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JESIENNA AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI 
DLA JEDNOSTEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Szkolenie online 
 
TERMINY SZKOLENIA:  7 października 2021 r. 09:00-12:00 

 

CENA:    250 zł netto za uczestnika 

 

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej 

komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań 

wykładowcy w formie chatu, 

- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail 

zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu, 

- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę 

internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie. 

 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest uporządkowanie dotowania wychowania 

przedszkolnego. W październiku aktualizujemy podstawowe kwoty dotacji a w listopadzie 

dokonujemy wyrównania kwot dotacji wypłaconych w miesiącach I-X. Dotychczasowe praktyki 

wskazują, że w tym zakresie nadal jest wiele nieporozumień i roszczeń organów dotowanych. 

Zapraszamy na szkolenie, którego program zakłada wyjaśnienie wszystkich wątpliwości w tym 

zakresie.  

 

PROWADZĄCY: 

- praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji 

oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż 

pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, 

- autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa 

oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą, 

- odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

 

CELE SZKOLENIA: 

Przygotowanie uczestników szkolenia do: 

1) prawidłowego ustalenia rocznej kwoty dotacji dla jednostek wychowania przedszkolnego; 

2) prawidłowego dokonania wyrównania dotacji wypłaconych od I do X;  

3) prawidłowego ustalenia kwot dotacji pobranych w 2021 r. do jej rozliczenia; 

4) prawidłowego dokumentowania procesu dotowania. 

 

ADRESACI: 

Pracownicy JST prowadzący zadania oświatowe z zakresu dotowania wychowania przedszkolnego. 

 

PROGRAM: 

1. Odpowiedzialność JST za czynności podejmowane w związku z ustaleniem wysokości należnej 

dotacji i jej przekazaniem.  

2. Terminy roszczeń finansowych wynikających z procesu dotowania właściwe dla organu 

dotowanego i organu dotującego. 
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3. Tryb październikowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji: 

1) ustalenie wydatków bieżących po zmianach budżetu JST; 

2) przykłady nieświadomego zawyżania i zaniżania dotacji przez JST; 

3) ustalenie statystycznej liczby uczniów na podstawie danych z 30 września br; 

4) ustalenie wydatków do pomniejszenia - najczęściej popełniane błędy zawyżające lub 

zaniżające dotację. 

4. Prawidłowe wyrównanie dotacji po aktualizacji - najczęściej popełniane błędy. 

5. Tryb wyrównania części wypłaconych dotacji po aktualizacji – wzór pisma JST. 

6. Ustalenie kwot dotacji pobranej w 2021 r., w tym przekazanej na organizację kształcenia 

specjalnego do rozliczenia w styczniu 2022 r. - wzór pisma JST. 

7. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji na rok 2022 – wzór pisma JST.  

 

Metoda i forma prowadzenia zajęć: 

Metoda asymilacji wiedzy z analizą przypadków. Seminarium z elementami wykładu. 
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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 

 
Informacje: 

Konrad Słomka 
795 900 011 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział 
e-mail 

uczestnika 

Telefon komórkowy 
(do kontaktu  

w czasie szkolenia) 

    

    

    

    

    

 
 

___________________________________________________ 
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: 250 zł netto za uczestnika 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane na maila. 
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 

         


