
Kalendarium szkoleń w marcu 2023 r. : 

 

Lp. Tytuł szkolenia Data Godz. Miejsce Zakres tematyczny Trener Formularz 
zgłoszeniowy 

(linki otwierają się 
w nowych oknach) 

1.  Obowiązki sprawozdawcze 
na zakończenie roku w 
PES. 

06.03.2023 
 

16.30 
 – 
19.45 

Online: 
platforma Zoom 

1. Analiza danych na podstawie zestawienia 
obrotów i sald. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe – zasady 
sporządzania bilansu, rachunku zysków i 
strat oraz informacji dodatkowej – forma 
czytelna i struktura logiczna. 

3. Zasady podpisywania i wysyłki sprawozdań 
finansowych do KRS i KAS. 

4. Obowiązek sporządzania deklaracji rocznych 
tj. CIT-8. 

Katarzyna 
Adamska-
Dudkiewicz 

Formularz 
zgłoszeniowy 

2.  Wniosek bez tajemnic – 
jak pozyskiwać małe 
granty przez podmioty 
ekonomii społecznej. 
 

07.03.2023 15.00 
 – 
20.00 

Nowogard: 
Miejska Biblioteka 
Publiczna, 
Plac Wolności 8 

1. Mam pomysł – jak go ubrać we wniosek. 
2. Jak czytać i wypełnić wniosek. 
3. Od czego zacząć wypełnianie wniosku. 
4. Co to jest cel i rezultat projektu – 

przedstawienie logiki projektowej 
5. Jak konstruować budżet. 
6. Zapewnienie dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami – o co chodzi? 
7. Jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie 

grantu – praktyczne wskazówki. 

Magdalena 
Rogojsza 

Formularz 
zgłoszeniowy   

3.  Wniosek bez tajemnic – 
jak pozyskiwać małe 
granty przez podmioty 
ekonomii społecznej. 
 

07.03.2023 15.30  
– 
20.30 

Szczecin:  
OWES Szczecin,  
ul. Cukrowa 8, 
pok. 918 

Krzysztof Sowa Formularz 
zgłoszeniowy   

4.  Wniosek bez tajemnic – 
jak pozyskiwać małe 
granty przez podmioty 
ekonomii społecznej. 

09.03.2023 15.30 
 – 
20.30 

Międzyzdroje: 
Miejska Biblioteka 
Publiczna, 
Plac Ratuszowy 1 

Marta 
Przeczewska 

Formularz 
zgłoszeniowy  

5.  Wniosek bez tajemnic – 
jak pozyskiwać małe 
granty przez podmioty 
ekonomii społecznej. 

16.03.2023 15.00  
– 
20.00 

Goleniów: 
Centrum Aktywności 
Lokalnej, ul. Wojska 
Polskiego 28 

Magdalena 
Rogojsza 

Formularz 
zgłoszeniowy  

https://forms.gle/qLwJkKj3dgqVoNoB8
https://forms.gle/qLwJkKj3dgqVoNoB8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUnCj8nqjlSCL2oiqfL4zA2za0RSj4TTKFBJ2jXHpPo5XaKA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUnCj8nqjlSCL2oiqfL4zA2za0RSj4TTKFBJ2jXHpPo5XaKA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUnCj8nqjlSCL2oiqfL4zA2za0RSj4TTKFBJ2jXHpPo5XaKA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUnCj8nqjlSCL2oiqfL4zA2za0RSj4TTKFBJ2jXHpPo5XaKA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUnCj8nqjlSCL2oiqfL4zA2za0RSj4TTKFBJ2jXHpPo5XaKA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUnCj8nqjlSCL2oiqfL4zA2za0RSj4TTKFBJ2jXHpPo5XaKA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUnCj8nqjlSCL2oiqfL4zA2za0RSj4TTKFBJ2jXHpPo5XaKA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUnCj8nqjlSCL2oiqfL4zA2za0RSj4TTKFBJ2jXHpPo5XaKA/viewform?usp=sf_link


6.  MOBILE VIDEO - jak nagrać 
działania w  podmiotach 
ekonomii społecznej. 

17.03.2023 9.00  
– 
14.00 

Szczecin:  
OWES Szczecin,  
ul. Cukrowa 8, 
pok. 918 

1. Przygotowanie profilu na Instagramie. 
2. Jak zacząć nagrywać ? 
3. Pierwsze nagrania wideo. 
4. Bonusy. 

Natalia Broja Formularz 
zgłoszeniowy  
 
Rekrutacja 
wstrzymana 
 – osiągnięto 
limit 
uczestników. 

7.  Spółdzielcze ABC – 
lustracja, walne 
zgromadzenie, status 
przedsiębiorstwa 
społecznego. 

18.03.2023 9.00 
– 
16.00 

Szczecin:  
OWES Szczecin,  
ul. Cukrowa 8,  
pok. 918 

1. Zwoływanie i odbywanie walnego 
zgromadzenia członków w spółdzielniach 
socjalnych osób prawnych, osób fizycznych i 
o mieszanym składzie osobowym. 

2. Członkostwo w spółdzielniach socjalnych i 
jego zmiany. 

3. Jakie zmiany można aktualnie wprowadzić 
w statucie, zgodnie z najnowszymi 
poglądami orzecznictwa oraz praktyką 
organów. 

4. Co wynika z kontroli lustracyjnej i co należy 
zmienić w działaniach spółdzielni. 

5. Zasady uzyskania przez spółdzielnię socjalną 
statusu przedsiębiorstwa społecznego 
zgodnie z Ustawą o ekonomii społecznej z 
dn. 5.08.2022 r. 

Adrianna 
Kowalska, 
Joanna Moroń 

Formularz 
zgłoszeniowy  
 
Rekrutacja 
wstrzymana 
 – osiągnięto 
limit 
uczestników. 

8.  Zakamarki marki – czego 
nie pominąć budując 
markę organizacji w social 
mediach. 

18.03.2023 8.30  
– 
15.00 

Nowogard: 
Miejska Biblioteka 
Publiczna,  
Pl. Wolności 8 

1. Budowanie marki – podstawy. 
2. Test Sinatry, czyli jak wyróżnić markę na tle 

konkurencji. 
3. Czy opowieść nadaje znaczenie marce- czyli 

o storytelling. 
4. Relacja społeczność lokalna- marka. 
5. Trendy- Kluczowe elementy marketingu. 
6. Dobre praktyki i najczęstsze błędy - 

komunikując w mediach projekt. 
7. Praktyczna obsługa narzędzi: canva, 

facebook, instagram. 
8. Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi do 

publikowania, tworzenia grafik, animacji  i 
reelsów. 
 

Natalia Broja Formularz 
zgłoszeniowy  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIDMuTfpublW4D9ga0JbEGoDZ5ygHCRyha8pCUq5Vli60KUw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIDMuTfpublW4D9ga0JbEGoDZ5ygHCRyha8pCUq5Vli60KUw/viewform?usp=sf_link


9. Osoby z 
niepełnosprawnością - 
Pełnoprawni pracownicy - 
postępowanie i 
komunikacja oparta na 
szacunku. 

18.03.2023 9.00 
– 
16.00 

Szczecin:  
OWES Szczecin,  
ul. Cukrowa 8,  
pok. 918 

1. Wprowadzenie – doświadczenia . 
2. Pracownik z Niepełnosprawnością. 
3. Savoir Vivre  jak zachować się wobec osób z 

niepełnosprawnością – forma warsztatowa. 
4. Aspekty prawno – praktyczne. Praca 

warsztatowa. 
5. Podsumowanie – dyskusja. 

 

Marta 
Stachura 

Szkolenie 
przeniesione 
na II kwartał 
2023 r. 

10. 
 

Od A do W...wolontariat 
czyli jak przygotować 
organizację do współpracy 
z wolontariuszami. 

22.03.2023 15.30  
– 
20.30 

Gryfice: 
Centrum Usług 
Publicznych, 
ul. Koszarowa 6 

1. Kim jest wolontariusz? 
2. Po co wolontariusze w organizacji? 
3. Przygotowanie organizacji do pracy z 

wolontariuszami. 
4. Koordynator pracy wolontariuszy 
5. Kontrakt oczekiwań wolontariusz-

organizacja. 
6. Prawa i obowiązki wolontariusza. 
7. Wolontariat w prawie. 
8. Sposoby rekrutacji wolontariuszy. 
9. Sposoby nagradzania wolontariuszy. 
10. Jak przygotować ofertę dla wolontariuszy?   

 

Michał Głuszyk Formularz 
zgłoszeniowy 

 

11. Umów się ze mną… czyli o 
umowach zawieranych 
przez podmioty ekonomii 
społecznej. 

30.03.2023 15.30  
– 
20.30 

Szczecin:  
OWES Szczecin,  
ul. Cukrowa 8,  
pok. 918 

1. Podstawy prawa zobowiązań: co to jest 
umowa, oferta, formy zawierania umów. 

2. Czym się różni prowadzenie spraw podmiotu 
od reprezentacji i kim jest prokurent. 

3. Umowy z członkiem zarządu – sposób 
reprezentacji podmiotu. 

4. Czy można wypłacać członkom zarządu 
wynagrodzenie nie zawierając z nimi żadnej 
umowy? 

5. Umowy o pracę – na czas określony, na 
okres próbny, sposoby zakończenia 
stosunku pracy. 

6. Parę słów o nowych regulacjach dotyczących 
pracy zdalnej. 

7. Umowa zlecenia, umowa o świadczenie 
usług a umowa o dzieło. 

8. Inne najczęściej występujące umowy 
(najem, dzierżawa, leasing). 

Anna Zimnicka Formularz 
zgłoszeniowy 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZTSfqraUtka9-SD5-MPP-37QffuhtthJe0UTKAaWnMgPd0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZTSfqraUtka9-SD5-MPP-37QffuhtthJe0UTKAaWnMgPd0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6br88sGPf6uOqh5edIavNJ1Yxp0GKa3BN_90mA9fRd8fTsA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6br88sGPf6uOqh5edIavNJ1Yxp0GKa3BN_90mA9fRd8fTsA/viewform?usp=sf_link


 
 

Masz pomysł na szkolenie? Skontaktuj się z nami! 

 

Nie znalazłaś/znalazłeś na naszej liście szkolenia, które Cię interesuje? Napisz, zadzwoń i powiedz nam o tym! Może uda nam się zorganizować 

taki warsztat: 

1. Katarzyna Nowak - Doradczyni podstawowa i Animatorka OWES Szczecin: 

o Tel. 516 702 312 

o E-mail: katarzyna.nowak@aktywneowes.pl 

2. Anna Jakubowska – Doradczyni kluczowa OWES Szczecin: 

o E-mail:  anna.jakubowska@aktywneowes.pl 

3. Paweł Dujanowicz – Doradca podstawowy i Animator OWES Szczecin 

o Tel. 516 702 312 

o E-mail: pawel.dujanowicz@aktywneowes.pl 

mailto:katarzyna.nowak@aktywneowes.pl
mailto:anna.jakubowska@aktywneowes.pl
mailto:pawel.dujanowicz@aktywneowes.pl

