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„Rozwój ekonomii społecznej w regionie jeleniogórskim” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Partnerzy projektu: 

 

Zapraszamy do skorzystanie z bezpłatnych porad  

prawno – księgowych oraz ogólnych! 

 

Prowadzisz organizację pozarządową lub spółdzielnię socjalną? 

 

Oferujemy dla Ciebie: 

 

 Bezpłatne spotkania z ekspertami, 

 Usługi prawne i księgowe w zakresie działalności podmiotów ES, 

 Kompleksową pomoc w prowadzeniu sprawnej księgowości wg zasad 

rachunkowości, 

 Wsparcie w organizowaniu działań podmiotów w oparciu o przepisy prawa, w tym  

m.in Ustawę o Pożytku Publicznym i Wolontariacie oraz Ustawę o 

Przeciwdziałaniu Praniu Brudnych Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. 
 

 

Jeśli masz wątpliwości: 

 

 Jakie są konsekwencje prawno-podatkowe prowadzenia działalności odpłatnej lub 

gospodarczej przez organizację ? 

 Jaka jest odpowiedzialność organów organizacji pozarządowej za zobowiązania 

finansowe w świetle zmian w przepisach o organizacjach pożytku publicznego? 

 Jakie są obowiązki podatkowe organizacji wobec budżetu 

 Jakie są  zasady rozliczania dotacji zewnętrznych – przygotowanie dokumentacji 

do rozliczenia projektu, opis dokumentów, kompletowanie dokumentacji   w 

zależności od kategorii kosztów i inne (itp.) 
 

Zapraszamy gdy masz wątpliwości w zakresie 

  formalno – prawnych aspektów zakładania stowarzyszeń, fundacji 

 możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych – np. fundusz 

FIO 

 konsultacja statutu stowarzyszenia– a w szczególności takie elementy jak: funkcje 

zarządu w organizacji, majątek w organizacji, działalność odpłatna, nieodpłatna, 

gospodarcza, , organizacja pożytku publicznego, cele organizacji, sposoby ich 

realizacji, sposoby reprezentacji organizacji 

 konsultacji statutu fundacji– a w szczególności takie elementy jak: funkcje zarządu 

w organizacji, majątek w organizacji, działalność odpłatna, nieodpłatna, 

gospodarcza, , organizacja pożytku publicznego, cele organizacji, sposoby ich 

realizacji, sposoby reprezentacji fundacji 
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„Rozwój ekonomii społecznej w regionie jeleniogórskim” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Partnerzy projektu: 

 zebrania założycielskie – uchwały z zebrania założycielskiego, 

protokół z zebrania, lista obecności 

 dokumentów Krajowego Rejestru Sadowego – KRS – W20, KRS – WK 

 konsultacji i tworzenia biznesplanów - Analiza SWOT, problemy i sposoby ich 

przezwyciężania, określenie harmonogramu prac, profil produktu (opis, określenie 

nabywców, potrzeby), cele działalności odpłatnej, strategia organizacji, misja, 

wizja, otoczenie 

 planowania rozwoju organizacji pozarządowej z wykorzystaniem analizy SWOT 

dla organizacji i jej otoczenia 

 idei wolontariatu 

 metodologia projektowej 

 formalno-prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych konsultacjach 

29 września 2011 

W godzinach 09:00 – 17:00  

Krótka 24 a, 58-500 Jelenia Góra – siedziba RCWIP 

Warunkiem skorzystania z usługi doradczej jest wcześniejsze umówienie się na 

konkretną godzinę (osoby zakwalifikowane, zostaną poinformowane 

telefonicznie) 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 26 września 2011 do godziny 12.00. 

Osoba do kontaktu: 

Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska 

075 642 20 00 wew. 43, agnieszka.mroczek-czetwertynska@rcwip.pl 

 

Działania prowadzone są w ramach projektu pn. „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie jeleniogórskim” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferta 

dotyczy organizacji pozarządowych z regionu jeleniogórskiego. 

  


