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FIO 2012 ogłoszone! 
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje 
pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze 
projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). 

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2012 wynosi 60 
mln zł. 

Szczegóły na stronie internetowej MPiPS: 
http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,1158.html  

 

 

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy 
Od 1 stycznia 2012 r. będzie obowiązywać znowelizowana wersja 
Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (SzOP). Zmiany obejmują m.in. priorytet VII, w ramach 
którego utworzono nowe Działanie 7.4 „Osoby niepełnosprawne na 
rynku pracy”. 

 

 

 

http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,1158.html
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Działanie 7.4 obejmuje: 
1. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
niepełnosprawnych, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia 
spośród następujących: 

 Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, 
prowadzące do integracji społecznej i zawodowej; 

 Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub 
zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz 
rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, 
niezbędnych na rynku pracy; 

 Poradnictwo zawodowe; 

 Pośrednictwo pracy; 

 Zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby 
niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta 
zawodowego u pracodawcy; 

 Staże i praktyki zawodowe; 

 Subsydiowane zatrudnienie; 

 Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej  
i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ; 

 Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w 
integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym 
usługi asystenta osobistego. 

2. Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności 
działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację 
pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą 
docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi). 

 

Działania na rzecz integracji europejskiej 
Urząd Marszałkowski ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania 
publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działań na rzecz 
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami w 2012 r. 
 
Termin składania ofert: od 10-1-2012 do 3-2-2012  
 
Więcej: 
http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=449&typ=1
&dzi=1  

http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=449&typ=1&dzi=1
http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=449&typ=1&dzi=1
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Upowszechniania turystyki 
Urząd Marszałkowski ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania 
publiczne w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania 
turystyki. 
 
Termin składania ofert: od 10-1-2012 do 3-2-2012 
 
Więcej: 
http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=448&typ=1
&dzi=1  

… 

 

 

 

Gliwice. Mosty Kultury 
Ruszył projekt wizyty przygotowawczej osób pracujących  
z młodzieżą oraz samej młodzieży z Gliwic i Bottrop. Celem wizyty 
jest wymiana doświadczeń, pomysłów na międzynarodową 
współpracę oraz przygotowanie projektu młodzieżowych 
warsztatów artystycznych. Projekt jest realizowany przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Młodzież w 
Działaniu. 

Data: 02.01-02.04.2012 
Miejsce: Centrum Organizacji Kulturalnych Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych, ul. Studzienna 6, 44-100 Gliwice 

Więcej: www.perelka.gcop.gliwice.pl  

 

 

Gliwice. Konkurs w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych 
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dotowane z budżetu 
miasta będą tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców 
miasta Gliwice. Oferty na realizację zadania należy składać w formie 
pisemnej do dnia 02.02.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21 w biurze podawczym) lub przesłać 
pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach (44-100 Gliwice, ul. 
Zwycięstwa 21).  

Więcej: 
http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=746&Itemid=116  

.… 

http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=448&typ=1&dzi=1
http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=448&typ=1&dzi=1
http://www.perelka.gcop.gliwice.pl/
http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=746&Itemid=116
http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=746&Itemid=116
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Czernica. Szkolenie z nowoczesnych form aktywizacji 
17 stycznia 2012 r. dla mieszkańców i przedstawicieli instytucji 
działających na terenie gmin Lyski, Gaszowice i Jejkowice odbędzie 
się bezpłatne szkolenie pt. „Nowoczesne formy aktywizacji  
w społeczności lokalnej – jak zorganizować wydarzenie na rzecz  
i z udziałem lokalnych społeczności”. 
 
Data: 17 stycznia 2012 r.  
Godzina: 15.00 
Miejsce: Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy (ul. Wolności 39). 
 
Więcej: 
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Czernica--
Szkolenie-z-nowoczesnych-form-aktywizacji 
 

 

 

Kuźnia Raciborska. Szkolenie z nowoczesnych form aktywizacji 
24 stycznia 2012 r. o godzinie 15.00 w urzędzie miasta Kuźnia 
Raciborska odbędzie się szkolenie pt. „Nowoczesne formy 
aktywizacji w społeczności lokalnej – jak zorganizować wydarzenie 
na rzecz i z udziałem lokalnych społeczności”. 
 
Data: 24 stycznia 2012 r.  
Godzina: 15.00 
Miejsce: Urząd Miasta Kuźnia Raciborska (ul. Słowackiego 4, sala nr 
3, I piętro) 
 
Więcej: 
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Kuznia-
Raciborska-Szkolenie-z-nowoczesnych-form-aktywizacji  

 

 

Rybnik. Ogłoszenie o konkursach dla NGO 
Prezydent Miasta Rybnika ogłosił otwarte konkursy ofert dla 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów na wsparcie 
realizacji zadań publicznych w 2012 roku w obszarze: działalność na 
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami oraz pomoc Polonii i Polakom za granicą. 
Oferty należy składać do 10 lutego br. w Kancelarii Urzędu Miasta 
Rybnika.  
 
Więcej: 
http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,6277 

… 

http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Czernica--Szkolenie-z-nowoczesnych-form-aktywizacji
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Czernica--Szkolenie-z-nowoczesnych-form-aktywizacji
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Kuznia-Raciborska-Szkolenie-z-nowoczesnych-form-aktywizacji
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Kuznia-Raciborska-Szkolenie-z-nowoczesnych-form-aktywizacji
http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,6277
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Bezpłatne warsztaty z bibliodramy 
BSA Teatr Grodzki zaprasza osoby zainteresowane warsztatami 
pilotażowymi dla edukatorów i trenerów pracujących z osobami 
dorosłymi. Program warsztatów zakłada wykorzystanie bibliodramy 
– unikalnej metody pracy z tekstami biblijnymi – w edukacji 
interkulturowej. 

Terminy zajęć: sobota i niedziela raz w miesiącu od stycznia do 
września 2012- około 100 godzin warsztatowych. Pierwsze 
warsztaty odbędą się 28 stycznia, w godz. 10.00 – 17.00 i 29 
stycznia, w godz. 9.00 – 16.00. 

Miejsce spotkań: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr 
Grodzki”, Bielsko-Biała,  ul. Sempołowskiej 13. 

Prowadzą: Krystyna Sztuka – trener bibliodramy i  Piotr 
Kostuchowski – pedagog. Szczegółowe informacje i zapisy: Ludwina 
Dębiec, tel. 33 497 56 55, 33 496 52 19, e-mail: 
biuro@teatrgrodzki.pl. 

Więcej:  
http://www.teatrgrodzki.pl/miedzynarodowe-spotkanie-
partnerskie-w-teatrze-grodzkim/  

 

 

Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina ogłasza konkurs 
Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 Rozwój 
obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na 
„Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” osi 
priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-
2013”.  
Miejsce: bezpośrednio w biurze LGR Bielska Kraina, ul. Regera 81  
w Bielsku-Białej 
Kontakt:  tel. (33) 810 57 35/ 810 08 38, biuro@bielskakraina.pl 
Więcej: 
http://bielskakraina.pl/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=228:ogoszenie-konkursu&catid=39:2011-rok&Itemid=28  

http://www.teatrgrodzki.pl/miedzynarodowe-spotkanie-partnerskie-w-teatrze-grodzkim/
http://www.teatrgrodzki.pl/miedzynarodowe-spotkanie-partnerskie-w-teatrze-grodzkim/
mailto:biuro@bielskakraina.pl
http://bielskakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228:ogoszenie-konkursu&catid=39:2011-rok&Itemid=28
http://bielskakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228:ogoszenie-konkursu&catid=39:2011-rok&Itemid=28
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Centrum Wolontariatu w Bielsku-Białej – zaprasza wolontariuszy  
i NGO do współpracy 
Od czerwca 2010 r. przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym 
„Teatr Grodzki” działa Centrum Wolontariatu należące do 
ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. Podstawowym 
zadaniem CW jest pośredniczenie pomiędzy wolontariuszami  
a instytucjami upoważnionymi do korzystania z ich pomocy oraz 
promocja idei wolontariatu. 

Godziny otwarcia:  
Koordynatorka Centrum – Monika Pendolska będzie dostępna:  
-wtorki: 8.30 do 12.30 
-czwartki: 8.30 do 14.30  

W pozostałe dni informacji udzielają pracownicy biura, w którym 
mieści się CW. Teren działania: m. Bielsko-Biała, powiat bielski, 
cieszyński, pszczyński I żywiecki. 

Kontakt:  
ul. S Sempołowskiej 13. 43-300 Bielsko-Biała 
mail: bielskobiala@wolontariat.org.pl 
GG: 24597216 
Tel: 33 496 52 19 

Więcej: 
http://www.wolontariat-
bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Ite
mid=4    

… 

 

 

 

Kielce/województwo świętokrzyskie. Rusza Inkubator Organizacji 
Pozarządowych 
W województwie świętokrzyskim powstał nowy Inkubator 
Organizacji Pozarządowych, który oferuje bezpłatne szkolenia, 
doradztwo, opracowanie planów rozwoju, opiekę coacha oraz 3 
tysiące złotych dla każdej organizacji do wykorzystania zgodnie ze 
swoimi potrzebami. Inkubator służy pomocą również dla grup, które 
chcą założyć stowarzyszenie, ale nie wiedzą od czego zacząć. Projekt 
obejmuje swoim zasięgiem dwa województwa: świętokrzyskie  
i śląskie. Partnerem projektu w Kielcach jest Stowarzyszenie 
Edukacja przez Internet. 
Data: styczeń 2012 r.  
Miejsce: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, pok. 1.21 

mailto:bielskobiala@wolontariat.org.pl
http://www.wolontariat-bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4
http://www.wolontariat-bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4
http://www.wolontariat-bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4
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Busko Zdrój: Buskowianin Roku 2011 
Ruszyła V edycja Plebiscytu „Buskowianin Roku". W buskim ratuszu 
można już składać wnioski o nadanie tego tytułu swoim faworytom. 
Nagroda ustanowiona została po to, by docenić i wyróżnić osoby, 
których aktywność na rzecz społeczności lokalnej Gminy Busko-
Zdrój oraz postawa moralna, służą dobru rodzimego środowiska  
i przyczyniają się do rozwoju lokalnego patriotyzmu. To także ważny 
element promowania marki Buska – Zdroju w kraju  
i nie tylko. 

Wnioskodawcami o nadanie tytułu „Buskowianin Roku" mogą być 
m.in. organizacje społeczne i gospodarcze oraz stowarzyszenia 
działające na terenie Miasta i Gminy Busko – Zdrój 

Data: Wnioski można składać do 28 lutego 2012 r. 
Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-
100 Busko-Zdrój 
 
Więcej: 
http://busko.net.pl/imprezy/impreza.php?kat=&main=&i_id=1676 
 

 

Kielce. Powstaje Stowarzyszenie „Plus-minus 50” 
W Kielcach powstaje nowe Stowarzyszenie dla osób w starszym 
wieku. Ma ono być płaszczyzną publicznej dyskusji o problemach 
pokolenia ludzi w wieku przed i emerytalnym, ale także umożliwić 
budowanie więzi międzypokoleniowej. Głównym inicjatorem jest 
Zbigniew Łukasz Batorski, który od 40 lat związany jest z radiem  
i telewizją w regionie. 

Warto przypomnieć iż rok 2012 został ustanowiony przez Parlament 
Europejski Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej. 

Data: 9 styczeń 2012 r. 
Godzina: zebrania założycielskie o godz. 17. 
Miejsce:  Design Centrum Kielce przy ul. Zamkowej 3. 

Więcej: 
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,10929605,Dla_seniorow_i_ni
e_tylko__Powstaje_Stowarzyszenie.html  

 

 

Kielce. Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs 
ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej. 
Łączna kwota dotacji w roku 2012 na realizację zadań 
wynosi 1.732.000,00 zł.  

 

http://busko.net.pl/imprezy/impreza.php?kat=&main=&i_id=1676
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,10929605,Dla_seniorow_i_nie_tylko__Powstaje_Stowarzyszenie.html
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,10929605,Dla_seniorow_i_nie_tylko__Powstaje_Stowarzyszenie.html
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O dofinansowanie można się starać w ramach 8 zadań: 

I. Szkolenie kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej 
sportowo. 

II. Dofinansowanie udziału dyscyplin sportowych w 
wojewódzkim i krajowym systemie współzawodnictwa 
sportowego. 

III. Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów. 

IV. Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju 
Miast i Gmin. 

V. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, 
małomiasteczkowym na poziomie województwa. 

VI. Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, 
organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział 
reprezentantów w zawodach ogólnopolskich  
i międzynarodowych 

VII. Organizacja wojewódzkich zawodów w ratownictwie 
wodnym oraz udział w zawodach ogólnopolskich. 

VIII. Organizacja imprez sportowych na Ziemi Świętokrzyskiej o 
zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym 
promujących Województwo. 

Data: Termin nadsyłania ofert mija 19 stycznia 2012 r. 
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. 
IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Więcej: http://swietokrzyskie.ngo.pl/wiadomosc/715088.html 

 

Skarżysko-Kamienna. Konkurs ofert na rok 2012 
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkurs ofert na 
realizację w 2012 roku zadań własnych gminy w zakresie: gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii, w zakresie kultury fizycznej  
i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz pomocy 
społecznej i ochrony zdrowia. 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 4 tej ustawy) 

Data: Termin składania ofert do 19 stycznia 2012 
Miejsce: Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w pokoju Nr 31. 

Więcej:http://www.skarzysko.pl/archiwum/1601-konkurs-ofert-na-
rok-2012.html 

http://swietokrzyskie.ngo.pl/wiadomosc/715088.html
http://www.skarzysko.pl/archiwum/1601-konkurs-ofert-na-rok-2012.html
http://www.skarzysko.pl/archiwum/1601-konkurs-ofert-na-rok-2012.html
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Kielce. Szkolenia wyjazdowe organizowane przez Kielecki Park 
Technologiczny 
W ramach  projektu "Akademia Kreatywnej Przedsiębiorczości 
Akademickiej" studenci kieleckich szkół wyższych mają okazję 
wyjazdu na szkolenie do znanych kurortów narciarskich w Polsce.  

Szkolenia odbędą się już w lutym 2012 r. Planowane jest 
zorganizowanie dwóch czterodniowych turnusów szkoleniowych, 
dla 14 chętnych każdy.  

Uczestnicy wyjazdów zostaną podzieleni na zespoły, w których 
każdy w ramach innowacyjnej techniki prowadzenia zajęć założy 
"wirtualną firmę", poznając bariery wejścia wirtualnego 
przedsiębiorstwa na rynek oraz warunki skutecznego rozwoju  
i ekspansji firmy. Pomysłodawcy najlepszej wirtualnej firmy zostaną 
wyróżnieni tytułem "Lidera Biznesu". 

Aby wziąć udział w szkoleniu wyjazdowym wystarczy  pobrać fiszkę 
zgłoszeniową na wyjazdy, wypełnić wymagane pola, w tym 
najważniejszy - opis pomysłu biznesowego - i złożyć do siedziby 
Kieleckiego Parku Technologicznego lub wysłać mailowo na adres: 
karolina.jorz@um.kielce.pl. 

Data: do 19 stycznia 2012 r. 
Miejsce: Kielecki Park Technologiczny, Kielce, ul. Olszewskiego 6. 

Więcej: 
http://www.technopark.kielce.pl/pl/aktualnosci/pokaz/114,zaprasz
amy_na_szkolenia_wyjazdowe_do_jednego_ze_znanych_osrodkow
_narciarskich 

 

 

Staszów. Zgłoś się do akcji „Liderzy Wolontariatu”! 
Fundacja FARMA szuka osób, które chcą działań społecznie i nie 
boją się wyzwań. Osoby, które się zakwalifikują wezmą udział w 
szkoleniach, poznają wyjątkowe oblicze wolontariatu  
i otrzymają dofinansowanie na realizację swojego pomysłu. 

Projekt „Akcja: Wolontariat” jest skierowany do osób w wieku 15-
20 lat. W akcji może uczestniczyć 10 osób.  

Fundacja oferuje: 

 wyjazdowe szkolenia integracyjne; 

 cykl szkoleń prowadzonych przez specjalistów w danej 
dziedzinie (m.in. z zakresu kreatywnego działania, 
planowania i organizowania wydarzenia kulturalnego, 

mailto:karolina.jorz@um.kielce.pl
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promocji, komunikacji w grupie, przygotowania wniosku o 
dofinansowanie w tym planowania budżetu  
i harmonogramu); 

 dofinansowanie w wysokości 1400 zł na 2 wybrane przez 
grupę projekty (realizowane w zespołach 5-osobowych); 

 certyfikat ukończenia szkoleń oraz realizacji projektu. 

Data: Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 stycznia 2012 r. 

Miejsce: www.fundacjafarma.pl/ Sielec 60, 28-200 Staszów 

Więcej: 
http://www.fundacjafarma.pl/aktualnosci/liderzy_wolontariatu 

 

Kielce. Studenckie poniedziałki wolontariackie. 

Stowarzyszenie PROREW wspólnie z Pasażem Świętokrzyskim  
i siecią sklepów E. Leclerc organizuje zbiórki publiczne pieniędzy na 
rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym  
z terenu województwa świętokrzyskiego.  

Data: Każdy poniedziałek 

Godzina: godziny popołudniowe 

Miejsce: CH Pasaż Świętokrzyski (Kielce, ul. Massalskiego 3). 

Szczegółowe informacje: 
Kasia Kozieł- nr tel. 505 698 745 lub kasiakoziel@op.pl  
Zosia Cugowska- nr tel. 533 535 008 lub z.cugowska@wp.pl  
oraz w siedzibie Stowarzyszenia PROREW- Kielce, ul. 
Szymanowskiego 3/58 

Więcej: 
http://www.abk.ujk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=
article&id=791:studenckie-poniedziaki-
wolontariackie&catid=40:aktualnoci&Itemid=18 

Szczegółowe informacje: 
Kasia Kozieł: nr tel. 505 698 745 lub kasiakoziel@op.pl  
Zosia Cugowska: nr tel. 533 535 008 lub z.cugowska@wp.pl  
oraz w siedzibie Stowarzyszenia PROREW- Kielce, ul. 
Szymanowskiego 3/58 

 

 

 

 

… 
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Nowy formularz NIP-2 
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowy formularz NIP-2 służący do 
wystąpienia o Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), kiedy 
rejestrujemy np. nowo powstałą organizację oraz do zgłaszania 
zmian danych w NIP. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/718158.html   

Jakie grzechy organizacji dostrzegają urzędnicy? 
Co sądzą na temat współpracy? Jak oceniają swoich partnerów po 
stronie pozarządowej? Jakie dostrzegają przeszkody? Prezentujemy 
dziś wyniki badania przeprowadzonego wśród urzędników 
gminnych. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/722580.html  

Poseł-ambasador poszukiwany 
Legislacyjne pogotowie czy gremium do ideologicznych debat o roli 
organizacji pozarządowych w życiu publicznym? Parlamentarny 
zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi jest 
pożyteczny i potrzebny, ale jego istnienie nie oznacza, że  
z dostępem obywateli do procesu stanowienia prawa w Polsce jest 
dobrze.  

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/718152.html   

Kto może brać udział w konsultacjach społecznych? 
Czy rada gminy w uchwale może określić wymogi, jakie mają 
spełniać uczestnicy konsultacji społecznych? Zdaniem wojewody 
lubuskiego ustawa o samorządzie gminnym upoważnia do 
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, ale tym nie 
mieści się prawo do określania podmiotów uprawnionych do 
udziału w konsultacjach. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/723566.html  

… 
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