
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Temat szkolenia on-line: 
 

DOTACJE OŚWIATOWE NA 2022 ROK 

- OBLICZANIE I WYKORZYSTANIE 
 

 

- ISTOTNE ZMIANY: NOWE WYSOKOŚCI I ZWROT SUBWENCJI   

Termin szkolenia:  
 

9 lutego 2022 r., godz. 9.00 - 14.00 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. NOWE WYSOKOŚCI DOTACJI OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK - ZMIANY KWOT DLA SZKÓŁ ORAZ 

ZWROT SUBWENCJI. 
 

II. ZASADY DOTOWANIA POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTÓW OŚWIATOWYCH ORAZ SPRAWDZANIA 

ROZLICZEŃ DOTACJI OŚWIATOWYCH.  
  

III. PRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE DOTACJI W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - Z 

UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDÓW. 
 

IV. ZAKRES WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRYWATNYCH PODMIOTÓW OŚWIATOWYCH – 

FINANSOWANYCH Z DOTACJI OŚWIATOWYCH.  
 

Adresaci szkolenia: 

1) Skarbnicy i sekretarze jednostek samorządu terytorialnego; 

2) Pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych oraz samorządowych jednostek 

obsługi oświaty (CUW) – zajmujący się naliczaniem i przekazywaniem oraz rozliczaniem i 

kontrolą prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowych. 
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I. NOWE WYSOKOŚCI DOTACJI OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK - ZMIANY KWOT DLA SZKÓŁ ORAZ 

ZWROT SUBWENCJI: 

1. Przedstawienie nowego rozporządzenia MEN w sprawie podziału subwencji oświatowej w roku 2022 – 

wpływającego na wysokość dotacji oświatowych na 2022 rok. 

2. Istotne zmiany w obliczaniu i wysokości dotacji dla szkół podstawowych na wsi i w miastach do 

5000 mieszkańców – wprowadzenie nowych wag subwencji wg wskaźnika zamożności JST. 

3. Zwiększenie dotacji dla szkół (publicznych i niepublicznych) do 18-tu uczniów w klasie - realizujących 

obowiązek szkolny i nauki. 

4. Zwiększenie dotacji na uczniów szkół odbywających nauczanie domowe (poza szkołą). 

5. Zwiększenie dotacji jednorazowej „za efekt” w szkołach publicznych i niepublicznych dla dorosłych – z 

tytułu zdania egzaminu. 

6. Obniżenie dotacji miesięcznej dla szkół dla dorosłych. 

7. Zwiększenie dotacji na oddziały przygotowania wojskowego w liceach i technikach oraz na oddziały 

przygotowawcze. 

8. Zmiany w zasadach obliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych na KKZ-ty.  

9. Znaczące zwiększenie dotacji dla specjalnych ośrodków wychowawczych. 

10. Konkretne obliczenia wysokości dotacji na 2022 rok na poszczególnych uczniów – z użyciem 

nowych wag subwencji. 

11. Rozliczenia dotacji przedszkolnej między gminami za dzieci przedszkolne spoza gminy dotującej. 

12. Wprowadzenie zasad i procedury zwrotu subwencji oświatowej przez samorządy do budżetu 

państwa po kontroli państwowej – zmiana ustawy o dochodach JST od 1.01.2022 r. 



 

 

II. ZASADY DOTOWANIA POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTÓW OŚWIATOWYCH ORAZ SPRAWDZANIA 

ROZLICZEŃ DOTACJI OŚWIATOWYCH: 

1. Zasady obliczania dotacji oświatowych w 2022 roku – w odniesieniu do poszczególnych 

publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych. 

2. Obliczanie liczby słuchaczy szkół niepublicznych dla dorosłych w związku z epidemią – na podstawie 

rozporządzenia MEN. 

3. Istotna zmiana Prawa oświatowego w zakresie edukacji domowej – skutki w dotowaniu uczniów 

szkół. 

4. Prawidłowa treść uchwały dotacyjnej JST i niezbędnych załączników – wniosek, comiesięczna informacja 

o liczbie uczniów i rozliczenie dotacji – przedstawienie wzoru uchwały. 

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

informacji. 

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

szkolnego (od lutego do stycznia). 

7. Warunki przyjmowania i dotowanie uczniów będących cudzoziemcami. 

8. Problem udzielania dotacji w razie zmiany organu prowadzącego dotowany podmiot oświatowy. 

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

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

10. Zasady rozliczania dotacji oświatowych przez osoby prowadzące prywatne podmioty oświatowe. 

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

wykorzystania dotacji – problem danych „wrażliwych”. 

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

dotację i comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów. 

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

oświatowych. 

14. Działania samorządu w razie ustalenia nieprawidłowości w pobraniu i wykorzystaniu dotacji – wynikające 

z analizy sprawozdań. 
 

III. PRAWIDŁOWE WYKORZYSTANIE DOTACJI W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - Z 

UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDÓW: 

1. Ustawowa definicja wydatków bieżących – finansowanych z dotacji oświatowych. 

2. Zakres wydatków bieżących prywatnych podmiotów oświatowych, które można finansować z dotacji 

oświatowej. 

3. Składniki wynagrodzeń dyrektorów, pracowników i zleceniobiorców – rozliczanych z dotacji. 

4. Problem rozliczania wynagrodzeń wicedyrektorów i dyrektorów ds. administracyjnych – w świetle 

orzecznictwa sądów. 

5. Prawidłowe sposoby dokumentowania wypłaty wynagrodzeń i wykonanej pracy dyrektorów i 

pracowników. 

6. Obliczanie wysokości rocznych limitów wynagrodzeń finansowanych dotacją – przeliczanie do wymiaru 

etatu i godzin pracy. 

7. Przedstawienie konkretnych kwot wynagrodzeń rocznych i godzinowych za 2022 rok – 

rozliczanych z dotacji. 

8. Zakres wydatków budowlanych (remonty i naprawy) i zasady ich dokumentowania – rozliczanych z 

dotacji. 

9. Zasady rozliczania czynszu najmu lokali oświatowych. 

10. Wydatkowanie dotacji na obsługę księgowo-administracyjną – dopuszczalny zakres wydatków i ich 

dokumentacja. 

11. Możliwy zakres usług finansowanych dotacją i warunki ich realizacji: szkoleniowe, informatyczne, prawne, 

transportowe, bankowe itp. 

12. Rodzaje wydatków bieżących pokrywanych z dotacji specjalnej – w podziale na wydatki 

orzeczeniowe i ogólne. 



 

 

13. Zakres i reguły finansowania kosztów mediów – rozdzielanie ich na poszczególne dotowane podmioty 

oraz na związane z kształceniem ogólnym i specjalnym. 

14. Warunki rozliczania z dotacji kosztów wyżywienia, zajęć dodatkowych, wycieczek i „zielonych szkół”. 

15. Katalog wydatków bieżących, których nie można finansować z dotacji oświatowych. 

16. Techniczne i rachunkowe zasady wydatkowania dotacji oświatowych. 
 

IV. ZAKRES WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRYWATNYCH PODMIOTÓW OŚWIATOWYCH – 

FINANSOWANYCH Z DOTACJI OŚWIATOWYCH: 

1. Katalog ustawowych wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych - które można sfinansować z dotacji oświatowej. 

2. Przykłady środków dydaktycznych zakupywanych z dotacji – zasady dokumentowania zakupów. 

3. Rodzaje sprzętu rekreacyjnego i sportowego i warunki rozliczania z dotacji jego zakupu. 

4. Zasady finansowania z dotacji placów zabaw w przedszkolach. 

5. Zakupy mebli dla uczniów a zakupy mebli dla pracowników – dopuszczalne przedziały kwotowe. 

6. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. 

7. Warunki rozliczania zakupów wyposażenia technicznego: pralki, lodówki, klimatyzatory, komputery 

pracowników, sprzęt monitoringu, kserokopiarki, itp. 

8. Katalog wydatków inwestycyjnych – których nie można rozliczyć z dotacji oświatowych.  

9. Dokumentowanie zakupów środków trwałych i pozostałych środków trwałych. 
 

V. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRAWNYCH Z ZAKRESU 

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 szkolonego tematu; 

4) przykładowe wzory uchwał dotacyjnych z załącznikami i innych dokumentów 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 
 
 

 

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 

 


