koszty przejazdów i wyżywienia nauczycieli uczestniczących 
w szkoleniach branżowych.
4. W przypadku organizowania i prowadzenia przez nauczycieli Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Koluszkach wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy 
i samokształcenia, dla nauczycieli, które wymaga dojazdów, dofinansowanie kosztów 
przejazdów wynosi 100% kosztów ponoszonych przez tych nauczycieli.
5. Koszty, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, rozlicza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
6. W przypadku uczestnictwa nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, 
warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
które nie były możliwe do zaplanowania w trakcie tworzenia Planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok, a dyrektor uzna je za szczególnie 
zasadne, dofinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia następuje 
w sposób określony w ust. 2 i 5, w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
7. W przypadku uczestnictwa nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, 
warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi dofinansowanie tych form 
oraz kosztów przejazdów i wyżywienia wynosi 100% kosztów ponoszonych przez 
nauczycieli.



§6.

1. Za wykorzystanie środków finansowych przekazanych do dyspozycji szkół, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego planu, odpowiada dyrektor szkoły.
2. Środki będące w dyspozycji organu prowadzącego ujęte są w planie finansowym Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych.

§7.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, plan doskonalenia 
i przeznaczenie środków na jego realizację w ciągu roku kalendarzowego, po uzyskaniu 
zgody organu prowadzącego szkołę, może ulec zmianie.



Załącznik
do Planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na 2021 rok

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DOFINANSOWANIE FORM DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W 2021 ROKU.

1. Środki do dyspozycji szkół i placówek.

Lp. Nazwa szkoły/placówki
Opłaty 

za studia 
podyplomowe

Opłaty 
za udział 

w formach 
doskonalenia, 

o których mowa 
w § 5 ust. 1 pkt 2, 

3 planu

Organizowanie 
i prowadzenie 
wspomagania 

szkół 
i placówek 
oraz sieci 

współpracy 
i samokształcenia 

dla nauczycieli

Koszty 
przejazdów, 

zakwaterowania 
i wyżywienia

Razem

1.

I Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Henryka 
Sienkiewicza 
w Koluszkach 2 400,00 3 619,00 0,00 486,00 6 505,00

2.
Zespół Szkół nr 1 
w Koluszkach 0,00 9 108,00 0,00 400,00 9 508,00

3.
Zespół Szkół nr 2 
w Koluszkach 0,00 7 719,00 0,00 940,00 8 659,00

Razem dział 801 2 400,00 20 446,00 0,00 1 826,00 24 672,00

4.

Specjalny Ośrodek 
Szkolno- 
Wychowawczy 
w Koluszkach 4 600,00 5 089,00 0,00 466,00 10 155,00

5.

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna 
w Koluszkach 0,00 8 038,00 2 300,00 1 104,00 11 442,00

Razem dział 854 4 600,00 13 127,00 2 300,00 1 570,00 21 597,00

OGÓŁEM
(dział 801 + dział 854) 7 000,00 33 573,00 2 300,00 3 396,00 46 269,00



2. Środki do dyspozycji organu prowadzącego.

Lp. Dział, rozdział

Organizowanie 
i prowadzenie 

wspomagania szkół 
i placówek oraz sieci 

współpracy 
i samokształcenia 

dla nauczycieli

Koszty udziału 
nauczycieli 

w seminariach, 
konferencjach, 

wykładach, warsztatach, 
szkoleniach oraz innych 
formach doskonalenia 

zawodowego nauczycieli

Razem

1. Dział 801, rozdział 80146 0,00 18 756,00 18 756,00

2. Dział 854, rozdział 85446 2 500,00 2 460,00 4 960,00

Ogółem 2 500,00 21 216,00 23 716,00


