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Dodatkowo: obowiązek zgłoszenia w ciągu 7
dni „nowego pracownika” do ZUS;
• Rozliczenie podatku VAT;
Rozliczenie powinno nastąpić do 15 dnia kolejnego miesiąca
• Podatek od nieruchomości
W sytuacji gdy stowarzyszenie, które posiada
nieruchomość bądź wynajmuje lokal gminny
składa do 31 stycznia stosowną deklarację do
urzędu gminy i opłaca podatek.
Stowarzyszenie, a organizacja pożytku publicznego
Konsekwencją uzyskania przez stowarzyszenie
statusu organizacji pożytku publicznego jest
możliwość prowadzenia przez nie nieodpłatnej
i odpłatnej działalności pożytku publicznego
oraz prowadzenia działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań
publicznych (art. 6-10 oraz 11-19 ustawa z dnia
24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Nie oznacza to jednak, że organizacje nie posiadające statusu
OPP nie mogą prowadzić działalności
pożytku publicznego. Organizacjom pożytku
publicznego przysługuje również na zasadach
określonych w przepisach odrębnych zwolnienie od: podatku dochodowego od osób
prawnych; podatku od nieruchomości, podatku
od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych – w odniesieniu do
prowadzonej działalności przez nie pożytku
publicznego (art. 24 ust.1 udppw). Mogą one
również nabywać w szczególnych warunkach
prawo do użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego (art.24 udppw). Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na
rzecz wybranych przez siebie organizacji
pożytku publicznego (art. 27 u dppw).

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia
stowarzyszania i fundacje jako jednostki tzw.
„gospodarki uspołecznionej” były traktowane
korzystniej niż inne podmioty gospodarcze.
Obecnie podlegają one tym samym podatkom
i opłatom publicznoprawnym i korzystają jedynie z wyłączeń przedmiotowych. Możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej przez
stowarzyszenia
powoduje, że muszą one
wywiązywać się z podobnych obowiązków
sprawozdawczych w zakresie wydatkowania
środków publicznych jak przedsiębiorcy. Wzajemne przenikanie się myśli - polityki społecznej
oraz finansów publicznych, pozwala postrzegać
uzyskane dotacje jako formy swego rodzaju
„darowizny z poleceniem” (transakcje obustronne), a kontrakty z jednostkami budżetu
państwowego lub budżetu JST jako rodzaj wzajemnej umowy odpłatnej na świadczenie
wyspecjalizowanych usług na terenie danej
gminy. O ile transfery finansowe przeznaczone
na realizację zadań statutowych stowarzyszenia
są powszechnie akceptowalne trzeba tutaj też
mieć na uwadze, iż nieterminowe wywiązywanie
się z określonych obowiązków sprawozdawczych przez stowarzyszenie w zakresie
wydatkowania środków publicznych może mieć
dotkliwe konsekwencje - począwszy od upomnień czy kar finansowych nakładanych przez organy kontroli, włącznie z poleceniem zawieszenia działalności lub wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego. W szeroko pojętym
interesie wszystkich jednostek zaangażowanych
w politykę społeczną dobrze byłoby aby wszystkie stowarzyszenia pamiętały i przestrzegały
terminowego wywiązywania ze swoich obowiązków sprawozdawczych nie tylko na etapie
przyjmowania, ale i na etapie wydatkowania
środków publicznych.

Zobacz co nowego
w naszym biuletynie
KOLARSTWO WRACA DO
CZĘSTOCHOWY I NA
JURĘ KRAKOWSKOCZĘSTOCHOWSKĄ!
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W ludziach drzemie ogromna chęć działania,
czynienia dobra oraz wielka potrzeba przy-

społeczności którzy, choć w ciągłym biegu,
znaleźli czas aby podzielić się ze mną swoimi

należności do grupy i współtworzenia

doświadczeniami i spostrzeżeniami w realizowa-

przestrzeni, w której żyje się dobrze, bezpiecznie i ciekawie. Często nie zdajemy sobie

niu projektu OSL.

sprawy z faktu, jak wiele możemy osiągnąć

Artykuł ten powstał dzięki uprzejmości częstochowskich liderów i animatorów lokalnej

e-mail: mariusz@jowes.pl
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im inspirację oraz narzędzia do rozwoju.

w obszarze księgowo–
podatkowym i osobowym

ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
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POTENCJAŁ CZĘSTOCHOWSKICH
NGO W ORGANIZOWANIU
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

będąc z ludźmi, słuchając ich potrzeb i dając

Doradca specjalistyczny

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZEŃ W ZAKRESIE WYDATKOWANIA

RADOSNY DZIEŃ
DZIECKA 2017 KRÓTKA RELACJA

CO KRYJE SIĘ POD NAZWĄ „OSL”?
W 2011 roku, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Częstochowie z inicjatywy Urzędu
Miasta, powołał do życia Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej w celu podejCzytaj dalej
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mowania działań związanych z aktywizacją i an-

prowadzenia OSL-u

gażowaniem mieszkańców określonych dzielnic
miasta w rozwiązanie najistotniejszych prob-

stół do tenisa stołowego oraz mnóstwo ubrań,
zabawek itd., które przekazujemy najbardziej

lemów lokalnej społeczności.

potrzebującym mieszkańcom dzielnicy.

Na początku działania te realizowane były
w dzielnicy Raków, a od 2013 roku również

dostaliśmy np. piłkarzyki,

Marta Serwiak, Fundacja „Oczami Brata”
(OSL Zawodzie-Dąbie)

w dzielnicy Stare Miasto. Pod koniec stycznia
2016 roku zadanie OSL przekazano do realizacji
organizacjom pozarządowym w ramach projektu
unijnego „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze
jutro”, którego realizatorem jest MOPS. Rozszerzono wówczas działania na kolejne dzielnice:
Stradom, Trzech Wieszczów, Zawodzie-Dąbie

Doświadczenie i wiedza
Zanim działania częstochowskich organizacji na
rzecz mieszkańców danych dzielnic nazwane
zostały organizowaniem lokalnej społeczności,

oraz Ostatni Grosz.

większość z nich była już od wielu lat zaangażowana w pomoc, wsparcie i aktywizację

DLACZEGO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE?

różnych grup społecznych.

Potencjał ekonomiczny i rzeczowy

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Częstochowie zaistniał w dzielnicy

Decyzja o przekazaniu realizowania zadań OSLi w Częstochowie nie była przypadkowa. Wieloletnia współpraca samorządu i MOPS z podmiotami trzeciego sektora w różnych obszarach pomocy społecznej pokazała, że w mieście coraz
większa liczba organizacji zdolna jest realizować
zadania publiczne w ramach ścisłej i długookresowej współpracy z organami władzy publicznej,
przy wykorzystaniu środków publicznych i unijnych, a także alternatywnych źródeł finansowania typu sponsoring, fundraising itp.

Trzech Wieszczów w 2000 roku. Otwarto wtedy
Świetlicę Środowiskową "Radosny Dom", która
doskonale wpisała się w potrzeby otoczenia. Utworzony został plac zabaw dla dzieci. Dzięki
pisaniu projektów wspólnie z Urzędem Miasta
powstała siłownia otwarta, z której korzystają osoby w różnym wieku, szczególnie seniorzy. Został
utworzony ogród społeczny, gdzie zagospodarowano plac zielenią. Działania te inspirowane
były zaangażowaniem Pani Prezes Anny

Pozyskujemy środki z dotacji (m.in. UM, UE, MR-

Kliszewskiej oraz mieszkańców dzielnicy.
Chcielibyśmy teraz przenieść nasze działania

PiPS - FIO) oraz od sponsorów i darczyńców,
którzy wspierają nasze działania przekazując
środki pieniężne oraz rzeczowe. Dotyczy to

i doświadczenia na kolejne zaniedbane obszary
naszej dzielnicy, gdzie jest grono chętnych osób
do podjęcia kolejnych inicjatyw.

różnych akcji, które organizuje fundacja. Sponsorzy i darczyńcy przekazują nam np. poczęstunek, wodę, kwiaty dla artystów naszego teatru
podczas premierowych spektakli. Sponsorów
i darczyńców jest coraz więcej i to nas cieszy. Do

przeciwstawne – to, co wchodzi w zakres
wykonywania działalności statutowej, nie należy
do sfery działalności gospodarczej
i odwrotnie. Dochód z działalności może służyć
realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między członków.
Jednolity obowiązek podatkowy przejawia się
w zakresie uregulowania płatności z tytułu: podatku dochodowego,
podatku od towarów
i usług, podatku od nieruchomości.
Najważniejsze obowiązki sprawozdawcze
stowarzyszeń w zakresie finansów publicznych dotyczą następujących kwestii:
➔ Sprawozdanie finansowe (w formie :
Bilans + Rachunek zysków i strat + Informacja dodatkowa)
Składane do 10 lipca za rok poprzedni do
lokalnego Urzędu Skarbowego właściwego
ze względu na miejsce funkcjonowania
(organ podatkowy gminny); dodatkowo
organizacje prowadzące działalność
gospodarczą winny złożyć do Krajowego
Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od daty
zatwierdzenia, czyli najpóźniej do dnia 15
lipca;
➔ Sprawozdanie merytoryczne – OPP;
Sprawozdanie z działalności musi być opublikowane najpóźniej do 15 lipca w bazie
sprawozdań prowadzonej przez właściwego ministra któremu wprost dane stowarzyszenie podlega;

Kamila Wieczorek, Zarząd Miejski Polskiego
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Formy rozliczania:
• Roczne rozliczenie podatku dochodowego
Formularz CIT-8 za dany rok należy złożyć do 31
marca roku następnego do właściwego Urzędu
Skarbowego
• Podatek dochodowy od osób prawnych
Uwaga: wszystkie organizacje pozarządowe
mają obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych – nawet jeśli są
zwolnione z jego płacenia !
• Deklaracja dotycząca darowizn;
Formularz CIT-D do 31 marca przesyłają organizacje pozarządowe, które otrzymały darowizny
w wysokości większej niż 15 000,00 PLN (jednorazowo) lub/i wartość wszystkich darowizn
w danym roku obrachunkowym przekracza
35 000,00 PLN;
Uwaga: w przypadku gdy dochód danej organizacji nie przekracza 20 000,00 PLN;
• Roczne rozliczenie podatku z tytułu umów
zawartych z pracownikami;
Do dnia 31 stycznia roku następnego należy
dokonać rozliczenia wszystkich zaliczek (formularz PIT 4R) które pracodawca opłacał w przypadku zatrudniania osób;
Uwaga: do końca lutego organizacja powinna
przekazać pracownikom na formularzach PIT11
informację dotyczącą dochodów i odprowadzonych podatkach;
• Deklaracje ZUS i deklaracje skarbowe;
Płatności na rzecz US – do 20 dnia kolejnego
miesiąca;

➔ Sprawozdanie z wykonania umów;
Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie

➔ Należności publiczno-prawne na rzecz
Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

Umowy zawierane z innymi urzędami, instytucjami, sponsorami itp. zawierają zapisy
dotyczące złożenia sprawozdania z realizacji umowy w określonym terminie;

Płatności na rzecz ZUS – do 15 dnia kolejnego
miesiąca;
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mocnicza) oraz jednocześnie sprawuje kontrolę
nad ich wydatkowaniem i nadzoruje działalność
stowarzyszeń (funkcja kontrolna).
Kontraktacja świadczeń organizacji
pozarządowych w zakresie ich działalności
statutowej (a zatem pozostająca poza sferą ich
działalności gospodarczej) przez władze publiczne jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech „trzeciego sektora”, sprzyja ona
bowiem zarówno aktywizacji organizacji
pozarządowych i wykorzystaniu ich potencjału
w celu spełniania ważnych społecznie zadań, jak
i uwalnianiu się przez instytucje publiczne
z bezpośredniego dostarczania wielu szeroko
rozumianych usług społecznych, zwłaszcza
wyspecjalizowanych przedmiotowo lub podmiotowo.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo
o stowarzyszeniach
ma kluczowe znaczenie
w kwestii funkcjonowania tych organizacji
społecznych. Ustawa ww. składa się z 57
artykułów uporządkowanych w siedmiu działach
tematycznych. Dotyczą one takie zagadnienia
jak: tworzenie stowarzyszeń, nadzór, likwidację
stowarzyszeń, sytuację stowarzyszeń zwykłych
a także problematykę majątku stowarzyszeń.
Ustawodawca wskazuje tutaj jako źródła majątku: składki członkowskie, darowizny, spadki,
zapisy, dochody z własnej działalności, dochody
z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej oraz społeczną pracę członków (art. 33
ust.1). Umiejscowienie przez ustawodawcę na
pierwszym miejscu w tym katalogu zamkniętym
„składek członkowskich” ma na celu podkreślenie niezarobkowego charakteru celu istnienia
stowarzyszenia. Warto zauważyć tutaj, że przepisom ww. ustawy podlegają stowarzyszenia mające osobowość prawną, określane mianem
„zarejestrowanych”. Regulacja prawna ustawy
nie jest całkiem zupełna – gdyż przepisy innych
aktów prawnych mają zastosowanie - jak np. zapisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do osób
prawnych.

Dotacje mogą być udzielane z budżetu państwa
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym
do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeniom – dotacje celowe. Dotacje stowarzyszenie otrzymuje na podstawie umów zawartych z dysponentem części budżetowej,
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Umowa taka powinna
określać: szczegółowy opis zadania i termin
wykonania, dotację celową należną jednostce
wykonującej zadanie i tryb płatności, tryb kontroli wykonania zadania oraz sposób rozliczenia
udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu
niewykorzystanej części dotacji.

Podstawą wyboru dzielnicy Zawodzie-Dąbie było

potrzeby mieszkańców, prowadzi nie tylko do

m.in. posiadanie biura fundacji w tej dzielnicy
oraz kontynuacja organizowanych już tam dzi-

ożywienia w dzielnicy, ale przede wszystkim
do zbudowania poczucia wspólnoty i tożsamości

ałań. Fundacja Oczami Brata w zależności od
miejsca, w którym znajduje się biuro fundacji
stara się tam organizować w większy lub mniejszy

lokalnej, wzmocnienia poczucia sprawstwa
i wiary we własne możliwości. Obszarem działania prowadzonego przez nasz OSL jest Stare Mi-

sposób społeczność lokalną.

asto – dzielnica zdegradowana infrastrukturalnie,
ekonomicznie i społecznie, lecz o bogatej historii

Darowizny na rzecz fundacji / stowarzyszeń podlegają jednakowym regułom,
które uzależniają istnieje obowiązku uiszczenia
przez stowarzyszenie podatku dochodowego
od dwóch okoliczności, a mianowicie posiadania preferowanych przez ustawodawcę celów
statutowych oraz przeznaczenia dochodów
na te cele. Stowarzyszenie może też przyjmować
spadki i zapisy.

temu, poprzez swoją działalność, w naturalny
sposób są w stanie najlepiej zidentyfikować i zdi-

(OSL Zawodzie-Dąbie)
Pozarządowej ścieżce OSL sprzyja fakt, że częstochowskie organizacje doskonale radzą sobie
w bezpośredniej pracy z mieszkańcami. Organizacje są najbliżej lokalnej społeczności i dzięki

agnozować jej sytuację, określić zadania
niezbędne do zaspokojenia jej potrzeb i rozwoju
oraz świadczyć związane z tym usługi.
Równocześnie pełnią rolę rzeczników słabszych
mieszkańców oraz marginalizowanych grup
społecznych i środowisk.
Jako Fundacja Chrześcijańska „Adullam”
jesteśmy od wielu lat w sposób szczególny zaan-

Działalność gospodarcza stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem o celach
niezarobkowych i działa na podstawie Statutu.
Nie wyklucza to jednak prowadzenia przez stowarzyszenie działalności gospodarczej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność
zarobkową zarówno w formach organizacyjnie
wyodrębnionych (np. spółki, spółdzielnie) jak
też bezpośrednio (w formie niewyodrębnionej).
W pierwszym przypadku w obrocie występują
odrębne od stowarzyszenia podmioty – np.
spółki handlowe, spółdzielnie, w których stowarzyszenia ma udziały i akcje. W przypadki
działalności niewyodrębnionej w obrocie występuje samo stowarzyszenie.
Pojęcie „działalności statutowej” i działalności gospodarczej są powszechnie uznane za
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gażowani w działania na Starym Mieście - ze
względu na lokalizację swojej siedziby w tej
właśnie dzielnicy przez lata zżywaliśmy się
z mieszkańcami, poznając ich problemy i potrzeby. Działania OSL idealnie łączą się ze statutową
działalnością Fundacji (która większością swoich
pozostałych działań obejmuje całą
Częstochowę), uzupełniając ją i wzmacniając,
z korzyścią dla naszych podopiecznych z grup
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Działania animacyjne, które
prowadzone są w środowisku lokalnym w sposób
towarzyszący, partnerski oraz – co niezwykle is-

i znaczeniu w rozwoju Częstochowy. W Programie Rewitalizacji, Stare Miasto zostało zdiagnozowane jako obszar, w którym następuje kumulacja problemów
społecznych na skalę
niespotykaną w innych częściach miasta, której
mieszkańcy borykają się z nakładającymi się
problemami, związanymi m.in. z długotrwałym
bezrobociem, utrwaloną biernością, zniechęceniem i nieradzeniem sobie z bieżącymi problemami życiowymi i rodzinnymi. W dzielnicy
widoczny jest problem alkoholizmu, przemocy,
ubóstwa, w tym pokoleniowe dziedziczenie
biedy, bierności i niezaradności życiowej. Na takich obszarach potrzeba prowadzenia spójnych
działań pomocowych, opierających się na oddolnej pracy animacyjnej z mieszkańcami z poziomu „życia codziennego”, ponieważ to
one z biegiem czasu odmieniają te „małe
społeczności” za sprawą mieszkańców i ich sojuszników (różnych podmiotów współdziałających
ze sobą i funkcjonujących w przestrzeni lokalnej).
Co ważne, często zmiany te dokonują się przy
aktywnym udziale osób z grup wykluczenia
społecznego i grup zagrożonych wykluczeniem,
takich jak osoby starsze, bezdomne czy osoby
z problemem uzależnień, dotychczas stygmatyzowane i niedoceniane.
Anna Klim-Jaworska, Dina Lewandowska, Fun-

totne – w odpowiedzi na faktycznie zgłaszane
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„Ostatni Grosz, to dzielnica w której na każdym
kroku widać tę (organizowania społeczności
lokalnej - red.) potrzebę. Ludzie którzy tu
mieszkają to często osoby bezrobotne, które
utraciły wiarę we własne możliwości. Projekt OSL
pomaga obudzić ich potencjał i zaktywizować
ponownie do działania.”
Przemysław Kowalski, Hufiec ZHP
Częstochowa (OSL Ostatni Grosz)

Mieszkańcy stanowią fundament naszej działalności, to oni podsuwają nam pomysły na działania i są motorem napędowym większości
wydarzeń. Staramy się odpowiadać na ich realne potrzeby i wychodzić naprzeciw ich
oczekiwaniom. Zdecydowanie największy udział
w prowadzeniu naszego OSL ma potencjał osobowy. Szczególnie nasi wolontariusze to
w większości harcerze, którzy wspierają nas przy
organizacji imprez wynikających z realizacji projektu.”
Przemysław Kowalski, Hufiec ZHP

„Główną podstawą wyboru naszej dzielnicy są
tereny zaniedbane przede wszystkim ulica Filomatów. Chcemy angażować mieszkańców do wzięcia udziału w rewitalizacji naszej dzielnicy
w celu poprawy własnego bytu w małej
społeczności. ”
Kamila Wieczorek, Zarząd Miejski Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie
(OSL Trzech Wieszczów)
Potencjał osobowy (lokalna społeczność,
partnerzy, wolontariusze)

Częstochowa (OSL Ostatni Grosz)

„Współpracujemy zarówno z instytucjami, przedsiębiorcami, jak i z mieszkańcami naszej dzielnicy.
Bazujemy na doświadczeniu ZM PKPS zarówno
w pracy z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Zajęcia i warsztaty odbywają się w siedzibie OSL
Trzech Wieszczów, prowadzone są przez wolontariuszy.”
Kamila Wieczorek, Zarząd Miejski Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie
(OSL Trzech Wieszczów)

„Podstawą działania OSL-i jest zatem ścisła
współpraca liderów i animatorów z lokalnymi
społecznościami. Działają dla ludzi, ale co najważniejsze z ludźmi! Ponadto, podmioty trzeciego sektora są doskonałym partnerem nie tylko
dla samorządu, ale innych podmiotów typu
szkoły, biblioteki, rady dzielnic, lokalny biznesu
itp. U podstaw ich działalności leży także promocja wolontariatu. Bez tego wszystkiego, działalność częstochowskich OSL-i nie byłaby po
prostu możliwa. Tak o współpracy z mieszkańcami, partnerami i wolontariuszami mówią organizacje pozarządowe, które realizują w Częstochowie projekt OSL.

Przede wszystkim działania realizujemy we
współpracy z mieszkańcami dzielnicy. To właśnie
oni sprawiają, że możemy organizować wiele fantastycznych inicjatyw, i co ważne, to oni pomagają tworzyć konkretne działania. Z naszej strony
oferujemy wsparcie i pomoc w wielu kwestiach informujemy i kierujemy do miejsc, w których
można uzyskać konkretny rodzaj wsparcia, pomagamy w codziennych sprawach – sprawdzamy
rozkład jazdy autobusu, czy numer telefonu do
przychodni. Promujemy wolontariat – pomoc
wzajemną, w tym pomoc sąsiedzką (bazowanie
na własnych umiejętnościach i dzielenie się nimi
z innymi, prowadzenie sąsiedzkich wymian
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Obowiązki sprawozdawcze stowarzyszeń
w zakresie wydatkowania środków publicznych
Sektor szeroko rozumianej „ekonomii
społecznej”, zwany też skrótowo „NGO” lub
potocznie „trzecim sektorem”(obok sektora
prywatnego i sektora publicznego) jest tworzony głównie przez organizacje społeczne,
takie jak: fundacje i stowarzyszenia. Organizacje społeczne zostały wymienione szczegółowo
w Kodeksie postępowania administracyjnego
(art. 5 par. 2 punkt 5) gdzie wskazuje się że
sektor ten tworzą: organizacje zawodowe,
samorządowe, spółdzielcze i inne.

Wszystkie stowarzyszenia działają na równych
prawach i zasadach. Wszyscy członkowie są
równi wobec władz stowarzyszenia i względem
siebie. Każde stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa
i zobowiązania oraz może prowadzić działalność gospodarczą, przy czym dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. O podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej oraz jej
zakresie decyduje walne zebranie członków.

Uwarunkowania prawne

Uregulowanie prawne stowarzyszeń jako organizacji społecznych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych akcentuje
najważniejsze zasady współpracy stowarzyszeń
z jednostkami samorządu terytorialnego/jednostkami budżetowymi państwa w oparciu o:

W myśl ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (art.2) stowarzyszenie
jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym
zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Każde
zrzeszenie jest grupą społeczną i opiera swoją
działalność na pracy społecznej swoich
członków. Stowarzyszenie nie może mieć celu
zarobkowego. Posiada takie cechy jak: dobrowolność, samorządność, legalność, świeckość, trwałość. Dobrowolność polega przede
wszystkim na swobodzie inicjatywy zrzeszania
się. Samodzielność stowarzyszenia objawia się
tym, iż samodzielnie uchwala się cele, programy
działania i struktury organizacyjne oraz akty
wewnętrzne dotyczące jego działalności. Legalność oznacza że stowarzyszenie dopełniło
obowiązku zgłoszenia lub rejestracji i w myśl
przepisów może działać. Samorządność polega
na samodzielnym i niezależnym wobec organów państwa zawiadywaniu swoimi prawami
przez organizację społeczną. Świeckość oznacza
że stowarzyszenia wyjęte są spod władzy instytucjonalnego oddziaływania organizacji religijnych. Istota trwałości polega na trwałości jego
celów.

a)
Jawność finansów publicznych–
poprzez podawanie do publicznej wiadomości
kwot udzielonych dotacji z budżetu państwa
oraz budżetu JST– art.11 ust.2;
b)
Jakość realizowanych zadań publicznych – organizacja społeczna winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania
w sposób efektywny, oszczędny i terminowy –
art.25;
c)
Zasady szczegółowego rozliczania
wydatków publicznych– ujęcie wydatków
w formie klasyfikacji budżetowej - art. 69 ust.4.
Ponadto ustawa ww. podkreśla dwie funkcje
państwa w zakresie współpracy z organizacjami
społecznymi – zasadę pomocniczości oraz zasadę kontroli. Państwo angażuje swoje siły
(środki finansowe) na rzecz pomocy najsłabszym, najuboższym jednostkom (funkcja po-
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wtorek między 16:45 a 17:00 z Placu Biegańskiego. Uczestniczyć w nim mogą wszystkie
kobiety, niezależnie od wieku, rodzaju roweru
i umiejętności jazdy na nim. Trasa będzie każdorazowo dostosowywana do uczestniczących
osób. Wspólna wycieczka trwa zazwyczaj od 2
do 3 godzin i prowadzi przez najpiękniejsze zakątki miasta i okolic, zarówno te leśne, jak
i w centrum miasta. Po zakończonej jeździe
uczestniczki mają czas na integrację w miejskich
lokalach gastronomicznych

Aby być na bieżąco ze wszystkimi rowerowymi
wydarzeniami w okolicach Częstochowy zachęcamy do odwiedzania strony Fundacja
Rowerowa Jura na facebook’u. Zapraszamy do
uczestnictwa w naszych wydarzeniach, a chętne
osoby i organizacje do nawiązywania współpracy – wspólnie możemy więcej ☺
Małgorzata Socha
Prezes Fundacji Rowerowa Jura

Radosny Dzień Dziecka 2017
W niedzielę, 4 czerwca 2017 roku, na
zbiorniku wodociągów częstochowskich
odbyła się kolejna impreza z okazji Dnia Dziecka, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć. W Radosnym Dniu Dziecka, bo dokładnie taką nazwę nosi to ogromne wydarzenie,
uczestniczyło około tysiąc osób - mieszkańców
Częstochowy.
Wszystkie uczestniczące dzieci mogły skorzystać
z bezpłatnych atrakcji i otrzymać mnóstwo
ciekawych nagród i prezentów. Organizatorom
udało się namalować uśmiech na twarzach
uczestników pikniku, dosłownie i w przenośni,
bo malowanie twarzy było jedną z atrakcji.
Celem wydarzenia było propagowanie sportów
wędkarskich jako aktywnego wypoczynku
wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz szerzenie wędkarstwa jako alternatywy dla aktywnego
spędzania wolnego czasu.
Radosny Dzień Dziecka to piknik rodzinny
połączony z zawodami wędkarskimi dla dzieci i
młodzieży. Dla wszystkich uczestników zawodów przewidziane zostały nagrody rzeczowe,
a dla najlepszych zawodników puchary. W trakcie festynu uczestnicy mogli skorzystać z takich
atrakcji jak: zawody wędkarskie, wędkowanie na
sucho dla najmłodszych (polegające na łowie-

niu wędką zabawek z koca), malowanie twarzy i
paznokci, przejażdżki samochodami terenowymi, euro bungee, zamek dmuchany, warsztaty
plastyczne i recyklingowe. Oprócz tego zapewnione były gry i zabawy dla wszystkich
uczestników, animacje, darmowa wata cukrowa i
popcorn, woda smakowa z dystrybutora, bańki
mydlane, zwierzaki z balonów, pokazy cheerleaderek, sztuk walki oraz modeli pływających.
Podczas pikniku odbył się również pokaz psów
rasowych i prezentacja autobusu miejskiego. Na
wydarzeniu nie mogło zabraknąć ochotniczej
straży pożarnej, która ochłodziła atmosferę
pokazem sprzętu gaśniczego, oraz miejskiej
policji, która zaprezentowała tresurę psów.
Odbył się również konkurs z nagrodami, w
którym można było wygrać gry planszowe i
edukacyjne, zabawki, karnety do klubu fitness
oraz 2 miejskie rowery, zapewnione przez
licznych sponsorów.
Dzięki takim wydarzeniom jak Radosny Dzień
Dziecka częstochowskie rodziny mają możliwość spędzenia wspólnie i aktywnie wolnego
czasu. Nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić Was na Radosny Dzień Dziecka w
przyszłym roku.

WWW.JOWES.PL

rzeczy), a przez to dbamy o budowanie dobrych

i chęci, aby przekuć te zasoby na rezultaty. Tak

relacji wśród mieszkańców Starego Miasta.
Zgłaszają się do nas wolontariusze – także se-

też zaczyna budować się zespół „zapalonych”
działaczy, inicjujących zmianę społeczną. Takim

niorzy – którzy prowadzą np. język hiszpański,
włoski, pomagają przy pogotowiu lekcyjnym.
Dbamy o budowanie poczucia tożsamości

„człowiekiem-ognikiem” może być animator lub
lider wyłaniający się z mieszkańców. Istotne też
jest to, że organizacja każdej inicjatywy pociąga

lokalnej, staramy się przybliżać wiedzę o Starym
Mieście i jego historii. Najważniejsza jest tutaj

za sobą środki finansowe, czy też rzeczowe.
Szczególnie jeżeli chodzi o działania, które

współpraca – działanie „z” mieszkańcami zamiast

wykraczają poza relację człowiek-człowiek,

początkowego działania „dla”. Nie ma mowy
o robieniu czegoś za mieszkańców, bez infor-

a dotyczą działań adresowanych dla szerszego
grona odbiorców, takie jak np. wszelkiego rodza-

mowania ich o tym. Sami mieszkańcy też często
mogą podjąć się realizacji działania, które jest im

ju inicjatywy sąsiedzkie i pikniki, wymagające
zaangażowania finansowego i sprzętowego. I tu-

potrzebne lub w ich otoczeniu znajdują się osoby lub podmioty, które mogą im w tym pomóc.
Okazuje się, że osoby potrafią wspaniale się

taj, trochę przekornie, te nakłady byłyby znacznie
niższe, gdyby nie współpraca z wieloma podmiotami (organizacjami pozarządowymi, szkołami,

dzielić i pomagać, rozumieją jak ważna jest relacja z drugim człowiekiem, która chroni przed

przedszkolami, bibliotekami, Radą Dzielnicy,
MOPS w Częstochowie i przedsiębiorcami), które

zamknięciem się w samotności i bezradności.
Osoby, które nauczą się działać w społeczności
lokalnej mogą w przyszłości przejąć rolę

dobrowolnie i na miarę posiadanych możliwości
dokładają swoje cegiełki. Ważne jest zbudowanie silnej sieci współpracy między podmio-

lokalnych liderów, bazując na zasobach własnych
oraz zasobach budowanej, umacnianej i rozsz-

tami funkcjonującymi w przestrzeni lokalnej
dzielnicy (tj. organizacje pozarządowe, jednostki

erzanej sieci współpracy partnerskiej. Przykładem
tego jest działający zespół redakcyjny, którego
uczestnicy zbierają informacje o życiu na Starym

użyteczności publicznej, przedsiębiorcy), które
potem – przy wykorzystaniu pozostających w ich
dyspozycji zasobów – będą wspierać działania

Mieście – tym dawnym, jak i tym całkiem
współczesnym, łącząc pokolenia i tworząc nową,

odpowiadające na rzeczywiste potrzeby
mieszkańców. Wówczas zadowoleni są zarówno

wspólną, pozytywną historię.
Każdy z zasobów (ekonomiczny, rzeczowy, osobowy) jest ważny przy realizacji zadań OSL,
jednak najistotniejszy jest dla nas zasób osobowy. To on tworzy trzon pozwalający na inicjowanie działań i umożliwia nam docieranie do
pozostałych zasobów. Gdy zaczątkiem działania
jest człowiek, po pewnym czasie zacznie on przyciągać kolejne osoby, z różnorodnymi umiejętnościami, doświadczeniami i możliwościami - osoby, które znają lokalne potrzeby, mają pomysł
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i – przede wszystkim kto z nich korzysta i kto ma
mieszkańcy dostrzegający pozytywne zmiany
w swoim miejscu zamieszkania, ale i organizacje

z nich korzyści oraz jak wpływają na poprawę
jakości funkcjonowania lokalnych społeczności.

wspierające te inicjatywy, które poprzez
współpracę dużo skuteczniej realizują swoje
statutowe misje.

Bardzo dziękuję osobom zaangażowanym
w powstanie tego artykułu i życzę jeszcze więcej
sukcesów i niespożytej energii do działania ☺ !

Anna Klim-Jaworska, Dina Lewandowska,
Fundacja Chrześcijańska „Adullam”
(OSL Stare Miasto)

Na przykładzie częstochowskich OSL-i widzimy,
że każda z organizacji pozarządowych realizujących projekt OSL w Częstochowie ma wielki po-

środków finansowych oraz zasobów zarówno
rzeczowych, jak i osobowych oraz połączenie
stabilnego potencjału samorządu i ośrodka pomocy społecznej z innowacyjną energią organizacji trzeciego sektora i lokalnych społeczności
daje ogromne możliwości do tworzenia przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców, czyli dla
NAS!
W kolejnym artykule będę chciała przedstawić
ogrom działań i inicjatyw częstochowskich OSL-

Inicjatywa OSL Zawodzię-Dąbie

Patrycja Szlempo

Dotychczas w obu imprezach brało udział
każdorazowo około 120 zawodników oraz
drugie tyle kibiców. Wiek uczestników kształtował się od 0 (kibic oczywiście) do 70 lat. Wielu
z nich startowało w maratonie MTB lub kibicowało po raz pierwszy. Pełno uśmiechniętych

Doradca kluczowy
JOWES
patrycja@jowes.pl
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W sezonie 2017 Częstochowa i Jura
Krakowsko-Częstochowska, po latach posuchy
znów stały się miejscem dla zmagań kolarzy
g ó r s k i c h . D z i ę k i w s p ó ł p ra c y Fu n d a c j i
Rowerowa Jura, Prezydenta Miasta Częstochowa, Gminy Mstów oraz licznych sponsorów
i wolontariuszy ta malownicza kraina gości trzy
imprezy dla amatorów rowerowego ścigania.
Trzy edycje Maratonu MTB Jasne, że Częstochowskie organizowane ramach Rowerowego
Pucharu MTB Prezydenta Miasta Częstochowy
(20 maja, 1 lipca i 3 września) to gratka dla entuzjastów jazdy w terenie. I to w jakim terenie!
Jura i dolina Warty to jeden z najbardziej
zróżnicowanych rejonów naszego kraju. Trasy
maratonów prowadzą pięknymi ale zarazem
trudnymi duktami leśnymi i polnymi drogami na
terenie miasta Częstochowy, Gminy Mstów
i Gminy Olsztyn. Oprócz cieszących oczy
widoków, na zawodników czeka wymagająca
trasa: na dłuższym, około 40 km dystansie do
pokonania jest około 500m w pionie. Liczne
odcinki specjalne, wąskie trawersy i single dają
okazję sprawdzić kondycję, technikę jazdy, ale
przede wszystkim zapewniają niezapomniane
wrażenia uczestnikom, jednocześnie promując
nasze miasto oraz jego walory turystyczne
wśród uczestników. Oczywiście trasy przygotowanych dystansów są dostosowane do
różnych poziomów kolarskiego wyszkolenia,
więc każdy, od ambitnego kolarza „weterana”
maratonów MTB po rodziców z nastoletnimi
dziećmi, znajdzie dla siebie miejsce.

Akcja sprzątnia dzielnicy OSL Zawodzię-Dąbie

tencjał – złożony z mieszkańców, wolontariuszy,
partnerów, zasobów materialnych, pomysłów,
doświadczenia i wiedzy. Efektywne wykorzystanie

Kolarstwo wraca do Częstochowy
i na Jurę Krakowsko-Częstochowską!
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twarzy w galerii zdjęć z wydarzenia stanowi
dowód, że takie „rowerowe święta” są potrzebne oraz stanowią idealny środek do promocji
aktywności fizycznej wśród osób w każdym
wieku.
Oprócz maratonów dla zaprawionych kolarzy,
Fundacja Rowerowa Jura organizuje Rodzinne
Wycieczki Rowerowe. Wydarzenie to jest
kierowane do Częstochowian oraz
mieszkańców innych, sąsiednich regionów
naszego miasta. Podczas Rodzinnych Wycieczek
Rowerowych chcemy pokazać i poopowiadać
mieszkańcom o różnorodności Częstochowy,
dlatego zawsze przewidujemy czas na opowieść
o zmianach na industrialnej mapie Częstochowy, naukę techniki jazdy rowerem oraz ognisko połączone z poczęstunkiem. Rodzinne
wycieczki rowerowe trwają około 2 – 3 godziny,
a ich trasy nie wymagają specjalnych umiejętności jazdy rowerem. Są one dedykowane dla
rodzin z dziećmi.
Trasa pierwszej Rodzinnej Wycieczki
Rowerowej, która odbyła się w październiku
2016 roku, prowadziła przez obecnie zagospodarowywane tereny stref przemysłowych, z zakończeniem w Mirowie przy wspólnym ognisku.
Kolejne dwie wycieczki prowadziły wzdłuż rzeki
Warty, przez ulicę Hektarową, aż do rezerwatu
Zielona Góra w Kusiętach i kończyły się poczęstunkiem u naszego nowego sponsora i partnera – CSR Scout. Planowane są również
następne wycieczki, a o ich terminach Fundacja
będzie informować na bieżąco poprzez stronę
Fundacji Rowerowa Jura na facebook’u.
Najmłodszym wydarzeniem rowerowym cyklicznie organizowanym przez Fundację jest akcja „Kobiety na Rowery”, czyli „babskie” wypady
rowerowe. Wyjazdy odbywają się co tydzień we
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