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KURS: SPECJALISTA DS. NGO PO NOWELIZACJACH PRZEPISÓW 

31 MAJA - 1 CZERWCA 2017 R., BYDGOSZCZ 

 

Adresaci: Pracownicy administracji rządowej i samorządowej zajmujący się współpracą z organizacjami 

pozarządowymi i przekazywaniem dotacji dla NGO, klubów sportowych. Członkowie oraz pracownicy 

organizacji pozarządowych.  

  
 

Korzyści: Wyjaśnienie prawnych, organizacyjnych i finansowych aspektów współpracy administracji publicznej  

z organizacjami pozarządowymi. Omówienie ustawy o działalności pożytku publicznego, akty 

wykonawcze oraz przykładowe uchwały JST dotyczące współpracy z NGO. Szczególną uwagę zostanie 

położona w zakresie kompleksowego i praktycznego przekazania treści odnoszących się do współpracy 

finansowej – zlecania zadań, druków ofert, rozliczeń i sprawozdań zadań zlecanych w poszczególnych 

trybach.  Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym dokonane w 2016 r. kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, 

rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.  

 

Prowadzący:  

 

Były pracownik MPiPS. Trener zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji  publicznej z  III 

sektorem. Autor książki „Ustawa o  działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie”. Asesor 

akredytowany do oceny projektów w zakresie wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  

i NGO. Wykładowca akademicki i doświadczony szkoleniowiec, w latach 2011-2016 prowadził rocznie 

kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowym, w 

tym klubami sportowymi. 

Program:  

 

Dzień 1 

1. Zagadnienia definicyjne:  

 Organizacja pozarządowa - cechy charakterystyczne, formy. 

 Podmioty zrównane statusem z organizacjami pozarządowymi. 

 Działalność pożytku publicznego (nieodpłatna i odpłatna). 

 Wolontariat i zasady angażowania wolontariuszy, wolontariat w zadaniach publicznych, 

społeczna praca członków 

 Formy współpracy JST/Administracja-NGO. 

2. Niezbędne uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: 

 Uchwała konsultacyjna - jakie dokumenty należy poddać konsultacjom. 

 Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy: elementy, zasady tworzenia, wpływ na 

zlecanie zadań, sprawozdanie z programu, program wieloletni, przykłady. 

 Uchwała w sprawie rady działalności pożytku publicznego - niezbędne elementy, przykłady. 

 Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej - niezbędne elementy, ocena wniosków, przykłady. 

3. Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami. 

4. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu. 

5. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?  
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Dzień 2  

1. Elementy umowy realizacji zadania.  

2. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy. 

3. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. 

4. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy. 

5. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji. 

6. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania. 

7. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów. 

8. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków. 

9. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, 

rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur. 

10. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej 

zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu. 

11. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków. 

12. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, 

dokumenty. 

13. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje. 

14. Małe granty. 

15. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy. 

16. Dyskysja. 
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W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Działem szkoleń: 52 321 18 90, szkolenia@bydgoszcz-frdl.pl 

 

 

Godziny 

szkolenia: 
 

Miejsce 

szkolenia:  

 

 

Cena*:    

 

 

 

 

 

 

Uwaga! 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
 

10.00 - 15:00 

 
BYDGOSZCZ - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C  

(Budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej - II piętro - wejście od Technikum Kolejowego)  

Bezpłatny parking na terenie obiektu.  5 min od Dworca PKP Bydgoszcz Główna. 
 

521 zł przy zgłoszeniu do 24 maja br. (cena podstawowa 579 zł) 

- istnieje możliwość wybrania jednego z dni kursu, w tym celu prosimy zaznaczyć opcję:  

305 zł: I dzień – 31.05 lub II dzień – 01.06 przy zgłoszeniu do 24 maja br. (cena podstawowa 339 zł) 

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch. 

Szkolenie zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. 

RABATY OD CENY PODSTAWOWEJ WYNOSZĄCEJ 579/339 ZŁ:  

Rabaty 

nie 

łączą 

się. 

10% dla uczestników zgłoszonych na 7 dni przed terminem szkolenia. 

10% dla uczestników z tej samej instytucji za drugą i kolejne osoby zgłoszone  

na to samo szkolenie niezależnie od terminu zgłoszenia. 

10% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Konwencie Wójtów. 

15% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach. 
 

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 MAJA w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres 

mailowy: zgloszenia@bydgoszcz-frdl.pl lub faksem na numer 52 321 18 92.  
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KURS: SPECJALISTA DS. NGO… 

31.05/01.06/

/1/P 

 

Nazwa Instytucji 

/Firmy (dane do FV): 

Adres: 

e-mail: NIP: 

tel./fax. Ilość osób zgłaszanych: 

Imiona  

i nazwiska 

uczestnikó

w: 

1. e-mail: 

2. e-mail: 

3. e-mail: 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

działalności szkoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL. 

 

UWAGA – prosimy o zaznaczenie!!! 

Oświadczam, że udział w szkoleniu jest dla uczestnika/ów kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub przynajmniej w 70%   

ze środków publicznych (właściwe podkreślić) TAK / NIE 

 

Płatność po szkoleniu – przelewem po otrzymaniu FV. 
 

Informacja o realizacji szkolenia przekazywana jest mailowo. 
 

W przypadku odwołania szkolenia poinformujemy Państwa o telefonicznie najpóźniej dwa dni robocze przed terminem. 
 

Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest w formie pisemnej do dwóch dni roboczych przed jego terminem, jej brak spowoduje obciążenie 

Państwa 100% kosztów ogólnych.  
 

Data:                                                                         Podpis: 

 
  

Szkolenia 

realizujemy 

również w formie 

zamkniętej. 

Zapytania 

prosimy przesyłać 

na adres: 

szkolenia@ 

bydgoszcz-frdl.pl 
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