
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ARKUSZ EXCEL W OŚWIACIE. 
WYKORZYSTANIE DO OPTYMALIZACJI 

WYDATKÓW OŚWIATOWYCH 

 
Ważne informacje o szkoleniu: 
Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny, warsztatowy 
sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca możliwości 
wykorzystania arkusza Excel w oświacie- do analizy danych 
finansowych, wydatków, raportów subwencyjnych i wysokości 
środków własnych zaangażowanych w realizację zadań oświatowych.
Wskazanie możliwości wykorzystania tego narzędzia do kalkulacji 
kosztów organizacji poszczególnych placówek oświatowych, czy też 
łączenia danych finansowych z niefinansowymi dla potrzeb planowania 
strategicznego wydatków oświatowych w samorządzie. 
 
 
Program: 
1. Przypomnienie podstaw Excela. Komórka. Zamrażanie komórek. Suma. 

Średnia. 
2. Praca na filtrach. Sumy częściowe. Wykorzystanie w dużych bazach 

danych.  
3. Funkcja „Jeżeli”. Wykorzystanie w porównaniu raportów 

subwencyjnych o różnych datach wygenerowania. 
4. Tworzenie tabel przestawnych. Wykorzystanie w analizie budżetu. 
5. Sumy warunków. Wykorzystanie w tworzeniu zestawień 

subwencyjnych na podstawie raportów szczegółowych. Porównanie 
arkusza organizacji z raportem subwencyjnym. 

6. Łączenie baz danych po kluczach. Wyszukiwanie w bazach danych. 
Łączenie danych finansowych z niefinansowymi dla potrzeb 
tworzenia strategii. 

7. Podział subwencji między szkoły i placówki oraz zestawienie go z 
danymi z planów finansowych. Środki własne samorządu. 
Podstawowe i użyteczne statystyki finansowe. 

8. Kalkulacja kosztów arkusza organizacji szkoły z połączeniem jego 
wpływu na dochody subwencyjne. 

9. Odpowiedzi na pytania, dyskusja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CELE I KORZYŚCI: 
Optymalizacja wydatków związanych z 
oświatą dzięki zastosowaniu arkusza 

Excel. 
Rozwinięcie umiejętności 

posługiwania się arkuszem 
kalkulacyjnym Excel w rozwiązywaniu 

problemów oświatowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem 

finansów w oświacie. 
Szkolenie zorganizowane jest w 

formie warsztatu online. Poszczególne 
ćwiczenia będą realizowane 

z wykorzystaniem danych 
oświatowych, w tym danych SIO, 

danych z arkuszy organizacji szkół, 
danych z Rb oraz danych 

subwencyjnych. 
Po szkoleniu, modele na nim 

wykorzystane, wraz z krótkimi 
instrukcjami, będą przekazane 

uczestnikom.  
 

PROWADZĄCY:  

Przez 6 lat był pracownikiem 
Ministerstwa Finansów, następnie 

przez 9 lat pracownikiem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 
MEN na początku Naczelnik Wydziału 

Analiz w Departamencie 
Ekonomicznym, a potem przez 6 lat 

pełnił funkcję Dyrektora 
Departamentu odpowiedzialnego za 

SIO oraz finansowanie zadań 
oświatowych, w tym za opracowanie 
corocznego algorytmu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej. Autor 
m.in. ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych, nowelizacji ustawy o 
SIO, wcześniej przepisów w zakresie 

tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji 
podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i 

placówek niesamorządowych. 

OFERTA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO 



  

 

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w 
formule on-line. 

 
Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne? 
W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i koordynator szkolenie 
przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub innym ustalonym 
miejscu.  
 
Cena szkolenia stacjonarnego wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 3700 zł netto zw. 
z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, 
ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 

 
Jak organizujemy szkolenia zamknięte online? 
Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 
wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub 
wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził 
szkolenie z sali multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, 
prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa 
monitora lub w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 
Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub 
czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i 
odpowiedzi. 
Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę 
internetową, (Google Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być 
również słuchawki z mikrofonem lub głośniki. 

 
Cena szkolenia on-line wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 2900 zł netto zw. z VAT w 
przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, ust.1, 
pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej, 
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 


