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NALICZANIE I EGZEKUCJA OPŁAT  
ZA WYŻYWIENIE I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

Szkolenie online 
 
TERMINY SZKOLENIA:  29 marca 2023 r. 09:00-13:00 

 

CENA:    270 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. 

 

PROWADZĄCY: 

Od 15 lat pracuje w jednostkach sektora finansów publicznych, z czego 14 lat jako księgowa. 

Aktualnie Zastępca Głównego Księgowego w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty. Interesuje się 

rachunkowością jednostek oświatowych w tym.: sprawozdawczością budżetową oraz finansową, 

tworzeniem procedur wewnętrznych, ewidencją środków trwałych, inwentaryzacją, ewidencją i 

windykacją należności, rozliczaniem podatku VAT. 

 

CELE: 

Poznanie zasad związanych z naliczaniem i egzekwowaniem opłat za wychowanie i wyżywienie w 

przedszkolne zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Zdobycie informacji na temat 

możliwości zwolnienia z ponoszenia opłat oraz sposobów i trybu umarzania zaległości. Podniesienie 

wiedzy na temat skutecznego egzekwowania należności. 

 

ADRESACI: 

intendenci, dyrektorzy przedszkoli, kierownicy jednostek, Główni Księgowi Centrów Usług 

Wspólnych oraz pracownicy wydziałów finansowych zajmujący się prowadzeniem ksiąg 

rachunkowych placówek oświatowych oraz windykowaniem należności. 

 

PROGRAM: 

1. Podstawy prawne związane z naliczeniem opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu 

publicznym: 

2. Procedury wewnętrzne regulujące wysokość pobieranych opłat za przedszkole, 

a) Należność główna,  

b) Odpisy z tytułu nieobecności, 

c) Odsetki od należności, 

3. Korzystanie z posiłków przez personel przedszkola: 

a) Wysokość naliczonej opłaty,  

b) Forma opodatkowania, 

4. Terminy i sposoby uiszczenia opłat: 

a) Wpłata gotówki, 

b) Zapłata kartą płatniczą, 

c) Wpłata na wydzielony rachunek dochodów lub dochody budżetowe, 
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5. Zasady udzielania zwolnień z ponoszenia opłat: 

a) Finansowanie posiłków przez instytucje, 

b) Pokrywanie kosztów z budżetu przedszkola, 

c) Żywienie dzieci – uchodźców z Ukrainy, 

6. Przesłanki udzielania ulg w spłacie zaległości: 

a) Odroczenie terminu płatności, 

b) Rozłożenie płatności na raty, 

c) Umorzenie należności, 

7. Proces windykacji zaległości: 

a) Czynności przedegzekucyjne, 

b) Obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji, 

c) Przebieg postępowania egzekucyjnego, 

d) Koszty egzekucyjne, 

8. Zarządzanie finansami z tytułu pobieranych opłat za żywienie przeznaczanych na zakup 

artykułów spożywczych: 

a) Ustalenie właściwej stawki żywieniowej, 

b) Zwrot odpisów i nadpłat, 

c) Środki pozostające na wydzielonym rachunku dochodów, 

9. Klasyfikacja budżetowa i ewidencja księgowa opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu, 

10. Analiza informacji dotyczących opłat znajdujących się w sprawozdaniach budżetowych 

przedszkoli, 

11. Podsumowanie  
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

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

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

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

Odbiorca (opcjonalnie): ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….…. 

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

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

Wypełnioną kartę proszę 
przesłać faxem na 

numer: 22 350 77 47 
lub 85 87 42 196 

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

 
Opiekun szkolenia:  

Konrad Słomka 
795 900 011 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział 
e-mail 

uczestnika 

Telefon 
(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: 270 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 

         


