
 

 

ŚLĄSKIE FORUM OSÓB KOORDYNUJĄCYCH WSPÓŁPRACĘ Z NGO W JST 

KONKURSY OFERT NA 2022 ROK W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. 
CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH 

 
WAŻNE INFORMACJE O FORUM:

podnoszenie 
poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie 
się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów 
pojawiających się w codziennej pracy. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do 
pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora. 

 
CELE I KORZYŚCI: 
Podczas spotkania uczestnicy zapoznani zostaną z obowiązującymi zasadami ogłaszania konkursów w 2022 roku 
oraz z realizacją i rozliczaniem zadań realizowanych w czasie pandemii. 

 
PROGRAM: 
1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: 

 terminy ogłoszenia, 

 powiązanie z programem współpracy i innymi dokumentami, 

 elementy obowiązkowe ogłoszenia- m.in. cel konkursu i zasady dokonywania przesunięć, 

 dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami a ogłoszenie konkursowe, 

 o co warto uzupełnić ogłoszenie (m.in. oczekiwane rezultaty). 
2. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie? 

 zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy 
z ogłoszenia), 

 prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności 
za nie prowadzenie księgowości, 

 rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, 

 rezultaty dokumentowanie osiągnięcia, 

 aneksowanie i zmiany w realizacji zadania, 

 dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w umowie realizowanego zadania, 

 realizacja zadania w dobie pandemii. 
3. Rozliczanie zadań realizowanych w czasie pandemii - na co pozwalają przepisy tarcz? 
4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zadania jst w zakresie przeciwdziałania praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 
 
ADRESACI: 
Członkowie forum, osoby koordynujące współpracę z NGO w JST, zajmujące się zlecaniem im zadań publicznych, 
audytorzy, kontrolerzy, osoby rozliczające dotacje NGO w JST oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
 

FORUM ONLINE 
19 stycznia 2022 r. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Śląskie Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST. Konkursy ofert na 2022 
rok w pytaniach i odpowiedziach. Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
19 stycznia 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-13:00 

  

Cena: dla członków Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST udział w ramach 
składki, dla pozostałych osób 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku 
finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia, 
 możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU: 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43 w. 24  
anna.jagiello@okst.pl 

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Członek FORUM TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: 
……………………………………………………………….………………………………………………….…………… 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i 
ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl 
do 16 stycznia 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


