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Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone przez Piotra Ciszewskiego.  

 

Jednocześnie informujemy, że szkolenia Piotra Ciszewskiego, dotychczas organizowane przez inne firmy 

szkoleniowe  -  obecnie będzie organizować WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

 
Temat szkolenia: 
 
 

AKTUALIZACJA DOTACJI OŚWIATOWYCH  

ORAZ ROZLICZANIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO   

I BRANŻOWEGO - W PRYWATNEJ OŚWIACIE 
 

Termin szkolenia:  
 

2 PAŹDZIERNIKA 2019 r., GODZ. 10.00 - 15.00 
 

Miejsce: 
 

POZNAŃ, HOTEL IKAR, UL. SOLNA 18 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. PAŹDZIERNIKOWA AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI DOTACJI OŚWIATOWYCH ORAZ AKTUALIZACJA 

DOTACJI W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH.  
 

II. WYSOKOŚĆ ORAZ ROZLICZANIE DOTACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZA 2019 ROK. 
 

III. DOTOWANIE SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO: WARUNKI UZYSKIWANIA, WYSOKOŚĆ I ZASADY 

ROZLICZANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH - ZMIANY WPROWADZONE OD 2019 R. 
 

Adresaci szkolenia: 
 

1) Osoby prowadzące albo reprezentujące dotowane - publiczne i niepubliczne - podmioty oświatowe; 

2) Skarbnicy i sekretarze jednostek samorządu terytorialnego; 

3) Pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych – zajmujący się naliczaniem i przekazywaniem oraz 

rozliczaniem i kontrolą wykorzystania dotacji oświatowych. 
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I. PAŹDZIERNIKOWA AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI DOTACJI OŚWIATOWYCH ORAZ AKTUALIZACJA 

DOTACJI W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH: 

1. Sposób dokonywania październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla placówek przedszkolnych 

w 2019 roku - przedstawienie matematycznych przykładów obliczeń.  

2. Zasady i terminy wypłacania dotacji po aktualizacji. 

3. Ograniczenia procentowe wysokości dotacji na jednego ucznia po aktualizacji - sposób obliczania 

ograniczeń. 

4. Zasady obliczania dotacji na uczniów niepełnosprawnych w placówkach przedszkolnych.  

5. Odrębne dotowanie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

6. Przypadki i zasady dokonywania aktualizacji dotacji w szczególnie uzasadnionych przypadkach - dotyczy 

wszystkich dotowanych podmiotów oświatowych. 

7. Terminy i sposób wypłacania dotacji po aktualizacji szczególnej. 

8. Zastosowanie aktualizacji do rozliczeń między gminami z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego. 

9. Zakres ogłaszania w BIP-ie zaktualizowanych kwot dotacji. 
 

II.  WYSOKOŚĆ ORAZ ROZLICZANIE DOTACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZA 2019 ROK:  
 

1. Merytoryczny zakres działań, składających się na kształcenie specjalne oraz ich dokumentowanie. 

2. Rodzaje wydatków finansowanych dotacją kształcenia specjalnego. 

3. Zasady obliczania wysokości wydatków finansowanych z dotacji na kształcenie specjalne - w placówkach 

wychowania przedszkolnego. 

4. Obliczanie wydatków kształcenia specjalnego - w szkołach ogólnodostępnych, w tym z oddziałami 

specjalnymi i integracyjnymi. 

5. Przedstawienie matematycznych przykładów wyliczania wysokości wydatków kształcenia specjalnego. 
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6. Problem wysokości dotacji kształcenia specjalnego, którą można przeznaczyć na koszty ogólne 

dotowanego podmiotu oświatowego. 

7. Dokumentowanie wydatków kształcenia specjalnego - sposoby opisywania dokumentacji źródłowej. 

8. Zasady rozliczania dotacji kształcenia specjalnego za 2019 rok - sposób sporządzania sprawozdań z 

wykorzystania dotacji. 

9. Terminy i zasady dokonywania zwrotu niewykorzystanej dotacji kształcenia specjalnego. 
 

III. DOTOWANIE SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO: WARUNKI UZYSKIWANIA, WYSOKOŚĆ I ZASADY 

ROZLICZANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH - ZMIANY WPROWADZONE OD 2019 ROKU: 
 

1. Zmiany w dotowaniu publicznych i niepublicznych szkół branżowych, policealnych oraz szkół dla 

dorosłych - w związku z reformą szkolnictwa zawodowego.  

2. Wysokość i warunki otrzymywania dotacji przez podmioty prowadzące te szkoły. 

3. Zasady dotowania nowych szkół branżowych II stopnia.  

4. Jednorazowa dotacja "za efekt" w szkołach dla dorosłych: wysokość i warunki uzyskania.  

5. Realizacja możliwości wykorzystania dotacji za efekt "na refundację" wydatków poniesionych przez szkołę. 

6. Zasada liczenia i podawania obecności uczniów w niepublicznych szkołach dla dorosłych - wpływająca na 

wysokość dotacji. 

7. Zmiany w dotowaniu publicznych i niepublicznych kwalifikacyjnych kursów zawodowych:  wysokość, 

warunki uzyskania i zasady wykorzystania.  
 

V. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.  
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.  

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 
 

1) prezentowane slajdy w zakresie szkolonego tematu – w formie wydruku, 

2) akty normatywne, aktualne wzory dokumentów oraz uchwały dotacyjnej, wybrane aktualne orzecznictwo 

sądów administracyjnych i RIO, w zakresie szkolonego tematu – w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:  Piotr Ciszewski 

Dotychczasowy członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z wieloletnim doświadczeniem w 

zakresie tworzenia i analizy dokumentów oraz doradztwa w tematyce powyższego szkolenia, a także prowadzenia 

szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu, m.in. pomocy materialnej dla uczniów, dotacji pożytku 

publicznego, dotacji oświatowych oraz administrowania oświatą.  

Autor publikacji książkowych w wydawnictwie C.H. Beck z zakresu pomocy materialnej dla uczniów i dotacji 

oświatowych dla prywatnej oświaty. 

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 
 

Cena: 300 zł brutto    

(obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, serwis kawowy, obiad) 
 

Zapisy:  

elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wiedzasamorzadu.pl 

 

 

UWAGA !!! Ze względów organizacyjnych zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 3 dni roboczych przed 

szkoleniem 
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AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 

(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 
 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:  

 
 

................................................. 
Kierownik Jednostki 

 


