
 

 

Arkusz Excel w oświacie. Wykorzystanie do optymalizacji 

wydatków oświatowych 
 

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. 

 

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.  

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. 

ADRESACI: 
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za oświatę, 

pracownicy CUW-ów, ZEAS-ów, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

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. 

SZKOLENIE ON LINE 
26 lutego 2021 r.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Arkusz Excel w oświacie. Wykorzystanie do optymalizacji wydatków oświatowych 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
26 lutego 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 279 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 
tel. 698 343 042, fax: (42) 288 12 86 
szkolenia@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na 
www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 23 lutego 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


