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1. Program grantowy „Moje miejsce na Ziemi”. 

 
Fundacja ORLEN prowadzi nabór do trzeciej edycji 
programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”. Do 31 
marca br. organizacje pozarządowe i instytucje 
samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o 
dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych 
ojczyznach. 
 
PKN ORLEN na wsparcie przeznaczy najwyższą do tej pory 
kwotę w tym programie, bo aż 3 mln zł. Szansę na grant 
ma w tym roku aż 300 podmiotów. 
„Moje miejsce na Ziemi” to największy program grantowy 
PKN ORLEN dla społeczności lokalnych. W ciągu dwóch 
dotychczasowych edycji spółka na wsparcie lokalnych 
inicjatyw przeznaczyła łącznie ponad 4 mln zł. Pomoc 
trafiła do blisko 580 organizacji. 
 
Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem, myślimy o 
społecznościach, w ramach których prowadzimy 
działalność biznesową. Staramy się wspierać inicjatywy, 
które odpowiadają na faktyczne potrzeby mieszkańców, 
również w małych miejscowościach i miasteczkach. To 
stąd spłynęła większość z ponad trzech tysięcy wniosków 
otrzymanych w dwóch dotychczasowych edycjach 
programu „Moje miejsce na Ziemi”. Uświadomiło nam to, 
jak ogromna siła drzemie w lokalnych społecznościach. 
Dlatego postanowiliśmy zwiększyć zarówno budżet 
programu do 3 milionów, jaki i kwotę poszczególnych 
grantów. Jestem przekonana, że większe środki na 
realizację pomysłów pomogą organizacjom jeszcze 
bardziej rozwinąć skrzydła. – powiedziała Agata Górnicka, 
Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN ORLEN. 
 

Granty w wysokości 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł 
Fundacja ORLEN przyzna na realizację projektów 
związanych z: ekologią, sportem, bezpieczeństwem, 
kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem. 
O wsparcie ubiegać się mogą nie tylko organizacje 
pozarządowe, ale też instytucje kultury, szkoły, 
przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie. 
Najlepsze inicjatywy trzeciej edycji konkursu „Moje 
miejsce na Ziemi” wybierze komisja programowa, w skład 
której wchodzą przedstawiciele PKN ORLEN i jego 
korporacyjnej Fundacji. Szansę na wygranie grantu będą 
miały przede wszystkim projekty poprzedzone rzetelnym 
rozpoznaniem lokalnych potrzeb oraz te, integrujące 
mieszkańców i angażujące do współpracy różne podmioty. 
Wdrażanie zwycięskich projektów będzie realizowane od 
1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Mo
je-miejsce-na-ziemi.aspx 
 

2. Nabór w PROO: Priorytet 3 oraz Priorytet 4. 

 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór 
wniosków w ramach tegorocznej edycji Programu 
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 
PROO – Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych 
organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz 
Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków 
Obywatelskich. 
 
Wnioski można składać od  marca 2020 r. od .00 do 15 
kwietnia 2020 r. do .00 poprzez System Obsługi Dotacji. 

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx
https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx
https://generator.niw.gov.pl/
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W ramach konkursu PROO Priorytet 3 można uzyskać 
wsparcie dla inicjatyw służących rozwojowi 
instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych 
przez lokalne organizacje strażnicze i media 
obywatelskie, działające na rzecz: 

• tworzenia warunków dla wielostronnej debaty 
wokół istotnych spraw publicznych, 

• monitorowania działań instytucji publicznych i 
prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w 
szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje 
lub stanowione jest prawo. 
 

Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy. 
Wartość dotacji wynosi od 20 do 200 tys. zł. 
W 2020 r. alokacja środków przeznaczonych na realizację 
Priorytetu 3 wynosi 6 400 000 zł z czego na konkurs 
zostanie wydatkowane 4 400 000 zł. Szacunkowa alokacja 
na 2021 rok wynosi 4 788 000 zł. 
W ramach konkursu PROO Priorytet 4 można otrzymać 
wsparcie inicjatyw służących rozwojowi 
instytucjonalnemu think-tanków – organizacji 
obywatelskich o profilu analityczno-badawczym 
niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na 
marginesie formalnych procesów politycznych. 
 
Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy. 
Wartość dotacji wynosi od 20 do 300 tys. zł. 
 
W 2020 r. alokacja środków przeznaczonych na realizację 
Priorytetu 4 wynosi 6 400 000 zł z czego na konkurs 
zostanie wydatkowane 2 800 000 zł. Szacunkowa alokacja 
na 2021 rok wynosi 4 788 000 zł. 
Pytania dotyczące konkursu można zadawać 
poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą 
elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod 
numerem telefonu 601 901 327. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://niw.gov.pl/startuje-nabor-w-proo-priorytet-3-
oraz-priorytet-4-edycja-2020/ 
 

3. Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie dla 
banków żywności. 

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej kontynuuje dotychczasowe wsparcie w rozwój 
infrastruktury technicznej służącej pozyskiwaniu, 
magazynowaniu oraz dystrybucji niespożytych/ 
niesprzedanych artykułów żywnościowych. 
 

Beneficjentami programu są organizacje non profit 
posiadające osobowość prawną, status organizacji 
pożytku publicznego oraz pełniące funkcję „banków 
żywności”. 25 lutego br. rozpocznie się przyjmowanie 
wniosków w programie. 
Rodzaje przedsięwzięć: 
rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych 
związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i 
dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów 
żywnościowych. 
O dofinansowanie z Narodowego Funduszu będzie można 
się ubiegać do 31 marca 2020 r. w ramach programu 
„Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne 
zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”. Wnioski 
będą ocenianie na bieżąco. Można uzyskać dotację nawet 
do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. 
Regulamin naboru jest dostępny na 
stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-
wnioskow-2020-dla-czesci-1/. 
Przygotowane wnioski należy składać w wersji 
elektronicznej przez Generator Wniosków o 
Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu 
elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej 
należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD: 
 

• wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie 
kod kreskowy, 

• oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami 
reprezentacji wnioskującego, 
 

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą 
pocztową lub kurierem na adres: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 
z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami” 
 
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 
 
- w zakresie przedsięwzięć polegających na rozwoju 
infrastruktury technicznej procesów logistycznych 
związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i 
dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów 
żywnościowych skutkujących zapobieganiem 
powstawania odpadów żywności. 

https://niw.gov.pl/kontakt/proo/
mailto:proo@niw.gov.pl
https://niw.gov.pl/startuje-nabor-w-proo-priorytet-3-oraz-priorytet-4-edycja-2020/
https://niw.gov.pl/startuje-nabor-w-proo-priorytet-3-oraz-priorytet-4-edycja-2020/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-1/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-1/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-1/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-1/
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Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych 
pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień 
rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii 
NFOŚiGW. 
 
Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 
Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. 
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o 
wyniku oceny. 
 
Proekologiczne dofinansowania Narodowego Funduszu 
wynikają z faktu, iż został on wskazany w Krajowym 
Programie Zapobiegania Powstawania Odpadów jako 
instytucja finansująca działania służące zapobieganiu 
powstawania odpadów. Instytucjami wdrażającymi te 
zadania są m.in. banki żywności. Tworzenie niezbędnej 
infrastruktury dla działalności banków – pozwalającej na 
ograniczenie marnotrawstwa żywności przy jednoczesnej 
pomocy najuboższym – dopełnia system gospodarki 
odpadami w kontekście jego umiejscowienia w 
„gospodarce o obiegu zamkniętym”. 
 
Warto dodać, że NFOŚiGW już po raz kolejny udzieli 
wsparcia na rzecz tych organizacji. Na chwilę obecną, w 
ramach dotychczasowych naborów, NFOŚiGW podpisał 45 
umów na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na 
rozwoju infrastruktury technicznej służącej pozyskiwaniu, 
magazynowaniu oraz dystrybucji niespożytych/ 
niesprzedanych artykułów żywnościowych na kwotę ok. 
21 mln zł. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
fundusze.ngo.pl/317351-dodatkowy-nabor-wnioskow-o-
dofinansowanie-dla-bankow-zywnosci.html 
 

4.  Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności. 

 
Europejski Korpus Solidarności otwiera się na działania 
lokalne. W ramach Programu możliwe są Projekty 
Solidarności - Działania na rzecz społeczności lokalnej 
(ang. solidarity projects) to działania realizowane w kraju 
zainicjowane, opracowane i wdrażane samodzielnie 
przez młodych ludzi przez okres od dwóch do dwunastu 
miesięcy. Młodzi ludzie mogą wprowadzić dzięki 
realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany 
w społeczności lokalnej. 
 
Młodzi ludzie, którym nieobojętne jest to, co dzieje się w 
ich lokalnej przestrzeni, chcący działać na rzecz swoich 
społeczności, mogą ubiegać się o dofinansowanie działań 

w ramach Projektów Solidarności Europejskiego Korpusu 
Solidarności. 
 
Projekty Solidarności stanowią, obok wolontariatu i 
działań o charakterze staży i pracy, jeden z trzech filarów 
tworzących Europejski Korpus Solidarności. Działania, 
jakie można będzie zrealizować w jego ramach mają 
charakter szczególny, ponieważ nie wymagają one 
nawiązywania współpracy międzynarodowej, skupione są 
w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Intencją 
architektów nowego programu było umożliwienie 
organizacjom młodzieżowym wywierania pozytywnych 
zmian tam, gdzie organizacje te funkcjonują, a więc ta 
terenie dzielnicy, gminy, miejscowości. 
 

1. Aby realizować projekt solidarności, nie ma 
potrzeby angażowania do współpracy partnerów 
zagranicznych. 

2. Pomysłodawcą projektu solidarności będzie grupa 
min. 5 młodych osób w wieku 18-30 lat, 
korzystających ze wsparcia organizacji 
pozarządowej lub instytucji działającej w sferze 
lokalnej. 

3. Członkowie grupy muszą zarejestrować się w 
Bazie Europejskiego Korpusu Solidarności. 

4. Projekt ma być ich autorską koncepcją i wychodzić 
naprzeciw potrzebie lub potrzebom napotkanym 
w społeczności lokalnej, z której wywodzi się 
grupa inicjatywna lub w której działa. 
 

Zadaniem projektu jest ponadto promowanie wartości 
europejskich, takich jak promowanie otwartości, 
wspieranie grup wykluczonych i marginalizowanych, 
aktywizowanie młodzieży, ochrona środowiska 
naturalnego etc. Realizacja projektu solidarności, od 
powstania wstępnego pomysłu, poprzez złożenie wniosku, 
realizację, aż po jego rozliczenie ma stanowić cenne 
doświadczenie edukacyjne na drodze do rynku pracy, 
wzmacniającym poczucie własnej wartości, autonomię i 
motywację do dalszego działania. Działania projektowe 
będą odbywać się w kraju zamieszkania członków grupy 
inicjatywnej. Rodzaj działań, sposób ich realizacji, 
zastosowane metody i narzędzia zależeć mają od grupy 
inicjatywnej. Organizacja wspierająca pełni rolę doradczą, 
głownie administracyjną; jej zadaniem jest wsparcie grupy 
w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami.  
 
Grupa realizująca projekt może korzystać także ze 
wsparcia coacha – osoby mającej doświadczenie w pracy z 
młodzieżą, pomagającej grupie w przygotowaniu, 
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realizacji i ewaluacji, choć formalnie pozostającego poza 
strukturą projektu. 
 
Charakterystyka projektu solidarności: 
Czas trwania: 2- miesięcy 
Zasięg geograficzny: Polska 
Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, przy 
wsparciu organizacji/instytucji posiadającej osobowość 
prawną. 
 
Dofinansowanie: Koszty zarządzania projektem (500 
euro/mies), koszty wsparcia coacha (maks.  dni pracy), 
koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami 
(100% zaplanowanych kosztów). 
 
Termin składania wniosków w 2020: 30 kwietnia,  
1 października 2020 do godz. .00 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://eks.org.pl/ 
 

5.  Jak wypełnić formularz CIT-8 za 2019 krok po kroku? 
Wypełnienie deklaracji CIT-8 oraz wysłanie jej w terminie 
do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej 
organizacji pozarządowej.  

 
CIT-8 to informacja o tym, jakie organizacja 
miała przychody i koszty w poprzednim roku 
podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek 
dochodowy od osób prawnych. 
 
Zakres działalności większości organizacji sprawia, że 
zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z obowiązku 
płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, 
jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą 
deklaracji CIT-8. 
 
Pomocna w jej wypełnieniu może okazać się 
przygotowana instrukcja filmowa. Wyjaśniamy w niej krok 
po kroku, w jaki sposób wypełnić formularz CIT-8 za 2019 
rok z załącznikami. 
 
Link do instrukcji filmowej: 
https://publicystyka.ngo.pl/nie-wiesz-jak-wypelnic-
deklaracje-cit-8-zajrzyj-do-instrukcji-film 
 
Do kiedy trzeba złożyć deklarację CIT-8? 
DATA złożenia deklaracji: CIT-8 składamy „do końca 3 
miesiąca roku następnego” (po zakończeniu roku 
obrotowego). W większości organizacji pozarządowych 

rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - takie 
NGO.sy składają CIT-8 do 31 marca 2020 roku. 
 
Jak składa się formularz CIT-8? 
ELEKTRONICZNA forma złożenia deklaracji CIT-8: CIT-8 z 
zasady składamy i podpisujemy elektronicznie. Można to 
zrobić z wykorzystaniem programu księgowego lub za 
pomocą elektronicznego aktywnego formularza pdf 
Ministerstwa Finansów. Do podpisania deklaracji 
potrzebny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny - 
można też skorzystać z usługi biura księgowego. 

 
PAPIEROWA forma złożenia deklaracji CIT-8: Mniejsze 
NGO-sy mogą składać deklarację CIT-8 na papierze i 
podpisywać odręcznie. Dotyczy to organizacji, które mają 
wszystkie dochody zwolnione z podatku dochodowego od 
osób prawnych oraz nie składały za 2019 roku żadnego PIT 
np. w związku z zatrudnianiem. 
 
Więcej znajduje się na stronie: 
https://publicystyka.ngo.pl/nie-wiesz-jak-wypelnic-
deklaracje-cit-8-zajrzyj-do-instrukcji-film 
 

6. Rząd przygotowuje propozycje dla organizacji, które 

wesprą je w związku z epidemią koronawirusa. 

Dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk poinformował, że 
rząd pracuje nad propozycjami, które wesprą organizacje 
obywatelskich w związku z epidemią koronawirusa. 

 
Z upoważnienia Pana Prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa 
Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku 
Publicznego pragnę poinformować, że przygotowywane 
są propozycje rządu, których celem jest wsparcie 
organizacji obywatelskich w związku z bieżącą sytuacją 
zagrożenia epidemiologicznego, a w szczególności 
koniecznością odwoływania zaplanowanych działań 
(szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań, wymian), w 
tym w ramach realizacji zadań publicznych. 
 
Istotnym problemem polskich organizacji obywatelskich w 
tym czasie jest także podtrzymywanie bieżącej 
działalności, w tym ponoszenie kosztów stałych 
funkcjonowania w sytuacji znaczącego zmniejszenia 
wpływów z odpłatnej działalności statutowej i działalności 
gospodarczej spowodowanego sytuacją bieżącą. 
 
Szczegółowe propozycje zostaną przedstawione wkrótce. 
 
Więcej informacji na stronie: 

https://eks.org.pl/
https://poradnik.ngo.pl/pdop-podatek-dochodowy-od-osob-prawnych
https://poradnik.ngo.pl/pdop-podatek-dochodowy-od-osob-prawnych
https://publicystyka.ngo.pl/nie-wiesz-jak-wypelnic-deklaracje-cit-8-zajrzyj-do-instrukcji-film
https://publicystyka.ngo.pl/nie-wiesz-jak-wypelnic-deklaracje-cit-8-zajrzyj-do-instrukcji-film
https://publicystyka.ngo.pl/nie-wiesz-jak-wypelnic-deklaracje-cit-8-zajrzyj-do-instrukcji-film
https://publicystyka.ngo.pl/nie-wiesz-jak-wypelnic-deklaracje-cit-8-zajrzyj-do-instrukcji-film
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https://publicystyka.ngo.pl/rzad-przygotowuje-
propozycje-dla-organizacji 
 

7.  (Nie)Bezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na 

najlepszą kampanię edukacyjną. 

 

W organizacjach pozarządowych siła! Chcemy z niej 

skorzystać i działać razem. Dlatego ogłaszamy konkurs 

na pomysł na najlepszą kampanię informacyjno-

edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu w sieci, którą 

wspólnie zrealizujemy. 

 

W organizacjach pozarządowych siła! Chcemy z niej 

skorzystać i działać razem. Dlatego ogłaszamy konkurs 

na pomysł na najlepszą kampanię informacyjno-

edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu w sieci, którą 

wspólnie zrealizujemy. 

 

Naszym celem jest wzrost świadomości Polaków na temat 

bezpieczeństwa w sieci. Niezależnie, ile mają lat – zależy 

nam, aby byli świadomymi użytkownikami internetu. Nie 

chcemy straszyć. Chcemy edukować. Pokazywać 

zagrożenia, ale i wskazywać sposoby radzenia sobie z 

nimi. 

 

Zróbmy to razem! 

– Bezpieczeństwo w sieci to temat, który dotyczy każdego 

z nas. Dlatego do wspólnego działania zapraszamy 

organizacje pozarządowe. Wierzymy w ich potencjał i 

chcemy z niego czerpać – mówi minister cyfryzacji Marek 

Zagórski. – To właśnie do nich adresujemy nasz konkurs 

„NieBezpieczni w sieci”, który organizujemy w ramach 

kampanii „e-Polak potrafi!” – dodaje szef MC. 

Zadanie konkursowe? Przyślijcie nam swoje pomysły na 

kampanię edukacyjno-informacyjną, która najlepiej – 

Waszym zdaniem – zrealizuje to założenie. 

Nagroda? Pieniężna. Choć nie tylko – zrealizujemy, we 

współpracy ze zwycięskimi NGO, od 1 do 3 najlepszych 

kampanii. W sumie przeznaczymy na ten cel 500 000 

złotych. 

 

Jakich pomysłów szukamy? 

Kreatywnych, innowacyjnych, nieprzeciętnych. 

Aby wziąć udział w naszym konkursie, musicie spełnić 

tylko dwa warunki: 

1. mieć doświadczenie w realizacji minimum jednej 

kampanii edukacyjnej/informacyjnej, 

2. wypełnić prosty formularz dostępny pod 

adresem: www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsiec

i/konkurs 

 

Grupy docelowe zgłaszanych do konkursu kampanii: 

Zależy nam, aby kampanie docierały do jednej lub kilku z 

poniższych grup docelowych: 

1. dorośli korzystający z internetu, o niskiej 

świadomości zagrożeń (ze szczególnym 

uwzględnieniem osób powyżej 34. roku życia, 

głównie ze wsi, małych i średnich miast 

o dochodach poniżej średniej), 

2. przedsiębiorcy (małych i średnich 

przedsiębiorstw), 

3. opiekunowie dzieci. 

 

Dwa etapy oceny 

Do naszego konkursu możecie zgłosić projekt nowej 

kampanii edukacyjno-informacyjnej lub kampanię, którą 

realizowaliście już wcześniej i chcielibyście ją powtórzyć 

lub rozwinąć 

Udział w konkursie podzieliliśmy na dwa etapy. W 

pierwszym – Kapituła Konkursowa dokona oceny 

koncepcji Waszej kampanii. 

Autorzy maksymalnie pięciu najlepiej ocenionych 

pomysłów zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie 

konkursu. A ten polegał będzie na prezentacji kampanii 

przed Kapitułą Konkursową. 

W zależności od wyników tego etapu, wybierzemy liczbę 

laureatów. A tych może być od jednego do trzech, a 

dokładnie od jednej do trzech, bo mówimy przecież o 

organizacjach pozarządowych. 

 

Czas na terminy, o których musicie pamiętać. 

Pierwszy i najważniejszy – 22 marca 2020 r. Do końca tego 

dnia czekamy na Wasze zgłoszenia. Od razu po zamknięciu 

listy zgłoszeń, nasza Kapituła Konkursowa weźmie się do 

wytężonej pracy. Od 14 kwietnia autorów najlepszych 

pomysłów będziemy zapraszać na spotkania i ich 

prezentację przed Kapitułą. Wyniki konkursu ogłosimy 

najpóźniej 8 maja. 

Zależy nam na czasie – zwycięskie projekty zrealizujemy 

wspólnie pomiędzy czerwcem a październikiem tego roku. 

To teraz w skrócie: 

22 marca 2020 r. – do tego dnia czekamy na Wasze 

zgłoszenia 

22 marca –  kwietnia 2020 r. – pierwszy etap konkursu, 

ocena koncepcji kampanii przez Kapitułę Konkursową 

https://publicystyka.ngo.pl/rzad-przygotowuje-propozycje-dla-organizacji
https://publicystyka.ngo.pl/rzad-przygotowuje-propozycje-dla-organizacji
http://www.gov.pl/epolakpotrafi
http://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/konkurs
http://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/konkurs
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14 kwietnia 2020 r. – rozpoczęcie drugiego etapu 

konkursu, prezentacje najlepszych pomysłów przed 

Kapitułą Konkursową 

8 maja 2020 r. – ogłoszenie zwycięzcy/ zwycięzców! 

 

Jest o co walczyć! 

Przyszedł czas na informacje, na które na pewno czekacie. 

Pula nagród. To nie jest typowy konkurs, jakich wiele, w 

związku z tym pula nagród też jest inna, niż zwykle. 

Zacznijmy od puli nagród pieniężnych – wynosi 15 000 zł. 

Za to pula środków na realizację pomysłów na kampanie – 

to aż pół miliona złotych! 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://wydarzenia.ngo.pl/317530-nie-bezpieczni-w-
sieci-konkurs-dla-ngo-na-najlepsza-kampanie-
edukacyjna-317530.html 
 

8.WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA 

INSTYTUCJI W POWIECIE LĘBORSKIM W CZASIE EPIDEMII 

KORONAWIRUSA. 

 
Na podstawie §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego (Dz. U. 2020, poz. 433) urzędy 
wprowadzają reorganizację pracy. 
 
Co do zasady urzędy będą nieczynne dla interesantów, 
natomiast nie przerywają pracy. Kontakt z urzędnikami 
jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub 
telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie 
odbierana poczta tradycyjna.  
Pracownicy oraz władze urzędów zachęcają do załatwiania 
spraw przez profil zaufany (www.obywatel.gov.pl). Osoby, 
które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty 
w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, 
a także składać pisma i większość wniosków wraz 
z załącznikami. 
 
Dane telefoniczne i linki do stron internetowych instytucji: 
 
 

LĘBORK 

Starostwo Powiatowe w Lęborku:  

Kontakt z urzędnikiem będzie możliwy przede wszystkim 

elektronicznie (e-

mail: sekretariat@starostwolebork.pl lub starostwo_lebor

k@poczta.onet.pl) lub telefonicznie (tel.: 59 8632 810 – 

centrala; 598632 824 biuro obsługi interesanta; telefony 

do kierownictwa urzędu 

 https://powiatleborski.bip.gov.pl/kierownictwo/kierowni

ctwo.html). 

Urząd Miejski w Lęborku: 

sekretariat: 59 86 22 267, 
e-mail: sekretariat@um.lebork.pl 
centrala telefoniczna: 59 86 24 280 
e-mail: info@um.lebork.pl 
 
Wydziały, Referaty: 

• Wydział Finansowo – Budżetowy 
59 86 37 773, 59 86 37 715, fb@um.lebork.pl 

• Biuro Rady Miejskiej 
59 86 37 727 

• Wydział Organizacyjny 
59 86 37 744, organizacyjny@um.lebork.pl 

• Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
59 86 37 730, 59 86 37 
748,  nieruchomości@um.lebork.pl 

• Wydział Współpracy i Rozwoju 
59 86 37 752, 59 86 37 782, 59 86 37 786, 59 86 37 
711, pik@um.lebork.pl 

• Wydział Architektury 
59 86 37 719, architektura@um.lebork.pl 

• Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
59 86 37 721, 59 86 37 
780, oswiata@um.lebork.pl, sps@um.lebork.pl 

• Wydział Realizacji Inwestycji  
59 86 37 753, 59 86 37 783, 59 86 37 778, 59 86 37 
779, inwestycje@um.lebork.pl 

• Wydział Utrzymania Dróg i Terenów 
Komunalnych 
59 86 37 836 

• Wydział Ochrony Środowiska 
59 86 37 706, 59 86 37 
755,  ochrona@um.lebork.pl, 
odpady@um.lebork.pl, 59 86 37 777, 59 86 37 702 

• Straż Miejska 
59 8622 911, alarmowy 986 

• Urząd Stanu Cywilnego  
59 8637 735, 59 8637 736,  usc@um.lebork.pl 

• Ewidencja Ludności 
59 8637 733, 59 8637 732 

• Referat ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem 
Mieszkaniowym 
59 8637 717, 59 86 37 703, lokale@um.lebork.pl 

https://wydarzenia.ngo.pl/317530-nie-bezpieczni-w-sieci-konkurs-dla-ngo-na-najlepsza-kampanie-edukacyjna-317530.html
https://wydarzenia.ngo.pl/317530-nie-bezpieczni-w-sieci-konkurs-dla-ngo-na-najlepsza-kampanie-edukacyjna-317530.html
https://wydarzenia.ngo.pl/317530-nie-bezpieczni-w-sieci-konkurs-dla-ngo-na-najlepsza-kampanie-edukacyjna-317530.html
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• Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 
59 86 37 781, rsw@um.lebork.pl 

• Referat Zasobów Komunalnych 
59 8637 842 

WTZ zawieszają działalność 

Starosta Lęborski, Alicja Zajączkowska zarządzeniem nr 
/2020 z dn. .03 br., zdecydowała o zawieszeniu 
czasowym działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Zawieszenie będzie obowiązywało od  marca do 25 
marca br. 

Czasowe zawieszenie działalności WTZ przy 
Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
„Jesteśmy Razem” wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych źródeł chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. Na podstawie tego samego aktu 
prawnego, Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski wydał 
polecenie organom samorządu powiatowego, miejskiego i 
gminnego, zamknięcia czasowego działalności placówek 
wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, 
klubów integracji społecznej, dziecinnych domów i klubów 
seniora, środowiskowych domów samopomocy oraz 
warsztatów terapii zajęciowej. Decyzja wojewody 
obwarowana jest klauzulą natychmiastowej wykonalności. 

Centrum Integracji Społecznej w Lęborku i Łęczycach 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Lęborku oraz 
Centrum Integracji Społecznej w Łęczycach informuje, że 
w związku z chorobą zakaźną COVID-19 w dniu .03.2020r., 
Wojewoda Pomorski wydał polecenie czasowego 
zawieszenia działalności m.in. CIS-ów w terminie do dnia 
25.03.2020r. 

Kadra CIS pracuje zdalnie i jest do dyspozycji, wszelkie 
sprawy, pytania prosimy załatwiać telefonicznie (534 350 
946) lub e-mail: eduq.biuro@gmail.com, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00-15:00 

Punkt informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w subregionie słupskim oddział w Lęborku 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie 
słupskim (84-300 Lębork, ul. Krzywoustego 1) będzie 
dostępny jedynie w formie zdalnej, tj. 
1) pod nr 694 242 952, 
2) e-mail: magda.misiura@cio.slupsk.pl 
 

Placówki oświatowe, kulturalne, sportowe. 

• Od dnia  marca 2020 r. do 25 marca włącznie 
nieczynne są  wszystkie placówki oświatowe – 
szkoły podstawowe i przedszkola. 
Jednocześnie apelujemy, aby dzieci i młodzież 
przebywały w tym okresie w domach. 

• Nieczynne aż do odwołania są miejskie 
placówki kulturalne – Miejska Biblioteka 
Publiczna, Muzeum i Lęborskie Centrum 
Kultury „Fregata”. Wszystkie imprezy, 
spektakle, seanse, koncerty oraz konkursy itp. 
zostały odwołane. Książki wypożyczone w 
bibliotece miejskiej można zwracać poprzez 
trezor stojący przy wejściu; wydłużone też 
zostają terminy zwrotów do 
30.04.br. Zakupione bilety na wydarzenia 
organizowane przez LCK „Fregata” można 
zwrócić w kasie kina przy ul. Gdańskiej . 

• Nieczynna do odwołania jest również 
pływalnia miejska „Rafa”, Centrum Sportu i 
Rekreacji  zawiesiło do odwołania wszystkie 
zawody sportowe organizowane na szczeblu 
miejskim i powiatowym. Przełożony został bieg 
25. Edycji Indywidualnych Biegów 
Przełajowych o Puchar Grand-Prix Lęborka 
sezonu 2019/2020, który miał się odbyć 
28.03.2020 r. w lasku przy Stadionie Miejskim 
w Lęborku. O nowym terminie poinformuje 
CSiR na stronie internetowej. 

• Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w 
Gdańsku zawiesił organizację imprez 
sportowych w Systemie Współzawodnictwa 
Szkół na szczeblu półfinału i finału 
wojewódzkiego do odwołania. 

ŁEBA 

URZĄD MIEJSKI W  ŁEBIE ORAZ MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

• adres mailowy bok@leba.eu, sekretariat@leba.eu 
• epuap – 

/gmleba/skrytka, mopsleba@onet.pl (poradnik –
 http://leba.eu/pl/post/63578) 

• telefoniczną (urząd 59 8661 510, MOPS 59 3067 
160) 

• pocztą tradycyjną (dane kontaktowe znajdziesz 
na http://leba.um.gov.pl). 

PSZOK ŁEBA 
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Łebie został 
zamknięty do odwołania i nie ma możliwości przekazania 
odpadów. Ponadto informujemy, iż wywóz odpadów 
komunalnych przez firmę obsługującą Łebę będzie 
odbywał się zgodnie z harmonogramem wywozu. 

WICKO 

URZĄD GMINY W WICKU 

Prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy w Wicku 
drogą elektroniczną (adres mailowy ug@wicko.pl, 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Wicku 
/UGWicko/skrytka), telefoniczną (59 8611 182, 59 8611 
183, 59 8611 149, 605 637 858, 695 725 554) lub pocztą 
tradycyjną. 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WICKU 

Pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej W Wicku 
możliwy jest za pośrednictwem drogi elektronicznej i 
telefonicznej 
e-mail: ops@ops-wicko.pl 
TELEFON : 
59 8611 119 lub 59 8663 483 
- świadczenia z pomocy społecznej wew. 28,29,30,39 
- świadczenia rodzinne wew. 37 
- świadczenia wychowawcze wew. 32 
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wew.33 
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne wew.33 
- karta dużej rodziny, stypendia socjalne wew.35 
- księgowość wew.23 
- administrator wew.22 
  
FAX: 
59 7240 033 
DODATKOWE NUMERY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 
721 444 064 
885 961 341 
798 722 408 

NOWA WIEŚ LĘBORSKA 

URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ 

Prosimy kontaktować się z Urzędem Gminy w Nowej Wsi 
Lęborskiej drogą elektroniczną (adres 
mailowy ugnwl@nwl.pl, telefoniczną (59 861 24 28, 59 
863-30-64) lub pocztą tradycyjną. Zachęcamy do 

załatwiania spraw przez profil zaufany 
(www.obywatel.gov.pl) 

Dowody osobiste:  

• wnioski o wydanie dowodu osobistego należy 
składać wyłącznie drogą elektroniczną na skrzynkę 
podawczą ePUAP urzędu nr: /ugnwl/skrytka 
Dodatkowe informacje na 
stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-
dowod-osobisty 

• informację telefoniczną można uzyskać pod 
numerem: 59 86 428 

ZAMELDOWANIE/WYMELDOWANIE 
• wszystkie wnioski dotyczące stałego lub czasowego 
zameldowania lub wymeldowania przesyłać należy 
wyłącznie drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą 
ePUAP urzędu nr: /ugnwl/skrytka Dodatkowe informacje 
na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-
obywatela/#meldunek-i-wybory 
• informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 
59 86 428 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – CEIDG 

• wszystkie wnioski o wpis do centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej należy 
składać drogą elektroniczną korzystając 
z informacji zawartych na 
stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engin
e/ 
• informację telefoniczną można uzyskać pod 
numerem: 59 86 428 

ZGONY 

• zgłoszenie zgonu należy dokonać w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Nowej Wsi Lęborskiej po 
wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 59 
86 428 zgodnie z informacjami zawartymi 
w serwisie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-
zgon 

GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W NOWEJ WSI 
LĘBORSKIEJ 
załatwianie spraw urzędowych w tym dokonywanie opłat 
- w miarę możliwości - za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (ePUAP, e-mail) lub telefonicznie. 
Pracownicy zakładu, udzielą pomocy oraz informacji, czy 
daną sprawę można załatwić za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (tj. gdzie pobrać formularz, jak 
dokonać opłaty itp.) 
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NUMER TELEFONU: + 48 59 861 22 64 
E-mail: gzuknwl@nwl.pl 
www.nwlzakladkomunalny.com 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI 
LĘBORSKIEJ 
załatwianie spraw urzędowych - w miarę możliwości - za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, e-
mail) lub telefonicznie. Pracownicy, udzielą pomocy oraz 
informacji, czy daną sprawę można załatwić za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (tj. gdzie pobrać 
formularz, jak dokonać opłaty itp.) w sytuacjach 
wątpliwych wywiady środowiskowe nie będą 
przeprowadzane w pomieszczeniach tylko „na wolnym 
powietrzu”. Osoby starsze zostają otoczone szczególną 
opieką, tj. kontaktujemy się z rodzinami i osobami 
najbliższymi celem wyczulenia na zachowania 
i samopoczucie osób, pomagamy w codziennych 
czynnościach. 

NUMER TELEFONU: +48 59 861 24 74 
E-mail: gops@gopsnwl.pl 
Epuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-
klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/3k44lw7jum 
www.gopsnwl.pl 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA  
Informujemy, że od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 
roku zostaje zawieszona działalność biblioteki, tj. nie będą 
obsługiwani czytelnicy oraz odwołana zostaje akcja 
„Książka do domu”. 
NUMER TELEFONU: +48 59 86 113 
E-mail: biblioteka.nwl@gmail.com 
www.biblioteknwl.pl 
 
GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ 
Informujemy, że od dnia 4 do dnia 31 marca 2020 roku 
zostają odwołane wszystkie imprezy, uroczystości i zajęcia 
organizowane przez gminę i odbywające się w/na 
gminnych obiektach. 
NUMER TELEFONU: +48 59 86 253 
E-mail: gok.nwl@interia.eu 
www.goknwl.pl 

CEWICE 

URZĄD GMINY CEWICE 

Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim w 
formie elektronicznej (email: sekretariat@cewice.pl) lub 
telefonicznie (sekretariat: 59 861 34 60). Wykaz 

poszczególnych referatów  i stanowisk dostępny jest pod 
adresem: http://www.cewice.pl/urzad-gminy/numery-
telefonow/  
lub http://bip.cewice.pl/dokumenty/menu/21. 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CEWICACH 

TEL: 59 8611 467 
e-mail: sekretariat@ops.cewice.pl 
ePUAP: OPSCewice/SkrytkaESP 
www.cewice.pl 
 

Infolinia NFZ 800 190 590 

 
Więcej informacji na stronie: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 
 

9.  Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku  

 
Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie organizacje 
pozarządowe na bezpłatne wsparcie informacyjno-
doradcze oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania 
NGO.  
 
Pracownicy EDUQ na czas zagrożenia epidemicznego 
pracują zdalnie od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-
15.00 pod nr telefonu: 694 242 952, 692 320 317,e-mail: 
eduq.biuro@gmail.com  
 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka oraz ze 

środków Powiatu Lęborskiego. 

 

10.  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);  
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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: 
 

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 
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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, 

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.pltel.: 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. Magdalena Misiura 
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