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Wprowadzenie i kontrola danych zawartych w SIO – 13 marca 2020 r. we Wrocławiu 

 
TERMIN SZKOLENIA:  13 marca 2020 r. godz. 10.00 – 15.00 
 
MIEJSCE SZKOLENIA: Wrocław, HOTEL PIAST, ul. Piłsudskiego 98 

 

CENA SZKOLENIA: 395 zł/os. (przy zgłoszeniu 2 i więcej uczestników rabat: 15 zł/os.) 

  - w cenie: materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, lunch, serwis kawowy.  

 

Informacje o prowadzącym: Aleksandra Kuźniak 

 

•  absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka  polskiego, doradca 

metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów 

zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i 

sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, 

a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów 

edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. 

Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce 

oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych 

na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar. 

 
 
Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane do wydziałów oświaty, ZEAS-ów, CUW-ów, przedstawicieli 
szkół publicznych i niesamorządowych – dyrektorów, sekretarzy, pracowników odpowiedzialnych za 
wprowadzanie danych do SIO. 
 
 
Cel szkolenia: doskonalenie umiejętności z zakresu zagadnień prawnych dotyczących zmian w 
sprawozdawczości SIO 
 
 
 
 

  

 

Wprowadzenie i kontrola danych zawartych w 
systemie informacji oświatowej 

http://www.owal.edu.pl/
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Wprowadzenie i kontrola danych zawartych w SIO – 13 marca 2020 r. we Wrocławiu 

Program szkolenia: 

 

 

• Podstawy prawne i cele sprawozdawczości SIO. 

• Zmiany w zakresie sprawozdawczości SIO – raport subwencyjny. 

• Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO. 

• Zadania, odpowiedzialność kierowników jednostek (JST oraz szkoły/placówki) 
zobowiązanych do przekazywania danych w SIO. 

• Zadania JST, terminy przekazywania danych, zakres wprowadzanych danych, RSPO. 

• Terminy przekazywania danych przez szkoły/placówki, sposoby analizy danych i nadzór JST 
nad sprawozdawczością SIO. 

• Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji 
ogólnej dla samorządu – zadania subwencjonowane. 

• Potwierdzanie prawdziwości danych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla 
samorządu. 

• Kontrola wewnętrzna, jako element nadzoru JST. 

• Kary za niepoprawne przekazywanie danych do SIO lub nieprzekazywanie danych.  

• Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. 
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Wprowadzenie i kontrola danych zawartych w SIO – 13 marca 2020 r. we Wrocławiu 

 

   

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

Dane instytucji zgłaszającej pracownika 
 

Nabywca ........................................................................................................... 

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

…............................................................NIP..................................................... 

Odbiorca............…............................................................................................ 

Adres….............................................................................................................. 

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

Wypełnioną kartę proszę 

przesłać najpóźniej 5 dni 

przed szkoleniem faxem 

na numer: 22 350 77 47 

lub 85 87 42 196 

lub mailem na adres: 

biuro@owal.edu.pl 

Informacje: 5 700 82 700 

Maciej Móżdżyński 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko adres e-mail tel. kontaktowy 
(kontakt na wypadek zmian) 

   

   

   

   

 
 
 

 
 
 

____________________________________ 
kierownik jednostki zgłaszającej uczestników 

 

 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT w celu wystawienia faktury 

 
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 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) lub 

• w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 plt 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. zz 2015 r., 
poz. 736). 

 
___________________________________________________ 
Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 395 zł / os. netto 
Koszt dla 2 lub więcej uczestników z tej samej jednostki: 380 zł / os. netto 

 
(Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych   

zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami) 
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. 

http://www.owal.edu.pl/
mailto:biuro@owal.edu.pl
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Wprowadzenie i kontrola danych zawartych w SIO – 13 marca 2020 r. we Wrocławiu 

 

Informacje organizacyjne 
 
Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto: ING 66 1050 1823 1000 0092 1943 0437 na 
podstawie otrzymanej faktury. Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie, nie mamy 
zwyczaju naliczania odsetek od niewielkich opóźnień w płatnościach. W szczególnych przypadkach 
konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia. 

 
UWAGA: 
W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie 
zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że 
zgłoszenie dotarło. 
 
 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczą-
cymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO). 
 

✓ 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 ochrony danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych  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 
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