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Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora
Pozarządowego”, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój
potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, na podstawie umowy podpisanej z Instytucją
Pośredniczącą II stopnia – Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Stowarzyszeniem
Integracja i Rozwój w Kielcach.
Projekt jest skierowany do:

∙ NGO (non-govermental organization) mających siedzibę na terenie następujących powiatów wo-

jewództwa świętokrzyskiego: jędrzejowski, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki,
włoszczowski i m. Kielce oraz osób je reprezentujących, zamieszkałych na terenie w/w powiatów.

W ramach projektu mają Państwo możliwość:
1. Uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie obejmujące zagadnienia: planowanie strategiczne,
prowadzenie NGO, księgowość, zagadnienia prawne, pozyskiwanie środków, zarządzanie,
współpraca regionalna, monitoring, ewaluacja, marketing, promocja, pozyskiwanie
nowych członków i ich aktywizacja. Szkolenia są organizowane na terenie dogodnym dla
uczestników.
2. Uczestnictwa w seminariach tematycznych, które będą miały formę konferencyjno-warsztatową
i będą poświęcone zagadnieniom ważnym z punktu widzenia działalności pożytku publicznego.
3. Użytkowania darmowego lokalu zlokalizowanego w: Bielinach, Jędrzejowie, Końskich lub we
Włoszczowie.
4. Skorzystania z darmowego dostępu do komputerów, Internetu, telefonu, faksu i ksera.
5. Przechowywania dokumentów, prowadzenia korespondencji oraz korzystania z adresów w/w
biur do prowadzenia korespondencji.

∙ 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.

W aktualnym biuletynie znajdą Państwo następujące informacje:
1. Zbiórki publiczne po 18 lipca 2014 roku
2. Społecznicy – bo warto zrobić coś dla siebie i innych!
3. Praca i zatrudnienie w organizacjach NGO
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1. Zbiórki publiczne po 18 lipca 2014 roku

Cele, na które zbierają Polacy trudno zliczyć. Do tej pory, na każdy taki pomysł pozwolenie
musiał wydać urząd, bowiem zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1933 roku (Ustawa z dnia 15
marca 1933 roku o zbiórkach publicznych Dz.U. z 1933 roku, nr 22, poz. 162 z późn. zm.) organizator zbiórki formalnie występował o zgodę do właściwego urzędu, a następnie – według
dość skomplikowanej procedury – rozliczał się z wydanych środków. Od niedawna w Polsce zaczęły
jednak obowiązywać nowe przepisy. Po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji opracowało nową ustawę dot. zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 498),
która weszła w życie z dniem 18 lipca 2014 r. Zasadnicze zmiany jakie wprowadza dokument to:
nowa deﬁnicja zbiórki publicznej, uproszczenie procedur organizowania zbiórek publicznych,
łatwiejszy dostęp obywateli do informacji o prowadzonych zbiórkach publicznych oraz wprowadza
elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek. Zwiększa ona dostępność informacji o zbiórkach
dla wszystkich obywateli o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. W rozumieniu nowej ustawy
zbiórką publiczną jest zbieranie oﬁar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony,
zgodny z prawem cel, pozostający w sferze zadań publicznych. Cel zbiórki musi być zgodny
z prawem i statutem organizacji oraz musi reprezentować interes publiczny taki jak np. cel
zdrowotny, oświatowy czy kulturalno-społeczny.

Jak zgłosić zbiórkę publiczną

∙ Zbiórkę

publiczną zgłasza się na portalu
zbiórki.gov.pl

∙ Do

przeprowadzenia zbiórki wystarczy poprawnie wypełnione zgłoszenie.
– Odpowiednie wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza. W przypadku
niekompletnego wypełnienia wniosku, wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia
dokumentu. W konsekwencji, nie będzie
mógł rozpocząć zbiórki publicznej.
– Podpis dokumentu przez osobę do tego
uprawnioną. Ministerstwo weryﬁkuje, czy
osoba zgłaszająca zbiórkę danej organizacji
jest uprawniona do jej reprezentacji. Jeśli
nie jest uprawniona na podstawie danych
rejestrowych (KRS lub inny rejestr), do
wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.

∙ Po weryﬁkacji formalnej dane w nim zawarte
zostają zamieszczone na portalu zbiórek.

∙ Zbiórka może rozpocząć się dopiero po pub-

likacji informacji ze zgłoszenia na portalu
zbiórek publicznych.

∙ Organizacja składa sprawozdanie w terminie

do 30 dni od dnia zakończenia zbiórki. Nie
można złożyć sprawozdania przed zakończeniem zbiórki.

∙ Do obowiązku organizacji należy rozliczenie

się z tego, jak zostały rozdysponowane wszystkie
zebrane oﬁary.

Zgłoszenie zbiórki publicznej zawiera
w szczególności:

∙ Cel zbiórki publicznej;
∙ Dane organizatora zbiórki: nazwę podmiotu,

oznaczenie siedziby oraz numer wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego, numer identyﬁkacji podatkowej (NIP) lub numer identyﬁkacyjny REGON

∙ Sposób prowadzenia zbiórki publicznej;
∙ Miejsce prowadzenia zbiórki publicznej;
∙ Termin rozpoczęcia i termin zakończenia zbiórki
publicznej;

∙ Przewidywane koszty niezbędne do zorgani-

zowania i przeprowadzenia zbiórki, które zostaną pokryte z zebranych oﬁar.

Zgodnie z ustawą zbiórką publiczną nie jest zbieranie oﬁar w gotówce lub w naturze:
1) na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą
oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się w obrębie terenów
kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy
i w sposób tradycyjnie ustalony;
2) w drodze loterii pieniężnych i fantowych;
3) wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzających zbiórkę;
4) wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz
szkolnych;

Najważniejsze zmiany dotyczące zbiórek
publicznych

∙ Od 18 lipca 2014 r. nie ma już urzędowych
zgód na zbiórki publiczne.

∙ W przypadku organizowanych w przestrzeni
publicznej zbiórek w gotówce i zbiórek darów
– wystarczy proste zgłoszenie zbiórki na ogólnopolskim portalu – www.zbiórki.gov.pl, tam
też będą publikowane sprawozdania ze
zbiórki, po to by każdy obywatel miał łatwy
dostęp do informacji, o tym, kto i na co
zbiera oraz jak rozdysponował środki.

∙ Zgłoszenia zbiórek publicznych można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta
druga forma jest preferowana m.in. dlatego,
że jest szybsza.

∙ Zniesiona zostaje opłata skarbowa dla or-

ganizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

∙ Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji.

∙ Zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie

będzie można wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy, z użyciem
proﬁlu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego
podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej, papierowej.

∙ Zbiórki elektroniczne (np. przelewy na ra-

chunek bankowy, wysyłka SMS-ów, wpłaty
online) można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności – nowa ustawa dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych
bezpośrednio w miejscach publicznych.

∙ Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem

w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

∙ Wszystkie informacje dotyczące zbiórek będą
dostępne na portalu zbiorki.gov.pl;

Co ważne zbiórki publiczne będą mogły organizować nie tylko organizacje pozarządowe,
ale również trzyosobowe komitety. Środki zebrane przez organizacje, które nie rozliczyły się
ze zbiórki, mają być przekazywane m.in. instytucjom kultury lub pomocy społecznej.
Nowa ustawa została przygotowana w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jej zapisy
zostały wypracowane wspólnie z organizacjami
pozarządowymi – to przykład, że administracja
i trzeci sektor mogą zgodnie współdziałać w
celu stworzenia lepszego prawa. Dzięki Internetowi, dostęp i wymiana informacji są łatwiejsze, a przez to rosną możliwości kontroli
społecznej.
„Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw.
Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych
poprzez animację oraz udzielanie małych grantów” to nowy projekt Stowarzyszenia Integracja
Rozwój, realizowany ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(FIO). Projekt opiera się na tak zwanym „regrantingu”, czyli jego zasadniczą ideą jest przekazywanie mikrodotacji. Jest to bezzwrotne
wsparcie pieniężne przyznawane na konkretną,
wnioskowaną inicjatywę lokalną na terenie województwa świętokrzyskiego. Maksymalna kwota
o jaką można starać się w projekcie SIR to
5000 zł. Przez cały okres trwania projektu,
czyli od czerwca 2014 roku do listopada 2016
roku, na mikrogranty zostanie przeznaczone
aż 950 000 zł. W sumie SIR doﬁnansuje minimum 190 takich inicjatyw. Dodatkową formą
pomocy dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji są szkolenia i animacje, które
odbędą się w każdym mieście powiatowym
województwa świętokrzyskiego. Ich zadaniem
jest przygotowanie uczestników do napisania
i złożenia wniosku oraz do prawidłowego rozliczenia doﬁnansowania. Projekt „Świętokrzyski
Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację
oraz udzielanie małych grantów” to jedyna
tego typu inicjatywa w naszym województwie
oraz jedna z 17 w Polsce (www.pozytek.gov.pl).

2. Społecznicy – bo warto zrobić coś dla
siebie i innych!

Pierwsze takie spotkanie odbyło
się w grudniu 2013 roku w sali konferencyjnej szpitala w Końskich. Było
to spotkanie wigilijne członków PTSR
i ich rodzin. Po oﬁcjalnych powitaniach i przemówieniach zebrani łamali
się opłatkiem i składali sobie wzajemnie
życzenia. Potem zasiedli do stołów suto
zastawionych świątecznymi pysznościami.
Salę przepełniały rozmowy i gromkie śmiechy.
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Końskich jest organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane,
ich rodziny i przyjaciół. To właśnie z ich
inicjatywy i przy wsparciu personelu medycznego
oddziału neurologii Szpitala Specjalistycznego
św. Łukasza w Końskich została powołana do
życia w dniu 16 listopada 2013 r. Chorzy
poczuli potrzebę zrzeszenia się, aby wspólnie
walczyć z chorobą, dzielić się swoimi problemami.
Organizacja ma na celu poprawę jakości
życia osób chorujących na SM w regionie świętokrzyskim. Jej misją jest aktywizowanie chorych
do uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zdrowotnym i kulturalnym. Wszystko
po to, aby chorzy nie czuli się gorsi od ludzi
zdrowych i nie izolowali się od reszty społeczeństwa. Chodzi nie tylko o poprawę ich
kondycji ﬁzycznej, ale też o poprawę ich
zdrowia psychicznego i podniesienie ich poczucia własnej wartości. Ważne jest też wspieranie członków rodzin chorych i oswajanie ich
z chorobą bliskich. W tym celu organizowane
są różne szkolenia, spotkania z psychoterapeutami oraz imprezy integracyjne.

Kolejną okazją do integracji było spotkanie
wielkanocne, które zostało zorganizowane w
kwietniu 2014 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Sielpi. Podobnie jak poprzednie przebiegło
w miłej atmosferze wzajemnego zrozumienia
i sympatii.
W lipcu 2014 r. członkowie stowarzyszenia
wraz z najbliższymi po raz kolejny zebrali się
w Sielpi, tym razem przy grillu. Ze spotkania
na spotkanie chorzy coraz bardziej się ze sobą
zżywają, otwierając się przed sobą wzajemnie
się wspierają i nawiązują nowe przyjaźnie.
Członkowie PTSR na swoje spotkania zapraszają wielu gości, są to m.in. przedstawiciele
władz lokalnych m. Końskie i Stąporków, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak również personel medyczny oddziału
neurologii Szpitala Specjalistycznego św. Łukasza
w Końskich.

W dniach 4-10 sierpnia 2014 r. dziesięciu
członków stowarzyszenia wzięło udział w turnusie
rehabilitacyjno-terapeutycznym zorganizowanym
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Polanika” w Chrustach, który zapewnił uczestnikom
szereg zajęć integracyjnych oraz zabiegów rehabilitacyjnych i ﬁzjoterapeutycznych. Chorzy korzystali również z dogoterapii oraz spotkań z psychoterapeutą. W przyszłości planowane są kolejne
turnusy.
Ponadto członkowie PTSR Oddział w Końskich
czynnie uczestniczą w działaniach ogólnopolskiego
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
Biorą udział w konferencjach, ogólnopolskich
akcjach społecznych, a także konkursach organizowanych przez Towarzystwo. Dzięki pomocy
oddziałów łódzkiego i warszawskiego członkowie
skorzystali z projektu „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy” współﬁnansowanym ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy
uzyskali wsparcie rehabilitacyjne, psychologiczne
oraz prawne. Brali również udział w warsztatach
aktywizacji zawodowej, kursach zawodowych i
stażach.

Od początku istnienia stowarzyszenia jego członkowie uczestniczą we
wszelkiego rodzaju kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
z Kielc, w ramach Projektu „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego”. Dzięki nim zdobywają
wiedzę na temat profesjonalnego zarządzania organizacją, współpracy z biznesem, zasad i źródeł pozyskiwania środków na
działania statutowe organizacji, itp.
W przyszłości Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego Oddział w Końskich planuje uruchomienie wszechstronnej rehabilitacji, spotkania
z lekarzami różnych specjalności, a także cykliczne
zajęcia integracyjno-kulturalne.
Osoby zainteresowane działalnością stowarzyszenia, poszukujące wsparcia lub pomocy ze
strony jego członków, jak również potencjalnych
sponsorów i darczyńców zapraszamy na stronę
internetową: http://www.ptsrkonskie.org.pl/.
Znajdziecie nas również na facebook:
http://www.facebook.com/ptsrkonskie
Dane kontaktowe:
Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego
Oddział w Końskich
ul. Gimnazjalna 41 b
e-mail: końskie@ptsr.org.pl
Tel.: 512 215 863

3. Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw
„Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw.
Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych
poprzez animację oraz udzielanie małych grantów” to nowy projekt Stowarzyszenia Integracja
Rozwój, realizowany ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(FIO). Projekt opiera się na tak zwanym „regrantingu”, czyli jego zasadniczą ideą jest
przekazywanie mikrodotacji. Jest to bezzwrotne
wsparcie pieniężne przyznawane na konkretną,
wnioskowaną inicjatywę lokalną na terenie
województwa świętokrzyskiego. Maksymalna
kwota o jaką można starać się w projekcie SIR
to 5000 zł. Przez cały okres trwania projektu,
czyli od czerwca 2014 roku do listopada 2016
roku, na mikrogranty zostanie przeznaczone
aż 950 000zł. W samym tylko 2014 roku

planuje się przyznać doﬁnansowanie minimum
60 inicjatywom na łączną kwotę 300 000 zł.
W sumie SIR doﬁnansuje minimum 190 takich
inicjatyw. Dodatkową formą pomocy dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji są
szkolenia i animacje, które odbędą się w
każdym mieście powiatowym województwa
świętokrzyskiego. Ich zadaniem jest przygotowanie uczestników do napisania i złożenia
wniosku oraz do prawidłowego rozliczenia
doﬁnansowania. Projekt „Świętokrzyski Fundusz
Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania
inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz
udzielanie małych grantów” to jedyna tego
typu inicjatywa w naszym województwie oraz
jedna z 17 w Polsce (www.pozytek.gov.pl).

Tabela 1. Podmioty uprawnione do otrzymania mikrodotacji oraz warunki, które muszą spełnić.
O mikrogranty mogą ubiegać się:

Warunki konieczne*
- tworzona przez minimum 3 osoby,

Grupy nieformalne

- brak osobowości prawnej,
- zamieszkanie na terenie województwa świętokrzyskiego (wg. KC),
- staż nie dłuższy niż 18 miesięcy,
- roczny budżet poniżej 25 tys. zł,

Młode organizacje pozarządowe

- siedziba na terenie województwa świętokrzyskiego,
- niezaleganie z uiszczaniem składek, podatków itp;
- brak podwójnego ﬁnansowania wydatków określonych we wniosku o mikrodotację,

Grupy samopomocowe

- brak osobowości prawnej – patrz: grupy nieformalne,
- osobowość prawna – patrz: młode organizacje pozarządowe,

Grupa nieformalna w porozumieniu z orga- - podmiot wspierający musi mieć siedzibę na terenie
nizacją pozarządową lub innym, posiadającym województwa świętokrzyskiego,
osobowość prawną, podmiotem uprawnionym - podmiot wspierający będzie odpowiedzialny za rozdo aplikowania o środki w ramach FIO,
liczenie otrzymanej mikrodotacji.
*

więcej szczegółów dotyczących podmiotów mogących ubiegać się o mikrodotacje, znajduje się na stronie internetowej
Projektu: www.ﬁo.sir.com.pl/uczestnicy

Dla kogo jest ten projekt?
Dla każdego z nas, pod warunkiem, że mamy pomysł i chęć
do działania w sferze pożytku publicznego. Istotnym założeniem projektu jest bowiem przyznawanie grantów nie tylko zrzeszeniom posiadającym
osobowość prawną (takim jak stowarzyszenia
lub fundacje), ale również grupom nieformalnym. Stwarza to możliwości do działania znacznie szerszej grupie ludzi.
Natomiast jeśli o wparcie chce ubiegać się
organizacja pozarządowa to ma ona taką możliwość wyłącznie wtedy, kiedy jest organizacją
młodą, istniejącą nie dłużej niż 18 miesięcy.

Na co można pozyskać mikrodotację?
Wszystko zależy od tego, czy jesteśmy członkami organizacji pozarządowej uprawnionej
do otrzymania dotacji czy też tworzymy grupę
nieformalną. Grupa nieformalna ma możliwość

ubiegania się o mikrodotację na wszelkie inicjatywy, które wpisują się w sferę pożytku publicznego. Szczegółowy obszar takiej działalności
można zweryﬁkować, zapoznając się z Ustawą
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie). To
samo dotyczy grupy samopomocowej, działającej
na zasadzie grupy nieformalnej (patrz: Tabela
1). W sytuacji gdy o uzyskanie wsparcia stara
się młoda organizacja pozarządowa lub grupa
samopomocowa, która spełnia założenia projektowe dla młodej organizacji pozarządowej,
możliwości są szersze. Podobnie jak w poprzednim przypadku, jedną z nich są oddolne
inicjatywy, mieszczące się w obszarze pożytku
publicznego (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Oprócz tego, środki uzyskane w ramach
projektu, można przeznaczyć na rozwój organizacji.

MIKRODOTACJE

Á
MŁODA ORGANIZACJA
POZARZĄDOWA

Á
INICJATYWA ODDOLNA
W KAŻDEJ ZE SFER
POŻYTKU PUBLICZNEGO

Ë
ROZWÓJ
ORGANIZACJI

Ë
GRUPA
NIEFORMALNA

‰
INICJATYWA ODDOLNA
W KAŻDEJ ZE SFER
POŻYTKU PUBLICZNEGO

Limity
Oczywiście istnieją pewne ograniczenia w
wydatkowaniu środków z mikrodotacji. W przypadku młodej organizacji pozarządowej, która
stara się pozyskać doﬁnasowanie na swój rozwój
limit dotyczy między innymi zakupu sprzętu.
Jednostkowy koszt takiego wydatku nie może
być wyższy niż 3500 tys. zł brutto. Pieniądze
mogą zostać też przeznaczone na pomoc przy
sporządzeniu merytorycznego planu rozwoju
(na co najmniej 12 miesięcy). Pomoc taka może
stanowić 10% całej dotacji (maksymalnie 500zł).
Jeżeli młoda organizacja lub grupa nieformalna
chce realizować inicjatywę oddolną w każdej
ze sfer pożytku publicznego, obowiązują limity
ujęte w Tabeli 2.

Tabela 2. Limity wydatków na inicjatywy w
każdej ze sfer pożytku publicznego.

W przypadku realizacji projektu przez
grupę nieformalną w porozumieniu
z organizacją pozarządową lub innym,
posiadającym osobowość prawną,
podmiotem uprawnionym do aplikowania o środki w ramach FIO, koszty
związane z rozliczeniem projektu nie
mogą przekraczać 10% kategorii II.

Jak się starać o dotację?
Po pierwsze należy zarejestrować się na stronie
internetowej projektu, czyli: www.ﬁo.sir.com.pl.
Po zalogowaniu do panelu, uzyskujemy dostęp
do generatora, który krok po kroku poprowadzi
nas poprzez wszystkie etapy sporządzania wniosku
o datację. Zanim przystąpimy do wypełniania
poszczególnych części projektu, należy zapoznać
się z regulaminem, który również dostępny jest
na stronie internetowej. Należy też zwrócić uwagę
na limity znaków, obowiązujące dla każdego
z elementów wniosku.
Zachęcamy ponad to do posiłkowania się
Instrukcją do wniosku o mirodotacje, która wyjaśni wszystkie wątpliwości.
Limit

Maksymalna kwota
wydatków w danej
kategorii

L.p.

Kategoria

I

Koszty osobowe, merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących zadania-jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizacje projektu).

brak limitu

brak limitu

II

Koszty obsługi zadania publicznego w tym
koszty administracyjne i koszty funkcjonowania
organizacji, związane z realizacja zadania (koordynacja projektu, księgowość, zakup materiałów biurowych, opłaty za telefon, opłaty pocztowe, czynsz, CO itp.).

max. 20%

1 000,00 zł

III

Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich
adresatów projektu

brak limitu

brak limitu

IV

Koszty wyposażenia związane z realizacja zadania

10%

500,00 zł

V

Koszty adaptacji pomieszczeń do celów realizacji
zadania

10%

500,00 zł

VI

Koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizacje zadania

5%

250,00 zł

VII

Koszty związane z działaniami promocyjnymi
projektu

5%

250,00 zł

procentowy

4. Praca i zatrudnienie w
organizacjach NGO – kwestia prawna
Zakładając stowarzyszenie, należy pamiętać o wielu formalnościach. Stowarzyszenie musi liczyć minimum 15 członków.
Przystąpienie członka do organizacji stanowi
z mocy prawa zawarcie umowy cywilnoprawnej,
wiążącej w równym stopniu obie strony, czego
jednak najczęściej mało kto jest świadomy
Skoro ktoś jest członkiem stowarzyszenia, ma
ustawowy i statutowy obowiązek działać na
jego rzecz.
Członkowie zarządu stowarzyszeń mają takie
same prawa i obowiązki jak zwyczajni członkowie, jednak z racji pełnienia funkcji w organie
stanowiącym mają także obowiązek nieodpłatnego reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz, dbania o jego majątek oraz wykonywania wszelkich innych zobowiązań określonych
w statucie. Wszystkie pozostałe sprawy zarówno
członkowie stowarzyszenia, jak i jego władze
mogą sprawować odpłatnie poprzez przypisanie
ich do zakresu czynności w umowie o pracę
czy umowie cywilnoprawnej.

Zatrudnienie własnej kadry
w stowarzyszeniu
Kwestia zatrudniania zarówno członków
stowarzyszenia, jak i jego władz budziła i wciąż
budzi w praktyce wiele sporów i kontrowersji.
Do czasu realizacji pierwszych tzw. miękkich
projektów przez organizacje pozarządowe problemy z zatrudnianiem własnej kadry nie były
dość powszechne, a to za sprawą niewielkiej
ilości środków pozwalających najczęściej na jej
zatrudnienie na umowy cywilnoprawne lub
sporadycznie na umowę o pracę. Z art. 2 ust.
3 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855
ze zm.) wynika, ze stowarzyszenie opiera swoją
działalność na pracy społecznej członków, a do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać
pracowników. Często było to błędnie odbierane
jako bezwzględny i całkowity zakaz zatrudniania
pracowników z grona własnych członków,
którzy w „odczuciu społecznym” mają przecież
obowiązek wspierać stowarzyszenie społecznie,
a więc nieodpłatnie. Przeświadczenie to do
tego stopnia wciąż jest zakorzenione szczególnie
w mentalności osób o rozbudowanej postawie

roszczeniowej oraz wśród urzędników samorządowych, ze ten, i tak mylnie odbierany,
zakaz rozciągają oni na możliwość zatrudniania
przez stowarzyszenia do swych spraw wszelkich
pracowników w ogóle.
Z kolei gdy stowarzyszenia ubiegają się o dotacje z gmin czy powiatów, bardzo często spotykają się z zarzutami, że zatrudniając osoby
z zarządu, postępują „nieetycznie”. Najczęściej
podnoszona jest wątpliwość, czy organizacje,
które zatrudniają członków zarządu, np. jako
koordynatorów projektów, mogą wypłacać im
wynagrodzenia z dotacji. Pomijając już sam
fakt, że zarzuty te są chybione, można zastanawiać się także, co jest nieetycznego w płaceniu
pracownikowi za wykonane zadania, nawet
jeśli jest on członkiem zarządu.
W komentarzu do ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Wydawnictwo ABC, 2006) prof.
Paweł Sarnecki w sposób jasny i klarowny
mówi, że co prawda sformułowanie Praca społeczna członków na rzecz stowarzyszeń oznacza,
ze nie mogą oni za nią pobierać wynagrodzenia,
to jednak nic nie stoi na przeszkodzie wprowadzeniu przez stowarzyszenie, w statucie lub
innych aktach organizacyjnych, wręcz nawet
proporcjonalnego uzależnienia praw członków
od wkładu ich pracy społecznej na rzecz stowarzyszenia lub w związku z jego celami.
Także orzecznictwo popiera to stanowisko.
I tak: Pracownikami stowarzyszeń mogą być
również ich członkowie, w tym także członkowie
władz danego stowarzyszenia. Jest to dopuszczalne, gdyż funkcjonowanie w charakterze
członka zarządu często wiąże się z koniecznością
poświęcenia przez członka zarządu stowarzyszenia takiej ilości czasu na sprawy związane
z zarządzaniem, która odpowiada całodziennemu zatrudnieniu i uniemożliwia podjęcie zatrudnienia u innego pracodawcy (...) – postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 7 kwietnia 1992 r., I ACr 130/92. Również
w uzasadnieniu uchwały składu 7 sędziów
z 27 lutego 1990 r., III PZP 59/89 (OSNC 1990,
nr 10-11, poz. 126), a więc mającej moc zasady
prawnej, Sąd Najwyższy przyjął, że pracownik
stowarzyszenia może być jednocześnie jego
członkiem. Okoliczność ta jednak nie ma wpływu

na prawa i obowiązki wynikające ze stosunku
pracowniczego. Członkostwo stowarzyszenia
nie zwiększa ani nie zmniejsza uprawnień pracowniczych unormowanych w prawie pracy.
Oznacza to, że pracownik, który jest jednocześnie
członkiem stowarzyszenia, z tego tytułu nie
znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji. Prawa
i obowiązki pracownika i członka stowarzyszenia
nie są wspólne i podlegają odrębnym reżimom
prawnym. W doktrynie także nie spotkamy
w ogóle dwugłosu w materii stosunków między
członkiem a stowarzyszeniem, niełączących się
z członkostwem”.

Określenie zakresu obowiązków członka
stowarzyszenia
Skoro już wiadomo, że ustawa Prawo o stowarzyszeniach nie zabrania zatrudniania członków zarządu stowarzyszenia, a jest to raczej w
dużej mierze decyzja dotycząca polityki stowarzyszenia, to należy dołożyć szczególnej dbałości
o oddzielenie statutowych obowiązków członka
stowarzyszenia czy członka zarządu od obowiązków pracownika poprzez wyraźne zapisanie
ich w zakresie obowiązków. Te kompetencje
muszą być rozdzielone, ponieważ członkowie
władz nie mogą pobierać wynagrodzenia za
działania społeczne w zarządzie. Niewłaściwe
jest pobieranie wynagrodzenia np. za reprezentowanie organizacji na zewnątrz, tworzenie
planów działalności itp. (tak samo jak pobieranie
wynagrodzenia przez członków organu kontroli
wewnętrznej).

Zasady zatrudniania w fundacjach
Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zm.) nie zawiera na szczęście żadnych unormowań, które
mogłyby powodować większe trudności interpretacyjne w materii zatrudniania członków
zarządu fundacji. Rozwiązania te pozwalają
zatem na podpisywanie umów o pracę czy cywilnoprawnych z członkami organu stanowiącego i to nie tylko w zakresie działań merytorycznych, ale także statutowych, wynikających
z samego faktu zasiadania w zarządzie.
Jedyne problemy, jakie mogą powstać na
tym gruncie, to – podobnie jak przy stowarzyszeniach – jednoosobowa reprezentacja powodująca utrudnienia w zawarciu umowy pomiędzy prezesem a fundacją. Wskazane wtedy
jest podpisanie umowy z bezpośredniego upoważnienia organu kontroli wewnętrznej bądź
rady fundacji, które określą warunki zawarcia
umowy. Zatrudnianie członków komisji rewizyjnej, mimo braku ustawowego zakazu, nie
powinno być praktykowane ze względu na
podległość zarządu właśnie temu organowi.
Pozwalałoby to bowiem
wywierać presję i dawało
wiele powodów do podejrzeń o uczciwe działanie wszystkich organów fundacji.
Łukasz Chlebny

ZAPISY W STATUCIE
Warto także w statucie stowarzyszenia wpisać wprost możliwość zatrudniania członków
jego władz choćby w takiej formie:
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie
Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani na podstawie
stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.

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 organization).
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.
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

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

