
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Temat szkolenia: 

PAŹDZIERNIKOWA AKTUALIZACJA DOTACJI 

OŚWIATOWYCH W 2021 ROKU 

- UDZIELANIE I ROZLICZANIE DOTACJI OŚWIATOWYCH 

PRZEZ SAMORZĄD  

Termin szkolenia:  
 

13 października 2021 r., godz. 9.00 – 14.00 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. ZAKRES PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PODMIOTÓW OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH 

PAŹDZIERNIKOWĄ AKTUALIZACJĄ DOTACJI I ZASADY JEJ PRZEPROWADZANIA W 2021 ROKU. 
 

II. ZASADY UDZIELANIA I WYPŁAT ORAZ WSTRZYMYWANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH PREZ 

ORGANY SAMORZĄDOWE.  
 

III. SPOSÓB ANALIZY, SPRAWDZANIA I ZATWIERDZANIA ROZLICZEŃ DOTACJI OŚWIATOWYCH - 

DOKONYWANE PRZEZ SAMORZĄDY. 
 

IV. ZASADY OBLICZANIA LICZBY UCZNIÓW NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH DO 

NALICZENIA DOTACJI W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 – ZGODNIE Z USTAWĄ I ROZP. MEN.  
 

Adresaci szkolenia: 

1) Skarbnicy i sekretarze jednostek samorządu terytorialnego; 

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

rozliczaniem dotacji oświatowych dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych.  
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I. ZAKRES PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PODMIOTÓW OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH 

PAŹDZIERNIKOWĄ AKTUALIZACJĄ DOTACJI I ZASADY JEJ PRZEPROWADZANIA W 2021 ROKU: 
 

1. Rodzaje publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i publicznych placówek 

oświatowych - którym samorząd ma obowiązek dokonać październikowej aktualizacji dotacji. 

2. Zasady obliczania w październiku 2021 r. rocznej zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji (PKD) na 

uczniów pełnosprawnych w dotowanych placówkach wychowania przedszkolnego (PWP). 

3. Obliczanie zaktualizowanej PKD dla pozostałych podmiotów oświatowych – dotowanych wg tej 

podstawy.  

4. Wyliczenie miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia, przekazywanej po aktualizacji - 

przedstawienie matematycznych przykładów obliczeń.  

5. Maksymalne zwiększenia i zmniejszenia kolejnych transz dotacji na ucznia - w stosunku do średniej 

arytmetycznej części dotacji, przekazanych do czasu aktualizacji. 

6. Przedstawienie ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok - rzutujących na aktualizację oraz 

na wysokość dotacji dla uczniów dotowanych na podstawie subwencji oświatowej. 
 

II. ZASADY UDZIELANIA I WYPŁAT ORAZ WSTRZYMYWANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH PREZ 

ORGANY SAMORZĄDOWE: 

1. Warunki przekazywania dotacji dla prywatnych podmiotów oświatowych – zgodnie z ustawą o 

finansowaniu zadań oświatowych. 



 

 

2. Zakres uwarunkowań prawnych udzielania dotacji oświatowych – które może wprowadzić uchwała 

dotacyjna organu stanowiącego JST. 

3. Dopuszczalna treść wniosku o udzielenie dotacji i jego znaczenie dla prawa do otrzymywania dotacji 

przez poszczególne podmioty oświatowe. 

4. Skutki złożenia niekompletnego wniosku lub niezłożenia wniosku w terminie – możliwe działania w celu 

przywrócenia terminu złożenia wniosku. 

5. Rodzaje kształcenia na które obowiązkowo należy podać planowaną liczbę i rodzaj uczniów w celu 

uzyskania prawa do dotacji. 

6. Terminy i zakres podawania danych do systemu informacji oświatowej  - warunkujące udzielanie dotacji. 

7. Znaczenie comiesięcznej informacji o liczbie i rodzajach uczniów składanej przez organy prowadzące dla 

uzyskania prawa i ustalenia wysokości dotacji oświatowych. 

8. Problem naliczania dotacji w razie zmiany liczby uczniów w trakcie miesiąca – po złożeniu comiesięcznej 

informacji. 

9. Sposób przetwarzania danych osobowych uczniów przy naliczaniu i przekazywaniu dotacji oraz danych 

uczniów przedszkoli spoza gminy przy rozliczeniach z innymi gminami. 

10. Terminy składania i wymagane dokumenty dla przyznania dotacji za efekt i na słuchaczy kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych. 

11. Zasady dotowania i terminy przekazywania dotacji na absolwentów i uczniów nietypowego roku 

szkolnego (od lutego do stycznia). 

12. Problem udzielania dotacji w razie zmiany organu prowadzącego. 

13. Zakres niezbędnych czynności wykonywanych przez pracowników samorządowych przy udzielaniu 

dotacji oświatowych – charakter prawny udzielania dotacji. 

14. Ustawowe terminy przekazywania dotacji - skutki prawne i przekazywania dotacji po terminie i po 

zakończeniu roku budżetowego. 

15. Metoda wyszukiwania najbliższej gminy lub powiatu dla naliczenia dotacji – w sytuacji nieprowadzenia 

przedszkola samorządowego lub szkoły tego samego typu. 

16. Postępowanie organu w przypadku zmiany liczby lub rodzaju dotowanych uczniów w trakcie roku 

szkolnego. 

17. Zasada udzielania jednej dotacji na jednego ucznia – sposób ustalania podmiotu oświatowego 

uprawnionego do dotacji w razie wykazywania jednego ucznia w kilku podmiotach. 

18. Przesłanki i procedura wstrzymywania bieżących transz dotacji – podmioty oświatowe, którym można 

wstrzymać dotacje.  

19. Znaczenie prawidłowego rachunku bankowego dotowanych podmiotów dla przekazywania dotacji. 
 

III. SPOSÓB ANALIZY, SPRAWDZANIA I ZATWIERDZANIA ROZLICZEŃ DOTACJI OŚWIATOWYCH - 

DOKONYWANE PRZEZ SAMORZĄDY: 

1. Określanie trybu, terminów i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji oświatowych - w uchwale 

dotacyjnej organu stanowiącego JST. 

2. Zasady wydatkowania i rozliczania dotacji oświatowych przez organy prowadzące: 

a) zasada kasowego wykorzystania dotacji,  

b) zasada wykorzystania dotacji na zrealizowane zadania,  

c) zasada dnia zapłaty dniem wykorzystania dotacji, oraz 

d) zasada refundowania dotacją uprzednio dokonanych wydatków.  

3. Rodzaje danych i sposób ich przekazywania – które samorząd ma prawo żądać w rozliczeniach dotacji 

oświatowych. 

4. Zasady rozliczania wydatków na kształcenie specjalne – zasady rozdzielania wykorzystania dotacji 

ogólnej od dotacji kształcenia specjalnego i na wczesne wspomagania rozwoju. 

5. Zakres danych osobowych uczniów, które mogą być podawane i przetwarzane w sprawozdaniach z 

wykorzystania dotacji – problem danych „wrażliwych”. 

6. Sposób porównywania danych podanych w sprawozdaniach z danymi wykazywanymi we wniosku o 

dotację i comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów. 



 

 

7. Terminy i sposób zatwierdzania przez pracowników samorządowych sprawozdań z wykorzystania dotacji 

oświatowych. 

8. Skutki ustalenia nieprawidłowości w pobraniu i wykorzystaniu dotacji – wynikające z analizy sprawozdań. 

9. Możliwość ustalania na bazie sprawozdań przekroczenia limitów wynagrodzeń pokrytych z dotacji w 

prywatnych podmiotach oświatowych. 

10. Rodzaje zwrotów dotacji – w razie ich nieprawidłowego pobrania i wykorzystania. 

11. Odpowiedzialność pracowników JST i osób prowadzących prywatne podmioty oświatowe w zakresie 

udzielania, wykorzystania i rozliczania dotacji. 
 

IV. ZASADY OBLICZANIA LICZBY UCZNIÓW DO NALICZENIA DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH 

SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 – ZGODNIE Z USTAWĄ I ROZP. MEN: 

1. Sposoby liczenia liczby uczniów niepublicznych szkół dla dorosłych – zgodnie z ustawą o finansowaniu 

zadań oświatowych. 

2. Zasady dotowania uczniów niepublicznych szkół dla dorosłych w razie niespełnienia warunku 50% 

obecności na obowiązkowych zajęciach oraz za okres lipca i sierpnia. 

3. Sposoby liczenia liczby uczniów w okresie epidemii na przestrzeni lat szkolnych 2020/2021 i 

2021/2022 – na podstawie rozporządzenia MEN. 

4. Liczenie uczniów uczących się stacjonarnie oraz zdalnie – zasada maksymalnego limitu liczby uczniów na 

on-line. 

5. Nowa zasada dotowania szkoły w 2021 roku w razie zmiany siedziby (poza teren dotychczasowej 

JST) z budżetu samorządu niebędącego organem rejestrującym – według rozporządzenia MEN. 
 

V. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. 

KONSULTACJE. 
 

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 aktualne orzecznictwo w zakresie naliczania, przekazywania i rozliczania dotacji oświatowych; 

4) przykładowe wzory dokumentów i uchwał dotacyjnych 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, pomocy materialnej dla uczniów, dotacji pożytku 

publicznego 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 
 

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
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 

 

 


