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1. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr  kultury i 
dziedzictwa narodowego w 2018 r.  
 
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA ogłasza otwarty konkurs 
ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 
poz. 650) na wspieranie wykonania w 2018 r. zadań 
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie - 
Organizacja i oprawa artystyczna świąt państwowych i 
rocznic historycznych (ze szczególnym uwzględnieniem 
Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada). 

 
Rodzaj zadania – nazwa konkursu. 
Organizacja i oprawa artystyczna świąt państwowych i 
rocznic historycznych (ze szczególnym 
uwzględnieniem Narodowego Święta Niepodległości 11 
listopada). 
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
wsparcie realizacji zadań: 
Wysokość środków publicznych na realizację zadań w 
ramach niniejszego konkursu wynosi 60.000,00 zł. 
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
 
Termin składania ofert 

1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy 
złożyć w wersji elektronicznej poprzez 
elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC” 
udostępniony na stronie witkac.pl do dnia 30 
maja 2018 r., do godz. 15:00. 

2. Wniosek składany jest wyłącznie w wersji 
elektronicznej za pomocą Generatora „WITKAC”. 

Wydrukowi z pliku PDF podlega jedynie część 
wniosku „Oświadczenia”. Wydruk należy podpisać 
przez osoby upoważnione do reprezentowania 
oferenta i przesłać lub dostarczyć do dnia 30 maja 
2018 r., do godz. 15:00 (decyduje data 
dostarczenia do Wydziału Kultury Urzędu 
Miejskiego w Słupsku, przy ul. Starzyńskiego 8). 

3. Oferty, które wpłyną do Wydziału Kultury po 
wyznaczonym terminie, pozostaną bez 
rozpatrzenia. 

 
Szczegółowe informacje na stronie:  
http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2916.html  
 

2.  RODO – kiedy i jaka zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych? 

 
Do przetwarzania danych osobowe konieczna jest tak 
zwana przesłanka legalizacyjna, to znaczy konkretna 
podstawa do tego, aby móc dane przetwarzać. W RODO 
jest sześć takich przesłanek. Zobacz z czym związane jest 
stosowanie jednej z nich – ZGODY na przetwarzanie 
danych osobowych. 
 
Kiedy zbieramy ZGODY na przetwarzanie danych 

osobowych? 

Organizacja pozarządowa, która chce przetwarzać dane 
osobowe (np. dane swoich darczyńców, wolontariuszy, 
pracowników) musi mieć tzw. przesłankę legalizacyjną – 
czyli spełniać określone warunki. RODO wskazuje 6 
przesłanek – warunków. Wymienia je artykuł 6 RODO. 
 
Pierwszą przesłanką legalizacyjną wymienioną we 
wskazanym artykule jest ZGODA. RODO poświęca zgodzie 

http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2916.html
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sporo miejsca. Czy jest to więc pierwsza przesłanka, o 
której powinny myśleć organizacje pozarządowe 
przetwarzające dane osobowe? Czy możemy stosować 
zgody - a więc też w odpowiedni sposób je zbierać - w 
każdej sytuacji? Zdecydowanie lepiej będzie jeśli 
organizacja pozarządowa zastosuje zgodę wtedy, kiedy 
stwierdzi, że do jej sytuacji nie pasuje żadna inna 
przesłanka legalizacyjna. 
 
Więcej informacji na stronie: 
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2172906.html 

 

3. Bieg na 6 łap – 27 maja 2018 r. 

 

W niedzielę, 27 maja, wolontariusze i pracownicy 
Schroniska dla Zwierząt w Słupsku, prowadzonego przez 
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział w 
Słupsku, zapraszają na rodzinną imprezę rekreacyjną 
Bieg na 6 łap! Dochód będzie przeznaczony na zwierzęta 
ze schroniska.  
 
Impreza jest dla wszystkich, nie tylko właścicieli 
czworonogów, ale również dla osób chcących wesprzeć 
działania słupskiego schroniska dla zwierząt. Do wyboru są 
dwie trasy; spacerowa (ok. 4 km) i biegowa (ok. 6 km). Nie 
ważne jest tempo, ale samo uczestnictwo. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają do wspólnej zabawy. 
 
TRASA SPACEROWA  SCHRONISKO – ul. Braci Staniuków 
10 -RONDO  SCHRONISKO – 4 km. 
TRASA BIEGOWA: TRASA SPACEROWA, ul Braci 
Staniuków, BIEG w kierunku STRZELINA (droga 
zadrzewiona) – ok 1 km w jedną stronę – NAWRÓT ok 1 
km -META – Braci Staniuków 10 – powrót TRASA 
SPACEROWA -do SCHRNISKA 
 
Akcja, w której miłośnicy aktywności fizycznej BIEGAJĄ Z 
PSIAKAMI ZE SCHRONISKA prowadzona jest w 37 
schroniskach w Polsce. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
facebook.com/slupsk.psy.bieg 
 

4. Organizacjo! Teraz możesz łatwo zbierać darowizny 

on-line! 

  
Startujesz z nowym projektem i Twoja organizacja 
potrzebuje pieniędzy? Przepadła dotacja z ministerstwa? 
Chcesz pozyskiwać w internecie Darczyńców dla swojej 
organizacji? Skorzystaj z wplacam.ngo.pl! 
 
 

Jak działa wplacam.ngo.pl? 

1. Zarejestruj się we wplacam.ngo.pl. 
2. Dodaj profil swojej organizacji. 
3. Aktywuj system płatności PayU. 
4. PayU uruchamia system płatności on-line (za 

pośrednictwem wplacam.ngo.pl). 
5. Utwórz kampanię. Wstaw kod kampanii na stronę 

www Twojej organizacji. 
 

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2160068.html  
 

5. Granty instytucjonalne Fundacji Batorego 
 

Fundacja im. Stefana Batorego ogłosiła kolejną edycję 
konkursu na granty instytucjonalne. W okresie 16 sierpnia 
- 16 września będzie można składać wnioski wstępne, na 
podstawie których podjęta zostanie decyzja o zaproszeniu 
bądź nie do złożenia wniosku pełnego. O dotacje mogą 
ubiegać się organizacje pozarządowe działające w 
obszarze praw człowieka, równości obywateli 
przeciwdziałania dyskryminacji, kontroli funkcjonowania 
instytucji publicznych (watch dogi). Preferowane będą 
wnioski organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem 
dyskryminacji ze względu na:  płeć, religię, wyznanie lub 
światopogląd, rasę, narodowość lub pochodzenie 
etniczne, orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz 
organizacji zajmujących się obywatelską kontrolą 
funkcjonowania instytucji publicznych szczególnie 
istotnych dla demokratycznego państwa prawa. 
 
Granty instytucjonalne Fundacji Batorego są wyjątkowo 
atrakcyjne, nie tylko ze względu na samą procedurę 
aplikowania, ale także na ostateczne przeznaczenie 
otrzymanych środków. Organizacje aplikujące nie muszą 
realizować z dotacji żadnego projektu, mogą ją po prostu 
przeznaczyć na wzmocnienie tych obszarów swojego 
funkcjonowania, które utrudniają im skuteczne działanie. 
Granty w wysokości 20 tysięcy - 100 tysięcy będzie można 
wydawać w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2019 roku. 
Bardzo zachęcam do aplikowania w tej wyjątkowo 
przyjaznej procedurze.  
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokrac
ja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1 
 

6.  Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej 
 

Do 100 tys. zł i do 500 tys. złotych – na taką pożyczkę 

mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej w ramach  

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2172906.html
http://facebook.com/slupsk.psy.bieg
http://wplacam.ngo.pl/
http://wplacam.ngo.pl/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2160068.html
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1
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projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz 

ekonomii społecznej”. Projekt – na zlecenie Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – realizuje Bank 

Gospodarstwa Krajowego. 

 
O pożyczkę w ramach projektu mogą ubiegać się: 

 przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie 
socjalne, 

 podmioty reintegracyjne, których organem 
prowadzącym nie może być jednostka samorządu 
terytorialnego (CIS i KIS, ZAZ i WTZ), 

 organizacje pozarządowe lub prowadzące 
działalność użytku publicznego instytucje 
działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
gwarancjach wolności sumienie i wyznania, 

 podmioty sfery gospodarczej, które realizują cel 
społeczny: 

 organizacje pozarządowe prowadzące 
gospodarczą, z której zyski wspierają 
realizację celów statutowych, 

 spółdzielnie pracy, inwalidów i 
niewidomych, 

 spółki non-profit, o ile udział sektora 
publicznego w spółce wynosi nie więcej 
niż 50%. 

Pożyczki mogą być przeznaczone wyłącznie na inwestycje 
wpływające na rozwój przedsiębiorstwa społecznego 
poprzez działania podejmowane w celu wypracowania lub 
zwiększenia zysku lub nadwyżki bilansowej 
przedstawionymi we wniosku. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2141565.html  
 
7.  Konferencja „kierunki wspierania aktywności 

społecznej młodzieży w powiecie lęborskim” 

 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na konferencję 
pt.: 
„ Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży 
w powiecie lęborskim„  
organizowaną w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w subregionie słupskim. W trakcie spotkania 
przedstawimy wybrane działania zainicjowane przez 
samorząd i organizacje pozarządowe zmierzające do 
zwiększenia społecznej aktywności młodych mieszkańców 
powiatu lęborskiego.  
 

Konferencja dedykowana będzie przedstawicie-
lom/kom osób pracujących z młodzieżą i na rzecz 
młodzieży w organizacjach pozarządowych, jednostkach 
samorządu terytorialnego i jednostkach im podległych, 
nauczycielom i oczywiście samej młodzieży zwłaszcza 
przedstawicielom/kom samorządów uczniowskich, mło-
dzieżowych rad i grup nieformalnych. 
 
 Spotkanie obędzie się 14 czerwca (czwartek) 2018r. 
w Stacji Kultury Lębork mieszczącej się w budynku Dworca 
PKP przy ul. Dworcowej 8a w Lęborku. 
 
Początek spotkania o godzinie 10.00 
 
ZAPRASZAMY! 

 
Szczegółowe informacje na stronie:  

http://owes-cio.pl/konferencja-kierunki-wspierania-

aktywnosci-spolecznej-mlodziezy-w-powiecie-

leborskim/ 
 

8.  Ogłoszenie konkursowe – profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów uzależnień oraz 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA ogłasza otwarty konkurs 
ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z 
późn. zm.), na wspieranie wykonania w 2018 r. zadań 
publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
Rodzaj zadań i ich opis: 
Otwarty konkurs ofert na wspieranie: 

1. prowadzenia grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci 
Alkoholików, 

2. działań opiekuńczo – wychowawczych i 
socjoterapeutycznych oraz dożywiania w 
placówkach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży 
z grup ryzyka w świetlicach środowiskowych i 
socjoterapeutycznych, 

3. działań profilaktyczno - edukacyjnych związanych 
z promowaniem zdrowego stylu życia, wolnego od 
alkoholu i narkotyków, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

4. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, 

5. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, 
szczególnie narażonych na działanie czynników  
 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2141565.html
http://owes-cio.pl/konferencja-kierunki-wspierania-aktywnosci-spolecznej-mlodziezy-w-powiecie-leborskim/
http://owes-cio.pl/konferencja-kierunki-wspierania-aktywnosci-spolecznej-mlodziezy-w-powiecie-leborskim/
http://owes-cio.pl/konferencja-kierunki-wspierania-aktywnosci-spolecznej-mlodziezy-w-powiecie-leborskim/


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

ryzyka, 
6. przeprowadzenia remontów, doposażenia oraz 

zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby 
stowarzyszeń podejmujących działania z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. 

 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadań: 
Wysokość środków publicznych na realizację zadań w 
2018 roku wynosi 200.000,00 zł, zgodnie z następującym 
podziałem: 

1. prowadzenie grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci 
Alkoholików – 8.500,00 zł, 

2. działania opiekuńczo – wychowawcze i 
socjoterapeutyczne oraz dożywianie w 
placówkach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży 
z grup ryzyka w świetlicach środowiskowych i 
socjoterapeutycznych – 16.500,00 zł, 

 
3. działania profilaktyczno - edukacyjne związane z 

promowaniem zdrowego stylu życia, wolnego od 
alkoholu i narkotyków, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych - 60.000,00 zł; 

4. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie – 20.000,00 zł; 

5. wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, 
szczególnie narażonych na działanie czynników 
ryzyka – 60.000,00 zł, 

6. przeprowadzenie remontów, doposażenie oraz 
zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby 
stowarzyszeń podejmujących działania z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie – 35.000,00 zł. 

 
Termin składania ofert: 

1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy 
złożyć w wersji elektronicznej do 30 maja 2018 
roku do godziny 15.30 za pomocą programu 
„WITKAC” udostępnionego na stronie witkac.pl. 

2. Wniosek składany jest wyłącznie w wersji 
elektronicznej za pomocą programu WITKAC. 
Wydrukowi z pliku PDF podlega jedynie część 
wniosku „Potwierdzenie w PDF”. Wydruk należy 
podpisać przez osoby upoważnione do 
reprezentowania oferenta i przesłać pocztą 
(obowiązuje data wpływu do Urzędu) lub złożyć 
osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej 
nazwą i adresem oferenta z adnotacją „Konkurs 
ofert 2018” do Pełnomocniczki Prezydenta Miasta  

Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Słupsku przy ul. 
Starzyńskiego 6 (w budynku Szkoły Podstawowej 
Nr 6), w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 
2018 roku do godziny 15.30. 

3. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym 
terminie, pozostaną bez rozpatrzenia. 

 
Szczegółowe informacje na stronie:  
http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2915.html  
 

9.  Co trzeba wiedzieć o podatku od darowizn 

 
Organizacja nie płaci podatku od darowizn, podatkiem 
tym obciążone są wyłącznie osoby fizyczne. Warto jednak 
znać zasady opodatkowania darowizn, jeśli organizacja 
planuje przekazywać osobom fizycznym pieniądze lub 
dary rzeczowe o wartości przekraczającej 4902 zł w ciągu 
5 lat - tyle bowiem wynosi kwota zwolniona z podatku w 
przypadku darowizn otrzymanych od osoby obcej. Osoba 
korzystająca ze wsparcia organizacji pozarządowej może 
więc otrzymać od niej 4902 zł w ciągu 5 lat i od tej kwoty 
nie zapłaci podatku od darowizny. Jeśli wsparcie 
przekroczy tę kwotę, podatek od darowizny będzie 
obliczony według poniższych zasad: 
 
od 4 902 zł do 10 278 zł - 12% od nadwyżki  ponad 4 902 zł 
 
od 10 278 zł do 20 556 zł - 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki 
ponad 10 278 zł 
 
powyżej 20 556 zł - 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 
20 556 zł 
 
Nie zawsze jednak tak będzie. Czasami organizacja 
przekazuje osobie fizycznej darowiznę będącą efektem 
wielu mniejszych darowizn od różnych osób - w takim 
przypadku do ustalenia zobowiązania podatkowego bierze 
się pod uwagę kwoty poszczególnych darowizn od każdej 
z osób,  a nie łączną kwotę jaką obdarowany otrzymał od 
organizacji będącej de facto tylko pośrednikiem.    Takie 
stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów  w odpowiedzi 
na interpelację poselską nr 25148. 
 
„Jeżeli świadczona pomoc ma charakter darowizny, 
obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn 
powstaje wyłącznie w tych przypadkach, gdy wartość 
przysporzeń nabytych od jednego darczyńcy przez 
obdarowanego niespokrewnionego przekroczy w okresie  
5 lat kwotę wolną od podatku w wysokości 4902 zł. W 
przypadku gdy otrzymana pomoc stanowi efekt kilku 
darowizn, dla wyłączenia tej pomocy z opodatkowania  

http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2915.html
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konieczne jest, aby wartość każdej z nich mieściła się w 
kwocie wolnej. W wielu więc przypadkach, ze względu na 
˝zbiorowy˝ charakter pomocy udzielanej osobom 
niepełnosprawnym, a tym samym możliwość sumowania 
darowizn wolnych od podatku, nie powstanie obowiązek 
zapłaty podatku od spadków i darowizn.” 
Interpretacja ta będzie miała jednak zastosowanie tylko 
do przypadków, kiedy można wykazać ponad wszelką 
wątpliwość wartość darowizn przekazanych przez 
poszczególne osoby. Będzie więc miała zastosowanie do 
darowizn przekazywanych na konto organizacji, ale już nie 
do pieniędzy zebranych do puszki w ramach zbiórki 
publicznej. 
 

10. Dzień wyjątkowej Mamy – 26 maja 2018 r. 

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych DAJMY IM 
RADOŚĆ oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych WIATRACZEK zapraszają wszystkie 
mamy opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi na 
DZIEŃ WYJĄTKOWEJ MAMY 26 maja 2018 (sobota) godz. 
14:00 - 18:00 Słupskie Centrum Organizacji 
Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. 
Niedziałkowskiego 6 w Słupsku. 
 
Wyjątkowy prowadzący MIROSŁAW MIRYNOWSKI 
 
Zapewniamy moc atrakcji, wspaniałą atmosferę, 
wspólną zabawę w wyjątkowym gronie! 
 
W programie: 
Wykład mgr Maroli Rynkiewicz "Ja kobieta” 
Koncert Zespołu "DIVA" 
Makijaże 
Fryzury  
Analizy Dietetyczne Ciała 
Konkursy 
Loteria fantowa 
Słodki Poczęstunek 
 

11.  Klauzule społeczne a Europejski Fundusz Społeczny 

 
Jak spełnić obowiązek uwzględniania aspektów 
społecznych w projektach finansowanych przez EFS? 
Wielu realizatorów projektów biedzi się z tym 
problemem, a niewiedza i brak jednoznacznych 
interpretacji rodzi dezorientację, niepewność i 
kombinacje, które nie mają nic wspólnego z 
promowaniem idei ekonomii społecznej.  
 

A potrafią nawet do niej skutecznie zniechęcać. 
Tymczasem rozwiązania nasuwają się same. 
 

Klauzule społeczne pojawiły się w Prawie o zamówieniach 
publicznych w 2009 roku. Są to rozwiązania pozwalające 
uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu 
wspomnianych zamówień np. poprzez obowiązek  
zatrudniania przy realizacji zamówień osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym czy też zastrzeżenie realizacji 
zamówienia do podmiotów zatrudniających takie osoby i 
integrujących je społecznie i zawodowo. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/217169
2.html  
 

12.  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. 

 

13. 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), 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/2171692.html
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/2171692.html
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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 
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.) 
 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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.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
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http://www.pomorskie.ngo.pl/
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