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Targi Pracy i Edukacji w Człuchowie 
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informacyjno – promocyjne, udzielając informacji nt. 
dostępnych funduszy europejskich, promując działa-
nia współfinansowane z UE i udostępniając materiały 
informacyjno – promocyjne. 

Nina Pachura

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W dniu 18.04.2012r. Lokalny Punkt Informa-
cyjny Funduszy Europejskich w Debrznie 
i Regionalny Ośrodek Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Chojnicach 
uczestniczyli w Człuchowskich Powiatowych 
Targach Pracy i Edukacji. Impreza zorganizo-
wana została  przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Człuchowie oraz Starostwo Powiatowe w 
Człuchowie. 

Targi zorganizowane zostały z myślą o oso-
bach bezrobotnych, niepełnosprawnych i młodzieży 
poszukującej nowej drogi zawodowej. Organizatorzy 
zapewnili pracodawcom, instytucjom i organizacjom 
przygotowanie stanowisk ekspozycyjnych. Goście 
odwiedzający Targi mieli natomiast możliwość uzy-
skania informacji nt. oferowanych przez pracodaw-
ców miejscach pracy, możliwościach uzyskania dota-
cji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, możli-
wościach uczestnictwa w kursach i szkoleniach, itp.  
Uczestnicząc w tej imprezie LPI w Debrznie oraz 
ROEFS Chojnice także przygotowało własne stoisko  
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NABÓR WNIOSKÓW: 1-29 CZERWCA 2012 R.

W związku z planowanymi konkursami Fundacja 
organizuje spotkania informacyjne. 
Harmonogram spotkań poniżej: 
SPOTKANIA INFORMACYJNE W 11 
GMINACH LGD – NASZYJNIK PÓŁNOCY 

• 23 kwietnia 2012 r. 
9.00 – Debrzno, Ośrodek/Inkubator Przedsiębiorczości 
przy ul. Ogrodowej 26 
13.00 – Kamień krajeński, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury przy ul. Sępoleńskiej 4

• 24 kwietnia 2012 r. 
9.00 – Lipka, sala Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. 
Strażackiej 2 
14.00 – Zakrzewo, Hala widowiskowo-sportowa (sala 
konferencyjna) przy Gimnazjum im. Zjednoczonej 
Europy

• 25 kwietnia 2012 r. 
9.00 – Okonek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przy 
ul. Szczecińskiej 12 (sala kinowa) 
13.00 – Sypniewo, gm. Jastrowie, Wiejski Dom Kultury

• 26 kwietnia 2012 r. 
9.00 – Barkowo, gm. Człuchów, świetlica wiejska 
13.00 – Nowa Wieś, gm. Przechlewo, świetlica wiejska

• 07 maja 2012 r. 
9.00 – Bińcze, gm. Czarne, świetlica wiejska 
13.00 – Gwieździn, gm. Rzeczenica, świetlica wiejska

• 08 maja 2012r.  
9.00 - Koczała, Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Klonowej

Angelika Dębska 
Więcej informacji:
Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy
tel. 59 83 35 930 
www.lgdnp.org.pl
e-mail: biuro@lgdnp.org.pl; konkursy@lgdnp.org.pl

MAŁE PROJEKTY

• Limit środków w konkursie wynosi 450 000,00 zł
• Maksymalnie 25 000,00 zł na realizację projektu
• Refundacji podlega 80% kosztów kwalifikowalnych
• Wkład niepieniężny 20%

Pomoc przyznaje się m.in.:
1.  Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej 

na obszarze objętym LSR.
2.  Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.
3.  Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze 

objętym LSR
4.  Promowanie, zachowanie, odtwarzanie, zabez-

pieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego 
dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w 
szczególności obszarów objętych poszczegól-
nymi formami ochrony przyrody,  w tym obsza-
rów Natura 2000.

5.   Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokal-
nego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

6.  Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub 
wprowadzania na rynek produktów i usług, któ-
rych podstawę stanowią lokalne zasoby, trady-
cyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzic-
two, w tym kulturowe, historyczne lub przyrod-
nicze, zwanych dalej „produktami lub usługami 
lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich pro-
duktów lub usług.

7.  Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w celu poprawienia działalności 
kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej 
na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z 
wyłączeniem działalności rolniczej.

  
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSYW 

• Limit środków w konkursie wynosi 1 000 000,00  zł
• Maksymalnie 300 000,00  zł na realizację projektu
• Refundacji podlega 50% kosztów kwalifikowalnych
• Pomoc przyznawana jest na podjęcie lub rozwinięcie 

działalności gospodarczej.

Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy 
18 maja ogłasza konkursy na działania:

FUNDACJA LOKALNA 
GRUPA DZIAŁANIA
– NASZYJNIK PÓŁNOCY



Kącik Porad Obywatelskich

Odwołanie darowizny

Darowizna, jest to umowa, mocą której jedna 
strona oddaje własne dobro majątkowe, ruchome 
lub nieruchome, drugiej stronie dobrowol-
nie i nieodpłatnie. Przez umowę darowizny 
darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego 
zwiększenia wartości majątku obdarowanego 
kosztem swego majątku.

Przedmiotem darowizny jest naj-
częściej własność rzeczy, która w wyniku 
podarowania zostaje przeniesiona na 
obdarowanego. Darczyńca nie otrzymuje 
od obdarowanego wzajemnego świad-
czenia i dlatego ustawodawca przyznał 
mu prawo do odwołania darowizny, 
pod warunkiem, że zajdą ku temu 
szczególne okoliczności. Dar-
czyńca może odwołać darowiznę, 
nawet taką, która nie jest jesz-
cze wykonaną, jeżeli po zawarciu 
umowy, jego stan majątkowy ule-
gnie takiej niekorzystnej zmianie, 
że wykonanie darowizny spo-
woduje znaczny uszczerbek 
dla jego własnego utrzy-
mania, realizacji uspra-
wiedliwionych potrzeb 
bądź wywiązywania się 
z ciążących na nim usta-
wowych obowiązków ali-
mentacyjnych.

 Jeżeli po wykonaniu darowi-
zny darczyńca popadnie w niedostatek, obowiązkiem 
obdarowanego jest przyczynienie się do jego utrzyma-
nia i dostarczenia mu środków do życia. Obdarowany 
odpowiada za dostarczenie środków darczyńcy, który 
żyje w niedostatku, ale tylko do wartości wzbogace-
nia istniejącego w chwili, w której darczyńca popadł 
w niedostatek. Obdarowany nie ponosi jednak ryzyka 
pogorszenia lub utraty wartości darowanej rzeczy. Nie 
można również postawić mu zarzutu, że zużył rzecz 
darowaną lub, że wydał podarowane mu pieniądze.

           Darczyńca może odwołać darowiznę już 
wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem 
niego rażącej niewdzięczności. W takim wypadku 
powinien nastąpić zwrot przedmiotu odwołanej daro-
wizny z zastosowaniem przepisów o bezpodstaw-
nym wzbogaceniu. Gdy po zawarciu umowy darowi-
zny darczyńca dowie się o rażącej niewdzięczności 

obdarowanego, która miała miejsce 
przed jej zawarciem, to może rów-
nież odwołać darowiznę powołując 
się na błąd i niewiedzę o wcześniej-
szej niewdzięczności obdarowanego.

Darowizna nie może być odwo-
łana z powodu rażącej nie-

wdzięczności, jeżeli dar-
czyńca obdarowanemu 
przebaczył. Gdy obdaro-

wany ponownie dopuści się 
czynu rażącej niewdzięczno-

ści darowiznę można odwołać.
Termin odwołania daro-

wizny wynosi 1 rok od dnia, w 
którym darczyńca dowiedział 

się o rażącej niewdzięczności 
obdarowanego.

Darowiznę również mogą 
odwołać spadkobiercy 

darczyńcy, pod warunkiem, że:

• darczyńca w chwili śmierci był upraw-
niony do odwołania darowizny, nie przebaczył 
obdarowanemu rażącej niewdzięczności, nie 
upłynął jeszcze termin do odwołania darowizny 
przez spadkobierców - tj. jeden rok od chwili, 
kiedy spadkobiercy dowiedzieli się o rażącej nie-
wdzięczności obdarowanego,

• obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia 
lub umyślnie wywołał u niego rozstrój zdrowia, 
którego skutkiem była śmierć darczyńcy – odwo-
łanie darowizny z tego powodu może nastąpić  
w każdym czasie.



Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie

Stowarzyszenie  
"Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno"
ul. Ogrodowa 26
77 - 310 Debrzno
tel. +48 59  833 57 50, +48 59 833 71 49
fax +48 59 833 71 79
www.bpo.stowdeb.pl

Wydanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozwiązania umowy darowizny może również 
żądać przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej, 
którą zawarła ta osoba jeszcze przed ubezwłasnowol-
nieniem, zwłaszcza wtedy, gdy darowizna ze względu 
na wartość świadczenia i brak uzasadnionych moty-
wów jest nadmierna. Rozwiązania takiej umowy nie 
można żądać po upływie dwóch lat od jej wykonania.

Przepisów o odwołaniu darowizny nie stosuje 
się, jeżeli darowizna czyni zadość obowiązkowi wyni-
kającemu z zasad współżycia społecznego.

Odwołanie darowizny następuje przez oświad-
czenie złożone obdarowanemu na piśmie, w którym 
darczyńca zawiadamia obdarowanego, że odwołuje 
darowiznę zwykle z powodu rażącej niewdzięczności 
oraz wzywa obdarowanego do zwrotu rzeczy, która 
była przedmiotem darowizny, dokonania zwrotnego 
przeniesienia udziału we współwłasności albo użyt-
kowaniu wieczystym, podając stosowny termin. W 

treści oświadczenia należy podać, że w przypadku 
bezskutecznego upływu podanego terminu, sprawa 
zostanie skierowana na drogę sądową. Gdy obda-
rowany dobrowolnie odmawia oddania darowizny, 
należy złożyć do sądu stosowny pozew.

 Treścią żądania pozwu jest nakazanie pozwa-
nemu (obdarowanemu) złożenie oświadczenia o 
określonej treści np. o zwrotne przeniesienie własno-
ści rzeczy na stronę powodową, w związku z odwo-
łaniem darowizny. Strona powodowa powinna uza-
sadnić przyczyny, które stanowią podstawę odwo-
łania darowizny. Opłata od pozwu wynosi 5 % war-
tości przedmiotu sporu. Właściwym do rozpatrzenia 
sprawy jest sąd rejonowy, a gdy wartość przedmiotu 
sporu przewyższa 75 tysięcy złotych - sądem właści-
wym jest sąd okręgowy.

Włodzimierz Czubaty



Dzień Przedsiębiorczości 
w Chojnicach
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W dniu 20 kwietnia 2012 w Chojnicach w Hali 
Widowiskowo – Sportowej Parku Wodnego 
odbyły się VIII Powiatowe Targi Pracy 
zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Chojnicach.

Targi Pracy to cykliczna impreza, odbywająca 
się raz w roku, trwale zapisana w kalendarz wydarzeń 
w powiecie chojnickim. Celem Targów jest przede 
wszystkim pomoc osobom bezrobotnym, poszukują-
cym zatrudnienia w bezpośrednim kontakcie z pra-
codawcami. Organizatorzy zapewniali wystawcom, 
w tym przypadku, przedsiębiorcom oraz rozmaitym 
instytucjom bezpłatne przygotowanie stanowisk.

Osoby bezrobotne zapoznały się z ofer-
tami pracy natomiast osoby zainteresowane otwar-
ciem własnej firmy otrzymały niezbędne informacje 
od instytucji zaangażowanych w proces zakładania 
działalności gospodarczej. Ponadto podczas Targów 
zaprezentowali się najmłodsi mieszkańcy Chojnic, 
członkowie zespołu tanecznego, natomiast Powia-

towa Straż Pożarna z Chojnic uczyła jak udzielać 
pierwszej pomocy.

Podczas tego dnia można było skorzystać 
z porad informacyjno – doradczych, w których 
fachowcy w dziedzinie biznesu doradzali jak zało-
żyć własną działalność gospodarczą i skąd pozyskać 
fundusze na założenie firmy.

W tym dniu nie zabrakło również przedstawi-
cieli Regionalnego Ośrodka Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w Chojnicach.

Stoisko ROEFS cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem, wśród zwiedzających. Pracownicy udzie-
lali informacji m.in. na temat możliwości pozyskania 
dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej, oraz przedstawili własną ofertę szkoleniową. 
Każdy z zainteresowanych otrzymał ulotki na temat 
działalności Regionalnego Ośrodka Europejskiego 
Funduszu Społecznego, materiały informacyjne o 
Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki i gadżety 
promujące Ośrodek.

Ilona Sołtyk
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