
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

 
Temat szkolenia on-line: 
 

SAMORZĄDOWA KONTROLA WYNAGRODZEŃ W PRYWATNEJ 

OŚWIACIE - ROZLICZANYCH Z DOTACJI OŚWIATOWYCH. 
 
 

PLANOWANE ZMIANY W PRZEPISACH OŚWIATOWYCH 

Terminy szkolenia on-line:  
 

 

29 września 2021 r., godz. 9.00 – 14.00 
 

 

Zakres szkolenia: 
 

I. ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PODMIOTÓW 

GOSPODARCZYCH W PRYWATNEJ OŚWIACIE.  

 

II. WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM: SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ, 

URLOPY, ZASIŁKI, ODPRAWY I EKWIWALENTY – ZASADY ICH ROZLICZANIA Z DOTACJI. 
 

III. ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA PRZEZ SAMORZĄDY KONTROLI ZATRUDNIANIA I 

WYNAGRODZEŃ W PRYWATNEJ OŚWIACIE - ROZLICZANYCH Z DOTACJI OŚWIATOWYCH. 
 

IV. PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I KARCIE NAUCZYCIELA: ZWIĘKSZENIE 

NADZORU KURATORA OŚWIATY, ZMIANY W POWOŁYWANIU DYREKTORÓW I INNE.  

 

Adresaci szkolenia: 

1) Skarbnicy i sekretarze jednostek samorządu terytorialnego; 

2) Pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych i ich jednostek organizacyjnych (kontrolnych) – 

zajmujący się przeprowadzaniem kontroli pobrania i wykorzystania dotacji oświatowych, 

ewidencjonowaniem szkół i przedszkoli niepublicznych oraz administrowaniem oświatą samorządową. 
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I. ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PODMIOTÓW 

GOSPODARCZYCH W PRYWATNEJ OŚWIACIE: 

1. Zasady zatrudniania dyrektorów, w tym osób fizycznych prowadzących podmioty oświatowe, nauczycieli i 

innych pracowników – sposób zatrudniania i zawierania umów o pracę. 

2. Prawidłowa treść umowy o pracę i zakresu czynności pracowniczych – przedstawienie wzorów umów. 

3. Wpływ treści umów o pracę i ich realizacja na rozliczanie wynagrodzeń z tego tytułu z dotacji 

oświatowej. 

4. Sposoby rozwiązania umów o pracę – obowiązkowe działania pracodawców w tym zakresie.  

5. Kontrola regulaminów pracy i wynagradzania: zakres i prawidłowa treść tych regulaminów. 

6. Sposoby dokumentowania wykonania przez pracowników zadań edukacyjnych, wychowawczych i 

opiekuńczych, których koszty pokrywane są z dotacji oświatowej. 

7. Dokumentowanie wykonania pracy w zakresie kształcenia specjalnego. 

8. Zasady i przesłanki zatrudniania nauczycieli na podstawie umów zlecenia  (do 4 godzin tygodniowo) – 

interpretacja Kary Nauczyciela w tym zakresie. 

9. Zakres zajęć i przesłanki zatrudnienia osób nie posiadających kwalifikacji nauczycielskich na podstawie 

umowy zlecenia w wymiarze dłuższym niż 4 godziny tygodniowo. 

10. Zakres prac, do których można zatrudnić pozostałych zleceniobiorców i podmioty gospodarcze. 

11. Zasady zawierania i rozwiązywania umów zlecenia oraz umów z podmiotami gospodarczymi – 

przedstawienie wzorów umów. 



 

 

II. WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM: SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ, 

URLOPY, ZASIŁKI, ODPRAWY I EKWIWALENTY – ZASADY ICH ROZLICZANIA Z DOTACJI: 

1. Obowiązkowe i fakultatywne składniki wynagrodzenia określane w umowach o pracę poszczególnych 

pracowników oraz świadczeń związanych z pracą. 

2. Zasady ustalania wymiaru czasu pracy w prywatnej oświacie i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. 

3. Naliczanie wynagrodzenia za czas urlopów wypoczynkowych. 

4. Rodzaje wynagrodzeń i ich poszczególnych składników, które można rozliczyć z dotacji 

oświatowej: specjalnej i ogólnej. 

5. Obliczanie, wysokość i wypłata zasiłków ze środków pracodawców - z powodu choroby, wypadku albo 

choroby przypadającej w czasie ciąży. 

6. Odprawy emerytalno-rentowa i pośmiertna – przesłanki przyznawania i zasady obliczania. 

7. Urlopy wypoczynkowe: zasady planowania i przyznawania, obliczanie wymiarów i okresy ich 

przyznawania w prywatnej oświacie. 

8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – przesłanki wypłaty i rozliczania z dotacji 

oświatowej. 

9. Wymiar i udzielanie urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego oraz wychowawczego -

zasady wypłat zasiłków z tych tytułów. 

10. Zasady i zakres świadczeń związanych ze stosunkiem pracy – które można rozliczać z dotacji 

oświatowej. 

11. Dopuszczalne do rozliczenia z dotacji oświatowej wydatki z tytułu umów zlecenia i umów z podmiotami 

gospodarczymi. 

12. Problem zatrudniania, wynagradzania i rozliczania z dotacji firm i pracowników zarządzających w 

prywatnej oświacie. 

13. Zasady obliczania i stosowania w praktyce limitu wynagrodzeń zatrudnianych osób - pokrywanych 

z dotacji oświatowych. 
 

III. ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA PRZEZ SAMORZĄDY KONTROLI ZATRUDNIANIA I 

WYNAGRODZEŃ W PRYWATNEJ OŚWIACIE - ROZLICZANYCH Z DOTACJI OŚWIATOWYCH:  

1. Zakres kontroli prawidłowości zawierania umów o pracę, zlecenia i o świadczenie usług przez podmioty 

gospodarcze – jej wpływ na zwrot dotacji.  

2. Zakres kontroli wynagrodzeń i świadczeń wypłacanych oraz rozliczanych z dotacji oświatowych przez 

prywatne podmioty oświatowe.  

3. Rodzaje dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagradzania podlegających kontroli. 

4. Zasady prawidłowego opisywania dokumentacji źródłowej - dotyczącej wynagrodzeń i świadczeń 

pokrytych z dotacji. 

5. Prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych – realizacja w praktyce prawa wstępu do 

kontrolowanego podmiotu i wglądu do dokumentacji. 

6. Zawiadamianie o kontroli i udzielanie upoważnień do kontroli.  

7. Postępowanie w razie utrudniania dokonania kontroli – przesłanki wstrzymania dotacji i podmioty 

oświatowe, którym można wstrzymać przekazywanie dotacji. 

8. Czynności kontrolne wykonywane przez inspektorów kontroli. 

9. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych w kontrolowanym podmiocie 

oświatowym.  

10. Zasady dokumentowania nieprawidłowości i opisywania ich w protokole kontroli. 

11. Postepowanie pokontrolne i jego skutki dla podmiotów kontrolowanych – działania organu. 
 

IV. PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I KARCIE NAUCZYCIELA: ZWIĘKSZENIE 

NADZORU KURATORA OŚWIATY, ZMIANY W POWOŁYWANIU DYREKTORÓW I INNE: 

1. Istotne zwiększenie kompetencji kuratora oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego nad samorządową 

i prywatną oświatą. 

2. Obowiązek odwołania dyrektora publicznych podmiotów oświatowych (samorządowych i nie-

samorządowych) na wniosek kuratora – w razie niewykonania jego zaleceń. 



 

 

3. Wygaśnięcie z mocy prawa powierzenia funkcji dyrektora w razie nieodwołania go przez organ 

prowadzący.   

4. Istotne zmiany w zasadach przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektorów w oświacie 

samorządowej. 

5. Konieczność uzyskania pozytywnych opinii kuratora oświaty przez publiczne podmioty oświatowe w 

sytuacji: 

a) zatrudniania na stanowisko dyrektora osoby niebędącej nauczycielem, 

b) braku kandydatów lub niewyłonienia jednej kandydatury dyrektora w konkursie, 

c) powierzania funkcji dyrektora na okres krótszy niż 5 lat, 

d) odwołania dyrektora w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia, 

e) prowadzenia zajęć z uczniami przez stowarzyszenia i inne organizacje, 

f) łączenia szkół w zespół lub włączania do zespołu szkół szkoły samorządowej. 

6. Obowiązek przedstawiania rodzicom programu wykonywania zajęć przez stowarzyszenia w szkole i 

uzyskiwanie ich zgody na te zajęcia. 

7. Obowiązek zawiadamiania kuratora oświaty o zamiarze likwidacji przedszkola i szkoły publicznej. 

8. Nowe warunki zlikwidowania szkoły samorządowej. 

9. Zmiana w trybie wprowadzania arkusza organizacji szkół publicznych. 

10. Obowiązek dyrektorów wszystkich szkół (publicznych i niepublicznych) zapewnienia nauczania zdalnego 

uczniowi z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania. 

11. Obowiązek podmiotów niepublicznych umożliwienia kuratorowi oświaty dokonania nadzoru 

pedagogicznego. 

12. Wykreślenie z ewidencji i likwidacja szkoły i przedszkola niepublicznego w razie nieumożliwienia 

przeprowadzenia nadzoru. 

13. Zwiększenie przypadków obowiązkowej likwidacji niepublicznych podmiotów oświatowych. 

14. Zmiana trybu dokonywania nadzoru pedagogicznego w szkołach niepublicznych – obowiązek i terminy 

wykonania poleceń kuratora oświaty. 

15. Prawo kuratora oświaty wnioskowania do organu prowadzącego szkołę publiczną i niepubliczną o 

zawieszenie dyrektora – wniosek jest wiążący dla organu prowadzącego. 

16. Zmiana w zakresie treści podręczników do klas IV – VIII szkoły podstawowej. 
 

VI. 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 – szczegółowo opisujące szkolony temat (z miejscem na notatki Uczestnika 

szkolenia); 

2) akty normatywne – regulujące przedstawiane zagadnienia; 

3) wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie zatrudniania i wynagradzania oraz rozliczania 

wynagrodzeń z dotacji oświatowych; 

4) przykładowe wzory umów (o pracę, zlecenia, świadczenie usług) i regulaminów oraz dokumentów 

kontrolnych, niezbędnych w praktyce - 

- 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 ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa dla pracowników 

samorządowych z zakresu, m.in. dotacji oświatowych, administrowania oświatą, pomocy materialnej dla 

uczniów i dotacji pożytku publicznego.  



 

 

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

