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„Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” wraz z przysługującymi 
Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona 
WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów 
opublikowanych w „Finansach organizacji pozarządowej w praktyce” oraz 
w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest 
zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło.

Publikacja „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” została przygotowana 
z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, 
wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane 
w publikacji „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” oraz w innych 
dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają 
charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może 
wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. W związku z powyższym 
redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie 
zawartych w publikacji „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” lub 
w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji 
itp. do konkretnych przykładów.



Dla wielu organizacji pozarządowych rozpoczyna się ważny okres. 
Stowarzyszenia i fundacje, które działają na rzecz społeczności lokal-
nej, mogą korzystać z nowej puli funduszy z Unii Europejskiej. Od 
tego roku aż do 2020 roku w regionalnych programach operacyjnych 
można ubiegać się o wspracie z instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany 
przez Społeczność. W najbliższych latach jednym z priorytetów wydat-
kowania funduszy europejskich pozostaje dofinansowywanie ekonomii 
społecznej. Oznacza to, że unijne pieniądze popłyną szerokim strumie-
niem m.in. do organizacji pozarządowych.
Podmioty trzeciego sektora, podobnie jak wszyscy obywatele, będą mieć 
ułatwiony kontakt z urzędami administracji publicznej. Obowiązuje już 
nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. Nowe rozwiązania wprowadzone do powołanej ustawy 
powinny ułatwić wielu stowarzyszeniom i fundacjom prowadzenie ich 
działalności. 
Weszły w życie również znowelizowane przepisy ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy. Dzięki tym zmianom m.in. or-
ganizacje pozarządowe działające na rzecz poprawy rynku pracy będą 
miały więcej do powiedzenia w sprawach dotyczących zarządzenia 
środkami Funduszu Pracy.

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!

Zapraszam do lektury

Marek Kobylański
redaktor prowadzący

E-BOOK DLA PRENUMERATORÓW
Na Portalu NGO można znaleźć e-book przygotowany

tylko dla stałych klientów miesięcznika. 
„Niektóre świadczenia 

szef dopisze pracownikowi do przychodu”.
Już dziś wejdź na www.portalNGO.pl i ściągnij e-booka
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Obywatel otrzyma możliwość szybszego kontaktu 
z urzędem

Elektroniczna wymiana dokumentów z urzędami ma być zrównana 
z formą papierową.

Podmioty publiczne mają obowiązek posługiwania się elektroniczną 
skrzynką podawczą na platformie ePUAP. Od 11 maja obowiązuje więk-
szość przepisów ustawy z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o infor-
matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183). Nowelizacja prze-
widuje również, że strony postępowań administracyjnych będą miały 
dostęp do akt swoich spraw przez Internet. Możliwe ma być też składanie 
pism procesowych w formie elektronicznej do sądów administracyjnych.
Nowe przepisy wprowadzają także wiele rozwiązań, które mają zwiększyć 
możliwości korzystania z platformy ePUAP, m.in. rozszerzenie sieci punk-
tów potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP. 

Droga elektroniczna 
Jeśli obywatel wybierze drogę komunikacji elektronicznej z urzędem, to 
korespondencja odbywać się będzie już bez użycia papieru. Dotychczas 
było tak, że jeśli obywatel nie odbierze e-pisma w terminie siedmiu dni od 
otrzymania e-zawiadomienia, trzeba mu to pismo wysłać zwykłą pocztą. 
Od 11 maja obywatel otrzyma po prostu powtórne elektroniczne zawia-
domienie, że ma do odebrania e-przesyłkę. 

Po upływie 14 dni od wysłania pierwszego elektronicznego zawiadomienia przesyłka będzie 
uznawana za doręczoną.

OSTATECZNE DORĘCZENIE

A obywatel będzie mógł się z nią zapoznać nawet po tym terminie (co nie jest 
możliwe w przypadku papierowej korespondencji awizowanej przez pocztę).

Dowód doręczenia
Droga elektroniczna w załatwianiu spraw nie oznacza jednak (w większości 
przypadków) komunikowania się za pomocą e-maila. Korespondencja  do 
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urzędu powinna być uwierzytelniona (tożsamość piszącego musi być po-
twierdzona, żeby np. nikt nie  się pod nikogo nie podszywał – do tego służy 
podpis potwierdzony profilem zaufanym albo bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym kwalifikowanym certyfikatem). Składający pismo musi otrzymać 
dowód, że dokument dotarł do urzędu. W elektronicznej korespondencji 
urzędowej chodzi o składanie pism za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 
podawczej urzędu – ESP (a nie przez wysyłanie e-maila).

Konieczne jest konto 
Zawiadomienia o czekającej e-korespondencji obywatel otrzyma w swojej 
skrzynce na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP). To tu (epuap.gov.pl) zakłada się konto, a następnie profil zaufany 
ePUAP, który działa jak login i hasło w banku. Profil trzeba oczywiście 
potwierdzić w urzędzie – upoważniony urzędnik musi potwierdzić, że 
podane dane są zgodne z rzeczywistością. Od tego momentu będzie moż-
na załatwiać e-korespondencję z administracją, posługując się profilem 
zaufanym ePUAP.

Osoba, która obawia się, że przeoczy e-zawiadomienie, może dodatkowo ustawić sobie 
powiadomienie na e-maila.

DODATKOWE ZABEZPIECZENIE

Zostanie w ten sposób powiadomiony, iż powinien zajrzeć do swojej skrzynki 
na ePUAP. Tam potwierdzi, że otrzymał pismo – wtedy będzie się mógł 
z nim zapoznać (jednocześnie urząd dostanie sygnał, iż korespondencja 
została doręczona i można sprawę prowadzić dalej).

Nowe obowiązki urzędów
Aby ułatwić potwierdzanie profili, nowelizacja rozszerza sieć miejsc, gdzie 
będzie można to zrobić. Po podpisaniu odpowiednich porozumień z mi-
nistrem administracji i cyfryzacji usługę tę udostępniać będą także m.in. 
placówki Poczty Polskiej i banki.

Usługi, które można załatwić drogą elektroniczną, mają być udostępniane 
przez urzędy na ePUAP. Dla administracji oznacza to, że trzeba będzie 
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przygotować nie tylko wzór dokumentu elektronicznego, ale także dzia-
łający formularz i opis usługi.  

Równocześnie obywatelowi ma być łatwiej złożyć e-pismo – urzędy mają 
udostępnić elektroniczne skrzynki podawcze – ESP (miejsca do przyjmo-
wania e-korespondencji), jeżeli jeszcze tego nie zrobiły. Skrzynki te mają 
działać według tego samego standardu – tak by obywatelom łatwiej było 
z nich korzystać.

PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 183) 

Minister znalazł nowy sposób na walkę z bezrobociem 

Starosta w celu zapewnienia efektywnego wydatkowania środków Fun-
duszu Pracy przeznaczanych na realizację programu przygotowania 
zawodowego dorosłych ma sporządzać roczny plan jego realizacji.

Starosta, mając na celu utworzenie jak największej liczby miejsc przygoto-
wania zawodowego dorosłych, a także uwzględniając potrzeby rynku pracy, 
ma inicjować tworzenie takich miejsc przygotowania, w szczególności 
przez informowanie o zasadach ich organizacji i popularyzacji efektywnie 
realizowanej aktywizacji w formie przygotowania zawodowego dorosłych.
Od 18 kwietnia tego roku obowiązuje rozporządzenie ministra pracy 
i polityki społecznej z 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawo-
dowego dorosłych (Dz.U. z 2014 r. poz. 497). Pracodawca zainteresowany 
utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa we 
właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek w tej sprawie. Jeśli kształ-
cenie teoretyczne będzie realizowane w instytucji szkoleniowej wpisanej do 
rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, starosta powinien, 
z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących wydatko-
wania środków publicznych, przeprowadzić postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego danej instytucji.
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W celu wyłonienia uczestników przygotowania zawodowego dorosłych 
ocenia potrzeby osób uprawnionych, w szczególności przez analizowanie:
  dokumentacji potwierdzającej poziom wykształcenia, kwalifikacje za-
wodowe, dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, okres pozostawania 
bez pracy;

  zaleceń dotyczących skierowania do odbycia przygotowania zawodowego 
dorosłych, które zostały wskazane w indywidualnym planie działania lub 
określone przez doradców zawodowych;

  wniosków o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego do-
rosłych.

Starosta kieruje osobę uprawnioną do odbycia przygotowania zawodowego 
dorosłych u pracodawcy na jej wniosek składany we właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. 

PODSTAWA PRAWNA: 
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 11 kwietnia 2014 r. 
w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. z 2014 r. poz. 497).

Opiekunowie dostaną po 520 zł

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca 
pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnie-
nie do zasiłku dla opiekuna od 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku 
o ustalenie tego zasiłku.

Od 15 maja tego roku obowiązuje ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o usta-
leniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567), 
która reguluje warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypła-
cania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego z  1 lipca 2013 r. w  związku z  wyga-
śnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego. Realizacja zasiłków dla opiekunów jest zadaniem zle-
conym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy.
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Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej 
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie 
art. 11 ust. 3 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548 oraz 
z 2013 r. poz. 1557) z 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje 
w wysokości 520 zł miesięcznie. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa 
do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyj-
nych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. 
Wniosek może być złożony nie później niż w terminie czterech miesięcy 
od dnia wejścia w życie powołanej ustawy, czyli do 15 września tego roku.
Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba 
że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania 
orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do 
ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Zasiłki dla opiekunów i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubez-
pieczenie zdrowotne są finansowane ze środków z budżetu państwa na 
realizację świadczeń rodzinnych.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 567).

Osoby potrzebujące uzyskają wsparcie finansowe

Świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 1.300 zł miesięcznie (od 2016 roku)
i będzie podlegać corocznej waloryzacji. 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, 
na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym 
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stopniu niepełnosprawności. Świadczenie, o którym mowa, przyznawane 
jest, jeżeli określona osoba nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą 
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji.

Od 1 maja tego roku obowiązuje ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmia-
nie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 559). 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie w wysokości 1.300 zł 
miesięcznie. Taka kwota będzie wypłacana dopiero od początku 2016 roku
(do końca tego roku jest to 800 zł, a w przyszłym roku będzie 1.200 zł).
Kwota tego świadczenia podlegać będzie corocznej waloryzacji. 
Wskaźnikiem tej waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, 
w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysoko-
ści minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego 1 stycznia 
roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.
Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego, w zakresie zmiany wysokości tego świad-
czenia, następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony. Ponadto 
decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego są 
natychmiast wykonalne.

To wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miej-
sce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne (którym 
jest również świadczenie pielęgnacyjne) lub otrzymującej świadczenie 
rodzinne realizuje zadania związane z tym wsparciem finansowym jako 
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 559).
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Urzędy pracy mają działać skuteczniej 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz poprawy rynku pracy 
będą miały więcej do powiedzenia w sprawach dotyczących zarządzenia 
środkami Funduszu Pracy. 

Od 27 maja obowiązuje większość przepisów ustawy z14 marca 2014 r. o zmianie 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 598). Nowelizacja na dostosować działania 
urzędów pracy do indywidualnego bezrobotnego i pracodawcy, a w szczegól-
ności objąć pomocą osoby długotrwale bezrobotne, ułatwiać łączenie pracy 
zawodowej z obowiązkami rodzinnymi związanymi z wychowaniem dzieci 
oraz pomagać w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu się na nim osobom 
młodym (do 30. roku życia) oraz osobom starszym (powyżej 50. roku życia).

Rozwiązania, które mają przyczynić się do zrealizowania założonych 
celów, polegają w szczególności na zmianie algorytmu ustalania kwot 
środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji 
zatrudnienia oraz łagodzeniu skutków bezrobocia i aktywizacji zawodo-
wej w województwie z uwzględnieniem efektów działań aktywizacyjnych 
urzędów pracy. Ponadto wynagrodzenia pracowników urzędów pracy mają 
zależeć od efektów i standardów działania urzędów. Zwiększona ma być rola 
partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych, w zarządzaniu 
środkami Funduszu Pracy (rady rynku pracy). Zyskać ma rola samorządu 
województwa w: polityce rynku pracy, profilowaniu pomocy udzielanej 
bezrobotnym, ułatwieniach w kwestiach związanych z podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych oraz reformie sieci EURES.

Nowe instytucje wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnie-
nia osób bezrobotnych, w tym powracających na rynek pracy po przerwie 
związanej z wychowaniem dziecka, to: grant na telepracę i świadczenie 
aktywizacyjne, pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy 
lub podjęcie działalności gospodarczej oraz programy regionalne.

Pracodawcy zatrudniający młodych pracowników będą się mogli ubiegać 
o nowe instrumenty wspierające zatrudnienie młodych ludzi na rynku pracy 
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