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ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PUBLICZNYMI  
W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH 

Szkolenie online 
 
TERMIN SZKOLENIA:  27 maja 2021 r. , godz.10:00-14:00 

 

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. 

 

PROWADZĄCY: 

Danuta Kubylis 

Wieloletni członek Kolegium RIO, biegły powoływany przez NIK do kontroli jednostek sektora 

finansów publicznych, audytor jednostek sektora finansów publicznych (uprawnienia Min. Finansów 

Nr 57/2004: Dz. Urz. Min. Fin. Nr 19 z 2004 r. poz. 238), ekonomista, praktyk rachunkowości, od 

wielu lat wykładowca na wyższych uczelniach w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości 

jednostek sektora finansów publicznych, doświadczony wykładowca na kursach i szkoleniach z 

zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. 

 

ADRESACI: 

Wydziały Oświaty, ZEAS-y, CUW-y, dyrektorzy i pracownicy szkół samorządowych. 
  

PROGRAM: 

1. Jednostka oświatowa w systemie sektora finansów publicznych. 
2. Budżet j.s.t. podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej, 
3. Znaczenie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych.  
4. Planowanie środków pieniężnych na realizację zadań oświatowych oraz zasady dokonywania 

zmian w planach finansowych. 
5. Zasady gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.  
6. Zarządzanie środkami publicznymi w jednostkach oświatowych, w tym umiejętność analizy 

danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S o wydatkach budżetowych. 
7. Zasady konstruowania ekonomicznie efektywnego arkusza organizacyjnego.  Przydzielanie 

godzin nauczycielom z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego oraz dodatków 
uznaniowych i ich wpływ na kształtowanie się wynagrodzeń w stosunku do średniej krajowej 
określonej ustawą budżetową, a także inne aspekty decydujące o efektywnym arkuszu 
organizacyjnym. 

8. Obowiązki kierowników jednostek w sektorze finansów publicznych w zakresie wdrożenia 
kontroli zarządczej,  

9. Zasady prowadzenia ewidencji wydanych procedur przez dyrektora (zarządzeń, instrukcji) wraz 
ze szczegółowym wykazem procedur, jakie powinny funkcjonować w każdej jednostce. 

10. Dokumentowanie działalności innych organów szkoły, których obowiązki zostały ustawowo 
przypisane (rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego). 

11. Odpowiedzialność kierowników jednostek sektora finansów publicznych za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (na przykładach).  
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12. Najczęściej występujące nieprawidłowości w jednostkach oświatowych stwierdzanie przez 

kontrole wewnętrzne i audyt oraz instytucje kontroli zewnętrznej. 
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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:  

Małgorzata Kazimierczuk 

5 700 82 700 

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 

         


