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Nowe wyzwanie dla Rzemiosła 

 

 

Podstawa prawna  

dot. organizowania szkoleń branżowych 

 
 



Podstawa prawna szkoleń branżowych dla nauczycieli  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., Dz. 
U. z 30 listopada 2018 r. poz. 2245) 
 
 
Ustawa Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287)  
 
 
Rozp. MEN w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania 
nauczycieli na szkolenia branżowe Dz. U. 2019 Poz. 1653 
 



§ 7. Nauczyciele odbywają szkolenia branżowe 
w celu:  
1) aktualizowania wiedzy zawodowej i 
specjalistycznej w zakresie nowych technologii 
stosowanych w branży 2) nabycia nowych 
umiejętności związanych z nauczanym 
zawodem; (…) 
3) poznawania systemu zapewniania jakości 
produkcji lub usług,  (…) 
4) doskonalenia umiejętności 
interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z 
osobami zatrudnionymi u pracodawcy (…) 
5) doskonalenia umiejętności zastosowania 
posiadanej wiedzy zawodowej (…) 
6) rozpoznawania potrzeb i możliwości 
zatrudnienia absolwentów (…) 
7) nawiązywania kontaktów zawodowych 
umożliwiających rozwijanie i doskonalenie 
współpracy z pracodawcami (…) 

„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.” 
 
„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”.  
 

/art. 70c ustawy Karta Nauczyciela/ 
  

Cel szkoleń branżowych  
/Dz. U. 2019 Poz. 1653/  

 

Wsparcie nauczycieli  



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 

Art. 68. Ustawa Prawo Oświatowe 
 
7. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły 
artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody,  
w których kształci szkoła, po:  
1) uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w 

danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 
pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, oraz  

2) nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą 
indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym 
zawodem lub branżą, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których 
mowa w art. 120a ust. 1, obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia  
danym zawodzie. 

 



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 

Art. 68. Ustawa Prawo Oświatowe 
 
7c. Współpraca, o której mowa w ust. 7 pkt 2, polega w szczególności na:  
1) tworzeniu klas patronackich;  
2) przygotowaniu propozycji programu nauczania zawodu; 
3) realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu; 
4) wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych;  
5) organizacji egzaminu zawodowego;  
6) doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowaniu 

szkoleń branżowych;  
7) realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego.  
 



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 

Rozdział 2  
Obowiązki nauczycieli  
Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:  
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 
zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę;  

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;  
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;  
3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;  
 

/art. 6 ustawy Karta Nauczyciela/  



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 
Art. 42. 
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia 
nauczyciel obowiązany jest realizować:  
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na 
podstawie ust. 4a albo ust. 7;  

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;  

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 
doskonaleniem zawodowym.  

2e. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej 
nauki zawodu, zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w 
rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy – Prawo oświatowe, oraz placówkach i centrach, 
o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy odbywają szkolenia branżowe w ramach zajęć, 
o których mowa w ust. 2 pkt 3.  

/art. 42 ustawy Karta Nauczyciela/   



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 
 
 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:  
(…)  
7) szkoleniu branżowym – rozumie się przez to obowiązkową formę doskonalenia 
zawodowego nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu 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, mającą na celu 
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania 
pracy i realizowaną odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem.  
 

/art. 3 ustawy Karta Nauczyciela/  
  



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 
 
 
„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.”. 
 
 

/art. 70c ustawy Karta Nauczyciela/  
 



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 
 
 
„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.”.  

  
 

/art. 70c ustawy Karta Nauczyciela/ 
 



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 
 
 
„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).”.  
 
 
 

/art. 70c ustawy Karta Nauczyciela/  
 

doskonalenie zawodowe dla nauczycieli 
realizowane u pracodawców  w ramach 
regionalnych programów operacyjnych 



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 
 
 
„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.”.  
 

/art. 70c ustawy Karta Nauczyciela/  
 Szkolenia branżowe  

organizuje dyrektor szkoły 



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 
 
 
„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.”.  
  
 

/art. 70c ustawy Karta Nauczyciela/  
  
 

Dyrektor szkoły zwalnia nauczyciela na 
szkolenia branżowe 



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 
 
 
„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”.  
 
 
 
 

/art. 70c ustawy Karta Nauczyciela/ 
  
 

pokrycie kosztów związanych  
z podróżą służbową 



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 
 
 
„2d. Do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu, zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy – Prawo oświatowe, oraz publicznych 
placówkach i centrach,  o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, prowadzonych przez 
osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, bez 
względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 70c  i art. 70d.”.  
 
 

/art. 91b ustawy Karta Nauczyciela/ 
  
 

Szkolenia branżowe dotyczą szkół 
rzemieślniczych 



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 
 
 
„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.”.  
  

/art. 70c ustawy Karta Nauczyciela/ 
 

Informacja o zakresie i wymiarze odbytego 
szkolenia branżowego, potwierdzona przez 

pracodawcę - zaświadczenie 



Zaświadczenie o ukończeniu 
kursu" wydawanie jest na 
podstawie przepisów 
rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 
18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w 
formach pozaszkolnych ( 
Dz.U z 2017 r. poz.1632). 

https://sklep24pm-managementgroup.pl/public/assets/18 sierpnia 2017 poz.1632.pdf
https://sklep24pm-managementgroup.pl/public/assets/18 sierpnia 2017 poz.1632.pdf
https://sklep24pm-managementgroup.pl/public/assets/18 sierpnia 2017 poz.1632.pdf
https://sklep24pm-managementgroup.pl/public/assets/18 sierpnia 2017 poz.1632.pdf


Zaświadczenie o ukończeniu 
kursu" wydawanie jest na 
podstawie przepisów 
rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 
18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w 
formach pozaszkolnych ( 
Dz.U z 2017 r. poz.1632). 

https://sklep24pm-managementgroup.pl/public/assets/18 sierpnia 2017 poz.1632.pdf
https://sklep24pm-managementgroup.pl/public/assets/18 sierpnia 2017 poz.1632.pdf
https://sklep24pm-managementgroup.pl/public/assets/18 sierpnia 2017 poz.1632.pdf
https://sklep24pm-managementgroup.pl/public/assets/18 sierpnia 2017 poz.1632.pdf


Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 
„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.), na zasadach dotyczących kursów (Środki 
Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz 
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców), 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. 70c ustawy Karta Nauczyciela/ 

 



Szkolenia branżowe – środki na dofinansowanie szkoleń  

 

„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. (…)  
  
3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których 
mowa w ust. 1, dofinansowuje się: (…)  
4) koszty udziału nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 1,  w szkoleniach 
branżowych.”.  
  
 

/art. 70a ustawy Karta Nauczyciela/  
 

środki na dofinansowanie szkoleń branżowych  





Szkolenia branżowe – środki na dofinansowanie szkoleń  

 

 

 
§ 2. Ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy, mogą być pokryte w części lub 
w całości:  
1) koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495):  
a) nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o 
których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy,  
b) osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 3 ustawy;  
 

/Dz. U. 2019 Poz. 1653/  
 

 



Szkolenia branżowe – środki na dofinansowanie szkoleń  

 

 

 
§ 2. Ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy, mogą być pokryte w części lub 
w całości:  
2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących:  
a) daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a 
pkt 1 ustawy,  
b) działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli  
– niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej 
biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, która tę formę, wspomaganie lub sieć organizuje;  
3) opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w 
art. 70a ust. 3a pkt 1, 2 i 4 ustawy;  
4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli. 
 

/Dz. U. 2019 Poz. 1653/  
 

 



Szkolenia branżowe – środki na dofinansowanie szkoleń  

 

 

 
§ 3. 1. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkoły, uwzględniając:  
1) wyniki nadzoru pedagogicznego;  
2) wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu 
maturalnego;  
3) zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego, o której mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), zwanej dalej „ustawą – Prawo 
oświatowe”, lub podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, 
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo 
oświatowe;  
4) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
44 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;  
5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, lub 
opłat, o których mowa w § 2 pkt 3, o których dofinasowanie ubiega się nauczyciel. 

/Dz. U. 2019 Poz. 1653/  
 

 



Szkolenia branżowe – środki na dofinansowanie szkoleń  

 

 

 
§ 3.  
2. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a 
ustawy – Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia 
zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, określa potrzeby w zakresie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, placówki lub centrum, uwzględniając także 
szkolenia branżowe ujęte w harmonogramie, o którym mowa w § 8, finansowane ze 
środków, o których mowa w art. 70c ust. 11 pkt 3 ustawy. 
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doskonalenia zawodowe nauczycieli szkoły  + szkolenia branżowe  



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 

§ 4. Dyrektorzy szkół do dnia 31 października danego roku składają do organu 
prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  
w następnym roku kalendarzowym, uwzględniające potrzeby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 
2. 
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Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 

§ 5. Organ prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok 
kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których 
mowa w art. 70a ust. 3a ustawy, uwzględniając:  
1) wnioski dyrektorów szkół, o których mowa w § 4;  
2) wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;  
3) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo 
oświatowe;  
4) stopień realizacji harmonogramu szkoleń branżowych, o którym mowa w § 8. 
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Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 

§ 6. Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie:  
1) maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a 
pkt 1 i 2 ustawy;  
2) formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 
 
w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy KN 
„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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Cele szkolenia branżowego 

 

§ 7. Nauczyciele odbywają szkolenia branżowe w celu:  
1) aktualizowania wiedzy zawodowej i specjalistycznej w zakresie nowych technologii stosowanych w branży 
związanej z nauczanym zawodem, sprzętu technicznego, w tym maszyn, urządzeń i narzędzi, a także materiałów 
stosowanych w procesach produkcyjnych lub usługach oraz specyfiki pracy w danej branży związanej z 
nauczanym zawodem;  
2) nabycia nowych umiejętności związanych z nauczanym zawodem; 
3) poznawania systemu zapewniania jakości produkcji lub usług, a także bezpieczeństwa i higieny pracy u 
pracodawców związanych z nauczanym zawodem;  
4) doskonalenia umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z osobami zatrudnionymi u 
pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym;  
5) doskonalenia umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy zawodowej i specjalistycznej w praktyce;  
6) rozpoznawania potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów na regionalnym lub lokalnym rynku pracy;  
7) nawiązywania kontaktów zawodowych umożliwiających rozwijanie i doskonalenie współpracy z 
pracodawcami lub osobami prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne w procesie kształcenia 
zawodowego. 
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Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 

§ 8. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy – Prawo 
oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 
pkt 4 tej ustawy, ustala harmonogram uczestniczenia przez nauczycieli w szkoleniach branżowych 
realizowanych w trzyletnich cyklach, uwzględniając:  
1) obowiązkowy wymiar szkolenia branżowego, o którym mowa w art. 70c ust. 1 ustawy;  
2) możliwości organizacji szkoleń branżowych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 
których działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą;  
3) wnioski nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 5 ustawy;  
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Dyrektor szkoły kształcącej w zawodach 
szkolnictwa branżowego ustala harmonogram 

uczestniczenia nauczycieli w szkoleniach 
branżowych 



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 

§ 10. 1. Nauczyciel ubiegający się z własnej inicjatywy o skierowanie w danym roku szkolnym na szkolenie 
branżowe u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym składa dyrektorowi szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy – Prawo oświatowe, placówki kształcenia 
ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, wniosek o 
skierowanie na szkolenie branżowe.  
2. Wniosek o skierowanie na szkolenie branżowe zawiera:  
1) dane adresowe pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne przyjmujących 
nauczyciela na szkolenie branżowe;  
2) datę rozpoczęcia i zakończenia oraz liczbę godzin szkolenia branżowego;  
3) podpis przedstawiciela pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne 
przyjmujących nauczyciela na szkolenie branżowe.  
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 skierowanie na szkolenia 
branżowe  



imię i 
nazwisko 
nauczyciela 

Branża 
zawodowa, 
zawód 
nauczany 

datę rozpoczęcia 
i zakończenia 
oraz liczbę 
godzin szkolenia 
branżowego;  
 

nazwa danej 
formy 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli, o 
której 
dofinansowani
e ubiega się 
nauczyciel 
 

wysokość 
kosztów, o 
których 
dofinansowanie 
ubiega się 
nauczyciel 

Uzasadnienie  
przydatności w 
pracy 
zawodowej 
odbycia danej 
formy 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli 

nazwa 
organizatora danej 
formy 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli / adres 
/ kontakt 
 
 
dane adresowe 
pracodawcy  

 
N N  
 
 
 
 
 
 
 
 

Branża 
elektroenerg
etyczna (ELE) 

3.10.2019 -
7.10.2019 
 
 
(…) 16 godzin 
szkolenia 

 
Finansowany w 
ramach projektu 
MKZuMII; 
 

(…) (…) 

…………………………………………… 
podpis pracodawcy / dyrektora  

Przykład – wniosku  



imię i 
nazwisko 
nauczyciela 

Branża 
zawodowa, 
zawód 
nauczany 

datę rozpoczęcia 
i zakończenia 
oraz liczbę 
godzin szkolenia 
branżowego;  
 

nazwa danej 
formy 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli, o 
której 
dofinansowani
e ubiega się 
nauczyciel 
 

wysokość 
kosztów, o 
których 
dofinansowanie 
ubiega się 
nauczyciel 

Uzasadnienie  
przydatności w 
pracy 
zawodowej 
odbycia danej 
formy 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli 

nazwa 
organizatora danej 
formy 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli / adres 
/ kontakt 
 
 
dane adresowe 
pracodawcy  

 
N N  
 
 
 
 
 
 
 
 

Branża 
elektroenerg
etyczna (ELE) 

01.07.2020 – 
19.07.2020 
 
 
40 godzin, jeden 
tydzień 
 

 
Udział w 
projekcie pt.   
…..  W ramach 
programu 
Erasmus+ 

 
Finansowany w 
ramach 
programu 
Erasmus+ 
 

(…) (…) Realizacja 
projektu  
Mobilności kadry 
 

…………………………………………………………… 
podpis dyrektora szkoły / pracodawcy 

Przykład – wniosku  



imię i 
nazwisko 
nauczyciela 

Branża 
zawodowa, 
zawód 
nauczany 

datę rozpoczęcia 
i zakończenia 
oraz liczbę 
godzin szkolenia 
branżowego;  
 

nazwa danej 
formy 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli, o 
której 
dofinansowani
e ubiega się 
nauczyciel 
 

wysokość 
kosztów, o 
których 
dofinanso
wanie 
ubiega się 
nauczyciel 

Uzasadnienie  
przydatności w 
pracy zawodowej 
odbycia danej formy 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli 

nazwa 
organizatora danej 
formy 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli / adres 
/ kontakt 
 
 
dane adresowe 
pracodawcy  

 
N N  
 
 
 
 
 
 
 
 

Branża 
elektroenerg
etyczna (ELE) 

3.10.2019 -
7.10.2019 
 
 
(…) 16 godzin 
szkolenia 

Projektowanie 
innowacyjnych 
rozwiązań 
systemów 
automatyki dla 
Przemysłu 4.0 
 

560,00 PLN 
 

uczestnicy nabędą wiedzę z 
zakresu integracji robota 
Universal Robots z 
zewnętrznymi urządzeniami 
peryferyjnymi za pomocą takich 
protokołów, jak Modbus TCP/IP, 
Ethernet/IP czy Profibus. W 
sposób praktyczny zostaną 
przedstawione zagadnienia 
konfiguracji sprzętowej oraz 
programowej poszczególnych 
urządzeń. Z użyciem 
dedykowanych środowisk 
programistycznych takich, jak 
Studio5000/RSlogix5000/TiaPor
tal zaprezentowane zostaną 
mechanizmy wymiany danych 
Robot/PLC. 
 

(…) 

…………………………………………… 
podpis pracodawcy 

Przykład – wniosku  



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 

§ 11. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a 
ustawy – Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia 
zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, przekazuje nauczycielowi 
skierowanie na szkolenie branżowe nie później niż na 14 dni przed planowanym 
rozpoczęciem tego szkolenia.  
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 skierowanie na szkolenia 
branżowe  



Formy współpracy z organizacjami rzemiosła  

 

 
 Rzemiosło organizatorem szkoleń branżowych w całej Polsce  

dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych  
i nauczyciele praktycznej nauki zawodu  
dla zawodów szkolnictwa branżowego 

 
 
 
 
 
 
 

! 



Formy współpracy z organizacjami rzemiosła  

 

 
 

Przykłady ofert 
szkoleniowych 

Rzemiosło organizatorem 
szkoleń branżowych dla 

nauczycieli teoretycznych 
przedmiotów zawodowych  

i nauczyciele praktycznej 
nauki zawodu 



Szkolenia branżowe  



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 

1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach 
branżowych 

2. Odpowiedzialność ZRP za kształcenie zawodowe nauczycieli 
3. Wzrost znaczenia ZRP w edukacji zawodowej 
4. Wpływ ZRP na promocję, na jakość szkolnictwa zawodowego, 

odbudowanie prestiżu szkolnictwa zawodowego 
5. Wzmocnienie współpracy ZRP ze szkołami branżowymi 
6. Poszerzenie działalności ZRP – działalność edukacyjna 

 



Kadra kształcenia zawodowego – szkolenia branżowe 

 

Przykładowe oferty szkoleniowe 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.robotyprzemyslowe.eu/oferta/oferta-szkolenie-branzowe-dla-

nauczycieli-szkol-branzowych/  











Współpraca ze szkołami 
zawodowymi 



III  FORUM SZKÓŁ RZEMIOSŁA  
Warszawa 12 lutego 2020 r.  

 

 

Dziękuję za uwagę 


