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Dotowanie niepublicznych szkó³ 

i przedszkoli z bud¿etu jst



opis kongresu:

Dyrektorzy i w³aœciciele oœwiatowych placówek 

niepublicznych to grupa aktywnie poszukuj¹ca wiedzy, 

której zale¿y na bezpoœrednim kontakcie z ekspertami, st¹d 

tak du¿y sukces poprzednich edycji Ogólnopolskiego 

Kongresu dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych. 

Tematem czwartej edycji kongresu bêdzie dotowanie 

niepublicznych szkó³ i przedszkoli z bud¿etu jst. Dotacje 

oœwiatowe to kwestia wzbudzaj¹ca wiele kontrowersji 

wœród dyrektorów placówek niepublicznych. 

Dodatkowo w czerwcu 2013 r. znowelizowano ustawê                   

o systemie o œwiaty (Dz. U. z 2013 r., poz. 827), której zapisy 

znacz¹co wp³ywaj¹ na zasady przyznawania, wydatko-

wania i rozliczania dotacji, co rodzi dodatkowe pytania                     

i w¹tpliwoœci. 

Zmiany w zakresie dotacji dla placówek 

niepublicznych po 1 wrzeœnia 2013 r.

Kryteria przyznawania dotacji w zale¿noœci od typu 

placówki i liczby uczniów niepe³nosprawnych

Wydatkowanie i rozlicznie dotacji – analiza 

wybranych przypadków zakoñczonych wyrokami 

s¹dów

Dokumentowanie wydatkowania œrodków z dotacji,           

w tym opisywanie faktur

Kontrole jst w zakresie wykorzystania dotacji 

 

Podczas kongresu prelegenci omówi¹ 
m.in. nastêpuj¹ce zagadnienia:

>   

>   

>   

>   

>   
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DLACZEGO WARTO ZAPREZENTOWAÆ 
OFERTÊ SWOJEJ FIRMY PODCZAS KONGRESU:

grupa docelowa

formu³a kongresu

W jednym miejscu 200 dyrektorów i w³aœcicieli szkó³ i przedszkoli 

niepublicznych, którzy dysponuj¹ znacznie wiêkszymi œrodkami  

ni¿ dyrektorzy placówek publicznych. Maj¹ Pañstwo dostêp do 

osób decyzyjnych – bezpoœrednio podejmuj¹cym decyzjê o zakupie 

danego produktu.

Stoiska reklamodawców s¹ licznie 

odwiedzane przez uczestników nie 

tylko podczas przerw, ale równie¿ 

w trakcie ca³ego kongresu.

Ka¿dy uczestnik otrzymuje pakiet 

materia³ów szkoleniowych wraz                  

z katalogami reklamowymi 

sponsorów kongresu.

8 godzin, podczas 

których szczegó³owo 

mo¿na przedstawiæ 

swoje produkty oraz 

zaprezentowaæ ich 

wykorzystanie                     

w praktyce.

Zdjêcia pochodz¹ z II Ogólnopolskiego Kongresu dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych, 

który odby³ siê 29 paŸdziernika 2012 r. w Warszawie.

czas kongresu
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Zobacz film z poprzedniej edycji!



dzia³anie 
marketingowe

opis cena

SPONSORING

STOISKO

INSERT 

W MATERIA£ACH

REKLAMA 

W MATERIA£ACH

Stoisko 4 m  + 10-minutowa 

prezentacja firmy + logo firmy          

w materia³ach szkoleniowych

Stoisko 4 m  sprzeda¿owe                 

+ przedstawiciel firmy

Wrzutkowanie do materia³ów 

szkoleniowych przygotowanych przez 

firmê materia³ów reklamowych

1 strona promocyjna wydrukowana            

w materia³ach szkoleniowych przez 

Wydawnictwo FORUM

3500 z³

2900 z³

1700 z³

1500 z³

2

2

Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o.
oraz publikacji „Organizacja i zarz¹dzanie 

placówk¹ niepubliczn¹ w praktyce”

Patronat medialny:

Organizator: 
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*podane ceny s¹ cenami netto



nazwa firmy

NIP

ulica

kod pocztowy

miejscowoœæ

telefon

fax

e-mail

(+ 23% VAT)Do zap³aty:  (+ 23% VAT) PLN, s³ownie:

Termin p³atnoœci przelewem po otrzymaniu faktury VAT

Zamawiaj¹cy oœwiadcza, ¿e zapozna³ siê z „Ogólnymi warunkami zamieszczania reklam” dostêpnymi w Biurze Reklamy Wydawnictwa  oraz na stronie 
internetowej www.e-forum.com.pl. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu,                    
ul. Polska 13, w celach marketingowych. Wydawnictwo zapewnia Klientom prawo do wgl¹du i zmiany swoich danych osobowych. Wyra¿am zgodê na przesy³anie 
informacji handlowej przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹.

formularz zamówienia

P³atnoœæ na podstawie faktury pro forma wystawionej w ci¹gu trzech dni roboczych od wp³yniêcia zamówienia do Wydawnictwa

Zamawiam (proszê wstawiæ  we w³aœciwym miejscu)„X“

3500 Z£ NETTO

Podpis zamawiaj¹cego                                                                                                            Piecz¹tka, miejscowoœæ, data                                               

UWAGI:

SPONSORING

W sytuacji z³o¿enia pisemnej rezygnacji z zamówienia co najmniej 30 dni przed planowanym terminem konferencji rezygnacji Zamawiaj¹cy jest zobowi¹zany zap³aciæ na 

rzecz Wydawnictwa 50% wartoœci brutto zamówienia, a w sytuacji z³o¿enia pisemnej rezygnacji póŸniej ni¿ 30 dni przed planowanym terminem rozpoczêcia konferencji 

100% wartoœci brutto zamówienia. Zamawiaj¹cy wyra¿a zgodê na powy¿sze warunki. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zamówieniu zastosowanie maj¹ 

„Ogólne warunki zamieszczania reklam” dostêpne w Wydawnictwie oraz na stronie internetowej www.e-forum.com.pl

STOISKO

INSERT W MATERIA£ACH

2900 Z£ NETTO

1500 Z£ NETTO

1700 Z£ NETTO

REKLAMA W MATERIA£ACH
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