
 

 

Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego 
między gminami  

 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 

Rozliczenia finansowe między gminami są procedurą umocowaną w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. 

Prawidłowe zaplanowanie tego procesu i gromadzenie dokumentacji związanej z ponoszeniem kosztów 

wychowania przedszkolnego jest obowiązkiem kierującego roszczenia do innych jednostek samorządu 

terytorialnego. Natomiast zobowiązany ma prawo do jawności danych, na podstawie których ustalono roszczenie 

oraz kwoty do refundacji. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu przygotowanie pracowników 

samorządowych do profesjonalnego prowadzenia spraw związanych z rozliczeniami między gminami 

za wychowanie przedszkolne. 

 
 

CELE I KORZYŚCI: 

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej rozliczeń finansowych między gminami na dzieci 

w wychowaniu przedszkolnym. Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów 

i ćwiczeń. Pokażemy jak policzyć kwoty za dziecko w wychowaniu przedszkolnym, którymi obciążamy samorządy. 

Wyjaśnimy, jak działa mechanizm aktualizacji i wyrównania tych kwot. 
 

PROGRAM: 
 

1. Założenia art. 43 ust. 3 -5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

2. Rozliczenia finansowe pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w praktyce: 

a) stosowanie definicji wydatków bieżących, 

b) rozpoznanie rozdziałów w klasyfikacji, by prawidłowo policzyć kwotę zwrotu, 

c) aktualizacje kwot. 

3. Sprawy sporne i nietypowe. 

4. Kalkulator do obliczeń kwot zwrotu– w excelu przekazany uczestnikom szkolenia. 

5. Dyskusja, konsultacje, odpowiedzi na pytania. 

 

ADRESACI: 

Pracownicy samorządowi prowadzący zadania z zakresu dotowania jednostek oświatowych i rozliczeń między 

gminami z tytułu organizacji wychowania przedszkolnego. 

 
PROWADZĄCA: 

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie 

organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, 

prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, 

wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener-edukator wspomagający 

szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N. 

SZKOLENIE ON LINE 
20 października 2021 r.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
20 października 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-15:00 

  

Cena: 330 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 

tel. 698 343 042 fax: (42) 288 12 86 szkolenia@frdl.org.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 certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail……………………………………………….…………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury 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.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce 

prywatności i ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę www.frdl.mazowsze.pl wypełniając formularz 
zgłoszenia na to szkolenie do 18 października 2021 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 ____________________________________ 


