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Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie



SZKOLENIA BRANŻOWE 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018 poz. 967 ze zmianami)

Art. 3. 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.



SZKOLENIA BRANŻOWE 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018 poz.
967 ze zmianami)
Art. 42.

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 ust. 2 pkt 3)
„zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,
samokształceniem i doskonaleniem zawodowym”.



SZKOLENIA BRANŻOWE 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018
poz. 967 ze zmianami)

Art. 42 c.

1. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje
pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się,
odbywającym szkolenie branżowe, wykonującym inne ważne
społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole -
dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy.



SZKOLENIA BRANŻOWE 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018 poz.
967 ze zmianami)
Art. 70 c.

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.

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-09-2019&qplikid=2#P2A6


SZKOLENIA BRANŻOWE 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018 poz. 967 ze zmianami)

Art. 70 c.

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.



SZKOLENIA BRANŻOWE 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018 poz. 967 ze
zmianami)
Art. 70 c.

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.



SZKOLENIA BRANŻOWE 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

(t.j. Dz. U. 2018 poz. 967 ze zmianami)

Art. 70 c.

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.



SZKOLENIA BRANŻOWE 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

(t.j. Dz. U. 2018 poz. 967 ze zmianami)

Art. 70 c.

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.



SZKOLENIA BRANŻOWE 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

(t.j. Dz. U. 2018 poz. 967 ze zmianami)

Art. 70 c.

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.



SZKOLENIA BRANŻOWE 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018 poz. 967 ze
zmianami)

Art. 70 c.

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, 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.



SZKOLENIA BRANŻOWE 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. 2018 poz. 967 ze zmianami)
Art. 70 c.

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.



SZKOLENIA BRANŻOWE – WZÓR 
INFORMACJA O ZAKRESIE I WYMIARZE ODBYTEGO SZKOLENIA BRANŻOWEGO:

PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018 poz. 967 ze zmianami)

Art. 70 c. 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.

Szkolenie branżowe dla nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych 
w zawodzie:……………………………………………., w wymiarze …………….. godzin w firmie/ zakładzie 
pracy:…………………………………………………………………………………………………………………….

Termin odbycia szkolenia branżowego: od……………………. do……………….



SZKOLENIA BRANŻOWE – WZÓR DOKUMENTOWANIA 

LP. Zakres ustawowy: Ilość godzin Uwagi do realizacji Podpis
prowadzącego

1. zapoznanie z technologiami
stosowanymi w przedsiębiorstwie

2. zapoznanie się z urządzeniami,

narzędziami i innym sprzętem

technicznym stosowanym

w procesach produkcyjnych lub
usługach

3. poznanie specyfiki pracy w

rzeczywistych warunkach w branży
związanej z nauczanym zawodem

4. doskonalenie praktycznych

umiejętności zastosowania wiedzy
teoretycznej

5. zdobycie nowych doświadczeń
zawodowych związanych z zawodem

6. nawiązanie kontaktów zawodowych

umożliwiających ich wykorzystanie
w procesie kształcenia zawodowego

7. doskonalenie umiejętności

interpersonalnych w bezpośrednim
kontakcie z pracownikami

8. rozpoznanie potrzeb i możliwości

zatrudnienia absolwentów szkół

na regionalnym lub lokalnym rynku
pracy



SZKOLENIA BRANŻOWE – WZÓR 

………………………………….

Pieczątka zakładu szkolącego 

……..............................

miejscowość i data

ZAŚWIADCZENIE O ODBYTYM SZKOLENIU BRANŻOWYM.

Zaświadcza się, że Pani/ Pan: ……………………………………………………..,

odbyła/ odbył szkolenie branżowe w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
w zawodzie: …………………………………….

Podpis osoby szkolącej: 



E. PAPROCKA

Dziękuję za uwagę


