
 

 

JAK ZAKTUALIZOWAĆ STAWKI DOTACJI W ZWIĄZKU 

Z WPROWADZONYMI STANDARDAMI SPECJALISTÓW? 
 

INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Zgodnie z art. 32 ustawy z 12.05.2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, w związku 
ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. na zatrudnienie nauczycieli 
specjalistów od września 2022 r. samorządy muszą dokonać dodatkowej, sierpniowej aktualizacji 
kwoty dotacji dla szkół, placówek i przedszkoli. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, 

podczas którego w praktyczny sposób wyjaśnimy, jak należy je prawidłowo obliczyć. 

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Zdobycie wiedzy na temat tego, jak w sierpniu należy prawidłowo zaktualizować stawki dotacji 

w związku ze standardami dla nauczycieli specjalistów. 

• Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie analizy nowych metryczek subwencyjnych z MEiN. 

• Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za subwencję oświatową, autor 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, wydanego przez Wolters Kluwer. 

PROGRAM: 
1. Przypomnienie zasad aktualizacji i wyrównywania dotacji oświatowych – przepisy oraz 

wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji, model obliczeniowy służący 

do aktualizacji i wyrównywania dotacji. 

2. Nowe metryczki subwencyjne z MEiN. Co oznaczają nowe symbole? 

3. Jak prosto obliczyć nowe roczne stawki dotacji dla szkół i placówek z uwzględnieniem nowego 

wskaźnika Di? 

4. Jak wyrównać stawki dotacji? Czy dla standardów wprowadzanych od września obowiązuje 

wyrównanie od stycznia? 

5. Przykład praktyczny wyliczania nowych stawek. 

6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania. 

ADRESACI: 
Wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za przekazywanie 

i rozliczanie dotacji dla szkół niesamorządowych, pracownicy CUW-ów, ZEAS-ów, dyrektorzy 

przedszkoli i szkół niesamorządowych. 

PROWADZĄCY: 
Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie 

Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za SIO 

oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji 

ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej 

oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.  

SZKOLENIE ON LINE 
23 sierpnia 2022 r. 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Jak zaktualizować stawki dotacji w związku z wprowadzonymi standardami 
specjalistów? 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
23 sierpnia 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:30 

  

Cena: 339 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 Szkoleniowe w Łodzi 

ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź 

tel. 605 909 355, biuro@frdl-lodz.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 i 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-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 

i ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 sierpnia 2022 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 ____________________________________ 


