
 

 

II AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI.  
WSPÓLNE OBLICZENIE II AKTUALIZACJI I SPRAWDZENIE PIERWSZEJ 

 
INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Zbliża się termin drugiej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli niepublicznych 
i oddziałów przedszkolnych. Zmiana wysokości podstawowej kwoty dotacji pociąga za sobą konieczność 
aktualizacji wysokości dotacji przyznawanych dla poszczególnych jednostek systemu oświaty w danej 
jednostce samorządu terytorialnego i generuje pytania organów prowadzących te jednostki 
o prawidłowość dokonanej aktualizacji. Zapraszamy Państwa na warsztaty prowadzone przez eksperta-
praktyka, pod którego okiem wyliczą Państwo wysokość PKD po II aktualizacji i sprawdzą poprawność 
wyliczenia pierwszej aktualizacji.  

 
CELE I KORZYŚCI: 

 Usystematyzowanie lub zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej prawidłowego naliczania PKD.  

 Wskazanie jakie wydatki brać pod uwagę przy ustalaniu podstawy naliczenia PKD, a których się nie 
wlicza. 

 Wspólne obliczenie dotacji po aktualizacji na rzeczywistych danych przy użyciu kalkulatora. 

 Sprawdzenie poprawności pierwszej aktualizacji i PKD.  
Ważne: Na szkolenie proszę przygotować pełną uchwałę budżetową Państwa Gminy na rok 2021, liczbę 
dzieci zgłoszoną na dzień 30.09.2020 do SIO oraz metryczkę subwencyjną. 
 
PROGRAM: 
1. Wprowadzenie do przepisów prawa w zakresie dotowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

na rok 2021. 
2. Rozpoznanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej, które są podstawą naliczania PKD dla przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych.  
3. Ćwiczenia na kalkulatorze - policzymy dotacje na rzeczywistych danych. 
4. Aktualizacja - krok po kroku, bez błędów i wątpliwości. Warsztaty. 
5. Dotacja dla uczniów z niepełnosprawnościami. 
6. Odpowiedzi na pytania uczestników. 
 
ADRESACI: 
Pracownicy samorządowi zatrudnieni w wydziałach edukacji, dyrektorzy i główni księgowi jednostek 
dotowanych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne 
niż jst, kierownicy i pracownicy ZEAS-ów i CUW-ów. 
 
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 
16 września  2021 r. 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji. Wspólne obliczenie II aktualizacji 
oraz sprawdzenie pierwszej 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
16 września 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 300 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:  

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 
ul. Floriańska 31, 31-019, Kraków 
Jolanta Przejczowska, koordynator ds. szkoleń 
tel. +48 12 623 72 44, +48 575 850 930, szkolenia@mistia.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.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub 
mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 13 września 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 ____________________________________ 
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