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Odbudowa doradztwa metodycznego 

Od momentu przekazania obowiązków związanych z organizacją doradztwa 

metodycznego jednostkom samorządu terytorialnego, tj. od 2000 r. liczba 

doradców metodycznych systematycznie spada. W 2016 r. zadania doradcy 

metodycznego na terenie kraju realizowało 826 nauczycieli.  
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

Dostęp nauczycieli do doradztwa metodycznego jest bardzo 

nierównomierny zarówno ze względu na liczbę nauczycieli 

przypadających na jednego doradcę jak i ze względu na rozkład 

specjalności nauczycielskich doradców metodycznych.  

 

Wynikający z przepisów prawa sposób organizacji doradztwa 

metodycznego pozwala na samodzielną realizację tego zadania w 

sposób zaspokajający potrzeby nauczycieli tylko w dużych 

jednostkach samorządu terytorialnego.   

 

Małe gminy – ze względu na niewielką wysokość wyodrębnionych 

środków – nie są w stanie zapewnić doradztwa w potrzebnych 

specjalnościach i podejmują  próby jego organizacji na podstawie 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.  
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

Poprawna realizacja na terenie kraju zadania polegającego na 
zapewnieniu nauczycielom dostępności doradztwa 
metodycznego wymaga zmiany sposobu koordynacji doradztwa 
metodycznego i przeniesienia tego zadania z poziomu lokalnego 
na poziom regionalny (województwa).  
 
Proponuje się, aby funkcja doradcy metodycznego była 
powierzana przez kuratora oświaty w porozumieniu z 
dyrektorem publicznej placówki doskonalenia na ustalony okres 
za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.  
 
Zmiana organizacji doradztwa metodycznego wymaga zmiany 
sposobu jego finansowania. 
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

Przenosząc koordynację doradztwa metodycznego na poziom regionalny 

należy zabezpieczyć w budżecie wojewody środki na realizację tego zadania 

poprzez: 

1)zmniejszenie wysokości środków wyodrębnianych w budżetach organów 

prowadzących z 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenie 

osobowe nauczycieli do 0,8%,  

Szacuje się, że w 2017 r. środki te stanowiły  kwotę ok. 276 mln zł.  

Na doradztwo metodyczne organy prowadzące szkoły mogły wydatkować 

kwotę stanowiącą nie więcej niż 20 % całej puli środków (ok. 55 mln zł).  

2) przeznaczenie na finansowanie doradztwa metodycznego: 

 ok. 55 mln zł stanowiących 0,2% planowanych rocznych środków na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli dotychczas w dyspozycji JST ,  

 ok. 8 mln zł będących już zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w dyspozycji wojewodów na doskonalenie zawodowe nauczycieli  

w województwie.  



6 

Odbudowa doradztwa metodycznego 

 

Proponowane rozwiązania stały się podstawą do zmiany 

przepisów art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela dotyczących 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  

(art. 76 pkt 33 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych Dz. U. poz. 2203). 
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

 

Przyjmując, że wymiar zatrudnienia nauczyciela – doradcy 

metodycznego będzie wynosić do ½ wymiaru czasu pracy 

nauczyciela, będzie można z tych środków zatrudnić co 

najmniej 1750 doradców metodycznych (ok. 300 nauczycieli 

na 1 doradcę). 

 

 



Wprowadzone i projektowane  

zmiany w przepisach prawa 
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

Art. 76 pkt 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
  
art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela otrzymuje brzmienie: 
,, Art. 70a. 
1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - 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. 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgqytaltqmfyc4mzzgeydcojwgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgqytaltqmfyc4mzzgeydcojwgy
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

art. 70a cd. 

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 wynagrodzenia tych nauczycieli z tytułu 
powierzonych zadań doradcy metodycznego. 
 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgqytaltqmfyc4mzzgeydcojwgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgqytaltqmfyc4mzzgeydcojwgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgqytaltqmfyc4mzzgeydcojwgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgqytaltqmfyc4mzzgeydcojwgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgqytaltqmfyc4mzzgeydcojwgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgqytaltqmfyc4mzzgeydcojwgy
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

art. 70a cd. 

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. 
9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 
rozporządzenia, formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i rodzaje wydatków 
związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
które mogą być dofinansowywane ze środków, o których mowa w ust. 1 i 7, oraz 
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków, uwzględniając 
kompetencje organów wymienionych w ust. 1, a także kuratorów oświaty oraz 
dyrektorów szkół i placówek w zakresie planowania i wydatkowania środków na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgqytaltqmfyc4mzzgeydcojwgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgqytaltqmfyc4mzzgeydcojwgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgqytaltqmfyc4mzzgeydcojwgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgqytaltqmfyc4mzzgeydcojwgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgqytaltqmfyc4mzzgeydcojwgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrtgqytaltqmfyc4mzzgeydcojwgy
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

 

Do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy  
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w toku prac 
parlamentarnych wprowadzono następującą poprawkę: 
 
W art. 6 w pkt 17 (w zakresie dotyczącym art. 70a) po lit. b dodano 
nową lit. ba w brzmieniu: 
 „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.” 
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

 

W art. 140 projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dodano 
przepis pozwalający na finansowanie z ww. środków również 
kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego 
przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały 
powierzone. 
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

W projekcie rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli 
określono zadania doradcy metodycznego oraz warunki i tryb powierzania 
nauczycielowi tych zadań: 

 
§ 25. 1. Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty 
w porozumieniu z dyrektorem publicznej placówki doskonalenia, w której 
doradca ma być zatrudniony, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, 
w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem § 26. 
2. Kurator oświaty może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi 
zatrudnionemu w szkole lub placówce, który posiada: 
1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce 
doskonalenia, określone w przepisach, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1;  
2) stopień nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego; 
3) bardzo dobrą lub wyróżniającą ocenę pracy; 
4) udokumentowane osiągnięcia zawodowe;  
5) kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne; 
6) umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. 
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

§ 25. cd. 
3.   Zadania doradcy metodycznego są wykonywane przez nauczyciela w ramach 
dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia, w wymiarze 
stanowiącym nie więcej niż ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych na podstawie art. 42 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i ….) 
dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego. 
4. Kurator oświaty, powierzając nauczycielowi zadania doradcy metodycznego, 
wskazuje publiczną placówkę doskonalenia, w której nauczyciel–doradca 
metodyczny będzie zatrudniony i określa: 
1) szczegółowy zakres zadań nauczyciela–doradcy metodycznego; 
2) warunki wykonywania zadań nauczyciela–doradcy metodycznego, zgodnie 
z ust. 3. 
5. Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie 
dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres 
nie krótszy niż rok. 
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

§ 25. cd. 
6. Przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy metodycznego kurator 
oświaty zasięga opinii dyrektora placówki doskonalenia, w której nauczyciel–
doradca metodyczny jest zatrudniony. 
7. Nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań przez nauczyciela–doradcę 
metodycznego sprawuje dyrektor placówki doskonalenia, w której nauczyciel 
jest zatrudniony. W ramach sprawowanego nadzoru uwzględnia się opinie 
nauczycieli korzystających z pomocy nauczyciela-doradcy metodycznego.  
8. W przypadku niewywiązywania się nauczyciela z powierzonych mu zadań 
doradcy metodycznego powierzenie zadań doradcy metodycznego może być 
cofnięte przez kuratora oświaty, na wniosek dyrektora placówki doskonalenia, 
w której nauczyciel jest zatrudniony. 
9. Kurator oświaty publikuje na stronie internetowej urzędu wykaz 
publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa, w których 
nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego. Wykaz zawiera 
informację o specjalnościach nauczycieli–doradców metodycznych.  

 

 



17 

Odbudowa doradztwa metodycznego 

§ 25. cd. 
 10. Kurator oświaty, przed powierzeniem lub przed przedłużeniem 
powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego, zawiera z organem 
prowadzącym publiczną placówkę doskonalenia, w której nauczyciel będzie 
realizował zadania doradcy metodycznego, porozumienie stanowiące 
podstawę do przekazania dotacji celowej na finansowanie wynagrodzenia 
nauczyciela za realizację zadań doradcy metodycznego w ramach umowy, 
o której mowa w ust. 3. 
11. Kurator oświaty w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek 
doskonalenia przygotowuje na każdy rok szkolny plan sieci doradztwa 
metodycznego na terenie województwa biorąc pod uwagę: 
1) liczbę nauczycieli poszczególnych specjalności w województwie; 
2) potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego;  
3) konieczność zapewnienia nauczycielom równego dostępu terytorialnego 
i przedmiotowego do doradztwa metodycznego na terenie województwa.  
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

§ 25. cd. 

 12. Plan sieci doradztwa metodycznego, o którym mowa 
w ust. 11, uwzględnia również, stosownie do potrzeb, doradztwo 
metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym. 
13. W zakresie, o którym mowa w ust. 12, kurator oświaty współpracuje 
z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym. 
14. Kurator oświaty może na stronie internetowej urzędu ogłaszać 
informację o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy 
metodycznego określonej specjalności.  
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

Przepisy przejściowe 
 
§ 30. Nauczyciele, którym jednostki samorządu terytorialnego powierzyły 
zadania doradcy metodycznego, realizują te zadania na dotychczasowych 
warunkach, do końca okresu, na jaki zostały one powierzone. 
 
§ 31. Plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa, 
o którym mowa w § 25 ust. 11, na rok szkolny 2018/2019 kurator oświaty 
przygotowuje w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.  
 
§ 32. W planie sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa, 
o którym mowa w § 25 ust. 11, na dany rok szkolny, uwzględnia się 
nauczycieli–doradców metodycznych, o których mowa w § 30. 
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Odbudowa doradztwa metodycznego 

 

W projektowanym rozporządzeniu w sprawie dofinasowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli uregulowano kwestie 
dofinasowania kosztów podróży służbowych, w tym kosztów 
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia doradców metodycznych 
organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.  
Koszty te tak jak dotychczas będą mogły być dofinansowane ze 
środków wyodrębnianych przez organy prowadzące szkoły zgodnie 
z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. 
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                Dziękuję za uwagę 

 

  

 

 


