
UCHWAŁA Nr 108/115/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Powiat Grudziądzki jest organem prowadzącym 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1.1. Środki o których mowa w uchwale Nr XXXIII/137/2021 Rady Powiatu  Grudziądzkiego z dnia 

17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 w dziale 801- Oświata i wychowanie – rozdział 

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeznacza się  na dofinansowanie następujących form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół: 

1) studiów doktoranckich; 

2) studiów magisterskich; 

3) studiów licencjackich jako druga specjalność; 

4) studiów podyplomowych; 

5) kursów kwalifikacyjnych ; 

6) szkoleń branżowych; 

7) szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów oraz innych form doskonalenia zawodowego; 

prowadzonych odpowiednio przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli nadające kwalifikacje 

do nauczania. 

2. Maksymalna kwota dofinansowania za kształcenie pobierane przez uczelnie wynosi 1.000,00 zł 

poniesionych kosztów za jeden semestr nauki. 

3. Pozostałe formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 1.1 są dofinansowywane w części 

lub w całości, w ramach przyznanych środków i wynikają z priorytetów polityki oświatowej państwa 

oraz ze wspomagania wynikającego z planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022. 

§ 2. Szczegółowy plan dofinansowania form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki na rok 2022 stanowi Załącznik do zarządzenia. 

 



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

 



Uzasadnienie 

W uchwale Rady Powiatu Nr XIII/137/2021 z dnia 17 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu 

na 2022 rok zostały wyodrębnione środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli Zespołu Szkól 

Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie, w wysokości 0,8% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. — Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku 

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 

branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe, organ prowadzący 

zobowiązany jest do opracowania na dany rok kalendarzowy planu doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobierane przez uczelnie. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie złożył zapotrzebowanie na dofinansowanie różnych 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli (w tym studia podyplomowe, studia uzupełniające, szkolenia 

branżowe dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, 

szkolenia w zakresie polityki oświatowej państwa oraz szkolenia wspomagające z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, pracy z uczniem zdolnym i doradztwa metodycznego). Zgodnie z art. 70a ust. 3 

Karty Nauczyciela zasięgnięto również opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Opinia 

w powyższej sprawie jest pozytywna. 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr 108/115/2022 

Zarządu Powiatu Grudziądzkiego  

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

 

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki w 2022 roku 

 

I 
Formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli 

Kwota 

na 2022 rok 

Udział % w rocznej 

kwocie na doskonalenie 

zawodowe 

1. Studia podyplomowe 7.000,00 39,74% 

2.  Studia  magisterskie (w tym 

uzupełniające ) i licencjackie 

jako druga specjalność   

2.000,00 11,35%. 

3. 

Szkolenia, seminaria, konferencje, 

warsztaty oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego 

8.116,00 

46,07% 

Razem 17.116,00 97,16% 

II Pozostałe koszty: 
Kwota 

na 2022 rok 

Udział % w rocznej 

kwocie na doskonalenie 

zawodowe 

1. Związane z podróżą służbową 500,00 2,84% 

Razem 500,00 2,84% 

Ogółem 17.616,00 100%  

 

 

 

 

Starosta 

     /-/ Adam Olejnik 

 


