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nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu 

1.  Brak w obecnej 
postaci projektu 

Proponuje się powrót do sformułowania o konieczności 
kierowania na formy doskonalenia przez dyrektora 
szkoły/placówki. 

Umożliwiono dofinansowanie form doskonalenia, na 
które nie kieruje dyrektor szkoły. Czy nie doprowadzi 
to do opłacania szkoleń, które nie są zgodne z 
potrzebami i wymaganiami szkoły? Należałoby liczyć 
na zdrowy rozsądek, jednak jeśli nauczyciel biologii 
zechce zrobić kurs wizażu i uzasadni to potrzebami 
związanymi z prowadzeniem zajęć, a w planie 
finansowym szkoły będą dostępne środki i dyrektor 
nie odrzuci wniosku nauczyciela, to taki kurs może 
podlegać dofinansowaniu.  

 

2.  § 5 Usunąć „do dnia 31 grudnia” 

Do tej pory rozporządzenie narzucało konieczność 
przedkładania projektów uchwał rady jst (o planie 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli) związkom zawodowym. Obecnie tego 
wymogu nie ma. Jednak pozostają przepisy ustawy o 
związkach zawodowych. Jeśli więc jst będą 
przekazywać projekty swoich uchwał związkom 
zawodowym, to w praktyce nie ma szans na 
dochowanie terminu 31 grudnia. Zwłaszcza, że w 
świetle ustawy o związkach zawodowych, związki 
mogą mieć obiekcje do całej treści projektu uchwały, 
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a nie tylko do sposobu podziału środków (jak było do 
tej pory). Chyba że pominie się związki zawodowe,  – 
to wówczas uda się dochować tego terminu. Choć z 
trudem, ponieważ takie plany zatwierdza w formie 
uchwały rada powiatu czy gminy, która zbiera się 
najczęściej raz na miesiąc. Może więc lepiej nie 
wiązać samorządów terminem, którego w praktyce 
będzie bardzo trudno dochować. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


