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Szanowny Pan
Rafał Bartek
Radny Województwa Opolskiego
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Opolskiego

Szanowny Panie Przewodniczący,

niniejszym przedstawiam odpowiedź na interpelację Pana Przewodniczącego dotyczącą 
sytuacji doradców metodycznych w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu              
w związku ze zmianą przepisów odnośnie finansowania doradztwa metodycznego.

Dotychczasowe kompetencje jednostek samorządu terytorialnego dotyczące finansowania 
doradztwa metodycznego przekazane zostały z dniem 1 stycznia 2019 r. wojewodom. To efekt zmian 
w przepisach art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967           
z późn. zm.), wprowadzonych przepisami art. 76 ustawy z dnia 27 października 2017 r.                          
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2203 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami 
art. 70a ust. 4-6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym od 
1 stycznia br., w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa 
metodycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości 12.400 średnich wynagrodzeń 
nauczyciela dyplomowanego. Środki te będą, w drodze dotacji, przekazywane jednostkom samorządu 
terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia zatrudniające nauczycieli-doradców 
metodycznych na sfinansowanie wydatków związanych z ich zatrudnieniem. Do dziś dnia nie ukazało 
się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej regulujące, w związku z ww. zmianami prawnymi, 
kwestie dotyczące warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego.            
Z informacji telefonicznej uzyskanej w Ministerstwie Edukacji  Narodowej w dniu 8 kwietnia br. 
wynika, że projekt rozporządzenia jest obecnie na końcowym etapie procesu legislacyjnego. 

Najważniejsze zagadnienia w odniesieniu do warunków i trybu powierzania zadań doradcy 
metodycznego, w zapisach opublikowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod koniec         
2018 r. projektu rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, zostały uregulowane 
w sposób następujący. Organem powierzającym zadania doradcy metodycznego nie będzie już organ 
prowadzący szkołę, lecz kurator oświaty. Powierzenie nauczycielowi zadań doradcy metodycznego 
będzie odbywało się w porozumieniu z dyrektorem publicznej placówki doskonalenia nauczycieli,         
w której doradca będzie zatrudniony oraz po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której 
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nauczyciel jest zatrudniony. Swoje zadania doradca metodyczny będzie wykonywał wyłącznie              
w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej 
przez jednostkę samorządu terytorialnego. Przy powierzaniu nauczycielowi zadań doradcy 
metodycznego kurator oświaty będzie wskazywał publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli,          
w której  nauczyciel-doradca metodyczny będzie zatrudniony oraz określał szczegółowy jego zakres 
zadań i warunki ich wykonania. Nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań przez nauczyciela-doradcę 
metodycznego będzie sprawował dyrektor placówki doskonalenia, w której nauczyciel będzie 
zatrudniony. Kurator oświaty przed powierzeniem lub przedłużeniem powierzenia nauczycielowi 
zadań doradcy metodycznego będzie miał obowiązek zawrzeć porozumienie z organem 
prowadzącym publiczną placówkę doskonalenia, w której nauczyciel będzie realizował zadania 
doradcy metodycznego. Zawarte porozumienie będzie stanowiło podstawę do przekazania dotacji 
celowej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczyciela, w celu realizacji zadań 
doradcy metodycznego. Ponadto kurator oświaty będzie obowiązany przygotowywać na każdy rok 
szkolny, w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, plan sieci 
doradztwa metodycznego na terenie województwa. W planie sieci doradztwa metodycznego 
uwzględnione będzie również doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach            
z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym. W tym 
zakresie kurator oświaty będzie miał obowiązek współpracować z organizacjami mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. W projektowanym 
rozporządzeniu obowiązkowe zadania doradców metodycznych pozostały bez zmian, nie zostały 
również zmienione formy realizacji przez doradcę metodycznego zadań.

Podsumowując, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu nie ma obecnie 
zatrudnionych doradców metodycznych, ze względu na brak rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej dostosowującego kwestie warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy 
metodycznego do zmienionych przepisów art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela. Poprzednio funkcjonujący system (do końca 2018 r.) nie może być kontynuowany 
ponieważ dotychczasowe kompetencje jednostek samorządu terytorialnego dotyczące finansowania 
doradztwa metodycznego przekazane zostały wojewodom. Obecnie nie ma podstaw prawnych              
i finansowych do funkcjonowania poprzedniego systemu doradztwa metodycznego. 

Z poważaniem

                                             

Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Roman Kolek

Sprawę prowadzi:  Dariusz Joniak
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