
Szanowni Państwo, 

Fundacja Akademia Obywatelska   

w ramach projektu „Nowa Energia PES na Podkarpaciu” zaprasza członków, wolontariuszy  

i pracowników organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej,  

z terenu woj. podkarpackiego do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu: 

które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127 

Wtorek  29.01.2013 – godzina 9.00-16.00 

Środa 30.01.2013 – godzina 9.00-16.00 

 

Cel szkolenia: 

Zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania 
podmiotów ekonomii społecznej, nieprowadzących działalności gospodarczej, ze 
szczególnym uwzględnieniem Organizacji Pożytku Publicznego.  

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: 

 Zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; 

 Dostarczenie do Biura Projektu (pocztą lub osobiście) podpisanych i wypełnionych 
przez organizację oraz jej przedstawiciela chcącego wziąć udział w szkoleniu, doku-
mentów rekrutacyjnych (zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4); 

 Wypełnienie przez kandydata formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w szkoleniu 
oraz przesłanie go mailem na adres wskazany przez organizatora; 

 Rejestracja uczestników następuje zgodnie według kolejności zgłoszeń; 

 Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania organizatora szkolenia           
o nieobecności bądź rezygnacji ze szkolenia, najpóźniej na 2 dni przed wyznaczo-
nym terminem szkolenia. 

 

Zgłoszenia na szkolenie do 24.01.2012 r. do godz. 14.00 elektronicznie na adres: 
m.pieniazek@akademiaobywatelska.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Rzeszów, ul. Het-
mańska 4/9, 35-045 Rzeszów. 

Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 600 808 403 - Maria Pieniążek. 

 

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne i obejmuje udział w szkoleniu, wyżywienie 
oraz komplet materiałów szkoleniowych. 

Prowadząca Prowadząca Prowadząca ---      

Beata Matyjaszczyk Beata Matyjaszczyk Beata Matyjaszczyk    

prawnik / trenerka, współ-

autorka podręczników dla 

organizacji pozarządowych 

z zakresu podstaw praw-

nych i współpracy z admi-

nistracją publiczną, współ-

twórczyni nowelizacji usta-

wy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontaria-

cie.  

„Podstawy prawne funkcjonowania PES nieprowadzących działalno-„Podstawy prawne funkcjonowania PES nieprowadzących działalno-

ści gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji Pożyt-ści gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji Pożyt-

ku Publicznego” ku Publicznego”   



PROGRAM SZKOLENIAPROGRAM SZKOLENIAPROGRAM SZKOLENIA   

Godzina  Dzień I -  wtorek 29.01.13r. 

9.00 – 10.30 Wprowadzenie do tematu: definicja organizacji pozarządowej oraz omówienie podsta-
wowych aktów prawnych regulujących działalność organizacji pozarządowych. 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa. 

10.45 – 12.15 Działalność statutowa i gospodarcza w fundacji i stowarzyszeniu: Omówienie pojęcia 
działalność odpłatna, nieodpłatna i gospodarcza; Podstawy prawne pozyskiwania środ-
ków na działania organizacji: sponsoring, zbiórka publiczna; Obowiązki organizacji wy-
nikające z prowadzenia tych typów działalności.  

12.15 – 12.45 Przerwa obiadowa. 

12.45 – 14.15 Postępowanie rejestrowe przed sądem w przypadku zmian zachodzących w organizacji 
Analiza statutów organizacji pod kontem zgodności z obecnie obowiązującym prawem 
(prosimy o przyniesienie statutów organizacji). 

14.15 – 14.30 Przerwa kawowa. 

14.30 – 16.00 Obowiązki organizacji pozarządowych wynikające z przepisów prawa: ustawy o stowa-
rzyszeniach, prawa o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego, prawa 
podatkowego. 

Godzina  Dzień I -  środa 30.01.13r. 

09:00 – 11:00 Pojęcie organizacji pożytku publicznego. Tryb ubiegania się o status organizacji pożyt-
ku publicznego. 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa. 

11:15 – 13.45 Prawa i obowiązki wynikające z posiadania statusu organizacji pożytku publicznego. 
Blaski i cienie bycia organizacją pożytku publicznego. 

14.00 – 14.30 Przerwa obiadowa. 

14.30 – 15.45 Likwidacja stowarzyszenia i fundacji, zakres obowiązków władz, postępowanie reje-
strowe, odpowiedzialność władz organizacji. 

15.45 – 16.00 Podsumowanie szkolenia. 

„Podstawy prawne funkcjonowania PES nieprowadzących działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem „Podstawy prawne funkcjonowania PES nieprowadzących działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem 
Organizacji Pożytku Publicznego” Organizacji Pożytku Publicznego”   

  Tryńcza 29Tryńcza 29——30.01.201330.01.2013  

Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Tryńcza,  Tryńcza 127   


