
Zarządzenie Nr 87/2023
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,
ustalenia  maksymalnych kwot  dofinansowania  opłat  za  doskonalenie  zawodowe
nauczycieli  oraz  form  i  specjalności  kształcenia,  na  które  dofinansowanie  jest
przyznawane w 2023 roku 

Na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz § 5 i  § 6 rozporządzenia Ministra 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) zarządza się,
co następuje: 

§ 1.

Ze  środków  zaplanowanych  w  budżecie  Kalisza  na  2023  rok  na  dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się: 
1) w budżecie Miasta: 
a) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach,
szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego
nauczycieli  prowadzonych  odpowiednio  przez  placówki  doskonalenia  nauczycieli,
szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli - 80%  planowanych środków;
b) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez
szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli – 20% planowanych środków;
2) w budżecie Powiatu:
a) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach,
szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego
nauczycieli  prowadzonych  odpowiednio  przez  placówki  doskonalenia  nauczycieli,
szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli - 60%  planowanych środków;
b) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez
szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli – 10% planowanych środków;
c) koszty udziału nauczycieli w szkoleniach branżowych – 30%  planowanych środków.

§ 2.

1.  Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez  podmioty,
o których mowa w art.  70a ust.  3a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), za udział nauczycieli w formach
doskonalenia  zawodowego  nauczycieli, zgodnie  z  załącznikiem nr  1  do  niniejszego
zarządzenia. 
2.  Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez  podmioty,
o których mowa w art.  70a ust.  3a pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta



Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), za udział nauczycieli w formach
kształcenia nauczycieli, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.  Szkolenia  branżowe,  o  których  mowa  w  art.  70a  ust.  3a  pkt  4  ustawy  z  dnia
26 stycznia  1982 r.  -  Karty Nauczyciela  (Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  1762 z późn.  zm.),
dofinansowywane są w pełnej wysokości. 

§ 3.

Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b, może być przyznane
na formy określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia w specjalnościach
zgodnych z potrzebami szkoły lub placówki, uwzględniających: 
1) wyniki nadzoru pedagogicznego;
2) wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu
maturalnego; 
3) zadania związane z realizacją podstawy programowej;
4) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.
1082 z późn. zm.);
5)  wnioski  nauczycieli,  w  tym  dyrektorów  o  dofinansowanie  form  kształcenia
nauczycieli. 

§ 4.

Decyzje  o  przyznaniu  dofinansowania  nauczycielom szkół  i  placówek  oświatowych
podejmuje dyrektor, natomiast dyrektorom – Prezydent Miasta Kalisza. 

§ 5.

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu merytorycznie 
Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji  oraz
dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. 

§ 6.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2023 roku.

                                                   Prezydent Miasta Kalisza
    /…/

   Krystian Kinastowski
 



Załącznik nr 1 
do zarządzenia Nr 87/2023 
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 2 lutego 2023 r.

Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa
w art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, za udział

nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku (w zł)

Podmioty

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Konferencje,
wykłady,

seminaria 2)

Warsztaty,
szkolenia,

kursy
doskonalące
 (1 dniowe) 2)

Warsztaty,
szkolenia, 

kursy
doskonalące
 (co najmniej
2 dniowe) 2)

Studia
podyplomowe

(doskonalące) 1)

Inne formy
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli 2)

Placówki
doskonalenia
nauczycieli

130 130 200 1 000 200

Szkoły wyższe
150 200 200 1 000 200

Inne podmioty,
których zadania

statutowe obejmują
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli

200 200 200 X 200

1) kwota dofinansowania dla jednego nauczyciela dotyczy danego roku oraz danej formy organizowanej
przez jeden z podmiotów 
2) kwota  dofinansowania  dla  jednego  nauczyciela  dotyczy  w danym roku  każdorazowo danej  formy
organizowanej przez określony podmiot 

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski
                              

                                                                                                                              



Załącznik nr 2 
do zarządzenia Nr 87/2023 
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 2 lutego 2023 r.

Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa
w art. 70a ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, za udział

nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli w 2023 roku (w zł)

Podmioty

Formy kształcenia nauczycieli

Studia wyższe
(pierwszego stopnia, drugiego

stopnia lub jednolite studia
magisterskie) 1)

Studia podyplomowe
(kwalifikacyjne) 1)

Kursy kwalifikacyjne 1)

Placówki
doskonalenia
nauczycieli

1 000 1 000 600

Szkoły wyższe 1 000 1 000 600

1) kwota dofinansowania dla jednego nauczyciela dotyczy danego roku oraz jednej z form organizowanej
przez jeden z podmiotów 

  Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski
       

                                                          


