
 

 

ROZLICZENIE DOTACJI OŚWIATOWEJ.  
KOMPENDIUM WIEDZY DLA PODMIOTÓW DOTOWANYCH 

 
INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu pozwalającym zdobyć wiedzę z obszaru rozliczania 

dotacji oświatowej. Przekazane praktyczne informacje i przykłady sprawią, że każdy 

uczestnik będzie wiedział jak wydatkować dotację oświatową w sposób zgodny z prawem i 

nie narażać się na jej zwrot. 

 

CELE I KORZYŚCI: 

• Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów. Wskażemy 

jakie są warunki otrzymania dotacji, a także zasady jej wydatkowania.  

• Podpowiemy jak prawidłowo sformułować zapisy statutu i regulaminu wynagradzania 

pod kątem rozliczenia dotacji oświatowej. 

• Omówimy przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych, podpowiemy jakie warunki 

muszą spełnić, aby zostały rozliczone w ramach dotacji wydatki na wynagrodzenia, w tym 

kadry zarządzającej, środki trwałe, usługi, szkolenia, remonty, WWR, kształcenie 

specjalne. 

• Omówimy zasady i terminy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 

oraz wykorzystanej w nadmiernej wysokości, a także sposób naliczenia odsetek. 

• Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, 
autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych. 

PROGRAM: 
1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek nie samorządowych – podstawa prawna. 

2. Warunki otrzymania dotacji – podanie planowanej liczby uczniów do 30 września 

oraz złożenie SIO wg stanu na dzień 30 września. 

3. Przekazywanie dotacji na bieżącą liczbę uczniów – dokumentacja organizacyjna, 

przebiegu nauczania oraz finansowa podlegająca kontroli.  

4. Prawidłowe zapisy statutu i regulaminu wynagradzania pod kątem rozliczenia dotacji 

oświatowej. 

5. Zasady wydatkowania dotacji: 

• wydatek kwalifikowalny – art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – 

praktyczna interpretacja, 

• wydatkowanie dotacji na wynagrodzenia pracowników: poprawność zawartych umów 

o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, listy płac, fakturowanie usług 
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zewnętrznych, dokumentowanie zapłaty, dokumentowanie czasu pracy, premie 

i nagrody, zatrudnienie pracownika w kilku podmiotach, określenie limitów 

na wynagrodzenia, 

• wydatkowanie dotacji na wynagrodzenie organu prowadzącego – limity, pochodne, 

wzór zarządzenia, pełnienie funkcji dyrektora w kilku podmiotach, 

• wydatkowanie dotacji na wydatki rzeczowe: jakie środki trwałe nie mają limitu, 

ewidencja środków dotacji, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie 

zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur, 

• wydatkowanie dotacji na usługi: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie 

zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur, 

• wydatkowanie dotacji na szkolenia: poprawność wystawionych faktur, 

dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur, kursy 

i studia podyplomowe, 

• wydatkowanie dotacji na remonty: remont a inwestycja, co można sfinansować 

z dotacji, przygotowanie dokumentacji do oględzin, poprawność wystawionych faktur, 

dokumentowanie zapłaty, prawidłowy opis faktury, 

• praktyczne przykłady różnych wydatków. Case study.  

6. Wczesne wspomaganie rozwoju: 

• prawidłowość pobrania dotacji na podstawie opinii WWR, 

• prawidłowe wydatkowanie dotacji – wydatki kwalifikowalne na wczesne 

wspomaganie rozwoju. 

7. Kształcenie specjalne: 

• prawidłowość pobrania dotacji na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

• prawidłowe wydatkowanie dotacji: 

- wydatki kwalifikowalne na kształcenie specjalne, 

- wydatki kwalifikowalne na koszty wspólne w przedszkolu i szkole. 

8. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – ustawowy termin i odsetki. 

9. Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości – ustawowy termin i odsetki. 

10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników. 

ADRESACI: 

Przedstawiciele organów prowadzących - dyrektorzy, księgowi przedszkoli, szkół i placówek 

dotowanych (publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne 

niż samorząd). 

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.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Rozliczenie dotacji oświatowej. Kompendium wiedzy dla podmiotów dotowanych 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
19 stycznia 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

Cena: 309 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 do 17 stycznia 2022 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 ____________________________________ 


