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Spis treści: 
Konkurs ofert związanych z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Doradztwo dla organizacji pozarządowych w lutym.

Przekaż swój 1% na rzecz organizacji pozarządowej.

Poradnik z księgowości w organizacjach pozarządowych.

KONKURS OFERT ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ROK 

Zarząd Województwa Kujawsko 

r. ogłosił Otwarty konkurs  ofert nr 13/2009 
z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie pomocy społecznej pod 

nazwą: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”.
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego na stronie 

Departamentu Spraw Społecznych

 

Ostateczny termin składania ofert

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych (numer tel. 

056 656 10 84) oraz Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 

18 371 lub 056 62 18 403. 

 

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji rozstrzygnięcie konkursów następuje w terminie do 45 

dni od ostatniego dnia składania ofert. Wstępnej oceny formalnej dokonują pracownicy 

komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialne

merytorycznej komisje konkursowe. 

W terminie do 21 dni od ostatniego dnia składania ofert w danym konkursie na stronie 
internetowej www.kujawsko
zamieszczony zostanie wykaz ofert zawierających uchybienia, które należy uzupełnić w 
podanym terminie. 
 

DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2009 R.
Urząd Marszałkowski w Toruniu 

Pozarządowymi i Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają

organizacji pozarządowych do skorzystania z 

prowadzonego przez ekspertów z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania projektami, 

mających długoletnie doświadczenie w pracy trzeciego sektora.

  

Konsultacje odbywają się zwykle we wtorki w godz. 14.00

w Toruniu w Biurze Pełnomocnika

 260 (I piętro). 
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5 lutego 2009 r. 

Konkurs ofert związanych z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Doradztwo dla organizacji pozarządowych w lutym. 

Przekaż swój 1% na rzecz organizacji pozarządowej. 

Poradnik z księgowości w organizacjach pozarządowych.  

KONKURS OFERT ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ROK 
2009 

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą Nr 8/78/09 z dnia 29 stycznia 2009 

ofert nr 13/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych 

izacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie pomocy społecznej pod 

„Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”.  
Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego na stronie 

Departamentu Spraw Społecznych lub w zakładce Organizacje Pozarządowe

Ostateczny termin składania ofert upływa 2 marca 2009 r. 

udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych (numer tel. 

056 656 10 84) oraz Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji rozstrzygnięcie konkursów następuje w terminie do 45 

dni od ostatniego dnia składania ofert. Wstępnej oceny formalnej dokonują pracownicy 

komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnej za dany konkurs, oceny 

merytorycznej komisje konkursowe.  

W terminie do 21 dni od ostatniego dnia składania ofert w danym konkursie na stronie 
www.kujawsko‐pomorskie.pl, zakładka organizacje pozarządowe

zamieszczony zostanie wykaz ofert zawierających uchybienia, które należy uzupełnić w 

DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2009 R.
Marszałkowski w Toruniu – Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi i Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają

organizacji pozarządowych do skorzystania z bezpłatnego indywidualnego doradztwa, 

przez ekspertów z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania projektami, 

mających długoletnie doświadczenie w pracy trzeciego sektora. 

Konsultacje odbywają się zwykle we wtorki w godz. 14.00-17.00 w Urzędzie Marszałkowskim 

w Toruniu w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi, pokój nr 

 

 

 

 

Konkurs ofert związanych z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży.  

 

KONKURS OFERT ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ROK 

Pomorskiego Uchwałą Nr 8/78/09 z dnia 29 stycznia 2009 

na wykonywanie zadań publicznych związanych 

izacją zadań Samorządu Województwa w 2009 roku w zakresie pomocy społecznej pod 

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego na stronie 

zakładce Organizacje Pozarządowe  

udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych (numer tel. 

056 656 10 84) oraz Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji rozstrzygnięcie konkursów następuje w terminie do 45 

dni od ostatniego dnia składania ofert. Wstępnej oceny formalnej dokonują pracownicy 

j za dany konkurs, oceny 

W terminie do 21 dni od ostatniego dnia składania ofert w danym konkursie na stronie 
ładka organizacje pozarządowe 

zamieszczony zostanie wykaz ofert zawierających uchybienia, które należy uzupełnić w 

 

DORADZTWO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2009 R. 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi i Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają  przedstawicieli 

indywidualnego doradztwa, 

przez ekspertów z zakresu prawa, rachunkowości, zarządzania projektami, 

17.00 w Urzędzie Marszałkowskim 

z Organizacjami Pozarządowymi, pokój nr 



Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów, powinny umówić się na spotkanie (jest 

to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą 

mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod 

numerami 056 62 18 403 lub 056 62 18 371 oraz drogą elektroniczną – ngo@kujawsko-

pomorskie.pl  

 

Uwaga ! 

Ze względu na duże zainteresowanie, prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań.     

Harmonogram na luty 2009 r.   

 
 

ODDAJ SWÓJ 1 % NA RZECZ ORGANIZACJI POSIADAJ ĄCEJ STATUS 
POśYTKU PUBLICZNEGO 

Jak co roku, wypełniając zeznanie podatkowe, moŜemy przekazać jeden procent podatku na 
rzecz wybranej organizacji poŜytku publicznego. Aby wesprzeć jedną z blisko dwustu 
organizacji pozarządowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
wystarczy wypełnić dodatkową rubrykę w formularzu PIT. 
 
Chcąc przekazać procent podatku na działalność pozarządówki, wystarczy jedynie wpisać w 
zeznaniu podatkowym nazwę organizacji, jej numer KRS oraz kwotę 1% podatku, którą chce 
się przekazać. Resztą formalności zajmie się urząd skarbowy. 
 
Lista organizacji posiadających status PoŜytku Publicznego dostępna jest na stronie 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   

 
 

PORADNIK Z KSI ĘGOWOŚCI DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH 
Organizacje pozarządowe pomimo pewnych ulg i ułatwień ze strony państwa nie są 
zwolnione z obowiązków sprawozdawczych. Obowiązki takie dotyczą zarówno organizacji 
zarejestrowanej w KRS, jak i organizacji nie posiadających osobowości prawnej, takich, jak 
stowarzyszenia zwykłe - zarejestrowane w starostwie powiatowym. O tym, jak organizacje 
pozarządowe powinny wywiązywać się z tych obowiązków oraz jakie inne zasady 
prowadzenia księgowości obowiązują w organizacjach pozarządowych, moŜna się dowiedzieć 
ze strony internetowej: http://ksiegowosc.ngo.pl na portalu www.ngo.pl Polecamy!   
 

 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego 

Gabinet Marszałka Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 

Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń 

tel. + 48 56 62 18 371; 62 18 403; fax. +48 56 62 18 275 

www.kujawsko-pomorskie.pl_zakładka_Organizacje_pozarządowe 
 

 
 


