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Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego
Temat szkolenia ON-LINE:

ROZLICZANIE DOTACJI OŚWIATOWYCH
ZA 2020 ROK
ORAZ NOWE WYSOKOŚCI DOTACJI NA 2021 ROK
Termin szkolenia:

16 grudnia 2020 r., godz. 9.00 - 14.00
Zakres szkolenia:

I. ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH NA KSZTAŁCENIE OGÓLNE I SPECJALNE
ZA 2020 ROK – MOŻLIWOŚCI PRAWNE WYKORZYSTANIA DOTACJI W KOŃCU ROKU.
II. PRZEZNACZENIE DOTACJI OŚWIATOWYCH, W TYM NA KSZTAŁCENIE SPECJALNE I PPK
- Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDÓW.
III. NOWE WYSOKOŚCI DOTACJI NA 2021 ROK W POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTACH
OŚWIATOWYCH – ISTOTNE ZMIANY DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH.
Adresaci szkolenia:

1) Osoby prowadzące albo reprezentujące dotowane (publiczne i niepubliczne) podmioty oświatowe;
2) Dyrektorzy i pracownicy (księgowi) tych podmiotów - zajmujący się wydatkowaniem i rozliczaniem dotacji oświatowych, a także zatrudnianiem pracowników.
Szczegółowy program szkolenia:

I. ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH NA KSZTAŁCENIE OGÓLNE I SPECJALNE
ZA 2020 ROK – MOŻLIWOŚCI PRAWNE WYKORZYSTANIA DOTACJI W KOŃCU ROKU:
1. Rozliczanie wydatków oświatowych w skali roku 2020 - finansowanych dotacją oświatową.
2. Zasady refundowania z dotacji wydatków pokrytych ze środków własnych prywatnych podmiotów
oświatowych.
3. Możliwości prawne wykorzystania w końcu roku dotacji na kształcenie specjalne – rodzaje
wydatków finansowanych dotacją specjalną.
4. Terminy wykorzystania dotacji na przełomie roku – przedstawienie kasowej metody wydatkowania
dotacji.
5. Rozliczanie w praktyce dotacji za efekt w szkołach dla dorosłych i KKZ-ach na refundację
wydatków poniesionych w latach poprzedzających rok wypłacenia dotacji.
6. Reguły dokonywania operacji finansowych na rachunku dotacyjnym.
7. Rozliczanie wydatków częściowo pokrywanych z dotacji należnych kilku podmiotom oświatowym –
prowadzonym przez tę samą osobę.
8. Zasady prawidłowego opisywania dokumentacji źródłowej, dotyczącej wydatków oświatowych
pokrytych z dotacji.
9. Zasady sporządzania sprawozdań z wykorzystania dotacji – osobne rozliczanie dotacji kształcenia
ogólnego i specjalnego.
10. Reguła rozliczania wynagrodzeń pracowniczych i składek ubezpieczeniowych na przełomie roku
– za grudzień i styczeń.
11. Okres obejmowania kontrolą pobrania i wykorzystania dotacji przez samorządy – zasada
przedawniania kontroli i zwrotu dotacji.
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II. PRZEZNACZENIE DOTACJI OŚWIATOWYCH, W TYM NA KSZTAŁCENIE SPECJALNE I PPK
- Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDÓW:
1. Zakres wydatków prywatnych podmiotów oświatowych, które można finansować z dotacji
oświatowej – bieżące i niektóre zakupy inwestycyjne.
2. Rodzaje wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych pokrywanych z dotacji specjalnej
– w podziale na wydatki orzeczeniowe i ogólne.
3. Zasady pokrywania z dotacji wynagrodzeń dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników – w
zależności od charakteru osoby prowadzącej (prawna lub fizyczna).
4. Przyznawanie i dokumentowanie wypłat nagród, premii i dodatków do wynagrodzeń – tak aby
można je było rozliczyć z dotacji.
5. Obliczanie wysokości rocznych limitów wynagrodzeń finansowanych dotacją – przeliczanie do
wymiaru etatu i godzin pracy.
6. Przedstawienie konkretnych kwot wynagrodzeń rocznych i godzinowych za 2020 i 2021 rok –
rozliczanych z dotacji.
7. Zasady pokrywania z dotacji i dokumentowania wydatków budowlanych – zakres robót które
można finansować dotacją.
8. Wdrożenie w praktyce przepisów o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przez
prywatne podmioty oświatowe – zasady pokrywania tych kosztów z dotacji oświatowej.
9. Zakres i reguły finansowania kosztów mediów – rozdzielanie tych kosztów na poszczególne
podmioty oraz na związane z kształceniem ogólnym i specjalnym.
10. Problem czynszu najmu lokali oświatowych – wysokość oraz umowy dające prawo rozliczania i
wykluczające taką możliwość.
11. Zasady rozliczania z dotacji kosztów wyżywienia i dodatkowych zajęć – w części pokrytych przez
rodziców.
12. Sposób zatrudniania, wynagradzania i rozliczania z dotacji obsługi administracyjno-finansowej
oraz ochrony i monitoringu podmiotu oświatowego.
13. Katalog zakupów środków trwałych i pozostałych środków trwałych – zakres kwotowy i
opisywanie faktur.
III. NOWE WYSOKOŚCI DOTACJI NA 2021 ROK W POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTACH
OŚWIATOWYCH – ISTOTNE ZMIANY DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH:
1. Zasady liczenia dotacji na początku roku 2021 – do czasu pierwszej aktualizacji – w odniesieniu
do poszczególnych podmiotów oświatowych.
2. Przedstawienie nowego rozporządzenia MEN w zakresie wysokości subwencji oświatowej na
2021 rok – planowane zwiększenie standardu A na ucznia.
3. Podwyżka wagi subwencyjnej dla małych szkół (do 18-tu uczniów w klasie), realizujących
obowiązek szkolny i nauki - w gminach o obniżonej dochodowości.
4. Przyznanie tej wagi od 2021 roku również szkołom niepublicznym dla dzieci i młodzieży.
5. Istotne zmiany w liczeniu dotacji w szkołach dla dorosłych: obniżenie dotacji miesięcznej
a podwyższenie dotacji za efekt – przedstawienie nowych zasad liczenia.
6. Zmiany w zakresie wag subwencyjnych służących dotowaniu poszczególnych zawodów.
7. Podwyższenie dotacji na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w niepublicznych
szkołach.
8. Konkretne wysokości (wyliczenia matematyczne) dotacji na początku roku 2021 – według
subwencji oświatowej na poszczególnych uczniów.
9. Reguły liczenia obecności uczniów na obowiązkowych zajęciach w szkołach niepublicznych dla
dorosłych w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z epidemią COVID-19.
IV. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.
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Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające:
1) prezentowane slajdy w zakresie szkolonego tematu;
2) akty normatywne, wybrane aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i RIO, w zakresie
szkolonego tematu;
3) aktualne wzory dokumentów oraz uchwały dotacyjnej – w formie elektronicznej.
Prowadzący: Piotr Ciszewski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
Były wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz radca i członek
Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie.
Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa dla pracowników
samorządowych i oświatowych z zakresu, m.in. dotacji oświatowych, dotacji pożytku publicznego,
pomocy materialnej dla uczniów oraz postępowania administracyjnego.
Autor publikacji książkowych w wydawnictwie C.H. Beck z zakresu udzielania i rozliczania dotacji
oświatowych oraz pomocy materialnej dla uczniów.
Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY
www.wiedzasamorzadu.pl
Cena: 290 zł brutto od jednej osoby
(obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o
uczestnictwie w szkoleniu on-line)
Zapisy:
elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wiedzasamorzadu.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie przesłanej po dokonaniu zapisu faktury - w
terminie do 12 grudnia 2020 r.
UWAGA !!!
Ilość miejsc ograniczona. Ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze
bezkosztowe anulacje zgłoszeń - przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem
AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB
(do użytku wewnętrznego w Jednostce)
Imię i nazwisko

Stanowisko

Komórka organizacyjna

Razem:

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

Opłata za 1
osobę

