Zarządzenie nr 24/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Działdowie
w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 263) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) zarządza się, co następuje:
§ 1. Odrzuca się w całości stanowisko wyrażone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału
w Działdowie w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, zawarte w piśmie z dnia 3 kwietnia 2020 r.
§ 2. Uzasadnienie odrzucenia stanowiska stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
(-) Grzegorz Mrowiński

Załącznik do
Zarządzenia nr 24/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
Uzasadnienie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Działdowie
Burmistrz Miasta Działdowo w dniu 12 marca 2020 r. przedłożył Związkowi Nauczycielstwa
Polskiego Zarządowi Oddziału w Działdowie do zaopiniowania projekt zarządzenia Burmistrza Miasta
Działdowo w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Potrzeba wprowadzenia regulacji wynika z obowiązku ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów
kształcenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019
r. poz. 1653).
Organ prowadzący zaproponował rozwiązania dotyczące planu dofinansowania form dokształcania
zawodowego nauczycieli oraz zasady przyznawania środków nauczycielom. W zarządzeniu wprowadzono:
⎯ procentowy podział środków wyodrębnionych w budżecie gminy na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli przekazanych do dyspozycji dyrektora w wysokości 80% oraz pozostających
w dyspozycji organu prowadzącego w wysokości 20%,
⎯ maksymalną kwotę dofinansowania wynoszącą 50% lub 60% poniesionych i udokumentowanych
kosztów, uzależnionych od wyboru kierunku studiów, jednak nie większą niż 1 500,00 zł na semestr,
⎯ 100% pokrycie kosztów szkoleń, kursów, warsztatów i doskonalenia dyrektorów w określonym zakresie.
Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Działdowie w piśmie z dnia 4 kwietnia
2020 r. zaopiniował negatywnie projekt zarządzenia wskazując uwagi dotyczące zasad przydzielania
dofinansowania, konkretnie podziału procentowego przyznawania dofinansowania sugerując przy tym, iż
ponoszone koszty dokształcania powinny być finansowane w 100%, jeżeli nauczyciel kierowany jest przez
dyrektora. Zasugerowano również aby zmniejszyć ilość środków pozostających w dyspozycji organu
prowadzącego z 20% na 10%. Zwrócono również uwagę na zapis dający możliwość przekazania na rzecz
placówki, która potrzebuje zwiększenia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
środków niewykorzystanych w całości w danym roku budżetowym przez inne z placówek.
Odnosząc się do propozycji związków należy stwierdzić, że stosownie do art. 70a ust. 1 Karty
Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2215) wydzielono środki w budżecie w wysokości 0,8% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, natomiast zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i na podstawie wniosków dyrektorów oraz wytycznych
Ministra Edukacji Narodowej zaprojektowano plan dofinansowania. Pozostawienie w dyspozycji organu
prowadzącego 20% puli środków przeznaczonych na dofinansowanie nauczycieli podyktowane jest
koniecznością szkolenia kadry kierowniczej, czyli dyrektorów oraz koniecznością nawiązania sieci
współpracy pomiędzy placówkami. Mając środki w swojej dyspozycji organ prowadzący będzie miał
możliwość zorganizowania zbiorowego szkolenia dla kadry kierowniczej lub oddelegowanych przez
dyrektora nauczycieli w zakresie tematycznym pominiętym lub niewykorzystywanym przez dyrektorów, a
niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania szkoły/przedszkola. Uważa się, że 20% kwoty dofinansowania
przydzielonej do dyspozycji organu prowadzącego nie jest kwotą wygórowaną względem potrzeb placówek
oświatowych. Organ prowadzący będzie miał możliwość jako podmiot nadzorujący obiektywnie wyodrębnić
potrzeby placówek podległych.

Odnosząc się do zapisu § 3 ust. 3 cyt.: „w przypadku niewykorzystania środków, (…) przez
którekolwiek ze szkół w danym roku budżetowym, środki te mogą przejść na inną szkołę”, należy zaznaczyć
iż funkcjonuje on od 2019 r. w planie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i nie ulega
zmianie. Szkoły/przedszkola nie wykorzystują w 100% środków zaplanowanych na dofinansowanie
doskonalenia, natomiast są placówki, które w trakcie trwania roku budżetowego zgłaszają zapotrzebowanie
na dodatkowe środki. Wówczas wskazany zapis daje możliwość przekazania niewykorzystanej części na rzecz
potrzebującej placówki.
Ponadto należy zaznaczyć, że jest to plan „dofinansowania”, a nie „finansowania” doskonalenia
zawodowego nauczycieli. Organ stoi na stanowisku, że o środki powinien mieć możliwość wnioskować każdy
nauczyciel pracujący w placówkach podległych. Organ prowadzący postanowił określić kategorie procentowe
względem przyznawania środków, w taki sposób, aby możliwość skorzystania z nich miała większa część
nauczycieli chcących poszerzać swoja wiedzę i umiejętności.
Z powyższych względów odrzucenie w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd
Oddziału w Działdowie przez Burmistrza Miasta Działdowo jest zasadne.

BURMISTRZ
(-) Grzegorz Mrowiński

