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Szkolenie nt. „Wybrane aspekty zarządzania finansami w organizacji pozarządowej”

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych uprzejmie informuje, że w dniu 27 października br. w godz. 9.00 –
15.30 odbędzie się szkolenie nt. „Wybrane aspekty zarządzania finansami w organizacji pozarządowej” 
skierowane głównie do księgowych oraz osób zajmujących się finansami w organizacjach 
pozarządowych. Na spotkaniu zostaną omówione takie zagadnienia jak:
- sprawozdawczość podatkowa : PIT, CIT, VAT,
- sprawozdawczość bilansowa: rachunek zysków i strat/rachunek wyników, bilans, informacja 

dodatkowa,
- odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego w ujęciu księgowym.
Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych wykładowców z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego z Warszawy, którzy od trzech lat prowadzą program „Zarządzanie finansami w 
organizacjach pozarządowych”. Co roku program obejmuje różne zagadnienia z zakresu 
rachunkowości, podatków, księgowości komputerowej. Fundacja jest również wydawcą cenionych w 
środowisku pozarządowym publikacji z zakresu zarządzania finansami. Dotychczas w ramach programu 
„zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”  Fundacja przeszkoliła 1007 osób z całej 
Polski.
Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Urzędzie Miasta w sali nr 167 (I piętro).
Zainteresowanych szkoleniem proszę o zgłoszenia do dnia 24 października do godz. 17.00 pod 
numerem tel. 42 45 094 bądź nr faxu: 42 45 099 z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji, nr 
telefonu. Chętne osoby będą zapisywane według kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Szkolenie nt. „Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektów 
współfinansowanych z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego”

Zapraszamy na szkolenie z zakresu przygotowania wniosku aplikacyjnego do projektów 
współfinansowanych z mechanizmu EOG i NMF, które jest skierowane do przedstawicieli organizacji 
pozarządowych zdecydowanych napisać projekty, które mogą być współfinansowane  z MF EOG i 
NMF. Prosimy o zgłaszanie na szkolenie z jednej organizacji zespołów 2-3 osobowych. Szkolenie 
będzie prowadzone metodą warsztatową przez Pana Marka Wójcika – trenera Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej przez 2 dni: 
I dzień - 13 października br. w godz. 15.00 – 20.00 w sali 167 w UM,
II dzień – 14 października br. w godz. 9.00 – 16.00 w sali 167 w UM.

Program szkolenia:
I dzień:
- Polska w Europejskim Obszarze Gospodarczym – istota MF EOG oraz NMF, system wdrażania 

funduszy MF EOG i NMF,
- Identyfikacja projektu – wprowadzenie w problematykę (wykład), ćwiczenia: drzewo problemów i 

drzewo celów, analiza metodą ABC,
- Obszary wsparcia MF EOG i NMF – obszary priorytetowe MF EOG i NMF – prezentacja programu 

operacyjnego, programy, projekty, granty blokowe,



- Wymóg proceduralny – opracowanie matrycy logicznej projektu, zasady tworzenia matrycy 
logicznej, zgodnie z wymogami MF EOG i NMF, przygotowanie matrycy – ćwiczenia indywidualne i 
praca w zespołach,

II dzień:
- Recepta na sukces – 3 x przygotowanie – matryca logiczna – prezentacja wyników pracy w 

zespołach, warsztat zarządzającego projektem – wykład i ćwiczenia,
- Omówienie wzoru wniosku i załączników – przedstawienie zawartości wniosku i omówienie zasad 

jego wypełniania, harmonogram działań – ćwiczenia w zespołach,
- Budżet i plan finansowy – kwalifikowalność wydatków w MF EOG i NMF – wykład, praca nad 

wnioskiem – ćwiczenia dotyczące opracowania budżetu.
Szkolenie jest bezpłatne. Zainteresowanych szkoleniem proszę o zgłoszenia do dnia 10 października
do godz. 17.00 pod numerem tel. 42 45 094 bądź nr faxu: 42 45 099 z podaniem 
imienia i nazwiska, nazwy organizacji, nr telefonu. Chętne 
osoby będą zapisywane według kolejności zgłoszeń. 
Liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenie nt. „Realizacja projektów 
inwestycyjnych z udziałem partnera 

prywatnego przy wykorzystaniu dotacji 
zewnętrznych”

Informujemy, że  w dniu 25 października br. w godz. 10.00 – 15.00 w UM nr sali 4005 (IV piętro, 
wejście od ul. Odrowąża) odbędzie się szkolenie nt. „Realizacja projektów inwestycyjnych z udziałem 
partnera prywatnego przy wykorzystaniu dotacji zewnętrznych”. Szkolenie poprowadzi  Pani Agata 
Kozłowska – prawnik, ekspert ds. partnerstwa publiczno - prywatnego; autorka pracy naukowej pt. 
„Regulacja  i ograniczenia prawne umów typu Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w polskim systemie 
prawnym”, za którą została nagrodzona I nagrodą przez miesięcznik naukowy „Samorząd Terytorialny”.

Program szkolenia:

I. Przygotowanie sposobu prowadzenia inwestycji
- uwarunkowania organizacyjno – prawne projektów PPP na podstawie obecnego stanu prawnego i 

ustawy o PPP,
- analiza źródeł finansowania projektu i wybór montażu finansowego,
- współpraca z partnerem prywatnym w kontekście środków z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej oraz Mechanizmów  Finansowych,
- komunikacja z sektorem prywatnym.

II. Współpraca z partnerem prywatnym
- przygotowanie dokumentacji przetargowej,
- włączenie partnera prywatnego w projekt realizowany z udziałem środków z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej lub Mechanizmów Finansowych,
- przebieg procedury wyboru partnera prywatnego,
- ocena kryteriów ofert PPP,

III. Rozpoczęcie realizacji inwestycji
- przygotowanie i negocjacje umowy PPP,
- finansowanie projektu PPP.



Szkolenie jest bezpłatne. Zainteresowanych szkoleniem proszę o zgłoszenia do dnia 21 października 
do godz. 15.30 pod numerem tel. 42 45 094 bądź nr faxu: 42 45 099 z podaniem imienia i nazwiska, 
nazwy organizacji, nr telefonu. Chętne osoby będą zapisywane według kolejności zgłoszeń. Liczba 
miejsc jest ograniczona.


