
 
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Temat szkolenia: 

DOTACJA PODRĘCZNIKOWA NA 2021 ROK 

- UZYSKIWANIE, WYKORZYSTANIE I ROZLICZANIE 
 

Termin szkolenia: 
 

13 kwietnia 2021 r., godz. 9.00 – 14.00 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. WYSOKOŚĆ I ZASADY OBLICZANIA DOTACJI NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I 

MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W 2021 ROKU. 
 

II. PROCEDURA I TERMINY UZYSKIWANIA ORAZ SPOSÓB WYKORZYSTANIA I ROZLICZANIA 

DOTACJI  PODRĘCZNIKOWEJ W 2021 ROKU. 
 

III. ANALIZA I PRAKTYCZNE WYPEŁNIANIE NOWYCH WNIOSKÓW, INFORMACJI I ROZLICZEŃ 

DOTACJI ZA 2021 ROK. 
 

IV. ZASADY KORZYSTANIA I POSTĘPOWANIA Z ZAKUPIONYMI PODRĘCZNIKAMI. 
 

Adresaci szkolenia: 
 

1) Skarbnicy i sekretarze miast i gmin; 

2) Pracownicy oświatowi urzędów gmin, miast i jednostek obsługi oświaty (CUW) – zajmujący się 

uzyskiwaniem, wykorzystywaniem i rozliczaniem dotacji podręcznikowej.  

3) Dyrektorzy i pracownicy samorządowych i prywatnych szkół podstawowych. 
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I. WYSOKOŚĆ I ZASADY OBLICZANIA DOTACJI NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I 

MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W 2021 ROKU: 

1. Rodzaje dotowanych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - w zależności 

od poszczególnych klas szkoły podstawowej. 

2. Klasy dotowane w 2021 roku oraz terminy dotowania podręczników dla pozostałych klas. 

3. Wysokości dotacji na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów w poszczególnych klasach. 

4. Zasady zwiększania i finansowania kosztu zakupu podręczników i ćwiczeń - w stosunku do 

kwoty dotacji. 

5. Zwiększanie dotacji na dodatkowych uczniów i na dodatkowe oddziały – w latach 

następujących po roku w którym udzielono dotacji. 

6. Przypadki i reguły refundowania ze środków dotacji kosztów zakupu kompletów podręczników 

i ćwiczeń - w wyniku zwiększenia liczby uczniów w ciągu roku. 

7. Zasada powiększania dotacji na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych – wskaźniki 

powiększające według rozporządzenia MEiN. 
 

II. PROCEDURA I TERMINY UZYSKIWANIA ORAZ SPOSÓB WYKORZYSTANIA I 

ROZLICZANIA DOTACJI  PODRĘCZNIKOWEJ W 2021 ROKU:  



 
 

 

1. Obowiązkowe działania szkół i gmin oraz ich terminy w zakresie uzyskania dotacji 

podręcznikowej – rodzaje dokumentów składanych przez poszczególne podmioty. 

2. Aktualizacje wniosków i informacji - składane przez dyrektorów szkół i ich skutki. 

3. Procedura i terminy udzielania dotacji podręcznikowej przez MEiN i wojewodów - według 

nowego rozporządzenia MEiN na 2021 rok. 

4. Tryb pokrywania ze środków gminy różnicy pomiędzy kwotą dotacji a faktycznym kosztem 

zakupu podręcznika. 

5. Sposób uzyskiwania dotacji i refundacji na zakupione brakujące komplety podręczników. 

6. Merytoryczny zakres wydatków, na które może być przeznaczona dotacja podręcznikowa. 

7. Wysokość i zakres wydatków na koszty obsługi zadania. 

8. Terminy i sposób dokonywania rozliczeń z wykorzystanej dotacji przez szkoły i samorząd.  

9. Przesłanki, procedura i terminy dokonywania zwrotów dotacji wojewodzie. 
 

III. ANALIZA I PRAKTYCZNE WYPEŁNIANIE NOWYCH INFORMACJI, WNIOSKÓW I 

ROZLICZEŃ DOTACJI ZA 2021 ROK: 

1. Przedstawienie nowego rozporządzenia MEiN określającego wzory wniosków, informacji i 

rozliczeń dotacji podręcznikowej na 2021 rok. 

2. Analiza i praktyczne wypełnianie informacji i wniosków o dotację - składanych do gminy przez 

dyrektorów szkół. 

3. Analiza i praktyczne wypełnianie wniosków gmin o dotacje – składanych do wojewody. 

4. Analiza i praktyczne wypełnianie rozliczeń przez dyrektorów szkół oraz gminy.  
 

IV. ZASADY KORZYSTANIA I POSTĘPOWANIA Z ZAKUPIONYMI PODRĘCZNIKAMI:  

1. Realizacja zasady bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 

uczniów szkół podstawowych - w poszczególnych klasach i latach szkolnych. 

2. Okresy wykorzystywania dotowanych podręczników i ćwiczeń. 

3. Szczegółowe warunki korzystania z zakupionych podręczników, określane przez dyrektorów 

szkół – z uwzględnieniem trzyletniego okresu ich używania. 

4. Postepowanie w razie zniszczenia podręczników. 

5. Zasady przekazywania i wypożyczania podręczników innej szkole. 

6. Postępowanie z podręcznikami i urządzeniami zakupionymi z dotacji w razie likwidacji 

niesamorządowej szkoły publicznej i niepublicznej. 
 

V. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW 

SZKOLENIA.  
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, 

wyświetlanej na ekranie komputera Uczestnika szkolenia.  

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 
 

1) prezentowane slajdy w zakresie szkolonego tematu, 

2) akty normatywne w zakresie szkolonego tematu  

– 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 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:  

320 zł 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 

 

UWAGA !!!  

1) ilość miejsc ograniczona;  

2) ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze bezkosztowe 

anulacje zgłoszeń - przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem;  

3) logowanie na szkolenie będzie możliwe jedynie z adresu email Uczestnika szkolenia – 

podanego przy zgłoszeniu. 
 

 
AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 

(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 
 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:    

 
 
 

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

 

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
www.wiedzasamorzadu.pl

