
OŚRODEK  DOSKONALENIA  KADRY  KIEROWNICZEJ  OŚWIATY  VULCAN
AKREDYTOWANA  PLACÓWKA  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI

Materiały 
szkoleniowe



 



 

 
  

Dotacje 

Kurs dla pracowników  

dotowanych jednostek 

Materiały dla uczestnika szkolenia 

 
 
 

Szkolenie w ramach projektu realizowanego przez Miasto Olsztyn: 
 

„Usługa dostępu do systemu kontroli obowiązku szkolnego, 
obsługi dotacji podręcznikowej i obsługi dotacji placówek”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonawca szkoleń:  

 

 
 
 
 
 
© Copyright by VULCAN 
Wrocław, październik 2019 
ul. Wołowska 6 
51-116 Wrocław 
tel./faks: 71 757 29 29 
cok@vulcan.edu.pl 
www.vulcan.edu.pl 
 



 

 

 

Spis treści 

WSTĘP ......................................................................................................................................................................... 3 

KORZYSTANIE Z MODUŁU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPRAWOZDAWCZYCH .......................................................... 5 

DANE JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ ................................................................................................................................ 9 

SKŁADANIE WNIOSKU O DOTACJĘ ........................................................................................................................... 13 

SPRAWOZDANIA Z LICZBY UCZNIÓW ....................................................................................................................... 19 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE Z ROZLICZENIA WYKORZYSTANYCH DOTACJI ....................................................... 29 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





Wstęp  3 

 

 

Wstęp 

Witamy na szkoleniu „Dotacje. Kurs dla pracowników dotowanych jednostek”. 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Usługa dostępu do systemu kontroli obowiązku szkol-
nego, obsługi dotacji podręcznikowej i obsługi dotacji placówek” realizowanego przez Miasto Olsztyn. 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego przygotowania 
systemu VULCAN do działania oraz korzystania z aplikacji Dotacje.  

Ponadto uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę w zakresie: 

• podstawowych funkcji aplikacji Dotacje, 

• przygotowania aplikacji do składania wniosków o dotacje, 

• składanie wniosków o dotacje, 

• sporządzania sprawozdań z liczby uczniów, sprawozdań finansowych z rozliczenia wykorzysta-
nych dotacji i zestawień, 

• przygotowania wydruków. 

 

W materiałach opisano ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć.  

 

Tematy i ćwiczenia oznaczone gwiazdką (*) – w wypadku braku czasu na zajęciach – mogą być realizo-
wane w ramach pracy własnej słuchaczy lub pokazu trenera.  

Mamy nadzieję, że uczestnicy szkolenia zostaną zachęceni do korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnej na co dzień, nie tylko w pracy zawodowej. 
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Korzystanie z modułu Dotacji dla jednostek 

sprawozdawczych 

Aplikacja Dotacje jest elementem systemu VULCAN. Uruchamiana jest z poziomu Platformy VULCAN. 

Aplikacja służy przede wszystkim do: 

• zbierania wniosków o dotacje, 

• planowania budżetu dotacji w oparciu o zebrane wnioski, 

• zbierania sprawozdań o uczniach i w oparciu o nie naliczania i przekazywania dotacji, 

• zbierania sprawozdań o wykorzystaniu przekazanych dotacji, 

• bieżącej analizy wykonania budżetu przeznaczonego na dotacje, 

• kontroli, czy ci sami uczniowie nie są wykazani przez różne szkoły, 

• wszechstronnej analizy zgromadzonych danych. 

 
Dostęp do aplikacji jest możliwy po wywołaniu odpowiedniej strony internetowej, właściwym zalogo-

waniu się użytkownika i uruchomieniu programu za pomocą ikony . Zgodnie z uprawnieniami użyt-

kownika zostanie uruchomiony Moduł dla jednostek sprawozdawczych. 

Rola uprawniająca do korzystania z Modułu dla jednostek sprawozdawczych 

Aby korzystać z Modułu dla jednostek sprawozdawczych, użytkownik musi mieć przypisaną rolę Pra-
cownik dotowanej jednostki, dzięki której ma pełne uprawnienia do wszystkich funkcji w obrębie Mo-
dułu. Rola ta wymaga wskazania jednostki. 

Użytkowników Dotacji dodaje administrator Platformy VULCAN (użytkownik, któremu została przypi-
sana rola Administrator z grupy ról Platforma) oraz przypisuje im rolę uprawniającą do korzystania 
z aplikacji (zob. podręcznik użytkownika Platformy VULCAN ). 

Ćwiczenie 1. Logowanie do aplikacji 

Aby zalogować się do Dotacji, należy: 

1. Uruchomić przeglądarkę internetową, a następnie w pasku adresu wpisać adres dostępu do Plat-

formy VULCAN: 

https://www.vulcan.net.pl/olsztyn 

2. Na stronie startowej kliknąć przycisk Zaloguj się. 

https://www.vulcan.net.pl/olsztyn
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3. Wypełnić formularz logowania, podając wymagane dane. 

 

4. Na stronie startowej Platformy VULCAN uruchomić aplikację Dotacje klikając na pasku podręcz-

nego menu ikonę programu Dotacje . 
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5. Uruchomić Moduł [Dotacji] dla jednostek sprawozdawczych. 

 

Rysunek 1. Dotacje – Moduł dla JST oraz Moduł dla jednostek sprawozdawczych. 

Ćwiczenie 2. Aktualności i komunikaty 

Pracownicy JST mogą kierować do pracowników szkół komunikaty, które są widoczne na stronie głów-
nej tylko dla zalogowanych użytkowników. Sygnałem informującym o otrzymaniu nowych wiadomości 
jest znak wykrzyknika. Okres wyświetlania się komunikatu definiowany jest przez autora wiadomości. 

Sygnalizowane są również ostrzeżenia o zbliżającym się terminie złożenia wymaganego wniosku o do-
tację, sprawozdania z liczby uczniów czy sprawozdania finansowego. 
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Rysunek 2. Aktualności i komunikaty.
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Dane jednostki oświatowej 

Po zalogowaniu do Dotacji pracownik szkoły, klikając w górnym menu zakładkę Jednostki, może przej-
rzeć i uzupełnić informacje o swojej placówce. Informacje są wyświetlane na trzech kartach: Dane pod-

stawowe, Rachunki bankowe oraz Szkoły / Składowe. 

Dane, których nie można modyfikować, pobierane są z Platformy VULCAN.  

 

Rysunek 3. Widok danych jednostki oświatowej. 

Ćwiczenie 1. Dane podstawowe 

Dane wyświetlane na tej karcie, m.in. nazwa, kod i REGON jednostki pobierane są z Platformy VULCAN. 
Jedynie informacje związane z osobami do kontaktu można wprowadzać bezpośrednio w aplikacji Do-
tacje.  

W tym celu należy: 

1. Na karcie Dane podstawowe w sekcji Kontakty kliknąć przycisk . 

2. W wyświetlonym oknie Zmień kontakty uzupełnić pola tekstowe, wpisując dane w dowolnej postaci, 
np. numery telefonów. 
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Rysunek 4. Wprowadzanie danych do kontaktu. 

3. Zatwierdzić wprowadzone dane, klikając przycisk . 

Ćwiczenie 2. Rachunek bankowy 

Aby otrzymać naliczone dotacje, niezbędne jest określenie rachunku bankowego, na który mają one 
wpłynąć. Jeżeli określony zostanie jeden rachunek, wszystkie naliczone kwoty będą na niego przekazy-
wane. Możliwe jest wprowadzenie kilku rachunków bankowych. W takiej sytuacji należy określić, na 
który rachunek bankowy mają wpływać dotacje za poszczególne rodzaje dotowanych działalności. Ra-
chunki bankowe można przypisać do rodzajów dotowanych działalności dopiero po złożeniu wniosku 
o dotację. 

Zdefiniowanie przez jednostkę sprawozdawczą rachunku bankowego jest niezbędne do stworzenia 
paczki przelewu przez pracownika JST. 

Żeby dodać nowy rachunek bankowy należy: 

1. Na karcie Rachunek bankowy kliknąć przycisk . 

2. W wyświetlonym oknie Nowy rachunek bankowy wpisać numer rachunku, nazwę oraz bank. 

3. Zatwierdzić wprowadzone dane, klikając przycisk . . 

 

Rysunek 5. Dodawanie rachunku bankowego jednostki oświatowej. 
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W celu modyfikacji lub usunięcia rachunku bankowego należy na karcie Rachunek bankowy kliknąć przy-

cisk  (w sekcji danego rachunku), a następnie w wyświetlonym oknie wykonać w zależności 
od potrzeb jedną z poniższych czynności: 

4. Wprowadzić zmiany, a następnie kliknąć przycisk . 

5. Kliknąć przycisk , a następnie w wyświetlonym oknie z komunikatem ostrzegawczym po-
twierdzić chęć usunięcia rachunku. 

Ćwiczenie 3. Przypisanie rachunku bankowego do rodzaju dotowanej 
działalności 

Po złożeniu wniosku o dotację można powiązać ujęte we wniosku rodzaje dotowanych działalności 
z rachunkiem / rachunkami bankowymi jednostki. W tym celu należy: 

1. Na karcie Rachunek bankowy, w sekcji Rachunki bankowe dla rodzajów działalności kliknąć przycisk 

. 

2. W wyświetlonym oknie Zmień rachunki bankowe dla rodzaju dotowanej działalności wybrać z rozwijalnej 
listy odpowiedni dla każdego rodzaju dotowanej działalności rachunek bankowy. 

3. Zatwierdzić wprowadzone zmiany, klikając przycisk  . 

Jeżeli dotowana jednostka posiada zdefiniowany tylko jeden rachunek bankowy zostanie on domyślnie 
powiązany ze wszystkimi rodzajami dotowanych działalności, które zostały ujęte we wniosku o dotację. 
Jeżeli konto nie zostanie zmienione w następnym roku, pozostanie kontem domyślnym na kolejny rok 
budżetowy. 

Ćwiczenie 4. Szkoły/ Składowe 

Adres jednostki oświatowej pobierany jest z Platformy VULCAN . Jeżeli adres prowadzenia działalności 
jest inny niż adres, pod którym placówka została zarejestrowana można go zmodyfikować oraz wpro-
wadzić dodatkowe informacje m.in. numer telefonu i adres strony WWW. W tym celu należy na karcie 

Szkoły / Składowe kliknąć przycisk  i w wyświetlonym oknie uzupełnić i/lub zmodyfikować 

dane, a następnie potwierdzić zmiany, klikając przycisk . 
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Rysunek 6. Modyfikacja danych teleadresowych jednostki oświatowej.
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Składanie wniosku o dotację 

Jednostki oświatowe powinny złożyć wniosek o dotację do 30 września roku poprzedniego w stosunku 
do roku budżetowego, w którym będą wypłacane dotacje (chyba że pracownik JST określi w parame-
trach programu inny termin składania wniosków).  

Ćwiczenie 1. Składanie wniosku 

Aby złożyć wniosek o dotację należy: 

1. Kliknąć w górnym menu zakładkę Wnioski, a następnie w drzewie danych kliknąć odpowiedni rok 
budżetowy. 

2. W prawym panelu ekranu kliknąć przycisk . 

✓ W wyświetlonym oknie Dodawanie rodzaju działalności wybrać z rozwijalnej listy rodzaj do-

towanej działalności. 

 

Rysunek 7. Wniosek o dotację – definiowanie rodzajów dotowanej działalności. 

3. Kliknąć przycisk , a  następnie w wyświetlonym oknie określić miesięczną liczbę uczniów. 

 

Rysunek 8. Wniosek o dotację – wprowadzanie liczby uczniów. 

4. Zatwierdzić wprowadzone zmiany, klikając przycisk . 

W razie potrzeby powtórzyć powyższe czynności dla następnych rodzajów dotowanej działalności. 

Zdefiniowane we wniosku o dotację rodzaje dotowanych działalności zostaną wyświetlone w prawym 
panelu ekranu w sekcji Rodzaje dotowanych działalności. 
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Rysunek 9. Wniosek o dotację – zdefiniowane rodzaje dotowanej działalności. 

Ćwiczenie 2. Wskazanie dodatkowych powodów dotacji 

W wypadku niektórych rodzajów dotowanej działalności może pojawić się możliwość wprowadzenia 
informacji o planowanej liczbie uczniów, na których należy się dodatkowa dotacja (np. ze względu na 
ich niepełnosprawność). Wtedy podczas sporządzania wniosku o dotację po dodaniu rodzaju dotowa-
nej działalności pojawi się okno, w którym należy zaznaczyć przewidywane powody zwiększenia dota-
cji. 

 

Rysunek 10. Wskazanie dodatkowych powodów dotacji. 

W razie konieczności modyfikacji liczby uczniów lub usunięcia z wniosku o dotację zdefiniowanego ro-

dzaju dotowanej działalności należy kliknąć przycisk  , a następnie w wyświetlonym oknie 

wprowadzić potrzebne zmiany lub kliknąć przycisk  . 
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Ćwiczenie 3. Dodawanie łączonych dodatkowych powodów dotacji 

W uzasadnionych przypadkach np. gdy jednostka ma ucznia/uczniów w odniesieniu do których wystą-
pią dwa lub więcej dodatkowe powody dotacji użytkownik może skorzystać z opcji Dodaj łączone DPD. 

 

Rysunek 11. Dodawanie DPD, w tym łączonego DPD 

Na dostępnej liście należy wskazać wybrane, dodatkowe powody dotacji. 

 

Rysunek 12. Dodawanie łączonych dodatkowych powodów dotacji. 

Łączone, dodatkowe powody dotacji będą widoczne po zapisaniu zmian:  
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Wprowadzone przez jednostkę dodatkowe powody dotacji, w tym łączone powody będą dostępne 
również w opracowywanym wniosku. 

Ćwiczenie 4. Zmiana statusu wniosku o dotację 

Składany wniosek o dotację ma status W trakcie opracowywania, który umożliwia edycję dokumentu. Po 
zakończeniu wprowadzania danych do wniosku pracownik dotowanej jednostki powinien zmienić sta-
tus na Gotowy, co blokuje możliwość jego modyfikacji. 

Żeby zmienić status wniosku o dotację należy: 

1. Kliknąć w górnym menu zakładkę Wnioski, a następnie w drzewie danych kliknąć odpowiedni rok 
budżetowy. 

2. W prawym panelu ekranu w sekcji Wnioski rok i kliknąć przycisk . 

3. W wyświetlonym oknie Zmiana statusu wniosku w razie potrzeby wpisać komentarz (w polu teksto-
wym Uwagi), a następnie wybrać z rozwijalnej listy znajdującej się w polu Status pozycję Gotowy. 

Wprowadzanie zmian do wniosku o dotację jest możliwe jedynie przy statusie W trakcie opracowywania. 
Jeżeli wniosek o dotację ma status Gotowy, tylko uprawniony pracownik JST może przywrócić mu status 
W trakcie opracowywania. 

 

Rysunek 13. Zmiana statusu wniosku o dotację z W trakcie opracowywania na Gotowy. 

4. Zatwierdzić zmianę statusu, klikając przycisk . 

Ćwiczenie 5. Podpisywanie gotowego wniosku o dotację 

Dotacje umożliwiają podpisywanie gotowego wniosku podpisem kwalifikowanym. Na wydrukowanym 
wniosku, w dolnej części strony jest widoczny podpis elektroniczny pracownika, który złożył wniosek. 
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Aby podpisać dokument podpisem elektronicznym, należy kliknąć przycisk . Wyświetlą się 
wówczas kolejno okna informujące o pobieraniu dokumentu z serwera, wyborze aktualnego certyfi-
katu i potwierdzeniu poprawnego podpisania dokumentu. 

Wniosek, podpisany podpisem kwalifikowanym, zmieni status na Gotowy, podpisany lub Przyjęty, podpi-
sany – w zależności od tego, czy pracownik JST zmienił status z Gotowy na Przyjęty. 

Zaleca się podpisywanie wniosku podpisem kwalifikowanym w trakcie korzystania z przeglądarki Inter-
net Explorer. 

Ćwiczenie 6. Drukowanie wniosku o dotację 

W momencie nadawania wnioskowi o dotację statusu Gotowy na podstawie zawartych w nim danych 
tworzony jest i zapamiętywany w systemie plik w formacie PDF, z którego można po otwarciu wydru-
kować wniosek. Żeby to zrobić należy: 

1. Kliknąć w górnym menu zakładkę Wnioski, a następnie w drzewie danych kliknąć odpowiedni rok 
budżetowy. 

2. W prawym panelu ekranu w sekcji Wnioski wybrać rok i kliknąć przycisk . Następnie w wy-
świetlonym oknie pobierania pliku kliknąć przycisk Zapisz lub Otwórz. 

 

Rysunek 14. Przygotowanie do wydruku wniosku o dotację. 

W dokumencie przewidziano miejsce na podpis i pieczątkę pracownika dotowanej jednostki oraz pod-
pis pracownika JST prowadzącego daną jednostkę. Jeżeli organ dotujący tego wymaga, należy podpi-
sany wniosek przekazać mu w tradycyjny sposób. 

W przypadku wskazania przez JO łączonego DPD taka informacja będzie również widoczna we wniosku. 
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Rysunek 15.  Podgląd wydruku wniosku o przyznanie dotacji w 2017 – przykład.
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Sprawozdania z liczby uczniów 

Pracownicy dotowanych jednostek mają obowiązek sporządzania miesięcznych sprawozdań z liczby 
uczniów, na których będą pobierać dotację. Aplikacja Dotacje pozwala na elektroniczne składanie spra-
wozdań z liczby uczniów w podziale na rodzaje dotowanych działalności i ewentualnie (tylko dla nie-
których rodzajów dotowanych działalności) ze wskazaniem dodatkowych powodów wypłacania dotacji 
(niepełnosprawności) oraz na przygotowanie wydruku sprawozdania, które po podpisaniu w formie 
papierowej przekazywane jest JST. Ułatwieniem dla użytkowników aplikacji jest możliwość importu 
danych o uczniach z przygotowanego pliku o formacie XLS oraz mechanizm kopiowania wprowadzo-
nych w pierwszym sprawozdaniu danych podczas przygotowywania sprawozdania z liczby uczniów w 
kolejnym miesiącu. 

Funkcja kopiowania uczniów z poprzedniego miesiąca działa również w styczniu. Można wtedy skopio-
wać dane uczniów z grudnia poprzedniego roku. 

Ćwiczenie 1. Sporządzanie sprawozdania 

Żeby sporządzić sprawozdanie z liczby uczniów należy: 

1. Kliknąć w górnym menu zakładkę Sprawozdania, a następnie z rozwiniętego menu wybrać pozycję 
Z liczby uczniów. 

2. W drzewie danych wybrać odpowiedni rok budżetowy, miesiąc i rodzaj dotowanej działalności. 

3. W prawym panelu ekranu kliknąć przycisk , a następnie w wyświetlonym oknie 
wprowadzić wymagane dane o uczniu, tj. jego numer PESEL, imię, nazwisko i adres oraz – jeśli to 
konieczne – zaznaczyć pole Obcokrajowiec.  

System pozwala na wskazanie w sprawozdaniu dodatkowych powodów dotacji na jednego ucznia.  

 

Rysunek 16.  Okno wprowadzania danych ucznia. 
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Gdy w parametrach systemu pracownik JST wprowadził blokadę, że w sprawozdaniach z liczby uczniów 
nie można uwzględniać dzieci poniżej wieku 2,5 roku, to pracownik JO otrzyma odpowiedni komunikat 
w formularzu wprowadzania danych ucznia: 

 

Rysunek 17. Dodawanie ucznia – blokada JST dotycząca dzieci poniżej wieku 2,5 roku 

Jeżeli pracownik JST w parametrach aplikacji zaznaczył, że trzeba podać dane gminy zamieszkania 
ucznia, dodatkowo należy uzupełnić pola: województwo, powiat, gmina. Ponadto pracownik JST w pa-
rametrach aplikacji może zaznaczyć, że należy w sprawozdaniu wpisać frekwencję oraz określić poziom 
ucznia i specjalność (pola te należy uzupełnić poprzez wybranie odpowiedniej wartości z rozwijalnej li-
sty). 
Jeżeli sprawozdanie z liczby uczniów dotyczy rodzaju dotowanej działalności, która jest związana z dzia-
łalnością szkół dla dorosłych i pracownik JST zaznaczył odpowiedni parametr, należy wprowadzić infor-
mację dotyczącą osiągnięcia lub nie 50% frekwencji. W związku z tym w oknie Dodaj ucznia pojawią się 

dodatkowe pola do wypełnienia: Dotacja m. bież, Dotacja m. pop. 

6. W polu Dotacja m. bież wybrać opcję: Tak, jeżeli w bieżącym miesiącu należy się dotacja za ucznia 

(opcja domyślna); Nie – jeżeli dotacja się nie należy.  

Jeżeli jednostka sprawozdawcza chce wykazać ucznia, który odszedł ze szkoły, ale został wykazany 
w poprzednim sprawozdaniu i nie osiągnął 50% frekwencji, powinna dodać takiego ucznia do sprawoz-
dania z wybraną opcją Nie w polu Dotacja m. bież. 

7. W polu Dotacja m. pop. wybrać opcję: Tak – jeżeli uczeń osiągnął w poprzednim miesiącu 50% fre-

kwencji; Nie – jeżeli uczeń nie osiągnął wymaganego poziomu 50% frekwencji; Brak – jeżeli doda-

wany nowy uczeń nie został wykazany w sprawozdaniu za miesiąc poprzedni (uczeń ten nie będzie 

uwzględniany w korekcie dotacji); Ekstra – w przypadku, gdy jednostka sprawozdawcza wyśle do 

JST sprawozdanie z liczby uczniów  

8. za dany miesiąc, a w okresie od momentu wysłania do końca miesiąca pojawi się nowy uczeń i osią-

gnie 50% frekwencji (przy korekcie dotacji za frekwencje zostanie doliczona dotacja za wskazanego 

ucznia, mimo iż nie był on uwzględniony w sprawozdaniu z miesiąca poprzedniego).  
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Ćwiczenie 2. Tworzenie łączonego DPD w sprawozdaniu z liczby uczniów 

Opcja 1 – w sprawozdaniu z liczby uczniów uwzględnione są dane uczniów 

1. W górnym menu należy wybrać pozycje Sprawozdania/Z liczby uczniów. 

2. W lewym panelu wybrać w drzewie danych rok, miesiąc oraz rodzaj dotowanej działalności, a na-

stępnie kliknąć przycisk Dodaj ucznia. 

3. Wprowadzić dane ucznia i zaznaczyć na liście dwa lub więcej dodatkowych powodów dotacji. 

 

Rysunek 18. Dodawanie ucznia do sprawozdania – łączone DPD. 

Uczeń z łączonym DPD pojawi się na liście - w wierszu ucznia, w kolumnie Dodatkowy powód dotacji będą 

widoczne wszystkie wybrane dodatkowe powody dotacji.   

 

Rysunek 19. Sprawozdanie z liczby uczniów – przykład danych ucznia z łączonym DPD. 

Opcja 2 - w sprawozdaniu z liczby uczniów uwzględnione są tylko liczby  

Jeśli dana jednostka np. prowadząca internat została wyłączona ze zbierania danych uczniów – w spra-

wozdaniach należy wprowadzić tylko dane liczbowe, analogiczne jak we wniosku. 
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Rysunek 20. Zmiana liczby uczniów w sprawozdaniu. 

Żeby dodać do tabeli wiersz zawierający liczbę uczniów u których występuje kilka tych samych (zesta-
wów) powodów dotacji, należy skorzystać z przycisku Dodaj łączone DPD.  

 

Rysunek 21. Dodawanie łączonego DPD i liczby uczniów. 
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Możliwe warianty 

Rodzaj wariantu Dotacja m. 
bież 

Dotacja m. 
pop 

Uczeń był zgłoszony w sprawozdaniu w m. pop 

Uczeń jest zgłoszony w sprawozdaniu w m. bież 

Spełnił wymóg >= 50% frekwencji w m. pop 

Tak Tak 

Uczeń był zgłoszony w sprawozdaniu w m. pop 

Uczeń jest zgłoszony w sprawozdaniu w m. bież 

Nie spełnił wymogu >= 50% frekwencji w m. pop 

Tak Nie 

Uczeń był zgłoszony w sprawozdaniu w m. pop 

Uczeń nie jest zgłoszony w sprawozdaniu w m. bież 

Spełnił wymóg >= 50% frekwencji w m. pop 

Nie Tak 

Uczeń był zgłoszony w sprawozdaniu w m. pop 

Uczeń nie jest zgłoszony w sprawozdaniu w m. bież 

Nie spełnił wymóg >= 50% frekwencji w m. pop 

Nie Nie 

Uczeń nie był zgłoszony w sprawozdaniu w m. pop 

Uczeń jest zgłoszony w sprawozdaniu w m. bież 

Nie dotyczy go wymóg >= 50% frekwencji w m. pop 

Tak Brak 

Uczeń nie był zgłoszony w sprawozdaniu w m. pop 

Uczeń jest zgłoszony w sprawozdaniu w m. bież 

Spełnił wymóg >= 50% frekwencji w m. pop 

Tak Ekstra 

6. Zatwierdzić wprowadzone zmiany, klikając przycisk . Wprowadzone dane będą widoczne 

w dolnej części w prawym panelu ekranu. 

Jeżeli dla rodzajów dotowanych działalności umożliwiono możliwość korekty frekwencji, to w tabeli 
w prawym panelu pojawią się dodatkowo kolumny Dotacje m. bież i Dotacje m. pop. 
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Rysunek 22. Widok statusu i wprowadzonych do sprawozdania za styczeń danych o uczniach. 

Powtórzyć powyższe czynności w celu dodania kolejnych uczniów. 

Aby zmodyfikować wprowadzone dane lub usunąć pojedynczego ucznia ze sprawozdania, należy klik-
nąć  

ikonę , a następnie w wyświetlonym oknie wykonać w zależności od potrzeb jedną z poniższych 
czynności: 

1. Wprowadzić zmiany, a następnie kliknąć przycisk . 

2. Kliknąć przycisk , a następnie w oknie z komunikatem ostrzegawczym potwierdzić chęć 

usunięcia wybranego ucznia. 

Przycisk Usuń uczniów umożliwia zbiorcze usunięcie zaznaczonych uczniów ze sprawozdania.  

Ćwiczenie 3. Import danych o uczniach  

Początek pracy w aplikacji wiąże się z koniecznością dodania dużej liczby uczniów i informacji o nich 
wymaganych przez JST. Operację tę można znacznie uprościć, przygotowując za pomocą programu MS 
Excel listę uczniów w pliku o formacie XLSX, a następnie importując tak przygotowaną listę do bazy 
danych Dotacji w pierwszym sprawozdawanym miesiącu. W kolejnych, można już wykorzystać mecha-
nizm kopiowania danych z poprzedniego miesiąca. 

Aby przygotować listę uczniów, która może być zaimportowana do Dotacji należy kolejno: 

1. Kliknąć w górnym menu zakładkę Sprawozdania, a następnie z rozwiniętego menu wybrać pozycję 
Z liczby uczniów. 

2. W drzewie danych wybrać odpowiedni rok budżetowy, miesiąc i rodzaj dotowanej działalności. 

3. W prawym panelu ekranu kliknąć przycisk , a następnie zapisać plik na dysku. 

4. Otworzyć zapisany plik za pomocą programu MS Excel i uzupełnić listę danymi uczniów (PESEL, 
imię, nazwisko, adres). Jeżeli uczeń jest obcokrajowcem należy uzupełnić datę urodzenia oraz w ko-
lumnie Obcokrajowiec wpisać literę T. 
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Jeżeli dla rodzajów dotowanych działalności umożliwiono możliwość korekty frekwencji, to w tabeli 
w wygenerowanym pliku pojawią się dodatkowo kolumny Dotacje m. bież i Dotacje m. pop. 

 

Rysunek 23. Widok okna programu MS Excel z przygotowanymi do importu danymi o uczniach. 

5. Przygotowaną listę zapisać na dysku (format XLSX). 

6. Wrócić do sprawozdawanego miesiąca, a następnie w prawej części okna kliknąć przycisk 

. W oknie wyboru wskazać zapisany wcześniej plik i kliknąć przycisk  

7. W nowo otwartym oknie, zawierającym listę importowanych danych, kliknąć przycisk . 

 

Rysunek 24. Lista przeznaczonych do importu danych o uczniach. 

Jeżeli pracownik JST w parametrach aplikacji zaznaczył, że trzeba podać dane gminy zamieszkania 
ucznia, dodatkowo podczas importu danych, należy uzupełnić pola Województwo, Powiat, Gmina. Ponadto 
pracownik JST może w parametrach aplikacji zaznaczyć, że należy w sprawozdaniu wpisać frekwencję 
(domyślnie ustawiona wartość 100) oraz określić poziom ucznia i specjalność (pola te należy uzupełnić 
poprzez wybranie odpowiedniej wartości z rozwijalnej listy). 

W wygenerowanym z aplikacji pustym arkuszu xls komórki w kolumnie PESEL mają format tekstowy. 
Jeżeli plik uzupełniany jest poprzez wklejanie danych z innego źródła, należy sprawdzić czy format ko-
mórki jest zachowany, jeżeli nie należy ustawić na tekstowy. 
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Ćwiczenie 4. Zmiana statusu sprawozdania z liczby uczniów 

Składane miesięczne sprawozdania z liczby uczniów mają status W trakcie opracowywania, który umożli-
wia wprowadzanie informacji o uczniach. Po zakończeniu wprowadzania danych do sprawozdania pra-
cownik dotowanej jednostki powinien zmienić status na Gotowy, który blokuje możliwość jego 
modyfikacji. 

Żeby zmienić status sprawozdania z liczby uczniów należy: 

1. Kliknąć w górnym menu zakładkę Sprawozdania, a następnie z menu wybrać pozycję Z liczby uczniów. 

2. W drzewie danych wybrać odpowiedni rok budżetowy, miesiąc i rodzaj dotowanej działalności. 

3. W prawym panelu ekranu w sekcji Sprawozdanie za rok kliknąć przycisk . 

4. W wyświetlonym oknie Zmiana statusu sprawozdania w razie potrzeby wpisać komentarz w polu tek-
stowym Uwagi, a następnie wybrać z rozwijalnej listy znajdującej się w polu Status pozycję Gotowy. 

Wprowadzanie zmian do sprawozdania z liczby uczniów jest możliwe jedynie przy statusie W trakcie 

opracowywania. Jeżeli sprawozdanie ma status Gotowy, jedynie uprawniony pracownik JST może przywró-
cić mu status W trakcie opracowywania. 

`  

Rysunek 25. Zmiana statusu sprawozdania z liczby uczniów z W trakcie opracowywania na Gotowy. 

3. Zatwierdzić zmianę statusu, klikając przycisk . 

Analogicznie, jak przy wniosku o dotacje, w sprawozdaniu z liczby uczniów dostępna jest możliwość 
podpisywania dokumentu podpisem kwalifikowanym). 

Ćwiczenie 5. Drukowanie sprawozdania z liczby uczniów i listy uczniów 

W momencie nadawania sprawozdaniu z liczby uczniów statusu Gotowy na podstawie zawartych w nim 
danych tworzony jest i zapamiętywany w systemie plik w formacie PDF, z którego można po otwarciu 
wydrukować sprawozdanie. Dostępne są dwa rodzaje wydruków: na jednym podawana jest sprawoz-
dawana łączna liczba uczniów, na drugim lista uczniów wraz z podstawowymi o nich informacjami m.in. 
imię, nazwisko, PESEL. Aby wydrukować sprawozdanie należy: 

1. Kliknąć w górnym menu zakładkę Sprawozdania, a następnie z rozwiniętego menu wybrać pozycję 
Z liczby uczniów. 

2. W drzewie danych wybrać odpowiedni rok budżetowy, miesiąc i rodzaj dotowanej działalności. 
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3. W prawym panelu ekranu w sekcji Sprawozdanie za rok i kliknąć przycisk  lub przycisk 

, a następnie w wyświetlonym oknie pobierania pliku kliknąć przycisk Zapisz 
lub Otwórz. 

 

Rysunek 26. Przygotowanie do wydruku sprawozdania z liczby uczniów. 

Dokument posiada miejsce na podpis i pieczątkę pracownika dotowanej jednostki oraz podpis pracow-
nika JST prowadzącego daną jednostkę. Jeżeli organ dotujący tego wymaga, należy podpisane spra-
wozdanie przekazać mu w tradycyjny sposób. 

  

Rysunek 27. Podgląd wydruku gotowego sprawozdania z liczby uczniów i listy uczniów. 

Ćwiczenie 6. Drukowanie korekt sprawozdania z liczby uczniów 

Jeżeli dla rodzajów dotowanych działalności umożliwiono możliwość korekty frekwencji, to w momen-
cie nadawania sprawozdaniu z liczby uczniów statusu Gotowy na podstawie zawartych w nim danych 
tworzony jest i zapamiętywany w systemie plik w formacie PDF, z którego można po otwarciu wydru-
kować korekty sprawozdania z liczby uczniów za miesiąc poprzedni. Dostępne są dwa rodzaje 
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wydruków: na jednym podawana liczba uczniów, którzy nie osiągnęli 50% frekwencji w miesiącu po-
przednim, na drugim lista uczniów, którzy nie osiągnęli 50% frekwencji w miesiącu poprzednim wraz z 
podstawowymi o nich informacjami, m.in. imię, nazwisko, PESEL. Żeby wydrukować korekty sprawoz-
dania należy: 

1. Kliknąć w górnym menu zakładkę Sprawozdania, a następnie z rozwiniętego menu wybrać pozycję Z 

liczby uczniów. 

2. W drzewie danych wybrać odpowiedni rok budżetowy, miesiąc i rodzaj dotowanej działalności. 

3. W prawym panelu ekranu w sekcji Sprawozdanie za rok i kliknąć przycisk  lub przycisk 

, a następnie w wyświetlonym oknie pobierania pliku kliknąć przycisk Zapisz 
lub Otwórz. 

4. Dokument posiada miejsce na podpis i pieczątkę pracownika dotowanej jednostki oraz podpis pra-
cownika JST prowadzącego daną jednostkę. Jeżeli organ dotujący tego wymaga, należy podpisaną 
korektę przekazać mu w tradycyjny sposób. 

 

Rysunek 28. Podgląd wydruku gotowej korekty sprawozdania z liczbą uczniów i listą uczniów.
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Sprawozdania finansowe z rozliczenia 

wykorzystanych dotacji 

Ćwiczenie 1. Sporządzanie sprawozdania finansowego 

Aby sporządzić sprawozdanie finansowe z rozliczenia przyznanych dotacji należy: 

1. Kliknąć w górnym menu zakładkę Sprawozdania, a następnie z rozwiniętego menu wybrać pozycję Fi-

nansowe. 

2. W drzewie danych wskazać odpowiedni rok budżetowy i okres sprawozdawczy, np. miesiąc, za który 
będzie sporządzane sprawozdanie. 

3. W prawym panelu ekranu w sekcji Dane sprawozdania finansowego kliknąć przycisk . 

 

Rysunek 29. Sprawozdanie finansowe z rozliczenia wykorzystanych dotacji. 

4. W wyświetlonym oknie wybrać z rozwijalnej listy rodzaj wydatku oraz wprowadzić odpowiednie war-
tości i treści w pozostałych wymaganych polach sprawozdania. 

 

Rysunek 30. Formularz sprawozdania finansowego. 



30 Materiały dla uczestnika szkolenia 

 

 

5. Zatwierdzić dane, klikając przycisk . Wprowadzony wydatek będzie widoczny w dolnej części 
panelu ekranu. 

Powtórzyć czynności w celu dodania następnego rodzaju wydatku. 

W celu modyfikacji lub usunięcia dodanego do sprawozdania wydatku, należy kliknąć ikonę  znajdującą 
się w tabeli przy jego nazwie, a następnie w wyświetlonym oknie wykonać w zależności od potrzeb jedną 
z poniższych czynności: 

1. Wprowadzić zmiany, a następnie kliknąć przycisk . 

2. Kliknąć przycisk , a następnie w wyświetlonym oknie potwierdzić chęć usunięcia wybranej po-

zycji sprawozdania. 

 

Rysunek 31. Miesięczne sprawozdanie finansowe – widok dodanych rodzajów wydatków. 

Ćwiczenie 2. Import sprawozdań finansowych  

Operację dodania sprawozdań można znacznie uprościć, przygotowując za pomocą programu MS Excel 
listę w pliku o formacie XLSX, a następnie importując tak przygotowaną listę do bazy danych Dotacji w 
pierwszym sprawozdawanym miesiącu. W kolejnych, można już wykorzystać mechanizm kopiowania da-
nych z poprzedniego miesiąca. 

Aby przygotować plik, który może być zaimportowany do Dotacji, należy kolejno: 

1. Kliknąć w górnym menu zakładkę Sprawozdania, a następnie z rozwiniętego menu wybrać pozycję Fi-

nansowe. 

2. W drzewie danych wybrać odpowiedni rok budżetowy, miesiąc i rodzaj dotowanej działalności. 

3. W prawym panelu ekranu kliknąć przycisk , a następnie zapisać plik na dysku. 

4. Otworzyć zapisany plik za pomocą programu MS Excel i uzupełnić listę danymi. 
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Rysunek 32. Widok okna programu MS Excel z przygotowanymi do importu danymi finansowymi. 

5. Przygotowaną listę zapisać na dysku (format XLSX). 

6. Wrócić do sprawozdawanego miesiąca, a następnie w prawej części okna kliknąć przycisk 

. W oknie wyboru wskazać zapisany wcześniej plik i kliknąć przycisk . 

7. W nowo otwartym oknie, zawierającym listę importowanych danych, kliknąć przycisk . 

 

Rysunek 33. Lista przeznaczonych do importu danych. 

Ćwiczenie 3. Zakończenie pracy nad sprawozdaniem finansowym 

Składane, w określonym przez pracownika JST terminie, sprawozdania finansowe z rozliczenia wykorzy-
stanych dotacji posiadają status W trakcie opracowywania, który umożliwia wprowadzanie wydatków. Po 
zakończeniu wprowadzania danych pracownik dotowanej jednostki musi zmienić status sprawozdania na 
Gotowy, co blokuje możliwość jego modyfikacji. Żeby zmienić status sprawozdania finansowego należy: 

1. Kliknąć w górnym menu zakładkę Sprawozdania, a następnie z rozwiniętego menu wybrać pozycję Fi-

nansowe. 

2. W drzewie danych wybrać odpowiedni rok budżetowy i okres sprawozdawczy, np. miesiąc. 

3. W prawym panelu ekranu w sekcji Sprawozdanie finansowe – miesiąc np. luty kliknąć przycisk  
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4. W wyświetlonym oknie Zmiana statusu sprawozdania w razie potrzeby wpisać komentarz w polu teksto-
wym Uwagi, a następnie wybrać z rozwijalnej listy znajdującej się w polu Status pozycję Gotowy. 

Należy pamiętać, że wprowadzanie zmian do sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie przy statusie 
W trakcie opracowywania. Jeżeli sprawozdanie ma status Gotowy, tylko uprawniony pracownik JST może przy-
wrócić mu status W trakcie opracowywania. 

5. Zatwierdzić zmianę statusu, klikając przycisk . 

Analogicznie, jak przy wniosku o dotacje oraz sprawozdaniu z liczby uczniów, w sprawozdaniu finansowym 
dostępna jest możliwość podpisywania dokumentu podpisem kwalifikowanym). 

Ćwiczenie 4. Drukowanie sprawozdania finansowego 

W momencie nadawania sprawozdaniu finansowemu statusu Gotowy na podstawie zawartych w nim da-
nych tworzony jest i zapamiętywany w systemie plik w formacie PDF, z którego można po otwarciu wy-
drukować sprawozdanie. Żeby to zrobić należy: 

1. Kliknąć w górnym menu zakładkę Sprawozdania, a następnie z rozwiniętego menu wybrać pozycję Fi-

nansowe. 

2. W drzewie danych wybrać odpowiedni rok budżetowy i okres sprawozdawczy, np. miesiąc. 

3. W prawym panelu ekranu w sekcji Sprawozdanie finansowe – miesiąc np. luty kliknąć przycisk  na-
stępnie w wyświetlonym oknie pobierania pliku kliknąć przycisk Zapisz lub Otwórz. 

 
Rysunek 34. Przygotowanie do wydruku sprawozdania finansowego. 

W dokumencie przewidziano miejsce na podpis i pieczątkę pracownika dotowanej jednostki oraz podpis 
pracownika JST prowadzącego daną jednostkę. Jeżeli organ dotujący tego wymaga, należy podpisane 
sprawozdanie przekazać mu w tradycyjny sposób. 
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Zestawienie 

Na karcie Zestawienie pracownik jednostki możne sprawdzić, jaka była wnioskowana, sprawozdawana i do-
towana liczba uczniów w poszczególnych miesiącach z uwzględnieniem podziału na rodzaje dotowanych 
działalności oraz kwotę należnej dotacji.  

Dla tych rodzajów dotowanej działalności, dla których została skorygowana frekwencja, w zestawieniu 
pojawi się dodatkowa kolumna F, zawierająca informacje o liczbie uczniów, którzy nie osiągnęli 50% fre-
kwencji w poprzednim miesiącu, np. 

• jeżeli dotowana jednostka wykazała w sprawozdaniu z liczby uczniów, że jeden uczeń nie osiągnął 

w poprzednim miesiącu 50% frekwencji, to w kolumnie F pojawi się wartość -1, 

• jeżeli dotowana jednostka wykazała w sprawozdaniu z liczby uczniów, że jeden uczeń powinien 

dostać ekstra dotację za miesiąc poprzedni, to w kolumnie F pojawi się wartość 1, 

• jeżeli dotowana jednostka wykazała w sprawozdaniu z liczby uczniów, że jeden uczeń nie osiągnął 

w miesiącu poprzednim 50% frekwencji, a jeden uczeń powinien dostać ekstra dotację, to w ko-

lumnie F pojawi się wartość 0. 

Wszystkie te informacje przedstawione są w przejrzysty sposób w tabeli. 

 

Rysunek 35. Podsumowanie. 
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