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  E-BIULETYN 

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ 

GRUDZIEŃ 2022 

1. 

TRWA REALIZACJA PROJEKTU  

„ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ ORGANIZACJI  

– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” 

 

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021r. – 31.12.2023r., a jego głównym celem jest 

wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich działających na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową 

i ekspercką. 

W ramach projektu prowadzone jest biuro w Ogonkach, bezpłatne doradztwo, w tym 

doradztwo księgowe, prawno-obywatelskie, z zakresu RODO oraz fundraisingu, 

organizowane są szkolenia i spotkania animacyjne, 2 wizyty studyjne do LGR „Zalew 

Wiślany”/ LGD ,,Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” (rok 2022) 

oraz do LGD ,,Bramy Mazurskiej Krainy” (rok 2023), 2 edycje konkursu „Dobre praktyki  

z zakresu fundraisingu”, a także zorganizowana zostanie konferencja inaugurująca oraz 

podsumowująca projekt. 

Ponadto w ramach projektu co miesiąc wydawany jest niniejszy e-biuletyn. 

Obszar objęty projektem: województwo warmińsko – mazurskie. 

Zapraszamy do Biura Projektu po bezpłatne wsparcie oraz na stronę 

www.mazurylgr.pl -> zakładka NOWEFIO, na której w zakładce E-biuletyn znajdą się 

wszystkie wydane biuletyny.   

Życzymy miłej lektury! 

 

 

Projekt „Zmiana systemowa w Twojej organizacji  

– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” 

realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dzięki 

dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO 2021 – 2030. 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/
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2. 

ZAPRASZAMY NA DYŻURY DORADCÓW ! 

Doradca ds. organizacji pozarządowych  

– Dominika Brożewicz 

Dyżury: pon.-pt. w godz. 11.30-15.30 

Kontakt: tel. +48 513 568 011; doradca@mazurylgr.pl  

 

ZAKRES USŁUG DORADCY: 

 Kompleksowe wsparcie w zakresie założenia nowej organizacji tj. pomoc  

w opracowaniu statutu, uchwał, przeprowadzeniu zebrania założycielskiego oraz 

przygotowaniu formularzy rejestrowych do odpowiednich instytucji (KRS, ARiMR, 

Starostwo); 

 Pomoc w aktualizacji statutu oraz dostosowanie go do obowiązujących przepisów 

prawnych; 

 Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do funkcjonowania NGO (uchwał, 

sprawozdań, protokołów, oświadczeń itp.); 

 Pomoc w diagnozowaniu potrzeb oraz kreowaniu pomysłów. 

 

Ekspert ds. prawnych i obywatelskich 

- radca prawny Wioletta Banasiewicz 

Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 15.30-16.45  

              (inne dni do uzgodnienia) 

Kontakt: tel. +48 513 568 011 

ZAKRES USŁUG EKSPERTA: 

 Udzielanie informacji prawnej w konkretnej sprawie; 

 Wykonanie usługi prawnej w konkretnej sprawie; 

 Udzielanie porad prawnych na każdym etapie sprawy: sądowym i pozasądowym; 

 Udzielanie pomocy w formułowaniu pism oraz kierowaniu postępowaniem 

przedstawicieli sektora społecznego przed sądami i organami, włączając w to 

sporządzanie pism procesowych; 

http://www.mazurylgr.pl/
mailto:doradca@mazurylgr.pl
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 Udzielanie porad obywatelskich rozumianych jako pomoc dla jednostek sektora 

społecznego, które znalazły się w sytuacji wymagającej specjalistycznej pomocy 

niekoniecznie związanej z dziedzinami prawa; 

 Dbanie o rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

organizacji pozarządowych, w których ludzie mają świadomość swoich praw  

i aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, stając się odpowiedzialnymi i zdolnymi do 

szeroko rozumianej samoorganizacji. 

 

Doradca księgowy 

- Iwona Dmochowska 

Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 16.00-20.00                                                  

(inne dni do uzgodnienia) 

Kontakt: tel. +48 513 568 011 

ZAKRES USŁUG DORADCY: 

 Udzielanie informacji nt. podstaw formalno – prawnych prowadzenia rachunkowości; 
 

 Pomoc w przygotowaniu zasad polityki rachunkowości i planu kont; 
 

 Udzielanie informacji o zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób 

prawnych i zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób fizycznych; 
 

 Pomoc przy sprawozdawczości finansowej organizacji pozarządowych; 
 

 Udzielanie informacji oraz praktycznej pomocy dot. sporządzania deklaracji 

podatkowych, bilansów, sprawozdań oraz raportów okresowych; 
 

 Pomoc przy prawidłowym ewidencjonowaniu majątku trwałego i innych składników 

majątku rzeczowego organizacji pozarządowej; 
 

 Pomoc przy rozliczaniu przejazdów służbowych. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
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3.   

ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU W 2022 ROKU: 

 

 Doradztwo (formalno-prawne, księgowe, prawno-obywatelskie); 

 Prowadzenie księgowości dla 10 NGO; 

 Kontynuacja kampanii fundraisingowej (doradztwo dla 7 NGO);  

 Specjalistyczne szkolenia: Księgowość w organizacji pozarządowej (23.03.2022); 

Podstawy prawa w organizacji pozarządowej (14.06.2022); Logika projektowa  

(16-17.09.2022); Promocja w mediach społecznościowych - online (29-30.11.2022); 

 Wyjazd studyjny do Fromborka dla 25 osób (03-04.06.2022); 

 Wdrożenie przepisów RODO: szkolenie dla 15 osób (20-21.12.2022r.) oraz 

doradztwo dla 7 NGO (od grudnia 2022r.). 

 

 

 

W roku 2023 ruszamy z kolejnymi działaniami projektowymi.  

 

Zapraszamy do śledzenia strony www.mazurylgr.pl zakładka NOWEFIO 

 

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/
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4. 

NOWOŚCI W BIBLIOTECZCE CAS! 

Zachęcamy do korzystania z bogatych zbiorów biblioteczki CAS. 

Biblioteczka liczy ponad 130 pozycji poświęconych organizacjom 

pozarządowym m.in. z zakresu prawa, księgowości, fundraisingu, 

ochrony danych osobowych.  

 

Nowe publikacje: 

 Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić. 

 Finanse organizacji pozarządowej. Co każdy zarząd powinien o nich wiedzieć. 

 Jak założyć fundację i napisać jej statut. 

 Przegląd zmian kadrowo-płacowych 2022/2023. 

 

Zachęcamy do zgłaszania zapotrzebowania na publikacje, z którymi byście Państwo się 

chętnie zapoznali  wszystkie sugestie weźmiemy pod uwagę  

 

5. 

POLSKA WIEŚ JAKIEJ NIE ZNASZ – KONKURS ARiMR 

 

 

 

Ideą konkursu jest przedstawienie polskiej wsi jako 

miejsca atrakcyjnego do życia, spędzania wolnego 

czasu czy też mającego w ofercie działania edukacyjne.  

Konkurs skierowany jest do osób, które na terenach wiejskich realizują różnego rodzaju 

niestandardowe i oryginalne działania, ukazujące w atrakcyjny i innowacyjny sposób 

możliwości spędzania czasu na wsi. Mogą to być działania edukacyjne, proekologiczne, 

popularno-naukowe, kulturalne, etnograficzne. Chodzi o działania zarówno komercyjne, jak 

i non profit takie jak np. warsztaty rękodzieła, parki edukacyjne, roślinne labirynty, mini 

ogrody zoologiczne. Jednym słowem wszystko czym polska wieś może zaskoczyć 

i przyciągnąć osoby spragnione wypoczynku, kontaktu z naturą i agrokulturą. 

Konkurs trwa do 31 sierpnia 2023r. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 września 2023r. 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/polska-wies-jakiej-nie-znasz 

 

http://www.mazurylgr.pl/
https://www.gov.pl/web/arimr/polska-wies-jakiej-nie-znasz
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6. 

AKCJA SPECJALNA - ŚWIĘTA Z DOBRĄ ENERGIĄ 

W ramach akcji „Święta z dobra energią” 

zostanie przekazane 200 tysięcy złotych na 

wsparcie projektów, które pomogą seniorom 

zmniejszyć wydatki na energię elektryczną, ciepło  

i inne media. Na każde województwo przewidziane 

jest wsparcie w wysokości 12 500,00 zł. 

 

Beneficjentami wsparcia mogą być fundacje, stowarzyszenia albo organizacje pozarządowe 

lub dobroczynne.  

Zgłoszenia pomysłów można przesyłać do 12 stycznia 2023 roku.  

Więcej informacji: https://i.pl/zglos-pomysl-na-pomaganie-seniorom-i-zdobadz-srodki-na-

jego-realizacje/ar/c1-17142491 

 

7. 

KONKURSY GRANTOWE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Informacje nt. aktualnie dostępnych konkursów grantowych można znaleźć m.in. na 

stronach: https://www.eurodesk.pl/granty oraz https://fundusze.ngo.pl/aktualne  

 

Lp KONKURS 

1. 
 

KONKURS PROO EDYCJA 2023 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje 

prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłoszonym 

w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 

PROO na lata 2018-2030. 

Termin naboru ofert upływa 2 stycznia 2023, godz. 14:00. 

Więcej informacji na naszej stronie: https://bit.ly/3Ei0f3M 

 

 

http://www.mazurylgr.pl/
https://i.pl/zglos-pomysl-na-pomaganie-seniorom-i-zdobadz-srodki-na-jego-realizacje/ar/c1-17142491
https://i.pl/zglos-pomysl-na-pomaganie-seniorom-i-zdobadz-srodki-na-jego-realizacje/ar/c1-17142491
https://www.eurodesk.pl/granty
https://fundusze.ngo.pl/aktualne
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Ei0f3M%3Ffbclid%3DIwAR00UFMJmBdjKzcy5sBj2wzjtwFUayvCGFatUxkFhY25RJulj0pJBBpb_0g&h=AT1dW-LNKOo-Wq2CnNKlTDrJiPpK4AnTrKbysfrgyRq4jAQGE06RitXbw3lz4rBadHktN7eQecMzbuRnAZID2IEynRv0wXjFyk4ZDbNV1twKTKz7_d0XxB6BBxsfAre1lps&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2UpgSG2CiiFIkM2rtDl-7Dxc1iAQJXpn1kRbjvvSSGNVuNFacsMMfS6rz3Dja7jd61pG-3MmEUr03E-oWW0g_kSqSM6tdmkCrgvoTAV03T63Dvb-2EL_iR8mUBrxTKbHNtHQEgV_Dt9Pjhbs3F9w9MS3t95g
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2. ETNOPOLSKA 2023 

Konkurs oparty jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiada 

na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności 

zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich, dlatego 

przewiduje preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących 

nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. 

Uprawnione do składania wniosków w programie są: 

 samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych 

wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych 

wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych Uwaga, link zostanie 

otwarty w nowym oknieUwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie); 

 organizacje pozarządowe; 

 koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 

Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa); 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru 

Sądowego z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność 

gospodarcza nie może być zawieszona. 

Nabór wniosków trwa do 16 stycznia 2023 roku.  

Więcej informacji: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-

nck/etnopolska/aktualnosci/etnopolska-2023-czekamy-na-wnioski-do-16-

stycznia?fbclid=IwAR04y_4_Rqqzci70vBUX8gZINt-

4buOLh0vQJuiT968GPyT7nbO44RTPJJY 

3. KONKURS NR 1/2023  

W RAMACH LSR NA LATA 2016-2023 - PROW 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” ogłosiło 

konkurs nr 1/2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014  

– 2020 w ramach następujących przedsięwzięć: 

1. Promowanie lokalnych produktów i usług (2.1.4) – 26 245,70 EURO 

(104 982,80 zł po indykatywnych kursie 4 zł). 

2. Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów 

rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze 

http://www.mazurylgr.pl/
https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-wspolprowadzone
https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-wspolprowadzone
https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-wspolprowadzone
https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-wspolprowadzone
https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-wspolprowadzone
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/etnopolska-2023-czekamy-na-wnioski-do-16-stycznia?fbclid=IwAR04y_4_Rqqzci70vBUX8gZINt-4buOLh0vQJuiT968GPyT7nbO44RTPJJY
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/etnopolska-2023-czekamy-na-wnioski-do-16-stycznia?fbclid=IwAR04y_4_Rqqzci70vBUX8gZINt-4buOLh0vQJuiT968GPyT7nbO44RTPJJY
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/etnopolska-2023-czekamy-na-wnioski-do-16-stycznia?fbclid=IwAR04y_4_Rqqzci70vBUX8gZINt-4buOLh0vQJuiT968GPyT7nbO44RTPJJY
https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/etnopolska-2023-czekamy-na-wnioski-do-16-stycznia?fbclid=IwAR04y_4_Rqqzci70vBUX8gZINt-4buOLh0vQJuiT968GPyT7nbO44RTPJJY
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specyfiką obszaru – rozpoczęcie działalności gospodarczej (2.1.1) 

276 124,07 EURO (1 104 496,28 zł). 

3. Wsparcie budowy lub wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów 

rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze 

specyfiką obszaru – rozwój działalności gospodarczej (2.1.1) 124 774,61 

EURO (499 098,44 zł). 

 

Nabór wniosków upływa 16 stycznia 2023r. o godz. 12.00. 

Więcej informacji: http://www.mazurylgr.pl/category/konkursy/prow-2014-2020/nabory/  

4. DOTACJA mFUNDACJI 

Dotacje mBanku to całoroczny program, w którym można uzyskać finansowanie 

matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu. 

Odbiorcami działań powinny być dzieci i młodzież szkolna (do końca edukacji w szkole 

średniej). Mile widziane są wszelkie pomysły m.in. konkursy, specjalne lekcje, 

dodatkowe zajęcia, spotkania i warsztaty, a także działania łączące wiele dziedzin, 

których wspólnym mianownikiem będzie matematyka. Wszystko, co może pokazać 

matematykę inspirującą, ciekawą, praktyczną i wszechobecną. 

Uczestnikami działań projektowych mogą być: dzieci, uczniowie, studenci, 

nauczyciele, społeczności lokalne, rodzice/opiekunowie, organizacje pozarządowe. 

Dotacje przyznawane są raz w miesiącu.  

 

Harmonogram i inne informacje: 

https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/?fbclid=IwAR1jKUHdtemli7dDBRTnhc2WCldl

fo6sqDIJ2OtchhlKqle_THl1oSrPV2c  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWNI OBYWATELE – KONKURS INTERWENCYJNY  
II TURA NABORU 

W ramach konkursu na projekty interwencyjne planowane jest dofinansowanie 

działań, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców 

sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy 

dotyczące konkretnej grupy odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać 

na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do wdrożenia 

i przynoszące konkretne rezultaty w czasie od 3 do 8 miesięcy. 

Projekty muszą wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 

i wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach 

Programu, tj.: 

 

http://www.mazurylgr.pl/
http://www.mazurylgr.pl/category/konkursy/prow-2014-2020/nabory/
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/?fbclid=IwAR1jKUHdtemli7dDBRTnhc2WCldlfo6sqDIJ2OtchhlKqle_THl1oSrPV2c
https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/?fbclid=IwAR1jKUHdtemli7dDBRTnhc2WCldlfo6sqDIJ2OtchhlKqle_THl1oSrPV2c
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1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci), 

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, 

3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego 

na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska). 

Działania realizowane w ramach projektów interwencyjnych powinny być reakcją 

na konkretną, bieżącą sytuację kryzysową i nie mogą mieć charakteru cyklicznego 

(np. być krótkim działaniem organizowanym co roku przez Wnioskodawcę). Rezultaty 

tych projektów nie muszą spełniać kryterium trwałości ani być podstawą dla 

wprowadzania zmian systemowych. 

UWAGA: Działania stanowiące reakcję na wojnę w Ukrainie mogą być przedmiotem 

projektów interwencyjnych, ale muszą wpisywać się w ogólne cele Programu (rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego), dotyczyć przynajmniej jednego z wyznaczonych 

w nim obszarów wsparcia oraz spełniać ogólne zasady konkursu interwencyjnego. 

Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o przyznaniu grantów: 

1. termin składania wniosków: 22.12.2022 – 20.01.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 17.03.2023); 

2. termin składania wniosków: 21.01.2023 – 21.02.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 18.04.2023); 

3. termin składania wniosków: 22.02.2023 – 21.03.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 19.05.2023); 

4. termin składania wniosków: 22.03.2023 – 21.04.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 16.06.2023); 

5. termin składania wniosków: 22.04.2023 – 22.05.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: 

do 14.07.2023). 

Więcej informacji: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-

2/?fbclid=IwAR0wbHzcbAiqKLMvQCpMKetZu763CIAbtbrpvI7pVZ1DTVIH41-

QuAYQKK8  

6.  OTWARTY KONKURS OFERT OGŁOSZONY PRZEZ SAMORZĄD 
WOJEWÓDZTWA WARMIŃKO – MAZURSKIEGO 

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłasza otwarte konkursy ofert 

na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r. następujących 

zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 

1. rozwój kultury fizycznej 

2. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 

3. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego dot. wsparcia publikacji 

http://www.mazurylgr.pl/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/?fbclid=IwAR0wbHzcbAiqKLMvQCpMKetZu763CIAbtbrpvI7pVZ1DTVIH41-QuAYQKK8
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/?fbclid=IwAR0wbHzcbAiqKLMvQCpMKetZu763CIAbtbrpvI7pVZ1DTVIH41-QuAYQKK8
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny-2/?fbclid=IwAR0wbHzcbAiqKLMvQCpMKetZu763CIAbtbrpvI7pVZ1DTVIH41-QuAYQKK8
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popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu 

4. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami 

5. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

6. rozwój turystyki 

7. pomoc społeczna 

8. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich 

9. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta 

10. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego 

11. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego 

12. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl. W generatorze 

wskazane są osoby do kontaktu w poszczególnych zakresach zadań. Szczegółowe 

zasady udziału w konkursach, w tym terminy składania ofert określone 

są w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych. 

Więcej informacji: https://bip.warmia.mazury.pl/2415/ogloszenie-otwartych-konkursow-
ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-
warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-
w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html 

 

8. 

ZA NAMI SZKOLENIE „RODO W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ” 

W dniach 20-21 grudnia 2022r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” zorganizowało bezpłatne szkolenie online 

pn. „RODO w organizacji pozarządowej”, w którym udział wzięło  

15 osób z województwa warmińsko – mazurskiego. 

Szkolenie rozpoczęło Program szkoleniowo – doradczy dot. 

opracowania dokumentów RODO, w ramach którego odbędzie się indywidualne doradztwo 

dla 7 NGO, dla których opracowane zostaną dokumenty RODO uwzgledniające specyfikę 

działalności danej NGO. 

Szkolenie i doradztwo prowadzi Marta Gawejko - Inspektor Ochrony Danych w jednostkach 

sektora publicznego i gospodarczego. Posiada doświadczenie z zakresu ochrony danych 

w NGO, w tym w projektach realizowanych z dofinansowaniem krajowym i unijnym. 

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona danych osobowych i informacji 

niejawnych” w Akademii Leona Koźmińskiego oraz „Zarządzania bezpieczeństwem 

http://www.mazurylgr.pl/
http://witkac.pl/
https://bip.warmia.mazury.pl/2415/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html
https://bip.warmia.mazury.pl/2415/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html
https://bip.warmia.mazury.pl/2415/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html
https://bip.warmia.mazury.pl/2415/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2023-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html
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informacji” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany audytor wewnętrzny 

PN-ISO/IEC 27001. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. 

Program szkoleniowo - doradczy organizowany jest w ramach projektu „ZMIANA SYSTEMOWA  

W TWOJEJ ORGANZIACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” dofinansowanego 

przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021-2030. 

 

9. 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE! 

 

 
 

Szczęśliwego Nowego Roku: 

zdrowia, szczęścia, spełnienia wszelkich planów 

życzy  

Zarząd oraz pracownicy biura 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 

 

 

E-biuletyn opracowała:  

Dominika Brożewicz  

Doradca ds. organizacji pozarządowych 

http://www.mazurylgr.pl/

