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1. Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Urząd Miejski w Słupsku, Sport ogłasza otwarty konkurs 
ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1057) na powierzenie wykonania w 2021 
roku zadania publicznego w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej zgłoszonego w ramach 
Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Letnie i zimowe 
Mistrzostwa Słupska Przedszkolaków w piłce nożnej – 
Słupsk 2021”. 
 
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1057) na powierzenie wykonania w 2021 
roku zadania publicznego w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej zgłoszonego w ramach 
Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Letnie i zimowe 
Mistrzostwa Słupska Przedszkolaków w piłce nożnej – 
Słupsk 2021” 
 
Więcej informacji na stronie:  
https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=16031 
 

2. Otwarty konkurs ofert na zadanie - Wspieranie 
działalności stowarzyszeń abstynenckich. 

 
Urząd Miejski w Słupsku, Komisja Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na zadanie - 
Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich. 

Wspierane będą zadania polegające przede wszystkim 
na: 
➢ udzielaniu wsparcia osobom uzależnionym i 

członkom ich rodzin, wspomaganiu procesu 
trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu, 

➢ podejmowaniu inicjatyw na rzecz integracji i 
aktywizacji członków stowarzyszenia oraz środowisk 
abstynenckich, 

➢ podejmowaniu działań propagujących w społeczności 
lokalnej idee trzeźwości, 

➢ zapewnieniu pomieszczeń do realizacji ww. zadań, 
➢ bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz osób 
współuzależnionych 

 Warunki realizacji zadania. 

W ramach wnioskowanej kwoty mogą być 
dofinansowane: 
➢ koszty opłat za media, materiały i usługi niezbędne 

do realizacji zadania, 
➢ koszty realizacji programu m.in. wynagrodzenie 

księgowej, 
➢ poczęstunek dla uczestników zajęć, 
➢ koszty wykonywania drobnych remontów i napraw. 

 
Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do 
stosowania przepisów prawa, w szczególności 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 



 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz wydanych na jego 
podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony 
danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) 
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305). 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=16062 
 

3. Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 
w 2021 r. z zakresu działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym pn. „Aktywna Niedziela” zgłoszonego w 
ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkursu ofert 
na wsparcie realizacji zadania w 2021 r. z zakresu 
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. 
„Aktywna Niedziela” zgłoszonego w ramach Słupskiego 
Budżetu Obywatelskiego.  
 
Prezydent  Miasta  Słupska ogłasza  otwarty konkurs ofert 
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na wsparcie wykonania w 
2021 r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz 
osób w wieku emerytalnym pn. "Aktywna Niedziela". 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=16003 
 

4. Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 
2021 r. zadania publicznego z zakresu działalności na 
rzecz osób w wieku emerytalnym pn „Akademia 
Seniora”, zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert 
na wspieranie wykonania w 2021 r. zadania publicznego 
z zakresu działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym pn. „Akademia Seniora”, zgłoszonego w 
ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Prezydent  Miasta  Słupska ogłasza  otwarty konkurs ofert 
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na wsparcie wykonania w 
2021 r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz 
osób w wieku emerytalnym pn. „Akademia Seniora”, 
zgłoszonego w ramach Słupskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

Więcej informacji na stronie: 
https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=16009 
 

5. Nabór ofert w trybie art. 19a. 
 
Prezydent Miasta Słupska zleci organizacji pozarządowej 
lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie realizację na poziomie 
lokalnym zadania publicznego z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 
 
Prezydent Miasta słupska ogłasza nabór ofert w trybie art. 
19a na udzielenie dotacji 
 
Pula środków: 50.000,00 zł. 
 
Termin realizacji zadania: do 31.12.2021 r. 
 
Miejsce składania ofert: SCOPiES,  
ul. Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk 
 
Kwota przeznaczona na dotacje: 50.000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 
 
Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 10.000,00 zł 
 
Wkład własny: niewymagany 
 
Opis naboru: Nabór adresowany jest do organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
 
Cel: Wsparcie działań skierowanych do mieszkańców 
Miasta Słupska 
 
Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie 
w trybie pozakonkursowym: 
 
Informujemy, że Prezydent Miasta Słupska zleci 
organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu 
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w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
realizację na poziomie lokalnym zadania publicznego z 
pominięciem otwartego konkursu ofert spełniającego 
łącznie następujące warunki: 
➢ kwota dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł; 
➢ projekt musi zostać zrealizowany w okresie nie 

dłuższym niż 90 dni; 
➢ łączna kwota środków finansowych przekazanych 

przez organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub 
temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 
ust. 3, w danym roku kalendarzowym, nie może 
przekroczyć kwoty 20.000,00 zł.; 

➢ projekt powinien uwzględniać zadanie o charakterze 
lokalnym; 

➢ przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. 
małego grantu decyduje Prezydent Miasta Słupska, 
biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji 
danego zadania oraz wysokość posiadanych środków 
finansowych. 

 
Oferta może zostać odrzucona zarówno poprzez 
nieuznanie jej celowości, w przypadku stwierdzenia braku 
środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji 
wydziału zostały już zaplanowane na realizacje innych 
zadań publicznych. Oferta powinna zostać złożona w 
wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl. W 
formie papierowej należy dostarczyć ofertę lub 
potwierdzenie złożenia oferty- wygenerowane w 
systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób 
reprezentujących organizację. 
 
Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia 
oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów 
formalnych. 
 
Warunki realizacji: 
1. dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu 
umowy z oferentem. 

2. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w 
tym z zaangażowania środków własnych w jego 
realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze 
wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu 
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 
października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru 
oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji 
zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055). 

3. Środki niewykorzystane w trybach konkursowych 
ogłaszanych przez Miasto Słupsk mogą zwiększać pulę 
naboru art. 19 na portalu Witkac.pl bez konieczności 
ponownego ogłaszania naboru. 

4. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się 
dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi 
pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji 
przewidywanych kosztów. Zwiększony koszt uznaje się 
za zgodny z umową jeżeli nastąpiło zwiększenie jego 
wartości o nie więcej niż 20%. 

 
Nabór jest naborem ciągłym, ostateczny termin naboru 
to 12.11.2021 r. lub termin wyczerpania środków. 
 
Więcej informacji na stronie: 

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=15997 
 

6. Konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na 

wsparcie wykonania w 2021 r. zadań publicznych w 

zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji 

pozarządowych do realizacji projektów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących 

realizacji zadań publicznych 

 

Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Współpracy i Promocji 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego pod nazwą: Konkurs ofert dla podmiotów 

uprawnionych na wsparcie wykonania w 2021 r. zadań 

publicznych w zakresie dofinansowania wkładu 

własnego organizacji pozarządowych do realizacji 

projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych 

a służących realizacji zadań publicznych. 

 

W ramach konkursu wspierane będą: 

1. przedsięwzięcia i projekty, na które organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego pozyskały środki finansowe ze 

źródeł zewnętrznych, 

2. oferty o dofinansowanie wkładu własnego organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego, realizujących projekty 

współfinansowane ze środków zewnętrznych, z 

zakresu zadań publicznych określonych w Programie 

współpracy Miasta Słupska z organizacjami 

pozarządowymi na 2021 rok. W 2021 roku wysokość 

środków publicznych na realizację zadań wynosi – 

140.000,00 zł. 

 
Więcej informacji na stronie: 
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https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=15994 
 

7.  Konkurs MSWiA: „Prowadzenie telefonu zaufania dla 

dzieci i młodzieży”. 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił 

otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: 

„Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”. 

 

ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: 

➢ prowadzenia 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, 

bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży; 

➢ udzielania pomocy osobom małoletnim poprzez 

zapewnienie możliwości wyrażania ich trosk, 

porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich 

dotyczących, a zagrażających ich bezpieczeństwu; 

➢ rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie 

zaangażowanymi w udzielanie pomocy osobom 

małoletnim; 

➢ prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych 

na terenie Polski dotyczących funkcjonowania 

telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży; 

➢ rozwijania współpracy z Policją w zakresie działań 

mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy 

dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich 

zdrowiu lub życiu. 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ 

ZADANIA 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

realizację ww. zadania planuje przekazać środki w 

wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy 

zł). 

 

UPRAWNIONE PODMIOTY 

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje 

pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, 

prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające 

doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji 

zadania publicznego. 

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie 

do dnia 31 grudnia 2021 roku od dnia podpisania umowy 

z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert. 

 

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do 

zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). 

Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie 

Przewodniczącego Komitet do Spraw Pożytku Publicznego 

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 

października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r.: 

➢ korespondencyjnie na adres: Departament Porządku 

Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z 

dopiskiem „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci 

i młodzieży”. W przypadku korespondencji 

nadawanej przez placówkę Poczty Polskiej lub 

przesyłki kurierskiej, za termin składania ofert uznaje 

się datę stempla pocztowego placówki wysyłającej 

dokumenty; 

➢ bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

przy ul. Rakowieckiej 2a, w godzinach 8.15 – 16.00. 

 

WYMOGI FORMALNE 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w 

terminie do dnia 12 marca 2021 r. oferty zgodnej ze 

wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego 

Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie 

wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznycho raz wzorów sprawozdań z 

wykonania tych zadań. 

 

Do oferty należy dołączyć poświadczone za zgodność z 

oryginałem: aktualny statut organizacji, fundacji lub 

stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP, REGON i dokument potwierdzający 

posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego oraz 

jego numer – wraz z oświadczeniem, że jest on 

przeznaczony na realizację ww. zadania. 

 

Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez 

Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki: 
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➢ jest organizacją pozarządową lub podmiotem 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzi 

działalność pożytku publicznego w zakresie porządku 

i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznymi; 

 

➢ posiada minimum 3-letnie doświadczenie dające 

gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego; 

➢ zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i 

wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania; 

➢ koszty związane z obsługą administracyjno-finansową 

nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych 

kosztów zadania; 

➢ jest wiarygodny pod względem finansowym, co 

poświadczy wypełniając w ofercie część VII - 

Oświadczenia; 

➢ przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w 

ogłoszeniu.  

 
Więcej informacji na stronie:  
https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-
na-realizacje-w-2021-roku-zadania- 
 

8. Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1057) na powierzenie wykonania w 2021 

roku zadania publicznego w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej zgłoszonego w ramach 

Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Ćwicz z pasją!” 

 

Urząd Miejski w Słupsku, Sport ogłasza otwarty konkurs 

ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1057) na powierzenie wykonania w 2021 

roku zadania publicznego w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej zgłoszonego w ramach 

Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Ćwicz z pasją!”. 

 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1057) na powierzenie wykonania w 2021 

roku zadania publicznego w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej zgłoszonego w ramach 

Słupskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Ćwicz z pasją!”. 

 
Więcej informacji na stronie:  

https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=16032 
 

9.  Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku 

 
Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie organizacje 
Pozarządowe na bezpłatne wsparcie informacyjno-
doradcze oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania 
NGO.  
Pracownicy EDUQ dyżurują od poniedziałku do piątku w 
godz. 09.00-15.00 w biurze Stowarzyszenia EDUQ ,  przy 
ul. Krzywoustego 1, pokój 135. 
 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka oraz ze 

środków Powiatu Lęborskiego. 

 

10.  OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE SŁUPSKIM 

 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie  
słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego 
wsparcia. Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy ul. 
Sienkiewicza 19 (II p.). 
Pracownicy dostępni są w godz. 8.00-16.00. 
 
Punkt Informacyjny mieści się również w Lęborku ul. 
Krzywoustego 1.  
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi 
na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
obejmujących: 
1. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty 

Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji Społecznej 
(CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS);  

2. organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; 

3. organizacje pozarządowe prowadzące działalność  
gospodarczą, której zyski wspierają realizację celów 
statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których celem jest 
zatrudnianie;  

4. inicjatywy o charakterze nieformalnym (w kontekście 
działań animacyjnych i formalizowania struktur); 

5. przedsiębiorstwa społeczne (PS), 
6. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby  

fizyczne i przedsiębiorstwa. 
 
DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
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Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w 
tym m.in.: 

1. zasad uruchamiania PS, 
2. możliwych  do pozyskania środków na rozwój  

przedsiębiorstwa społecznego,  
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES, 
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci 

współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji 
rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu 
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,  

5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

6. promowania przykładów dobrze prosperujących 
PES, czy też partnerstw działających z udziałem 
PES i partnerów społecznych. 

Informacje udzielane są: 
1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 

(II p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 
2. telefonicznie - 59 840 29 20, 535 635 681, 
3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl 
4. podczas spotkań informacyjnych, seminariów,  

webinariów, konferencji. 
 
Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są  
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w 
Lęborku ul. Krzywoustego 1, p.122 (I p.)  
 
WSPARCIE DORADCZE 
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz 
biznesowe.  
 
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje m.in.: 

1) zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych 
form prawnych i typów), 

2) zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form 
prawnych i typów), 

3) rejestrowanie działalności PES, 
4) zewnętrzne finansowanie PS i PES, 
5) prowadzenie działalności statutowej ES. 

 
Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego 
obejmuje m.in.: 

1. w zakresie prawnym: prowadzenie działalności 
gospodarczej w ramach PS, prawe aspekty 
działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i 
pośrednie w działaniach PES, obowiązki 
pracodawcy względem pracowników 

2. w zakresie księgowo – podatkowym:  

rachunkowość PES, zobowiązania finansowe 
związane z prowadzoną działalnością, księgowość, 
płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne 

3. w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, 
zarządzanie pracownikami, zarządzanie 
konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów 

4. w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł 
finansowania działalności wraz ze wsparciem w 
przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe 

5. w zakresie marketingowym: planowanie 
marketingowe, kształtowanie elastyczności 
ofertowej, polityka kształtowania cen i 
optymalizacji kosztów, opracowanie/ modyfikacja  
strategii marketingowej przedsiębiorstw 
społecznych, badania rynku, wypracowania i  
wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, 
nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w 
zakresie projektowania produktów i usług. 

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje 
m.in.: 
1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem 

prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i 
statutowej odpłatnej 

2. poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, 
przygotowania danych  i ofert 

3. przygotowanie i praca nad biznes planem, 
4. negocjacje z instytucjami finansującymi. 
 
WSPARCIE SZKOLENIOWE 
Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizację i 
prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej  
 i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu 
przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej, 
podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również 
wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów 
ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy. 
 
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES 
obejmuje m.in.: 
1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych i 

podmiotów ekonomii społecznej 
2. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, 

zarządzanie finansami,      zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

3. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności w 
sferze ekonomii społecznej 

4. tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie 
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie 
klientów, itp.) 

5. budowanie powiązań kooperacyjnych 
6. restrukturyzacja działalności 
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7. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii 
społecznej o charakterze reintegracyjnym 

8. umiejętności społeczne (budowanie sieci współpracy 
lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw 
społecznych), kompetencje związane z pracą z 
osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 

9. szkolenia zawodowe i branżowe. 
 
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia 
przedsiębiorstw społecznych (PS). Kompleksowa usługa 
wsparcia polega w szczególności na: 
1. pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz 

oczekiwanych efektów działania, 
2. pomoc w przygotowaniu planu działania 

dostosowanego do specyficznych potrzeb klientów, 
3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, 

wsparcie finansowe, itp.), polegającego  na 
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia,  

4. monitorowaniu wdrożenia planu działania,  
5. ocenie rezultatów planowanych działań. 
 
WSPARCIE FINANSOWE 
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w 
oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada 
kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania  
wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, 
 zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do 
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb 
odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia 
wsparcia finansowego. 
 
Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół 
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w 
zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia 
działalności gospodarczej przez PES. 
 
Wsparciem finansowym może być objęty podmiot, 
któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co 
najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia 
finansowego. 
 
WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA 
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju 
 ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in. 
poprzez:  

1. współpracę w zakresie zagwarantowania PES 
dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i 

najwyższej jakości usług (wymiana usług, 
współdziałanie na rzecz PES),  

2. współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp 
do wsparcia finansowego dla PES,  

3. wymianę informacji dotyczącą najbardziej 
atrakcyjnych produktów finansowych dla PES, 

4.  wymianę doświadczeń.  
Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z 
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy 
mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej.  
Zapraszamy! 
 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich  
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk 
e-mail: cio@cio.slupsk.pltel.: 59 840 29 20 

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

e-mail: a.wojciechowska@cio.slupsk.pl 

tel.: 535 635 681 

 

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. 

  

 

 

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z portalu 

www.ngo.pl, serwisu regionalnego 

www.pomorskie.ngo.pl, strony internetowej Centrum 

Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Patrycja Nytko 



 

 

 


