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Szanowna Pani,

odpowiadając na pismo z 2 czerwca 2022 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli bibliotekarzy, uprzejmie wyjaśniam, że kwestie dotyczące 

dofinansowania doskonalenia nauczycieli są regulowane przepisami art. 70a ustawy – 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 j.t.) oraz 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).  

Zgodnie z art. 70a ust. 3a ww. ustawy ze środków na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1, dofinansowuje się m.in. 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. 

Oznacza to, że z ww. środków dofinansowanie może otrzymać podmiot prawa 

publicznego lub prywatnego posiadający akt prawny regulujący jego zadania, strukturę 

organizacyjną i sposób działania i na podstawie zapisów tego aktu może wykazać, że do 

zakresu jego działań należy prowadzenie doskonalenia zawodowego, które mogą być 

adresowane do nauczycieli. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki doskonalenie 

zawodowe nauczycieli bibliotekarzy, uczestniczących w formach doskonalenia 
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organizowanych przez Bibliotekę Narodową może być dofinansowywane przez organy 

prowadzące szkoły/placówki ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Z poważaniem

Załącznik:
Klauzula informacyjna

Artur Górecki
Dyrektor
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