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1. Zakończenie roku w NGO. Co jeszcze do zrobienia 

przed świętami i sylwestrem. 

 

Koniec roku to w organizacjach pozarządowych gorący 

czas podsumowań, porządków i rozliczeń. Czy zrobiliśmy 

wszystko, co mieliśmy zrobić zgodnie z wymogami?  

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji – wskazówki i 
terminy 

Przy korzystaniu przez organizację pozarządową z dotacji 
warunki dotyczące wydawania przekazanych nam 
pieniędzy są zwykle zapisane w umowie. Przed 
zakończeniem okresu realizacji dotacji warto zajrzeć do 
umowy dotacyjnej, by upewnić się, że jesteśmy w stanie 
wypełnić wszystkie zawarte w niej obowiązki. 

Termin wydania pieniędzy 

Przede wszystkim musimy precyzyjnie znać okres 
ponoszenia kosztów w ramach dotacji – powinien być 
zapisany w umowie jako termin realizacji projektu. 
Oznacza to, że przekazane nam pieniądze mogą być 
wykorzystane wyłącznie w wymienionym w umowie 
okresie. 

Jeśli termin realizacji dotacji zbiega się z końcem roku, 
musimy poznać warunki rozliczenia kosztów i wydatków. 
Jeśli otrzymaliśmy dotację na okres kończący się 31 
grudnia, to możemy ponosić koszty tylko do końca roku. 
Ale musimy jeszcze wiedzieć, czy mamy wydać wszystkie 
pieniądze w tym czasie, czy też możemy jeszcze w styczniu 
dokonywać płatności związanych z kosztami grudniowymi. 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 151. ust. 2. 
pkt 3.) „termin wykorzystania dotacji, nie (może być) 
dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku 
budżetowego”. Przykładem kosztu, którego płatność 
tradycyjnie jest dokonywana w kolejnym miesiącu, są 
składki ZUS (do 15 dnia następnego miesiąca) czy podatku 
dochodowego od osób fizycznych (do 20 dnia następnego 
miesiąca). Jeśli więc np. wypłacimy wynagrodzenia z 
tytułu umowy zlecenie w grudniu, to mamy obowiązek 
zapłaty podatku dochodowego do 20 stycznia. 

W przypadku większości projektów realizowanych ze 
środków rządowych (ministerialnych) czy samorządowych 
tylko koszty zapłacone do 31 grudnia będą uznane za 
kwalifikowane (mogą się zdarzyć przypadki samorządów, 
które dopuszczają zapłatę pochodnych od wynagrodzeń – 
składek ZUS i podatku od osób fizycznych – jeszcze w 
styczniu; należy o to dopytać w urzędzie - samorządzie, 
który przyznał nam dotację). 

Szczegóły informacji na stronie: 

 https://publicystyka.ngo.pl/zakonczenie-roku-w-ngo-co-
jeszcze-do-zrobienia-przed-swietami-i-nowym-
rokiem?nws_important=c3840e6f-0bc9-41d5-9ab1-
91ae41c0c0b6&utm_source=nws_important&utm_mediu
m=email&utm_campaign=13.12.201812.2018ngo.pl/zak

onczenie-roku- 

2. Ostatnie dni na założenie wniosku do Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych. 

 

https://publicystyka.ngo.pl/zakonczenie-roku-w-ngo-co-jeszcze-do-zrobienia-przed-swietami-i-nowym-rokiem?nws_important=c3840e6f-0bc9-41d5-9ab1-91ae41c0c0b6&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=13.12.201812.2018
https://publicystyka.ngo.pl/zakonczenie-roku-w-ngo-co-jeszcze-do-zrobienia-przed-swietami-i-nowym-rokiem?nws_important=c3840e6f-0bc9-41d5-9ab1-91ae41c0c0b6&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=13.12.201812.2018
https://publicystyka.ngo.pl/zakonczenie-roku-w-ngo-co-jeszcze-do-zrobienia-przed-swietami-i-nowym-rokiem?nws_important=c3840e6f-0bc9-41d5-9ab1-91ae41c0c0b6&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=13.12.201812.2018
https://publicystyka.ngo.pl/zakonczenie-roku-w-ngo-co-jeszcze-do-zrobienia-przed-swietami-i-nowym-rokiem?nws_important=c3840e6f-0bc9-41d5-9ab1-91ae41c0c0b6&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=13.12.201812.2018
https://publicystyka.ngo.pl/zakonczenie-roku-w-ngo-co-jeszcze-do-zrobienia-przed-swietami-i-nowym-rokiem?nws_important=c3840e6f-0bc9-41d5-9ab1-91ae41c0c0b6&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=13.12.201812.2018
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Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: 
1)      organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450 z późn. zm), zwana dalej UDPP; 2)      podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na 
najlepsze projekty dofinansowywane w 2019 r. ze 
środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 
 

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP 
oraz Uchwałą Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 
2013 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020. 

W latach 2014-2020 planuje się finansowanie Programu 
ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł 
rocznie. Środki finansowe pochodzić będą ze środków 
budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na 
kolejne lata. 

Program zostanie sfinansowany ze środków budżetu 
państwa będących w dyspozycji ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego w kolejnych latach na 
zadania ujęte w Priorytetach I-IV Programu. Każdemu z 
Priorytetów zostaną przypisane środki  w wysokości od 
15% do 40% całości części I budżetu Programu, tj. 
środków przeznaczonych na dotacje. Procentowy rozkład 
środków części I budżetu jest następujący: 

• Priorytet I. Edukacja osób starszych – 15% 

• Priorytet II. Aktywność społeczna promująca 
integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – 25% 

• Priorytet III. Partycypacja społeczna osób 
starszych – 20% 

• Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych 
(usługi zewnętrzne) – 40% 

Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego, który przekazuje dotacje 
beneficjentom Programu, na zasadach i w trybie 
określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia 
osób starszych dla godnego starzenia się oraz 
zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez  

aktywność społeczną tych osób. Program pozwoli na 
zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez 
edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na 
rzecz solidarności i integracji wewnątrz - i 
międzypokoleniowej. 

Przeznaczenie dotacji (cel dofinansowania): 

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele 
szczegółowe: 

1) zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty 
edukacyjnej dla osób starszych; 

2) tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i 
międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu 
istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału 
intelektualnego seniorów; 

3) rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w 
tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w 
procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób 
starszych w kształtowaniu polityki publicznej; 

4) zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług 
społecznych oraz wspierania działań na rzecz 
samopomocy i samoorganizacji; 

Termin realizacji zadań: 
Zadania będą realizowane na podstawie umów 
jednorocznych w terminie: 
 
od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 
W przypadku beneficjentów, którzy realizowali zadania w 
I i/lub II edycji konkursu w ramach Programu ASOS 2012-
2013 oraz edycji 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Programu, 
zadanie w ramach niniejszego konkursu może być 
realizowane po całkowitym rozliczeniu dotacji z I i/lub II 
edycji konkursu w ramach Programu ASOS 2012-2013 
oraz edycji 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Programu. 

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w 
ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o 
którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 
200.000 zł. 

Wymagany wkład własny: 
Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach  

Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu 
własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu 
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(zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy 
lub wkład osobowy. 

Termin składania ofert: od 30 listopada 2018 r. do 21 
grudnia 2018 r. do godz. 16.00 

Szczegółowe informacje na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/283133-rzadowy-program-na-
rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-
2020.html 
 

3. Zaproszenie na wybory do komisji konkursowych oraz 
bezpłatne szkolenie. 

 

Burmistrz Miasta Lęborka oraz Centrum Organizacji 
Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ zapraszają 

przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu 
Gminy Miasta Lębork na wybory do komisji 

konkursowych oraz raz na bezpłatne szkolenie 
zorganizowane przez Centrum Organizacji 

Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ  pt.: "Nowy 
wzór oferty na realizację zadania publicznego - pisanie 

wniosków o dotację" 
  

Spotkanie odbędzie się 19.12.2018r. w godzinach – 15:30 
- 19:00  

w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. 
 
Program spotkania obejmuje: 

- przeprowadzenie wyborów przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do komisji opiniujących oferty na zadania 

publiczne miasta Lęborka przewidziane do realizacji w 

2019 rok 

- szkolenie pt.: "Nowy wzór oferty na realizację zadania 

publicznego - pisanie wniosków o dotację" 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w 

szkoleniu do dnia 18.12.2018r., potwierdzając swoją 

obecność drogą mailową na 

adres: magdalena.pipka@gmail.com  bądź telefonicznie 

pod numerem: 728 945 959. 

Szkolenie poprowadzi: 

Marcin Dadel – Prezes zarządu wikac.pl, ekspert 

organizacji pozarządowych 

Szkolenie współfinansowane ze środków Gminy Miasta 

Lębork. 

4.  Bezpłatne szkolenie w Gdańsku dotyczące 

finansowania mechanizmów współpracy samorządów i 

organizacji pozarządowych. 
 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu 

19.12.2018 w Gdańsku, dotyczącym finansowych 

mechanizmów współpracy samorządów i organizacji 

pozarządowych, organizowanym przez Fundację 

Pokolenia wraz z innymi Operatorami Funduszu 

AKUMULATOR SPOŁECZNY w ramach zadania 

dofinansowanego ze środków Programu FIO.  

 

Partnerem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego. 

  

Data szkolenia: 19.12.2018 (środa) w godz. 9:30 – 15:30 

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego 

 

Szkolenie adresowane jest do urzędników zajmujących się 

współpracą z organizacjami pozarządowymi i obejmuje 

stosowanie następujących mechanizmów współpracy:  

 

• inicjatywa lokalna i budżet obywatelski,  

• małe granty, dotacja inwestycyjna, umowy wieloletnie, 

 • regranting , czyli „dotacja na dotacje”,  

• pożyczki, gwarancje i poręczenia,  

• zamówienia publiczne.  

 

W trakcie szkolenia doświadczeni trenerzy Akademii 

Rozwoju Filantropii w Polsce przekażą uczestnikom 

wiedzę na temat tworzenia i działania tych mechanizmów,  

 

korzyści wynikających z ich stosowania, pokażą także 

konkretne przykłady samorządów, które efektywnie 

stosują te instrumenty współpracy finansowej.  

 

Uczestnicy szkolenia będą mogli również zapoznać się z 

modelem regrantingu wypracowanym przez Akademię i z 

sukcesem wdrażanym w wielu samorządach w Polsce i na 

Pomorzu. Otrzymają, także bezpłatnie, podręcznik 

regrantingu oraz materiały szkoleniowe, obejmujące 

wszystkie pozostałe mechanizmy współpracy finansowej.  

 

Organizatorzy zapewniają: doświadczoną kadrę, materiały 

oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych i 

obiadowej. Dojazd we własnym zakresie!  

 

https://fundusze.ngo.pl/283133-rzadowy-program-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020.html
https://fundusze.ngo.pl/283133-rzadowy-program-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020.html
https://fundusze.ngo.pl/283133-rzadowy-program-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020.html
http://wikac.pl/
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Dla zainteresowanych samorządów dostępne później 

będzie bezpłatne wsparcie doradców w zakresie 

wypracowania, wdrożenia i ewaluacji mechanizmów 

współpracy w swoich jednostkach!  

 

Podstawą kwalifikacji do udziału w szkoleniu jest 

wypełnienie i przesłanie do 17.12.2018 formularza 

zgłoszeniowego na adres: 

akumulatorspoleczny@fundacjapokolenia.pl.  

 

UWAGA: liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje 

kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania 

udziałem w szkoleniu organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do zakwalifikowania tylko 1 osoby z danej 

jednostki. Osoba do kontaktu: Artur Rajkowski, e-mail: 

arajkowski@fundacjapokolenia.pl, tel.: 791 939 395. 

 
 

5.  Trzy miliony. Startuje program „Od wykluczenia do 
aktywizacji” 

 

Do 7 stycznia samorządy mogą składać wnioski o 

dofinansowanie aktywizacji osób wykluczonych 

społecznie i zawodowo. Do podziału są ponad 3 mln zł. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 

konkursy w ramach programu „Od wykluczenia do 

aktywizacji”. O środki z programu mogą ubiegać się 

jednostki samorządu terytorialnego i organizacje 

pozarządowe. 

 

W ramach programu prowadzone są cztery konkursy. 

Pierwszy z nich to „Nowy profil usług w Klubie Integracji 

Społecznej”. Jego celem jest wzmocnienie roli klubów 

integracji społecznej. Mają one przygotowywać osoby do 

ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz 

do usamodzielnienia się. 

 

Drugi konkurs to „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową 

w ramach indywidualnego programu zatrudnienia 

socjalnego realizowanego w Centrum Integracji  

Społecznej”. Jego głównym założeniem jest wspieranie 

projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej 

osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. 

Działania mają polepszyć warunki rozwoju osób 

wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu szans. Konkurs 

ma wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych,  

organizacji pozarządowych i innych instytucji ważnych dla 

społeczności lokalnej na danym terenie. 

 

Nazwa trzeciego konkursu to „Aktywna Młodzież – 

działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym”. Dotyczy projektów skierowanych do 

młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogą być to działania 

m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, 

specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne i 

terapeutyczne. 

 

„Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form 

pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji 

społecznej” – to czwarty z ogłoszonych konkursów. 

 

W ramach konkursów zaplanowano 5 konferencji 

regionalnych w pięciu województwach oraz jedną 

konferencję centralną podsumowującą konferencje 

regionalne. Tematy tam poruszane mają być inspiracją dla 

innych podmiotów do wdrażania nowych rozwiązań w 

zakresie pomocy osobom wykluczonym. 

 

Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r. Na konkursy 

przeznaczony 3,34 mln zł. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/1
88213/Trzy-miliony--Startuje-program-Od-wykluczenia-
do-aktywizacji 

 

6.  Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 

2019. 

 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty 
konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój kultury w 
województwie pomorskim w roku 2019”.  

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm) w 
związku z § 4 pkt 10, § 5 ust. 10 oraz § 6 ust. 2 pkt g  
Programu Współpracy Samorządu Województwa 
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 
stanowiącego załącznik do Uchwały 555/L/18 Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2018 
roku. 
RODZAJ ZADANIA 

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i  

akumulatorspoleczny@fundacjapokolenia.pl.%20
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/188213/Trzy-miliony--Startuje-program-Od-wykluczenia-do-aktywizacji
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/188213/Trzy-miliony--Startuje-program-Od-wykluczenia-do-aktywizacji
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/188213/Trzy-miliony--Startuje-program-Od-wykluczenia-do-aktywizacji
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zlecenie organizacjom pozarządowym i innym 
uprawnionym podmiotom realizacji zadań Województwa 
Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych 
obejmujących działalność pożytku publicznego w 
zakresie „Rozwoju kultury w województwie pomorskim”. 

W ramach zadania wspierane będą następujące działania 
z zakresu kultury: 

• przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym służące 
podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji 
regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o 
charakterze jubileuszowym; 

• przedsięwzięcia artystyczne o charakterze 
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 
realizowane zgodnie z polityką kulturalną 
województwa pomorskiego i mające istotne 
znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i 
za granicą; 

• promowanie dzieł twórców kultury województwa 
pomorskiego; 

• dokumentowanie, badanie i upowszechnianie 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
Pomorza; 

• ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego 
ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, 
zanikających zawodów i umiejętności 
artystycznych; 

• propagowanie kultury mniejszości narodowych i 
etnicznych; 

• zachowanie, rozwój i promocja języka 
regionalnego; 

• wzbogacanie oferty w zakresie edukacji 
artystycznej i kulturalnej; 

• inicjatywy mające na celu doskonalenie form 
zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i 
zagranicznych dla realizacji projektów 
kulturalnych regionu; 

• wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia 
kulturalnego regionu; 

• propagowanie działań na rzecz opieki nad 
zabytkami; 

WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach 
niniejszego konkursu ma formę wspierania wraz z 
dofinansowaniem zadań publicznych. 

Na realizację zadań w roku 2019 Zarząd Województwa  

Pomorskiego przeznaczył łącznie kwotę 1 300 000,00 
zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych). 
Wysokość środków na zadania w tym samym zakresie w 
roku 2017 wynosiła 977 800, a w 2018 wynosiła 983 000 
zł. 

ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZADAŃ 

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje z 
zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (). 

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja zakończy się 
do 31 grudnia 2019 roku. 

W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie 
wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją 
zadań. 

Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania 
powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji. 

Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oferty, 
złożonych przez ten sam podmiot. 

Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/283225-rozwoj-kultury-w-
wojewodztwie-pomorskim-w-roku-2019.html 
 
 

7.  Informacja Ministerstwa Finansów o przekazywaniu 

1% w 2019 roku. 

 

Od 15 lutego 2019 r. podatnicy będą mogli korzystać z 

usługi Twój e-PIT. To nowy sposób rozliczania się z 

podatków. Ministerstwo Finansów informuje, jak w 

ramach e-PIT będziemy przekazywać 1% naszego  

podatku organizacjom pożytku publicznego.  

 

Jak będzie wyglądało od strony podatnika przekazywanie 

1% wybranej organizacji pożytku publicznego? 

Ministerstwo Finansów zbiera podstawowe informacje na 

ten temat. 

https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/dla-opp/opp-

jako-beneficjent-1proc 

 

Podatnicy będą mogli wskazywać nowe OPP w swoich  

zeznaniach elektronicznych, pozostawiać stare (wskazane  

 

 

https://fundusze.ngo.pl/283225-rozwoj-kultury-w-wojewodztwie-pomorskim-w-roku-2019.html
https://fundusze.ngo.pl/283225-rozwoj-kultury-w-wojewodztwie-pomorskim-w-roku-2019.html
https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/dla-opp/opp-jako-beneficjent-1proc
https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/dla-opp/opp-jako-beneficjent-1proc
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w latach ubiegłych), korzystać na dotychczasowych 

zasadach z PIT-ów „emeryckich” (PIT-OP), a nawet składać 

deklaracje papierowe. Przekazanie 1% w większości 

przypadków będzie od nich wymagało zaangażowania 

(choć nie większego niż w latach ubiegłych) – do tego 

właśnie muszą przygotować „swoich” podatników 

organizacje pożytku. Od teraz wiedzą już przynajmniej jak 

dokładnie będzie działać mechanizm. 

 

Więcej informacji na stronie: 
https://publicystyka.ngo.pl/informacja-ministerstwa-
finansow-o-przekazywaniu-1-w-2019-r 
 

8.  Przypomnienie o obowiązku złożenia informacji o 

działalności za 2018 r. 

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu 
Samorządu Województwa Pomorskiego przypomina 
agencjom zatrudnienia wpisanym do Krajowego Rejestru 
Agencji Zatrudnienia (KRAZ) o obowiązku przekazania do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku informacji  o 
działalności agencji zatrudnienia za rok 2018 do dnia 31 
stycznia 2019 r. 

Wykreśleniu z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia 
podlegają agencje, które: nie złożyły formularza 
 informacji o działalności agencji zatrudnienia (zgodnie z 
art. 18m ust 1 pkt 6 mając na uwadze art.19f ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku) lub w formularzu z działalności agencji 
zatrudnienia nie wykazały działalności,              za okres 
dwóch kolejnych lat (w myśl art. 18m ust.1 pkt 4 ww. 
ustawy). 

Instrukcja składania wniosków: 

Agencja Zatrudnienia wypełnia formularz informacji o 
działalności agencji zatrudnienia poprzez stronę   

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz  zakładka 
składanie wniosków - złóż informację o działalności 
agencji zatrudnienia (formularz aktywny od 1 do 31 
stycznia 2019 r.) 

Następnie przekazuje formularz do Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku w formie elektronicznej 
opatrzony: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym   

weryfikowanym    przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, 

b) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP, na zasadach określonych  w ustawie z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne. 

 W przypadku braku podpisu kwalifikowanego lub profilu 
zaufanego ePUAP, przesłany formularz informacji o 
działalności agencji zatrudnienia w formie 
elektronicznej  bez podpisu, należy wydrukować 
i czytelnie podpisany przez osobę upoważnioną  do 
reprezentacji podmiotu zgodnie z wpisem do CEIDG czy 
KRS (w zależności od formy prawnej podmiotu), 
dostarczyć osobiście lub przesłać do tut. Urzędu, na adres: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 
ul. Podwale Przedmiejskie 30 
80-824 Gdańsk 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019r. 

Porad w zakresie składania formularza informacji o 
działalności agencji zatrudnienia udzielają  pracownicy 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pod numerem 
telefonu 58/32 61 831, 58/32 61 817 lub 
mail: k_kiedrowska@wup.gdansk.pl, m_dobrzyniecki@wu
p.gdansk.pl.              

W przypadku problemów technicznych z obsługą strony 
internetowej, informacji udziela Centrum Informacyjno-
Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”  tel. 19 

524.                                                                   

Więcej informacji na stronie: 
 wup.gdansk.pl 
 

9.  ARiMR zarejestruje KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 

 
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą 
zasady tworzenia Kół gospodyń wiejskich. Mają one być 
dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, 
aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. 

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom 
gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich 
rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz 
kultywowania folkloru i polskiej tradycji. 

https://publicystyka.ngo.pl/informacja-ministerstwa-finansow-o-przekazywaniu-1-w-2019-r
https://publicystyka.ngo.pl/informacja-ministerstwa-finansow-o-przekazywaniu-1-w-2019-r
http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz
mailto:k_kiedrowska@wup.gdansk.pl
mailto:m_dobrzyniecki@wup.gdansk.pl
mailto:m_dobrzyniecki@wup.gdansk.pl
http://wup.gdansk.pl/
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Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, 
niezależna od administracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego, samorządna społeczna 
organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy 
i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej 
kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój 
terenów wiejskich. 

Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół 
Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu 
do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa 
osobowość prawną. 

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło 
gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało 
zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na 
podstawie przepisów dotychczasowych. 

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda 
osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem 
zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. 
Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli 
ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą 
brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te 
mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce 
organizacje wspomagające realizację celów koła. 

Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we 
współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw. 

Informujemy, że w 2018 roku wniosek o przyznanie 
pomocy może być złożony nie później niż do 27 grudnia. 
Data wpływu wniosku do Agencji jest równoznaczna 
z datą jego złożenia. 

 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-

zarejestruje-kola-gospodyn-wiejskich.html 

 

10.  Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku  

 
Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie organizacje 
pozarządowe na bezpłatne wsparcie informacyjno-
doradcze oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania 
NGO.  
 
Pracownicy EDUQ dyżurują od poniedziałku do piątku w 
godz. 09.00-15.00 w biurze Stowarzyszenia EDUQ , przy ul. 
Krzywoustego 1, pokój 135.  
 

 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka. 

 

11.  OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE SŁUPSKIM 

 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie 
słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego  
wsparcia. Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy ul. 
Sienkiewicza 19 (II p.). Pracownicy dostępni są w godz. 
8.00-16.00. Punkt Informacyjny mieści się również            
w Lęborku ul. Krzywoustego 1. 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi 
na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
obejmujących: 

1. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji 
Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS);  

2. organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; 

3. organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
gospodarczą, której zyski wspierają realizację 
celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których 
celem jest zatrudnianie;  

4. inicjatywy o charakterze nieformalnym (w 
kontekście działań animacyjnych i formalizowania 
struktur); 

5. przedsiębiorstwa społeczne (PS), 
6. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby  

fizyczne i przedsiębiorstwa. 
 
DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w 
tym m.in.: 
 

1. zasad uruchamiania PS, 
2. możliwych  do pozyskania środków na rozwój 

przedsiębiorstwa społecznego,  
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES, 
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci  

współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji 
rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu 
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,  

5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

6. promowania przykładów dobrze prosperujących 
PES, czy też partnerstw działających z udziałem 
PES i partnerów społecznych. 

 
Informacje udzielane są: 
 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zarejestruje-kola-gospodyn-wiejskich.html
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zarejestruje-kola-gospodyn-wiejskich.html
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1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 
(II p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 

2. telefonicznie - 59 840 29 20, 694 242 952 
3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl  
4. podczas spotkań informacyjnych, seminariów,  

webinariów, konferencji. 
 
Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są  
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w 
Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 135  (I p.)  
 
WSPARCIE DORADCZE 
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz 
biznesowe.  
 
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje m.in.: 

1) zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych 
form prawnych i typów), 

2) zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form 
prawnych i typów), 

3) rejestrowanie działalności PES, 
4) zewnętrzne finansowanie PS i PES, 
5) prowadzenie działalności statutowej ES. 

 
Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego 
obejmuje m.in.: 

1. w zakresie prawnym: prowadzenie działalności  
gospodarczej w ramach PS, prawe aspekty 
działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i 
pośrednie w działaniach PES, obowiązki 
pracodawcy względem pracowników 

2. w zakresie księgowo – podatkowym: 
rachunkowość PES, zobowiązania finansowe 
związane z prowadzoną działalnością, księgowość, 
płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne 

3. w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, 
zarządzanie pracownikami, zarządzanie 
konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów 

4. w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł 
finansowania działalności wraz ze wsparciem w 
przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe 

5. w zakresie marketingowym: planowanie 
marketingowe, kształtowanie elastyczności 
ofertowej, polityka kształtowania cen i 
optymalizacji kosztów, opracowanie/ modyfikacja 
strategii marketingowej przedsiębiorstw 
społecznych, badania rynku, wypracowania i  
 
wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, 
nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w 
zakresie projektowania produktów i usług. 

 

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje 
m.in.: 

1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem 
prowadzonej przez PES działalności gospodarczej 
lub/i statutowej odpłatnej 

2. poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz 
rynkowych, przygotowania danych  i ofert 

3. przygotowanie i praca nad biznes planem, 
4. negocjacje z instytucjami finansującymi. 

 
WSPARCIE SZKOLENIOWE 
Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizację                           
i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej  
 i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu 
przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej, 
podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również 
wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów 
ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy. 
 
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES 
obejmuje m.in.: 

1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

2. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, 
zarządzanie finansami,      zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

3. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności  
w sferze ekonomii społecznej 

4. tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie 
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie 
klientów, itp.) 

5. budowanie powiązań kooperacyjnych 
6. restrukturyzacja działalności 
7. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym 
 

8. umiejętności społeczne (budowanie sieci 
współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju  
przedsiębiorstw społecznych), kompetencje 
związane z pracą z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym 

9. szkolenia zawodowe i branżowe. 
 
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia 
przedsiębiorstw społecznych (PS). Kompleksowa usługa 
wsparcia polega w szczególności na: 
 

1. pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz 
oczekiwanych efektów działania, 
 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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2. pomoc w przygotowaniu planu działania 
dostosowanego do specyficznych potrzeb 
klientów, 

3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, 
wsparcie finansowe, itp.), polegającego  na 
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia, 

4. monitorowaniu wdrożenia planu działania, 
5. ocenie rezultatów planowanych działań. 

 
WSPARCIE FINANSOWE 
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w 
oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada 
kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania  
wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, 
 zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do 
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb 
odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia 
wsparcia finansowego. 
 

Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół 
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w 
zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia 
działalności gospodarczej przez PES. 
 
Wsparciem finansowym może być objęty podmiot, 
któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co 
najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia 
finansowego. 
 

WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA 
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju 
 ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in. 
poprzez: 

1. współpracę w zakresie zagwarantowania PES 
dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i 
najwyższej jakości usług (wymiana usług, 
współdziałanie na rzecz PES), 

2. współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp 
do wsparcia finansowego dla PES, 

3. wymianę informacji dotyczącą najbardziej 
atrakcyjnych produktów finansowych dla PES, 

4. wymianę doświadczeń.  
 
Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z 
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy 
mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej.  
 
 
 
 

Zapraszamy! 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich  
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk 
e-mail: cio@cio.slupsk.pl 
tel.: 59 840 29 20 

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

 

e-mail: eduq.biuro@gmail.com  

tel.: 694 242 952 
 

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w subregionie słupskim. 
  

 

 

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z portalu www.ngo.pl, 

serwisu regionalnego www.pomorskie.ngo.pl, strony internetowej 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Małgorzata Kiernicka 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
mailto:eduq.biuro@gmail.com
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