
            

Uchwała nr 3196/2021                       

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie: podziału środków wyodrębnionych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 

2021 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 70 a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz § 5 i § 6 

Rozporządzenia Ministerstwa 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) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Ze środków wyodrębnionych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2021 

dofinansowuje się formy doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których 

organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z § 2 

Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653). 

 

 

§ 2 

 

1. Przeznacza się 85% środków finansowych, o których mowa w § 1 na zaakceptowane przez 

dyrektora szkoły lub placówki formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

na indywidualne formy doskonalenia dyrektora i wicedyrektora danej szkoły lub placówki.  

2. Do dyspozycji Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki pozostaje 15% środków  

z przeznaczeniem na zbiorowe formy doskonalenia zawodowego dyrektorów  

i wicedyrektorów szkół i placówek.  

3. Ustala się formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane  

w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  

4. Plan dofinansowania zawodowego nauczycieli w 2021 r. stanowi załącznik nr 2 

do uchwały.  

 

 

§ 3 

 

1. Ustala się, że dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2021 nie może przekroczyć 50% 

wszystkich kosztów poniesionych w ramach jednej formy doskonalenia zawodowego 

nauczyciela i wynosić więcej niż 1.800,00 zł.  

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przeznaczone jest na uzupełnianie oraz 

podnoszenie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela na studiach 

magisterskich oraz podyplomowych.  



 

 

§ 4 

 

1. Dyrektorzy szkół i placówek zobowiązani są do 30 września 2021 r. przekazać  

do Departamentu Edukacji i Nauki informację o przewidywanej wysokości 

niewykorzystanych środków, o których mowa w § 2 ust. 1. 

2. Niewykorzystane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, podlegają przesunięciu do 

grupy środków pozostających do dyspozycji Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki                 

i mogą być przekazane szkołom i placówkom zgłaszającym wnioski o zwiększenie kwot 

dofinansowania oraz na zbiorowe formy doskonalenia dyrektorów i wicedyrektorów szkół 

i placówek.  

 

§ 5 

 

Dyrektor szkoły i placówki, w terminie do 31 stycznia 2022 roku, składa do Departamentu 

Edukacji i Nauki sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych 

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.  

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały nr 3196/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

 

Zgodnie z  § 5 oraz § 6 przywołanego w Uchwale Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r., organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół 

i placówek ustala corocznie: 

1. plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli, 

2. maksymalną kwotę dofinansowania za kształcenie nauczycieli pobieraną przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

3. specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Do dyspozycji Departamentu Edukacji i Nauki pozostaje 15% kwoty ogólnej czyli                    

33.657,00 zł z przeznaczeniem na zbiorowe formy doskonalenia zawodowego dyrektorów                    

i wicedyrektorów szkół i placówek. 

Zgodnie z art. 70 a ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn.zm.)  podziału 

środków dokonano po zasięgnięciu opinii związków zawodowych. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały  

Nr 3196/2021 

Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

 

Wykaz form i specjalności kształcenia dofinansowanych w 2021 r. w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  

 

 

 Studia podyplomowe  

 

L.p. Zakres Szkoła/Placówka 

1. 
Edukacja i rehabilitacja osób                         

z niepełnosprawnością 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. 

2. Zarządzanie oświatą 
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu 

3. 
Pedagogika korekcyjna z integracją 

sensoryczną 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu 

4. 
Technologia żywności i żywienia 

człowieka 

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek 

Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy 

Nowej 

5. Etyka, wiedza o społeczeństwie 

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek 

Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy 

Nowej 

6. 
Edukacja zdrowotna z promocją 

zdrowia 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni 

7. Logistyka w szkole 
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie 

8. 

Przygotowanie pedagogiczne dla 

nauczycieli przedmiotów lub zajęć 

prowadzonych w szkole 

podstawowej, teoretycznych 

przedmiotów zawodowych oraz 

praktycznej nauki zawodu 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie 

9.  

Przygotowanie pedagogiczne dla 

nauczycieli przedmiotów lub zajęć 

prowadzonych w szkole 

podstawowej, teoretycznych 

przedmiotów zawodowych oraz 

praktycznej nauki zawodu 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie 



10. Coaching i doradztwo Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały  

Nr 3196/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

 

 

l.p. Nazwa jednostki Kwota (zł) 

-1- -2- -3- 

1. WSCKZiU Gniezno 2 640,00 

2. WSCKZiU Konin 14 100,00 

3. WSCKZiU Ostrów Wlkp. 12 200,00 

4. WSCKZiU nr 2 Poznań 12 000,00 

5. WSCKZiU nr 1 Poznań  9 100,00 

6. WSCKZiU Rawicz 6 632,00 

7. WSCKZiU Września 15 000,00 

8. WSCKZiU Złotów 4 200,00 

9. WSCEiT Stara Łubianka  8 460,00 

10. WSZPT-W  Cerekwica Nowa 12 870,00 

11. ODN Kalisz  7 000,00 

12. CDN Konin  15 000,00 

13. CDN Leszno 13 820,00 

14. CDN Piła  15 100,00 

15. ODN Poznań  10 300,00 

16. PBP Kalisz  16 000,00 

17. PBP Poznań  16 300,00 

Ogółem jednostki 190 722,00 

Departament Edukacji i Nauki  

 
33 657,00 

Razem  224 379,00 

 

 

 

 

 

 

 

 


