
 

 
 

Zaproszenie na szkolenie  

 

Tematyka szkolenia: 

 

1. Nowelizacja druków ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom  
pozarządowym, nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

2. Współpraca Organizacji pozarządowych z sektorem gospodarczym. 

3. Zasady prowadzenia przez Organizacje pozarządowe działalności zarobkowej. 

 

Termin szkolenie 16 wrzesień 2019 – godz. 12.00 – 16.00 

Miejsce: sala 300 Urząd Miejski w Koszalinie ( III piętro)  

 

Prowadzący Artur Gluziński - Ekspert, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej 
z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, do-
świadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 
Ekspert w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeń-
stwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospo-
darczych". Szkolił także inspektorów kontroli RIO. 

 

Organizatorzy:  

Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Urząd Miejski w Koszalinie 

 

Szczegółowa tematyka szkolenia:    

Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań  

       1.      Omówienie elementów druku oferty – 

         Jak przygotować ofertę : opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie 
rezultatów, 

         zasady konstrukcji budżetu zadania, 

2.      Umowa realizacji zadania publicznego: 

         zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/katego-
riami kosztorysu, 



         przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami, 

         prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i za-
sady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości, 

         rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, 

         procedura zwrotu dotacji, 

         inne wymogi wprowadzone przez umowę, 

         załączniki do umowy. 

3.      Sprawozdanie z realizacji zadania: 

         Elementy sprawozdania, 

         Sprawozdanie częściowe i końcowe, 

         Rozliczenie części merytorycznej i finansowej, 

         Rozliczenie rezultatów 

         Złączniki do sprawozdania, 

4.      Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu  
art. 19 a – małych grantów. 

5.      Zasady prowadzenia przez organizację działalności zarobkowej: 

         Działalność odpłatna i nieodpłatna, 

  Działalność gospodarcza ngo- zasady prowadzenia, rejestracja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku pytań i szczegółowych informacji udzielają  Krzysztof Gliszczyński i Piotr Tyburski 
kontakt 94 348 87 77. 

 

 

Zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Miasta Koszalin. 


