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zamieszkania współmałżonka, jeżeli podanie o przeniesienie nie może być 

uwzględnione z powodu niemożności zatrudnienia go w zawodzie nauczycielskim 

w miejscu stałego zamieszkania współmałżonka, dyrektor szkoły udziela urlopu 

bezpłatnego. 

2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 

2 lat. Jeżeli w tym okresie nauczyciel nie podjął ponownie pracy, stosunek pracy ulega 

rozwiązaniu. 

Rozdział 7a 

Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Art. 70a. 1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki 

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń 

branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepis ust. 1 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia 

nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

3. Podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się po zasięgnięciu 

opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi 

organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo 

jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład 

organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, 

zrzeszających nauczycieli. 

3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się: 

1) 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; 

2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych 

przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli; 
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3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 

prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki 

pedagogiczne; 

4) koszty udziału nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 1, w szkoleniach 

branżowych. 

4. W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji 

doradztwa metodycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości 12 

400 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego. 

5. Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 4, w budżetach 

poszczególnych wojewodów wyodrębnia się w wysokości proporcjonalnej do liczby 

nauczycieli zatrudnionych w województwie, ustalonej na podstawie danych systemu 

informacji oświatowej. 

6. Ze środków, o których mowa w ust. 4, wojewoda udziela jednostkom 

samorządu terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli 

zatrudniające doradców metodycznych, o których mowa w art. 183 ust. 4 ustawy – 

Prawo oświatowe, dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem 

nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Przekazanie dotacji 

następuje na podstawie umowy.  

7. W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia 

się środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, w łącznej wysokości 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela 

dyplomowanego, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Przepis ust. 7 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

8a. Ze środków, o których mowa w ust. 7, dofinansowuje się: 

1) centralne programy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

2) zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zlecane 

szkołom wyższym lub innym podmiotom. 

9. (uchylony) 

Art. 70b. (uchylony) 
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Art. 70c. 1. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele 

praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, oraz placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, są 

obowiązani doskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe potrzebne do 

wykonywania pracy poprzez uczestniczenie w szkoleniach branżowych 

realizowanych w trzyletnich cyklach, w łącznym wymiarze 40 godzin w cyklu. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nauczycieli: 

1) prowadzących działalność gospodarczą związaną z nauczanym zawodem albo 

indywidualne gospodarstwo rolne, którego działalność jest związana 

z nauczanym zawodem, lub 

2) zatrudnionych u pracodawców na stanowiskach związanych z nauczanym 

zawodem, lub 

3) zatrudnionych w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność 

jest związana z nauczanym zawodem. 

3. Za spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, uznaje się również 

odpowiednio udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 1, w formach 

doskonalenia zawodowego realizowanych u pracodawców w ramach regionalnych 

programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669). 

4. Szkolenia branżowe organizuje dyrektor szkoły, placówki lub centrum, 

o których mowa w ust. 1. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w więcej niż jednej 

szkole lub placówce szkolenia branżowe organizuje dyrektor szkoły lub placówki 

wskazanej przez nauczyciela jako podstawowe miejsce zatrudnienia. 

5. Dyrektor szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, kieruje 

nauczyciela na szkolenie branżowe odpowiednio u pracodawcy lub w indywidualnym 

gospodarstwie rolnym, z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia nauczyciela odbywającego szkolenie branżowe 

z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na 

szkolenie oraz na czas jego trwania, jeżeli organizacja szkolenia branżowego tego 

wymaga. 

7. Za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy nauczyciel, o którym mowa 

w ust. 6, zachowuje prawo do wynagrodzenia. 
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8. Nauczycielowi odbywającemu szkolenie branżowe w innej miejscowości niż 

miejsce zamieszkania lub miejsce pracy nauczyciela przysługują należności na 

pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową na zasadach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy. 

9. Nauczyciel, w terminie 30 dni od dnia zakończenia szkolenia branżowego, 

przedkłada dyrektorowi szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, 

informację o zakresie i wymiarze odbytego szkolenia branżowego, potwierdzoną 

przez pracodawcę lub osobę prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne. 

10. Nauczyciel skierowany na szkolenie branżowe, który bez uzasadnionych 

przyczyn nie podejmie szkolenia albo je przerwie, jest obowiązany do zwrotu kosztów, 

o których mowa w ust. 8, poniesionych przez szkołę, placówkę lub centrum, o których 

mowa w ust. 1. 

11. Koszty szkolenia branżowego mogą być finansowane: 

1) przez pracodawców lub osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, 

lub 

2) ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o którym mowa w art. 69a 

ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.1)), na zasadach dotyczących 

kursów, lub 

3) ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, 

o których mowa w art. 70a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 70d, lub 

4) ze środków pochodzących z programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

12. W przypadku realizacji szkoleń branżowych w wymiarze większym niż 

40 godzin w trzyletnim cyklu, źródłem finansowania tych szkoleń nie mogą być 

środki, o których mowa ust. 11 pkt 2 i 3. 

Art. 70d. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia: 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1149, 1544, 

1629, 1669, 2077, 2192 i 2215. 
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1) rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków, 

o których mowa w art. 70a ust. 1, 

2) warunki, tryb i kryteria przyznawania środków, o których mowa w art. 70a 

ust. 1, 

3) szczegółowe cele szkolenia branżowego oraz tryb i warunki kierowania 

nauczycieli na szkolenia branżowe 

– uwzględniając kompetencje organów wymienionych w art. 70a ust. 1 oraz 

dyrektorów szkół w zakresie planowania i wydatkowania środków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, a także konieczność organizacji doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w sposób służący podnoszeniu jakości pracy szkół oraz efektywnego 

gospodarowania środkami przeznaczonymi na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

i środkami na finansowanie kosztów szkoleń branżowych pochodzącymi z innych 

źródeł. 

Rozdział 8 

Ochrona zdrowia 

Art. 71. (uchylony) 

Art. 72. 1. Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego 

rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły 

przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem 

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą 

rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich 

przyznawania. 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zachowują nauczyciele po przejściu 

na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na 

datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas 

nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole 

w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły 

udziela urlopu dla poratowania zdrowia: 


