
 

USTALANIE STAWEK DOTACJI NA 2023 ROK  
I ICH AKTUALIZACJA 

 
WAŻNE INFORMACJE: 
Zbliża się czas pierwszej w 2023 roku aktualizacji stawek dotacji oświatowej, dlatego też proponujemy Państwu udział 
w szkoleniu, stanowiącym kompendium wiedzy z tego zakresu. Podczas praktycznych zajęć, prowadzonych w oparciu 
o liczne przykłady i ćwiczenia, zdobędą lub zaktualizują Państwo wiedzę niezbędną do prawidłowego obliczenia i aktualizacji 
stawek dotacji, z uwzględnieniem kwot na dzieci z Ukrainy. Praktyczne informacje pozyskane podczas szkolenia pozwolą 
prawidłowo stosować algorytmy zapisane w ustawie, a także w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji. Szkolenie 
poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

 
CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: 

• Zdobycie wiedzy jak obliczyć i zaktualizować stawki dotacji na 2023 r. Na szkoleniu przedstawimy nowy sposób 
wyliczania stawek PKD w oparciu o najnowsze zmiany ustawowe, związane z odliczaniem kwot na dzieci z Ukrainy. 

• Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń.  

• Pokażemy, jak policzyć podstawową kwotę dotacji, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji. Prowadzący 
na Excelu pokaże wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji. 

• Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa 
samorządzie, uwzględniający cztery podziały subwencji w 2022 roku oraz zmienną liczbę uczniów dotowanych 
w poszczególnych miesiącach, a także ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Model wykonany będzie 
w Excelu i udostępniony po szkoleniu każdemu uczestnikowi. 

• Dzięki nabytym podczas zajęć praktycznym umiejętnościom pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół 
dotowanych, z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony 
będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji. 

PROGRAM: 
1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna. 
2. Wyjaśnienie pojęć: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik 

zwiększający, statystyczna liczba uczniów.  
3. Różnice w dotowaniu przedszkoli i szkół. Różnice w dotowaniu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. 
4. Praktyczne przykłady - jak obliczyć podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli dla uczniów pełnosprawnych, a jak dotować 

uczniów niepełnosprawnych w oparciu o zmiany w subwencji? Obliczanie kwot dotacji na uczniów szkół. Warsztaty 
w arkuszu kalkulacyjnym. 

5. Jak wyrównać stawki dotacji? Przykład praktyczny wyrównania dotacji. Model obliczeniowy, służący do aktualizacji 
i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający cztery podziały subwencji oświatowej, zmienną liczbę uczniów 
dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Warsztaty w arkuszu 
kalkulacyjnym. 

6. Odpowiedzi na pytania uczestników. 

ADRESACI: 
Pracownicy jst– wydziałów oświaty/edukacji, budżetu, osoby zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół 
niesamorządowych, wójtowie, skarbnicy. 

PROWADZĄCY: 
Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny 
za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań 
oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za SIO. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych, w tym przepisów, określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: 
podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji 
ustawy o systemie informacji oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Ustalanie stawek dotacji na 2023 rok i ich aktualizacja 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
24 marca 2023 r. Szkolenie w godzinach 9:00-14:00 

  

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku 
finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań, 
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia. 

DANE  
DO 
KONTAKTU: 

Centrum Szkoleniowe FRDL 

ul. K. Kolumba 86, 70-035 Szczecin;  
tel. +48 725 302 313, centrum@frdl.szczecin.pl 

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP  Telefon 

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co 
najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐    

NIE ☐ 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..………….………. 

Proszę o przesłanie certyfikatu na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………….……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.szczecin.pl oraz zawartej 
w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl  
do 22 marca 2023 r. 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone 
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny 
z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie 
wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:centrum@frdl.szczecin.pl
http://www.frdl.szczecin.pl/

