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Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone przez Piotra Ciszewskiego.  

 

Jednocześnie informujemy, że szkolenia Piotra Ciszewskiego, dotychczas organizowane przez inne firmy 

szkoleniowe  -  obecnie będzie organizować WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

 
Temat szkolenia: 
 
 

DOTACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA  2020  ROK 
 

- UPROSZCZONE FINANSOWANIE PRZECIWDZIAŁANIA 

ALKOHOLIZMOWI 
 

Termin szkolenia:  
 

27 LISTOPADA 2019 r., GODZ. 10.00 - 15.00 
 

Miejsce: 
 

KIELCE, Hotel DAL, ul. Piotrkowska 12 
 

 

Zakres szkolenia: 
 

I. UDZIELANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM  NA 2020 ROK. 
 

II. OMÓWIENIE WZORÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO                                  

- OBOWIĄZUJĄCYCH NA 2020 ROK. 
 

III. UPROSZCZONY (OBOWIĄZKOWY) TRYB UDZIELANIA DOTACJI NA ZADANIA ZDROWIA 

PUBLICZNEGO, W TYM NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI. 
 

IV. PRZEDSTAWIENIE WZORÓW: OGŁOSZENIA, OFERTY I UMOWY - STOSOWANYCH W DOTOWANIU 

ZADAŃ ZDROWIA PUBLICZNEGO, KTÓRE MUSI OPRACOWAĆ SAMORZĄD.  
 

Adresaci szkolenia: 
 

1) Skarbnicy i sekretarze jednostek samorządu terytorialnego, 

2) Pracownicy urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów 

marszałkowskich – zajmujący się udzielaniem i rozliczaniem dotacji pożytku publicznego, w tym na zdrowie 

publiczne i zwalczanie alkoholizmu oraz kontrolą prawidłowości ich wykorzystania, 

3) Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i inne dotowane podmioty oraz ich pracownicy.  
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I.  ZASADY I TRYB  UDZIELANIA  DOTACJI  POŻYTKU PUBLICZNEGO NA  2020 ROK: 

1. Zakres i treść programów współpracy z organizacjami pozarządowymi - przedstawienie wzorów programów, 

zasady konsultacji. 

2. Katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji - wymagania stawiane im przez ustawę. 

3. Definicja działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego - zasady ich sprawdzania.  

4. Zasady i procedura przeprowadzania otwartego konkursu ofert - prawidłowy tryb powoływania i działania 

komisji konkursowych. 

5. Zawieranie umowy i przekazywanie dotacji po przeprowadzeniu konkursu ofert. 

6. Aneksy do umowy dokonywane w trakcie realizacji zadania - dopuszczalny zakres zmian umowy. 

7. Udzielanie dotacji w trybie regrantingu - instytucja operatora i realizatora projektu.  

8. Warunki i procedura udzielania "małych dotacji" w trybie pozakonkursowym.  

9. Zasady działania i finansowania "stowarzyszeń zwykłych" i kół gospodyń wiejskich. 
 

II. OMÓWIENIE WZORÓW  OFERT,  UMÓW  I  SPRAWOZDAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO - 

OBOWIĄZUJĄCYCH NA 2020 ROK: 

1. Zasady i terminy zastosowania wzorów - określonych w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do 

spraw Pożytku Publicznego. 
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2. Szczegółowa analiza treści wzorów oferty, umowy i sprawozdania - zasady ich wypełniania i oceniania. 

3. Przedstawienie nowych uproszczonych wzorów ofert i sprawozdań dla tzw. małych dotacji - otrzymywanych 

w trybie pozakonkursowym. 

4. Rozliczenie zadań wykonanych w 2019 roku - na starych formularzach sprawozdań. 
 

III. UPROSZCZONY (OBOWIĄZKOWY) TRYB UDZIELANIA DOTACJI NA ZADANIA ZDROWIA 

PUBLICZNEGO, W TYM NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: 

1. Podmioty uprawnione do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego - w tym realizujące zadania 

przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowania w trzeźwości. 

2. Podmioty (organy) uprawnione do zlecania zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowania w 

trzeźwości w gminie.  

3. Obowiązek wyboru realizatorów zadań zdrowia publicznego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. 

4. Konkursowy tryb wyboru wykonawców i zlecania im zadań zdrowia publicznego. 

5. Dokumenty stosowane w tym trybie: ogłoszenie o konkursie, oświadczenia oferentów, oferta i umowa - 

przedstawienie wzorów, które do tego konkursu musi opracować samorząd. 

6. Zasady zawierania umów po konkursie, kontrola i sprawozdania z realizacji zadań.  

 

IV. OMÓWIENIE WZORÓW DOKUMENTÓW STOSOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O POŻYTKU 

PUBLICZNYM I USTAWY O ZDROWIU PUBLICZNYM. 

 

V. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW  SZKOLENIA I ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA. 
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej. Uczestnicy szkolenia 

otrzymają materiały szkoleniowe  zawierające: 
 

1) prezentowane slajdy w zakresie szkolonego tematu – w formie wydruku, 

2) akty normatywne, aktualny praktyczny poradnik, wybrane orzecznictwo oraz wzory pism, ogłoszeń 

konkursowych, decyzji, zarządzeń i uchwał, niezbędnych przy realizacji tematu w praktyce – w formie 

elektronicznej. 
 

Prowadzący:  Piotr Ciszewski 

Dotychczasowy członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z wieloletnim doświadczeniem w 

zakresie tworzenia i analizy dokumentów oraz doradztwa w tematyce powyższego szkolenia, a także prowadzenia 

szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu, m.in. pomocy materialnej dla uczniów, dotacji pożytku 

publicznego, dotacji oświatowych oraz administrowania oświatą.  

Autor publikacji książkowych w wydawnictwie C.H. Beck z zakresu pomocy materialnej dla uczniów i dotacji 

oświatowych dla prywatnej oświaty. 

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 
 

Cena: 300 zł brutto    

(obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, serwis kawowy, obiad) 
 

Zapisy:  

elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wiedzasamorzadu.pl 

 

UWAGA !!!  

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 3 dni roboczych przed szkoleniem. 

Ponadto zwracamy się z prośbą do pracowników samorządowych o przekazanie informacji o tym szkoleniu 

do dotowanych organizacji pozarządowych w celu umożliwienia wzięcia udziału w nim zainteresowanym 

osobom – reprezentującym lub pracującym w dotowanych organizacjach.  

 
 

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
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AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 

(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 
 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:  

 
 

................................................. 
Kierownik Jednostki 

 
 


