GP-OR.0050.225.2015
ZARZĄDZENIE NR 225/2015
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe
nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach
prowadzonych przez m.st. Warszawę
Na podstawie art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 11) 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 budżety poszczególnych
wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków
wyodrębnionych w budżetach 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) oraz § 6 Uchwały Nr V/88/2015 Rady
m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r.
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st.
Warszawę:
§ 1. 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Biurze Edukacji – należy przez to rozumieć Biuro Edukacji Urzędu m.st.
Warszawy;
2) dzielnicy – należy przez to rozumieć dzielnicę m.st. Warszawy;
3) WCIES – należy przez to rozumieć Warszawskie Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń;
4) MBFO – należy przez to rozumieć Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st.
Warszawy;
2. Użyte w zarządzeniu określenia "nauczyciel", "szkoła", "placówka", "kurs kwalifikacyjny"
mają znaczenie nadane im w Uchwale Nr V/88/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 lutego
2015 r. w sprawie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.
§ 2. Środki na dofinansowanie tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy
metodycznego oraz na koszty dodatków funkcyjnych dla doradców metodycznych; dzieli się
pomiędzy dzielnice i Biuro Edukacji proporcjonalnie do liczby doradców metodycznych
zatrudnionych w szkołach i placówkach.
§ 3. Środki na dofinansowanie pozostałych kosztów organizacji doradztwa
metodycznego dla nauczycieli, w tym w szczególności na koszty wydatków rzeczowych
dotyczące działalności doradców metodycznych, koszty podróży służbowych doradców
metodycznych oraz koszty dodatkowych umów zleceń pozostają w dyspozycji dyrektora
WCIES.

§ 4. 1. Środki na dofinansowanie opłat za dokształcanie pobieranych przez szkoły
wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, instytuty naukowo – badawcze, w tym za kursy
kwalifikacyjne, dzieli się pomiędzy dzielnice i Biuro Edukacji proporcjonalnie do liczby
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach w przeliczeniu na etaty.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, pozostające w dyspozycji dyrektora Biura
Edukacji, przekazane są do planu finansowego MBFO i wydawane są zgodnie
z dofinansowaniem przyznawanym przez dyrektora Biura Edukacji.
§ 5. Środki na organizację form doskonalenia zawodowego, w tym w szczególności
szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych, na dofinansowanie opłat za kursy
doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, koszty przejazdów
oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach
doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje
pozostają w dyspozycji:
1) dyrektorów szkół i placówek – 50%;
2) zarządów dzielnic – 12 %;
3) dyrektora Biura Edukacji – 10%;
4) dyrektora WCIES – 28%.
§ 6. 1. Środki, o których mowa w § 5 pkt 1, przeznacza się w szczególności na:
1) organizację wewnątrzszkolnych form doskonalenia, w tym w szczególności
szkoleń dla rad pedagogicznych, a ponadto szkoleń, seminariów i konferencji
szkoleniowych;
2) dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia
zawodowego;
3) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek.
2. Środki te dzieli się proporcjonalnie do liczby nauczycieli zatrudnionych w danej
szkole lub placówce w przeliczeniu na etaty.
3. Środki, o których mowa w § 5 pkt 2, przeznacza się w szczególności na organizację
form doskonalenia dla nauczycieli szkół, których prowadzenie powierzono poszczególnym
dzielnicom.
4. Środki, o których mowa w § 5 pkt 3 i 4, przeznacza się w szczególności na
organizację form doskonalenia dla wybranych grup nauczycieli, w tym nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oraz nauczycieli doradców metodycznych.
§ 7. 1. W przypadku przewidywanego niewykorzystania środków przeznaczonych na
dofinansowanie opłat za dokształcanie pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia
nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze oraz kursy kwalifikacyjne, zarząd dzielnicy
i dyrektor Biura Edukacji odpowiednio przeznaczą te środki na organizację form
doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3 lub przekażą dyrektorom szkół
i placówek z przeznaczeniem na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym
mowa w § 6 ust. 1. Z możliwości takiej można skorzystać dopiero po zakończeniu procedury
rozpatrywania wniosków o ww. dofinansowanie.
2. W przypadku przewidywanego niewykorzystania środków przeznaczonych na
organizację form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3, zarząd
dzielnicy i dyrektor Biura Edukacji odpowiednio przeznaczą te środki na dofinansowanie
opłat za dokształcanie pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli,
instytuty naukowo-badawcze, w tym kursy kwalifikacyjne lub przekażą dyrektorom szkół
i placówek z przeznaczeniem na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym
mowa w § 6 ust. 1.
§ 8. 1. Wnioski o dofinansowanie opłat za dokształcanie pobierane przez szkołę
wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli, zgodne z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
nauczyciele składają w terminie do dnia 2 października 2015 r. do:

2

1) wydziału dla dzielnicy właściwego w sprawach oświaty i wychowania –
w przypadku szkół, których prowadzenie powierzono dzielnicy;
2) Biura Edukacji – w przypadku placówek.
2. Wnioski o dofinansowanie opłaty za kształcenie pobierane przez szkołę wyższą lub
zakład kształcenia nauczycieli, zgodne z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, dyrektorzy szkół
składają w terminie do dnia 2 października 2015 r. do:
1) wydziału dla dzielnicy właściwego w sprawach oświaty i wychowania –
w przypadku szkół, których prowadzenie powierzono dzielnicy;
2) Biura Edukacji – w przypadku placówek.
3. Wnioski o dofinansowanie opłaty za kurs kwalifikacyjny, zgodne z załącznikiem
nr 3 do zarządzenia, nauczyciele składają w terminie do dnia 2 października 2015 r. do:
1) wydziału dla dzielnicy właściwego w sprawach oświaty i wychowania –
w przypadku szkół, których prowadzenie powierzono dzielnicy;
2) Biura Edukacji – w przypadku placówek.
4. Wnioski o dofinansowanie opłaty za kurs kwalifikacyjny, zgodne z załącznikiem
nr 4 do zarządzenia, dyrektorzy szkół składają w terminie do dnia 2 października 2015 r. do:
1) wydziału dla dzielnicy właściwego w sprawach oświaty i wychowania –
w przypadku szkół, których prowadzenie powierzono dzielnicy;
2) Biura Edukacji – w przypadku placówek.
§ 9. Do wniosków, o których mowa w § 8 należy dołączyć:
1) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu,
na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić ukończenie danego etapu
kształcenia w roku akademickim 2014/2015, ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub
jego etapu;
2) oryginalny dowód wpłaty z tego tytułu1. W przypadku uiszczenia jednorazowej wpłaty
za całość danej formy doskonalenia zawodowego – zaświadczenie o koszcie
poszczególnych semestrów roku akademickiego, za który nauczyciel ubiega się
o dofinansowanie.
§ 10. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek do dyrektora tylko
jednej szkoły lub placówki.
§ 11. 1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje:
1) zarząd dzielnicy – w przypadku wniosków nauczycieli szkół, których prowadzenie
powierzono dzielnicy;
2) dyrektor Biura Edukacji – w przypadku wniosków nauczycieli placówek.
2. Zarząd dzielnicy i dyrektor Biura Edukacji określi tryb przyznawania
dofinansowania. W ramach ustalonego trybu zarząd dzielnicy i dyrektor Biura Edukacji
powoła zespół ds. ceny formalnej wniosków, który w protokole przedstawi wyniki oceny oraz
listę wniosków rekomendowanych do przyznania dofinansowania.
3. Ustala się termin zakończenia procedury przyznawania dofinansowania za
dokształcanie na dzień 15 listopada 2015 r. W wyjątkowych przypadkach zarząd
dzielnicy/dyrektor Biura Edukacji mogą procedurę zakończyć w późniejszym terminie,
jednak nie później niż do 30 listopada 2015 r.
4. Zarząd dzielnicy i dyrektor Biura Edukacji podejmując decyzję, o której mowa
w ust. 1 mogą zasięgnąć opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
§ 12. Do dnia 15 marca 2016 r. dyrektorzy szkół złożą w wydziałach dla dzielnic
właściwych w sprawach oświaty i wychowania, a w przypadku placówek – w Biurze
1

dowodem wpłaty może być również inny dowód księgowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości
(np. wydruk potwierdzenia dokonania przelewu/wpłaty gotówkowej, zaświadczenie), zawierający dane
wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613,
z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4)
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Edukacji sprawozdanie z wykorzystania w roku 2015 środków finansowych, o których mowa
w § 5 pkt 1.
§ 13. Do dnia 31 marca 2016 r. burmistrzowie dzielnic złożą w Biurze Edukacji
sprawozdanie z wykorzystania w roku 2015 środków finansowych, o których mowa w § 4 ust.
1 i w § 5 pkt 2.
§ 14. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek, burmistrzom
dzielnic, dyrektorowi Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz dyrektorowi
Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
§ 15. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

4

