
 

Samorządowe finansowanie oświaty 16 października 2019 r. Warszawa 

SAMORZĄDOWE FINANSOWANIE OŚWIATY 
 
TERMIN SZKOLENIA:  16 października 2019 r. 10:00-15:00 

 

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 

 

CENA:    385 zł netto (przy zgłoszeniu 2 i więcej uczestników rabat: 15 zł/os.) 

 

PROWADZĄCY: 

wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator 

w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. 

Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła 

ponad 18000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i 

niepublicznych. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i 

przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych 

budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka wielu 

tekstów dla wydawnictw branżowych i prasy, w tym „Dziennika Gazety Prawnej”, „Wspólnoty”, 

„Pracownik Samorządowy”, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach 

dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i 

niepublicznymi ODN w całym kraju, niezależny ekspert współpracujący z SKO, RIO. Prowadzi 

webinaria, a także trener wielu innych instytucji i firm szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z 

listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N. 

 

CELE SZKOLENIA: 

Omówienie kompetencji zarządczych organów prowadzących oraz źródeł finansowania lokalnej 

edukacji, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-

przedszkolnych wydatków 

 

ADRESACI: 

Pracownicy obsługi oświaty oraz szkoły samorządowe. 

 

PROGRAM: 

1. Wpływ JST na funkcjonowanie lokalnej oświaty: 

1) Uchwały JST dla szkół i przedszkoli- obowiązkowe i opcjonalne na rok szkolny 2019/2020, 

z uwzględnieniem możliwości finansowych samorządów. 

2) Wynagrodzenia nauczycieli 2019/2020- planowanie finansowania przez samorządy. 

Omówienie ścieżki postępowania i przyjęcia praktycznych rozwiązań optymalizujących 

wydatki. 

3) Regulamin wynagrodzenia nauczycieli- przygotowanie się do podjęcia uchwały w sprawie 

regulaminu. Dlaczego warto to zrobić już teraz?  

4) Aneksy do arkuszy organizacyjnych- co zawierają, jak czytać i weryfikować pod kątem 

planowanych wydatków?  

5) Planowanie budżetów oświatowych na 2020 r. - wydatki bieżące a subwencja oświatowa. 

6) Wydatki na kształcenie specjalne- prawidłowe realizowanie art. 8 i 35 ustawy o 

finansowaniu zadań. 

2. Zmiany w szkolnictwie zawodowym- najistotniejsze zagadnienia na najbliższy rok szkolny. 

3. Dyskusja, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

Dane do faktury: 
 
Nabywca: ............................................................................................................ 

Adres: ….............................................................................................................. 

…..............................................................................NIP: ……............................ 

Odbiorca: ............................................................................................................ 

Adres: ………………………………………………………………………............… 

…………………………………………………………………………………………... 

Wypełnioną kartę proszę 
przesłać faxem na 

numer: 22 350 77 47 
lub 85 87 42 196 

 lub mailem na adres: 
biuro@owal.edu.pl 

 
Opiekun szkolenia:  

Konrad Słomka 
795 900 011 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział adres e-mail Telefon kontaktowy 

    

    

    

    

    

 
W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na 3 dni przed szkoleniem prosimy  

o kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło. 
 
 
 

___________________________________________________ 
Podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia 

 

 
 
 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT 
 
Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 
- w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.) lub 
- w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 736). 

 
___________________________________________________ 

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 385 zł netto  

Koszt dla 2 lub więcej uczestników z tej samej jednostki: 370 zł / os.  
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch. 

Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. 
 

W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia. 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
 
- Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  
- Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 
- Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane dotyczą masz 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
- Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
- Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie 

danych. 
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  

- Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Oświadczenia dotyczące danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 
RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 
 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

         


