
Uchwała Nr 299/324/10 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 16 lutego 2010 r. 
 

w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budŜecie Województwa Mazowieckiego 
na 2010 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a takŜe zasad  
ich wykorzystania.  
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i 6 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)),  
art. 70 a ust. 2 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674,z późn. zm.2)) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form 
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach 
organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty  
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków  
(Dz. U. Nr 46, poz. 430) - uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 
o których mowa w art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 
wyodrębnione w budŜecie Samorządu Województwa Mazowieckiego na rok 2010, dzieli 
się w następujący sposób: 
1) szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego, zwane dalej „placówkami”, otrzymują do 0,85% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli danej 
placówki; środki te pozostają do dyspozycji dyrektora placówki. Do 0,75% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli danej placówki przeznacza się na zaakceptowane przez dyrektora 
placówki formy doskonalenia nauczycieli. Do 0,10% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli danej placówki przeznacza 
się na indywidualne formy doskonalenia dyrektora i wicedyrektorów danej placówki, 
zgodnie z wnioskami złoŜonymi w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zwanym 
dalej „Departamentem”; 

2) 15% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli danej placówki pozostaje do dyspozycji Dyrektora Departamentu  
z przeznaczeniem na zbiorowe formy doskonalenia dyrektorów i wicedyrektorów 
placówek oraz na doradztwo metodyczne i realizację wniosków placówek  
o zwiększenie środków. 

2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010 r. w ramach 
środków, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały. 

 
§ 2. 

 
Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 
przekazywane są do budŜetów placówek. 

 
 
 
 
 



§ 3. 
 

1. Ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, dofinansowywane są zadania określone. 
w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.  
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach organów 
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, zwanego dalej 
„rozporządzeniem”. 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się według zasad określonych w § 5 
rozporządzenia oraz w § 4 i 5 uchwały. 

 
§ 4. 

 
1. Dyrektor placówki, przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, jest zobowiązany brać pod uwagę wieloletni plan doskonalenia 
zawodowego nauczycieli tej placówki, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia. 

2. Decyzja o dofinansowaniu studiów musi zawierać pisemne uzasadnienie dyrektora 
placówki. 

3. Osoba której przyznano dofinansowanie doskonalenia zawodowego, zobowiązana jest  
do przedstawienia dyrektorowi placówki dokumentu potwierdzającego udział w danej 
formie doskonalenia zawodowego oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty. 

4. Dofinansowaniem mogą być objęte studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, 
doktoranckie na specjalnościach odpowiadających potrzebom placówki wynikającym  
z jej programu rozwoju i potrzeb kadrowych. 

5. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru  
lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego, z wyłączeniem wypadków 
losowych. 

6. Nauczyciel studiujący równocześnie na dwóch kierunkach moŜe ubiegać się  
o dofinansowanie opłat wynikających z pobierania nauki tylko na jednym kierunku. 

7. Na wysokość dofinansowania doskonalenia zawodowego osoby ubiegającej się  
o dofinansowanie ma wpływ jej sytuacja materialna i Ŝyciowa. 

 
§ 5. 

 
1. Z kwot, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, przeznaczonych na dofinansowanie 

indywidualnych form doskonalenia zawodowego dyrektorów i wicedyrektorów, mogą być 
dofinansowane, zgodnie ze zgłoszonymi w Departamencie wnioskami: 
1) opłaty za kształcenie dyrektorów i wicedyrektorów placówek, pobierane przez szkoły 

wyŜsze lub zakłady kształcenia nauczycieli; 
2) opłaty za kształcenie oraz koszty uczestnictwa dyrektorów i wicedyrektorów placówek  

w innych indywidualnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego. 
2. KaŜdorazowa zmiana sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na 

dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego dyrektorów                          
i wicedyrektorów wymaga akceptacji Dyrektora Departamentu, z zastrzeŜeniem ust. 3. 

3. W przypadku, gdy dyrektor placówki nie moŜe wykorzystać przyznanych placówce 
środków na indywidualne formy doskonalenia dyrektora i wicedyrektorów, ma prawo 
przekazać je na doskonalenie zawodowe nauczycieli danej placówki. Informacja  
o ostatecznym podziale środków zawarta zostanie w sprawozdaniu, o którym mowa  
w § 8. 

 
 
 
 



§ 6. 
 

1. Dyrektorzy placówek są zobowiązani do 30 września 2010 r. przekazać do Departamentu 
informację o planowanej do końca roku kwocie niewykorzystanych środków, o których 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1. 

2. Niewykorzystane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w § 1 
ust. 1 pkt 1 oraz środki stanowiące róŜnicę między kwotą wynikającą z wyliczonej kwoty 
0,85% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli a kwotą wnioskowaną, podlegają przesunięciu do grupy środków 
pozostających do dyspozycji Dyrektora Departamentu i mogą być przekazane placówkom 
zgłaszającym wnioski o zwiększenie kwot, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1  
oraz na zbiorowe formy doskonalenia dyrektorów i wicedyrektorów placówek. 

 
§ 7. 

 
Dyrektorzy placówek są zobowiązani do zapoznania nauczycieli swojej placówki z treścią 
niniejszej uchwały. 
 

§ 8. 
 

Do dnia 31 marca 2011 r. dyrektorzy placówek złoŜą w Departamencie sprawozdanie  
ze sposobu wykorzystania środków za rok 2010, określonych w planie stanowiącym załącznik 
do uchwały. 
 

§ 9. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
 

§ 10. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 

               Marszałek 
                 Województwa Mazowieckiego 

 

                                         Adam Struzik 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206  
i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  
i Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, 
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, 
poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, 
poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706. 


