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Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie Integracja i Rozwój realizuje cele w zakresie działalności na-
ukowo-technicznej, edukacji i oświaty, na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, wspierania inicjatyw
społecznych, działalności kulturalnej, fizycznej i sportu, ochrony wartości dziedzictwa kulturowego
społeczności lokalnych, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji
zdrowotnej i społecznej inwalidów, w szczególności poprzez:

Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

· Wspieranie inicjatyw służących poszerzaniu płaszczyzn dialogu społecznego i komunikowania
się społeczności lokalnej z innymi podmiotami w kraju i za granicą. 

· Działalność naukową i oświatową na rzecz wspierania procesów integracyjnych z Unią Europejską
i rozwijanie współdziałania z innymi krajami Europy środkowej i wschodniej.

· Podejmowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju społecznego oraz gospodarczego
regionów i środowisk lokalnych. 

· Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć w obszarze rynku pracy, w tym: przeciwdziałanie
bezrobociu, wspieranie poszukujących pracy oraz tworzenie nowych miejsc pracy, działania na
rzecz współpracy pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami. 

· Inicjowanie, promowanie oraz realizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości. 

· Stworzenie systemu wspierania finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

· Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno
interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kultu-
rowego oraz przyrodniczego wsi. 

· Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich na zasadach stosowanych w programach Unii Europejskiej. 

· Wszelkie działanie na rzecz ochrony środowiska. 

· Pomoc społeczną i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz środowisk marginalizowanych
i zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego. 

· Działalność naukową i integrowanie osób związanych z problematyką stowarzyszenia, mających
na tym polu osobisty dorobek. 

· Tworzenie platformy i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz wymiany doświadczeń i współ-
działania pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów społeczno-go-
spodarczych i oświatowych.

· Współdziałanie w tworzeniu paraeuropejskiego forum dialogu pomiędzy obywatelami a instytucjami
Unii Europejskiej.

W 2003 r. kadra SIR nawiązała współpracę z Fundacją Fundusz Współpracy w Warszawie, która za-
owocowała powołaniem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) w Warszawie, którego SIR
jest członkiem założycielem. Przynależność do FAOW wpłynęła na nawiązanie szerszych kontaktów
w Europie. 

Od stycznia 2008 roku, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój jest członkiem-założycielem Klastra
targowo-konferencyjno-usługowego „Grono Targowe Kielce”.     

Podstawowym celem działania klastra jest współpraca i wzrost konkurencyjności
podmiotów świadczących usługi okołotargowe, wzmacnianie powiązań po-
między lokalnymi firmami, reprezentowanie interesów gospodarczych zrze-
szonych firm oraz rozwój całego regionu. Klaster tworzy 70 instytucji, firm,
stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność gospodarczą na terenie
województwa świętokrzyskiego. Klaster działa na rzecz ich współpracy
i integracji, chroniąc interesy gospodarcze. Realizując podstawowe cele, dąży do
podniesienia standardów usług oferowanych przez jego członków.

Od początku swego istnienia podstawowym wsparciem działalności Stowarzyszenia – wpisującym
się w jego cele – są projekty realizowane ze środków UE. 



Aktualnie w 2012 r. realizowane są projekty:

„ROEFS Kielce – Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego”, prowadzony od
2007 r. W ramach projektu, prowadzone jest bezpłatne i kompleksowe wsparcie szkoleniowe, do-
radcze, animacyjne i informacyjne dla wszystkich instytucji zainteresowanych realizacją projektów
współfinansowanych z EFS.
www.kielce.roefs.pl/

„KIES – Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej”, prowadzony od lipca 2011 r. do czerwca 2014 r.
Jego celem jest pomoc osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom, przy zakładaniu działalności
w sektorze Ekonomii Społecznej poprzez cykl szkoleń doradztwa oraz wsparcie techniczne, lokalowe
i organizacyjne, aby sprawnie rozwijać swoją organizację, likwidować lub ograniczać bariery hamu-
jące ich aktywność, efektywność i skuteczność działań.
www.inkubator.sir.com.pl

„Spółdzielnie socjalne narzędziem integracji zawodowej i społecznej”, realizowany w okresie
sierpień 2012 r. – grudzień 2014 r. W ramach projektu utworzone zostanie 3 nowe spółdzielnie so-
cjalne. Towarzyszyć temu będą: wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów zainteresowanych
utworzeniem spółdzielni socjalnej, udzielenie dotacji (do 20 tys. zł na pracownika spółdzielni) na
utworzenie miejsca pracy dla nowych pracowników spółdzielni socjalnej oraz finansowe i doradcze
wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy po założeniu spółdzielni.
www.spoldzielnie.sir.com.pl

„Akademia Sukcesu”, realizowany od września 2011 r. do lipca 2013 r. i skierowany jest do uczniów
klas IV-VI czterech szkół podstawowych w gminie Pińczów, tj. SP w Gackach, SP w Kozubowie, SP w Mło-
dzawach, SP w Brześciu. Uczniowie uczestniczący w projekcie uzyskają dostęp do zajęć poszerzających
wiedzę z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka i przyroda. Dodatkowym atutem są za-
jęcia, w ramach których będą odbywały się treningi pamięci, efektywnej nauki i technik radzenia
sobie ze stresem.

„Potencjał – zawód – praca”, realizowany do końca czerwca 2014 r. w partnerstwie z policealną Szkołą Me-
dyczną im. H. Chrzanowskiej w Kielcach, a jego uczestnikami są jej słuchacze. Projekt obejmuje: dodatkowe
zajęcia rozwijająco – wyrównawcze, ajęcia specjalistyczne, zajęcia przygotowujące do egzaminów
zawodowych, wyjazdy edukacyjno – zawodowe do firm z branży medycznej i kosmetycznej, trzy-
miesięczne staże zawodowe w przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z uzyskanych przez
słuchaczy PSM zawodem, doradztwo psychoedukacyjne i zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka
Kariery.

„Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie”, skierowany do nauczycieli i uczniów 4 Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych uczęszczających do Gimnazjów Specjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Projekt
ma na celu opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i włączenie do polityki innowacyj-
nego modelu rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy wychowanków Młodzie-
żowych Ośrodków Wychowawczych w wyniku współpracy podmiotów działających w obszarze
zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej. Realizowany w partnerstwie z: Stowarzyszeniem „PRO-
REW”, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Izbą Gospodarczą „Grono Targowe
Kielce”.

„Nowy zawód szansą na pracę – program przekwalifikowania dla osób odchodzących z rolnictwa –
II edycja”, skierowany jest do rolników i ich domowników, zamieszkujących tereny wiejskie, miej-
sko-wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców, deklarujących chęć podjęcia zatrudnienia poza sekto-
rem rolniczym. 
www.nowyzawod.sir.com.pl



Świętokrzyskie Centra Rozwoju 
Sektora Pozarządowego

Założenia projektu

· Regionalny charakter świadczonej pomocy.

· Kompleksowe wsparcie merytoryczne szkoleniowo-doradcze.

· Pomoc prawna dla osób zainteresowanych utworzeniem organizacji pozarządowej.

· Utworzenie rregionalnych inkubatorów organizacji pozarzadowych oraz punktów informacyjnych
w biurach terenowych.

· Działania animacyjne, budujące porozumienia regionalne na rzecz rozwoju sektora pozarządo-
wego.

· Adaptacja „dobrych praktyk” wypracowanych w innych regionach.

Uczestnicy projektu
Projekt jest skierowany do:

· NGO (non-govermental organization) mających siedzibę na terenie następujących powiatów
województwa świętokrzyskiego: jędrzejowski, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki,
włoszczowski i m. Kielce oraz osób je reprezentujących, zamieszkałych na terenie w/w powiatów.

· Osób fizycznych zamieszkałych na terenie następujących powiatów województwa świętokrzyskiego:
jędrzejowski, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski i m. Kielce, nie
będących przedstawicielami NGO. Osoby te muszą być zainteresowane założeniem działalności
w sektorze NGO.



Rodzaje wsparcia 
Wybrani uczestnicy projektu uzyskają możliwość
darmowego użytkowania lokalu, zlokalizowa-
nego w inkubatorach NGO w Bielinach, Ję-
drzejowie, Końskich lub we Włoszczowie. 

Lokale zaopatrzone są w komputery, z których
mogą korzystać uczestnicy projektu, reprezentujący
NGO objęci wsparciem w ramach projektu.

Ponadto dla uczestników projektu zapewniona
jest możliwość korzystania nieodpłatnie z dostępu
do Internetu, telefonu, faksu i kseokopiarki.

Istnieje też możliwość przechowywania doku-
mentów, prowadzenia korespondencji oraz ko-
rzystania z adresu w/w biur jako adresu kontak-
towego NGO do dnia 31 stycznia 2015 roku.

Osoby reprezentujące NGO’s będą mogły
uczestniczyć w szkoleniach 1-dniowych lub 2-
dniowych, seminariach tematycznych oraz będą
mogli korzystać z doradztwa.

Szkolenia prowadzone będą w różnych miej-
scach – w zależności od zapotrzebowania za-
interesowanych – w dni robocze lub weekendy.
Liczba szkoleń z każdego tematu będzie uza-
leżniona od oczekiwań uczestników. Zajęcia
będą prowadzone w grupach 10-20 osób
(średnio 15). Zorganizowanych będzie 80 szko-
leń 1-dniowych i 80 szkoleń 2-dniowych.

Spotkania doradcze będą prowadzone nie
tylko w miejscu realizacji projektu ale też w do-
godnych dla uczestników miejscach i czasie.
Doradztwo będzie prowadzone zarówno w for-
mie indywidualnej i grupowej. Zorganizowanych
będzie 1344 godzin doradztwa.

Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa obejmuje:

· planowanie strategiczne, 

· prowadzenie NGO,

· księgowość,

· zagadnienia prawne,

· pozyskiwanie środków,

· zarządzanie,

· współpraca regionalna,

· monitoring,

· ewaluacja,

· marketing,

· promocja,

· pozyskiwanie nowych członków i ich akty-
wizacja.

Seminaria tematyczne będą miały formę
konferencyjno-warsztatową i będą poświęcone
zagadnieniom ważnym z punktu widzenia
działalności pożytku publicznego. W każdym
seminarium weźmie udział średnio 30 osób.
Zorganizowanych zostanie 10 seminariów te-
matycznych.

Korzyści udziału w projekcie osób zamie-
rzających rozpocząć działalność w sektorze
NGO

Dla osób prywatnych zainteresowanych dzia-
łaniem w sektorze NGO prowadzone będzie
doradztwo z zagadnień prawnych związanych
z rejestracją i inkubowaniem NGO. Zorganizo-
wanych będzie 150 godzin doradztwa, z któ-
rego skorzysta minimum 50 osób. Konsultacje
te będą prowadzone przez wysoko wykwalifi-
kowaną kadrę doradczą, która z pewnością
ułatwi Państwu rejestrację organizacji jak i jej
efektywne prowadzenie.

Korzyści udziału w projekcie osób już dzia-
łających w sektorze NGO
1. Szkolenia i doradztwo w bardzo istotnej

tematyce związanej z działalnością NGO’s
obejmujące zagadnienia: planowanie stra-
tegiczne, prowadzenie NGO, księgowość,
zagadnienia prawne, pozyskiwanie środków,
zarządzanie, współpraca regionalna, mo-
nitoring, ewaluacja, marketing, promocja,
pozyskiwanie nowych członków i ich akty-
wizacja.

2. Seminaria tematyczne, będą miały formę
konferencyjno-warsztatową i będą poświę-
cone zagadnieniom ważnym z punktu wi-
dzenia działalności pożytku publicznego. 

3. Możliwość użytkowania darmowego lokalu
zlokalizowanego w: Bielinach, Jędrzejowie,
Końskich lub we Włoszczowie.

4. Możliwość skorzystania z darmowego do-
stępu do komputerów, Internetu, telefonu,
faksu i kserokopiarki.

5. Możliwość przechowywania dokumentów,
prowadzenia korespondencji oraz korzystania
z adresów w/w biur do prowadzenia kore-
spondencji.



Dokonanie analiz statystycznych i udzielenie
odpowiedzi na pytanie o stan liczbowy orga-
nizacji pozarządowych działających w woje-
wództwie świętokrzyskim, staje się nie lada
problemem. O ile w bazie REGON można zna-
leźć ogólną liczbę zarejestrowanych podmiotów,
tak znacznie gorzej jest ustalić liczbę faktycznie
aktywnych podmiotów, gdyż znaczna ich liczba
w ogóle nie podejmuje działalności po ich za-
rejestrowaniu, a te które przestały działać nie
wyrejestrowują się. 

W oficjalnych statystykach ukryta jest trudna
do oszacowania liczba „martwych dusz” – or-
ganizacji, które w rzeczywistości już nie istnieją
lub nie prowadzą żadnych działań, jednak ofi-
cjalnie nie zostały zlikwidowane. Szacunki w
tej sprawie są bardzo rozbieżne. Wg ocen
GUS przy okazji badań statystycznych, szacuje
się, że ich liczba wśród wszystkich organizacji
pozarządowych nie przekracza 25% ogółu za-
rejestrowanych podmiotów. Z kolei w innych
ekspertyzach dowiadujemy się, że liczba fak-
tycznie aktywnych organizacji nie przekracza
30% zarejestrowanych. 

Wg statystyki z września 2012 r. w skali kraju
zarejestrowanych jest ponad 152 tys. organizacji
pozarządowych z tego 87 tys. stowarzyszeń
i 12 tys. fundacji.

Funkcjonują one w następujących obszarach
działalności:

· sport, turystyka, rekreacja – 36%,

· edukacja i wychowanie – 15%,

· kultura i sztuka – 14%,

· usługi socjalne, pomoc społeczna – 7%,

· ochrona zdrowia – 7%,

· rozwój lokalny – 5%,

· pozostałe rodzaje działalności – 16%.

Organizacje te działają w większośći przy-
padków na skalę lokalną, co najwyżej regio-
nalną, wbrew wyobrażeniom kreowanym w me-
diach. I tak:

· na skalę najbliższego sąsiedztwa działa 7%
organizacji,

· na skalę gminy/powiatu działa 35% orga-
nizacji,

· na skalę województwa/regionu działa 21%
organizacji,

· na skalę kraju działa 29% organizacji,

· na skalę międzynarodową działa 9% orga-
nizacji.

Statystycznie najwięcej organizacji i najbardziej
aktywnie działających jest w województwach:
mazowieckim, dolnośląskim i warmińsko-mazur-
skim. Najmniej w województwach: świętokrzyskim
(!!!), opolskim i łódzkim [wg raportu a badań
prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor
w 2010 r.]. Dla porównania, w przeliczeniu na
1000 mieszkańców w województwie mazowiec-
kim funkcjonuje 2,3155 stowarzyszeń i fundacji,
w województwie świętokrzyskim – 1,3388.

Analizując bazę NGO z września 2012 r. do-
wiadujemy się, że w województwie święto-
krzyskim zarejestrowanych jest ogółem 3684
organizacje pozarządowe z tego:

· stowarzyszenia – 1319 (35,8%),

· fundacje – 228 (6,2%),

· Ochotnicze Straże Pożarne – 879 (23,9%),

· kluby – 563 (15,3%), 
w tym sportowe – 396 (10,7%),

· towarzystwa – 247 (6,7%),

· związki – 125 (3,4%),

· inne – 490 (13,3%).

Biorąc pod uwagę organizacje mające status
organizacji pożytku publicznego – zarejestro-
wanych w bazie MPiPS – na 7026 organizacji
OPP w kraju, w województwie świętokrzyskim
mamy ich 135, co stanowi 1,9%.

W ostatnich latach w znacznie większym
stopniu niż poprzednio, podejmowane są różne
inicjatywy na rzecz umacniania roli trzeciego
sektora w województwie świętokrzyskim. Naj-
większy udział w tym zakresie mają poniżej
zaprezentowane podmioty.

NGO w województwie świętokrzyskim



Aktualności z projektu

KONFERENCJA INAUGURACYJNA
27 września 2012 roku w Hotelu Kongresowym w Kielcach

odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzy-
szenie Integracja i Rozwój. Konferencja była inauguracją
projektu „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Po-
zarządowego”.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele instytucji, władz
oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa
świętokrzyskiego, jak również osoby fizyczne, zaintere-
sowane założeniem organizacji pozarządowej. Uczest-

niczyło w niej 50 osób.
Celem konferencji było przedstawienie projektu „Święto-

krzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego”. Otwarcia
konferencji dokonała Prezes SIR Pani Kamila Jacewicz-Marciniak.

Podczas konferencji Pan Dariusz Kurcman – autor projektu przedstawił
genezę projektu,  przybliżając sytuację NGO w województwie
świętokrzyskim, potrzeby i bariery jakie napotykają orga-
nizacje.   Pan Dariusz przedstawił również założenia
projektu.

Cele projektu, do kogo skierowane są działania
oraz zakres wsparcia, jaki oferuje projekt przed-
stawiła Pani Kamila Jacewicz – Prezes SIR.  

Następnie Pan Jerzy Kosanowski przedstawił Rolę
organizacji pozarządowych w kreowaniu i realizacji
zadań publicznych we współpracy z administracją
publiczną.

RELACJE ZE SZKOLEŃ
Następstwem konferencji i otwarcia inkubatorów NGO oraz punktów

informacyjnych w miejscowościach Bieliny, Jędrzejów, Końskie, Włosz-
czowa w październiku są liczne
szkolenia dla organizacji po-
zarządowych. Jest to dla
Stowarzyszenia Integracja

i Rozwój wyraźny sygnał,
że trzeci sektor wojewódz-

twa świętokrzyskiego chce się
profesjonalizować i projekt „Świę-

tokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego” jest
potrzebny. Największym powodzeniem w chwili obecnej
cieszą się tematy prawne, księgowość i pozyskiwanie środków
na prowadzenie działalności NGO. Zgłaszają się już organizacje
zainteresowane promocją i marketingiem oraz zarządzaniem NGO. A to dopiero początek realizacji
projektu. 



PAMIĘTAJ!!!
Zbliża się koniec roku, a co za tym idzie czas 
na podsumowania rocznej działalności Twojej organizacji.

Jakie są obowiązki sprawozdawcze
organizacji?

Czy każda organizacja musi co roku przygotować i złożyć sprawozdanie merytoryczne
ze swojej działalności?
Stowarzyszenia nie mają takiego obowiązku, ale często muszą przygotowywać takie sprawozdanie,
ponieważ np. wymaga tego sponsor, do którego organizacja składa wniosek o dotacje. Sprawozdania
z działalności może zażądać także np. starosta powiatu (jako właściwy dla stowarzyszenia organ
kontroli i nadzoru). Nie ma wzoru takiego sprawozdania, ale tworząc go można się wesprzeć
wzorami, dotyczącymi sprawozdań z działalności fundacji.

Doskonałym miejscem do umieszczenia informacji o merytorycznej działalności organizacji jest
informacja dodatkowa sprawozdania finansowego. Mamy obowiązek umieścić tam informacje
finansowe wymagane prawem m.in. o osiągniętych przychodach i kosztach prowadzonych działań.
To dobre miejsce, by wraz z wyszczególnieniem kosztów, szerzej opisać podejmowane działania
statutowe związane z tymi kosztami.

Fundacje mają obowiązek składać sprawozdanie z działalności co rok. Muszą je złożyć do swojego
organu kontroli, czyli ministra wskazanego w statucie fundacji. Jak ma wyglądać i co zawierać spra-
wozdanie określa Ustawa o fundacjach oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Nie określono w jakim terminie należy złożyć sprawozdanie, można więc przyjąć, że do końca roku
kalendarzowego (np. sprawozdanie za rok 2008 fundacja składa do końca roku 2009), ale wiele
ministerstw upomina organizacje, aby składały sprawozdania do końca marca.

Czy każda organizacja musi przygotować i złożyć sprawozdanie finansowe ze swojej
działalności?
Stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek co roku składać do urzędu skarbowego zeznanie
podatkowe z wysokości osiągniętych w danym roku dochodów. Do końca 3. miesiąca nowego roku
obrotowego (zwykle jest to 31 marca) należy złożyć formularz CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O
i CIT-D. Do formularza CIT-8 obowiązkowo dołącza się (może być w terminie późniejszym po za-
twierdzeniu) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa).
Sprawozdanie należy sporządzić do końca 3. miesiąca w nowym roku obrotowym, zatwierdzić
(przez właściwy organ w organizacji np. zarząd, walne zebranie) w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia
nowego roku obrotowego i przekazać do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia
przez właściwy organ.

Uwaga! Sprawozdanie finansowe podpisuje cały zarząd.



Czy organizacja prowadząca działalność gospodarczą ma dodatkowe obowiązki spra-
wozdawcze?
Tak. Każda organizacja prowadząca działalność gospodarczą musi dodatkowo złożyć swoje
sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy je sporządzić i zatwierdzić
w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia nowego roku obrotowego (najczęściej do końca czerwca)
i przekazać do KRS-u w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia przez właściwy organ.

Jeżeli organizacja składa jedynie sprawozdanie finansowe, wniosek składa się z:

· formularza KRS-Z30,

· sprawozdania finansowego,

· uchwały o przyjęciu sprawozdania podpisanej przez właściwy organ,

· dowodu opłaty za Monitor Sądowy i Gospodarczy oraz dowodu opłaty za zgłoszenie zmiany do
rejestru, jeżeli to zgłoszenie podlega opłacie.

Uwaga! Od 1 stycznia 2007 r. organizacje prowadzące działalność gospodarczą mają
obowiązek zgłoszenia do KRS numeru NIP (formularz KRS-ZY). Można to zrobić przy okazji
(zgłoszenie to nie podlega opłacie).

Jakie obowiązki sprawozdawcze ma organizacja pożytku publicznego (OPP)?
OPP mają obowiązek w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego:

· przekazać sprawozdanie merytoryczne i finansowe (w wersji papierowej) do ministra właściwego
ds. zabezpieczenia społecznego

· sprawozdania należy wysłać na adres:

Departament Pożytku Publicznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem: „Sprawozdania OPP za rok .....”

· opublikować sprawozdanie merytoryczne i finansowe w internetowej bazie sprawozdań opp
prowadzonej przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego na stronie
https://bopp.pozytek.gov.pl/logowanie.do

Sprawozdanie zatwierdzone przez odpowiednie władze organizacji (np. walne zebranie,
radę fundacji) musi być przyjęte najpóźniej do końca szóstego miesiąca od dnia zakończenia
roku obrotowego. Jeżeli sprawozdanie zostało przyjęte wcześniej, należy je przesłać odpo-
wiednio wcześniej.

PRZYKŁAD: Rok obrotowy w organizacji kończy się 31 grudnia, sprawozdanie zostało przy-
jęte 30 czerwca, w związku z tym musi być opublikowane w bazie sprawozdań najpóźniej
w ciągu 15 dni, czyli do 15 lipca.
Jeżeli organizacja przyjęła jednak sprawozdanie 25 marca, to od tej daty biegnie termin
15 dni, więc sprawozdanie trzeba opublikować najpóźniej do 9 kwietnia.



Upublicznienie sprawozdań
Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie merytoryczne
i finansowe w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym
osobom, w tym także poprzez umieszczenie sprawozdań na swojej stronie internetowej.

Uwaga! Jeżeli organizacja prowadzi działalność gospodarczą i spełnia przy-
najmniej 2 z 3 poniższych warunków musi opublikować sprawozdanie finansowe
w „Monitorze Polskim B”:

· zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób,

· ma sumę aktywów bilansu o wartości co najmniej 2,5 mln euro,

· ma przychód netto o wartości co najmniej 5 mln euro.

Jesteś zainteresowany sektorem NGO?

Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie następujących powiatów województwa świętokrzyskiego: ję-
drzejowski, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski i m. Kielce, które są
zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej, mogą się zgłaszać do biur terenowych
projektu. Tam prawnicy pomogą przy formalnościach związanych z zakładaniem NGO. Zarówno
przy konstrukcji statutu, przeprowadzeniu spotkania założycielskiego oraz wypełnieniu formularzy
do KRS.

Zapraszamy do korzystania ze szkoleń 
oraz doradztwa realizowanego 

w ramach projektu

Terminy szkoleń na stronie projektu www.centra.ngo.sir.com.pl

Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji.

Szczegóły w Punktach Informacji w Bielinach, Jędrzejowie, Końskich i Włoszczowie

oraz biurze projektu:

ul. Śniadeckich 30/5

25-366 Kielce

tel.: 41 361 04 92

fax: 41 361 11 61

e-mail: centra.ngo@sir.com.pl

www.centra.ngo.sir.com.pl



O projekcie 
„Świętokrzyskie Centra Rozwoju 
Sektora Pozarządowego”

Projekt „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego” współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest od 1.08.2012 r.
do 31 stycznia 2015 roku.
W ramach projektu realizowane będą bezpłatne usługi wspierające organizacje pozarządowe oraz
dorosłych osób fizycznych, zainteresowanych działalnością sektora NGO’s (non-govermental orga-
nization).
Główne Biuro Projektu zlokalizowane jest w siedzibie SIR w Kielcach, przy ul. Śniadeckich 30/5.
Działalność Biura Projektu wspomagać będą terenowe punkty informacyjne zlokalizowane w:
Bielinach, Jędrzejowie, Końskich i Włoszczowie.

Punkt Informacyjny – Bieliny  

ul. Partyzantów 17 
26-004 Bieliny

(budynek Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach) 
tel. 41 242 47 17

Punkt Informacyjny – Włoszczowa

Plac Wolności 32 
29-100 Włoszczowa 

tel. 41 386 66 27

Punkt Informacyjny – Jędrzejów

ul. 11-go Listopada 42, 28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 80 28

Punkt Informacyjny – Końskie

ul. Spółdzielcza 16A, 26-200 Końskie 
(I piętro nad Rossmanem) 

tel. 41 372 41 05

Biuro projektu

ul. Śniadeckich 30/5
25-366 Kielce
tel.: 41 361 04 92
fax: 41 361 11 61
e-mail: centra.ngo@sir.com.pl
www.centra.ngo.sir.com.pl


