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Bezpłatne Szkolenie „Planowanie i
zarządzanie projektami wsparcia”

Serdecznie
zapraszamy
przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz osoby
aktywnie działające na obszarach wiejskich
zamierzające założyć organizację pozarządową do udziału w szkoleniu pt. „Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia”, które
odbędzie się w dniach:
9-11 września 2013r.
w Restauracji „Nad Jeziorem”,
ul. Szczecińska 13,
77-300 Człuchów, w godz. 900-1600
W programie m. in.:
- Projekt i myślenie projektowe,
- Fazy i logika projektu,
- Planowanie projektu,
- Analiza SWOT / drzewo problemów,
- Określenie: celów – działań – zadań,
- Tworzenie harmonogramu – wykres Gantt’a,
metoda CPM,
- Budżetowanie i montaż finansowy,
- Zarządzanie finansami w projekcie,

- Europejskie i krajowe źródła finansowania projektów,
- Metody i narzędzia zarządzania projektem,
- Case studies
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
oraz poczęstunek.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego
telefonicznie fax: (59) 83-35-750 lub e-mailowo:
ewelina.kowalczyk@ds.org.pl
Proszę osoby zainteresowane o potwierdzenie zgłoszenia do 04 września 2013 r. do
godz. 1200.
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Dobry start – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach
wiejskich”, w ramach którego przy Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
utworzone zostało Regionalne Centrum Informacji i wspierania organizacji pozarządowych
na obszarach wiejskich.
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Prezydent na obszarze LGR
Pojezierze Krajeńskie
W piątek 28 czerwca br. w Stanicy Harcerskiej w
Podgajach, na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej
Pojezierze Krajeńskie gościł Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Spotkanie zostało zorganizowane przez
Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie oraz
Urząd Miejski w Okonku.
Na spotkaniu zebrało się wielu przedstawicieli
Lokalnych Grup Rybackich z 5 województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,
kujawsko - pomorskiego oraz lubuskiego. Pojawiło
się również wielu przedstawicieli władz, lokalnych
instytucji i organizacji oraz mieszkańców naszego
obszaru.
Część oficjalną spotkania rozpoczął Prezes
LGR Pojezierze Krajeńskie Mieczysław Rapta, który
powitał Prezydenta RP i tłumnie przybyłych gości.
Następnie kierownik biura Joanna Myszka zaprezentowała historię oraz osiągnięcia LGR Pojezierze Krajeńskie, jak również przedstawiła wybrane projekty
realizowane przez beneficjentów LGR Pojezierze
Krajeńskie w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013.
Kluczowym punktem piątkowego wydarzenia
było wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w którym prezydent przekonywał, że
dzięki lokalnej aktywności, pomysłom i pieniądzom z
UE można wiele zmienić.
Bronisław Komorowski powiedział, że gdy
był posłem z pilskiego okręgu wyborczego, to było
widać, że w okresie transformacji ustrojowej z lat 90.
XX wieku było w tym regionie ciężko.
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- Właśnie w tym regionie widać jak wiele może
się zmienić pod warunkiem, że są pomysły, jest
aktywność społeczna i są pieniądze z Unii Europejskiej. Widać po samej idei Lokalnych Grup Rybackich chęć wydobycia tego, co jest i wzbogacenia o
inne możliwości, aby to wszystko razem się kręciło
- powiedział prezydent w Podgajach.
Zaznaczył, że w Polsce działa 48 lokalnych
grup rybackich, wydawane są znaczne środki dowartościowujące tego typu działalność i pozwalające na
lepszy rozwój lokalnych społeczności. Lokalne Grupy
Rybackie zajmują się wdrażaniem lokalnych strategii
rozwoju obszarów rybackich.
- Oceniając państwo polskie warto się kierować
takim podejściem, że najlepszy punkt widzenia to jest
własna gmina, własna miejscowość i własna rodzina.
I jeśli tam się dzieje dobrze, a w moim przekonaniu
dzieje się dobrze i w polskich rodzinach, i gminach,
to powinniśmy to wspólnym wysiłkiem zsumować w
satysfakcję ogólnonarodową - powiedział prezydent.
Po części oficjalnej każdy z zaproszonych
gości miał możliwość zamienić kilka słów z prezydentem i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Następnie
prezydent udał się do Okonka, w którym spotkał się z
jego mieszkańcami.
(Na podstawie materiałów własnych i www.prezydent.pl. Zdjęcia: Ryszard Mikietyński „Aktualności
Lokalne” i LGR Pojezierze Krajeńskie)
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
Pojezierze Krajeńskie

Kącik Porad Obywatelskich
Dofinansowanie do wynagrodzenia
pracowników niepełnosprawnych – część I
Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowanie miesięczne do wynagrodzenia
pracownika niepełnosprawnego ujętego w ewidencji zatrudnionych
osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.
Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osób
niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę, a w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, także osób niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą, jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości najniższego wynagrodzenia.
Podmiotami uprawnionymi do otrzymania pomocy są:
• Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na
pełny wymiar czasu pracy,
• Pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej
6%,
• Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej.
• Pracodawcy który nie ma zaległości w zobowiązaniach wobec
PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
• Pracodawcy, który w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekroczył kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na
zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.
Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych
przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących
osobami niepełnosprawny zatrudnionych:
-na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
-przebywających na urlopach wychowawczych;
-nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo
służby zastępczej;
-będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
-nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
-przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia
określają odrębne ustawy.
Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników uzależniona jest od typu pracodawcy, stopnia niepełnosprawności zatrudnianych pracowników oraz rodzaju ich niepełnosprawności.
Od 1 marca 2011 r. miesięczne dofinansowanie nie przysługuje
na pracowników zaliczanych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia
niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.
Miesięczne dofinansowanie przysługuje na niepełnosprawnych
pracowników, którzy:
• są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy o
rehabilitacji, których niepełnosprawność została zakwalifikowana do jednego z trzech stopni niepełnosprawności na
podstawie orzeczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub którzy posiadają orzeczenie równoważne
są ujęci w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
prowadzonej przez PFRON; ewidencja jest uzupełniana przez
Fundusz na podstawie składanych co miesiąc przez pracodawców informacji, zawierających PESEL zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
• są zatrudnieni zgodnie z przepisami prawa pracy,
• nie mają ustalonego prawa do emerytury (wyjątek stanowią
osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym posiadające usta-

lone prawo do emerytury),
• po zatrudnieniu, u pracodawcy prowadzącego działalność
gospodarczą, powodują wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz
wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Jest
to tzw. efekt zachęty.
Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych
w danym miesiącu, u pracodawcy wykonującego działalność
gospodarczą, nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto
zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, miesięczne dofinansowanie na nowo
zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje
jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy
o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa
rozwiązaniu:
• z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy,
• za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
• na mocy porozumienia stron,
• wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do
pracy,
• z upływem czasu, na który została zawarta,
• z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
• Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa wyżej, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika
niepełnosprawnego przysługuje w przypadku, gdy jego miejsce
pracy zostało utworzone w wyniku:
• wygaśnięcia umowy o pracę,
• zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek
• Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na niepełnosprawnych pracowników, którzy:
• są zatrudnieni na umowy cywilnoprawne (np. umowa o dzieło,
umowa zlecenie),
• posiadają lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i
mają ustalone prawo do emerytury,
• są zatrudnieni w formie przewidującej wypłatę ich wynagrodzeń
ze środków publicznych (jeśli część wynagrodzenia jest wypłacana ze środków publicznych, dofinansowanie może być wypłacane tylko do pozostałej części wynagrodzenia).
Wysokość
miesięcznego
dofinansowania
na
niepełnosprawnego
pracownika
uzależniona
jest od:
• wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego (dofinansowanie jest proporcjonalne do wymiaru czasu pracy),
• stopnia niepełnosprawności zatrudnionego (im wyższy stopień
niepełnosprawności, tym wyższa kwota dofinansowania),
• szczególnych schorzeń zatrudnionego (kwoty dofinansowania
zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku
osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono:
chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych),
• typu pracodawcy, u którego niepełnosprawny jest zatrudniony
(zakłady pracy chronionej otrzymują wyższe dofinansowanie niż
firmy z otwartego rynku pracy).
• Wysokość kwoty dofinansowania określana jest w stosunku procentowym do najniższego wynagrodzenia,
• Maksymalna kwota dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju wnioskodawcy:
• prowadzący zakłady pracy chronionej mogą uzyskać do 100%
dofinansowania wskazanego w tabeli,

• pracodawcom z otwartego rynku pracy, w roku 2012, przysługuje
miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego maksymalnie do:
• 70 % kwot przewidzianych dla zakładów pracy chronionej ,
• 90 % kwot przewidzianych dla zakładów pracy chronionej w
odniesieniu do wynagrodzeń pracowników, u których orzeczono
chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.
Jednocześnie kwota miesięcznego dofinansowania nie może
przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów
płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej 75% tych kosztów.
Rejestrowanie pracodawcy w PFRON oraz występowanie o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników dokonywane jest na określonych drukach. Aby pracodawca mógł
otrzymać dofinansowanie musi ściśle przestrzegać zasad rejestracji oraz
procedury uzyskania dofinansowania.
Dokumenty należy składać w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy al. Jana Pawła II nr 13,
00-828 Warszawa osobiście lub przesyłać pocztą.
Jednostką PFRON odpowiedzialną za obsługę dofinansowań do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest Wydział Dofinansowań Rynku Pracy w Biurze Funduszu. Pracownicy Wydziału udzielają
osobom zainteresowanym wszelkich informacji na temat miesięcznych
dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Rejestracji pracodawcy w PFRON dokonuje się wraz ze złożeniem pierwszego wniosku o miesięczne dofinansowanie do wynagrodze-

nia.   Pracodawca składa wniosek na druku Wn-D oraz informację na
druku INF-D-P w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane zawarte w informacji i wniosku.
Dofinansowanie do wynagrodzeń za okres styczeń – grudzień
2013 r Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej:
180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
100% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
40 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Ww. kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego
wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust.
1b ww. ustawy o rehabilitacji).
Dla pracodawców z otwartego rynku pracy kwoty dofinansowania stanowią:
70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których
orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe
zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.
Ponadto kwota minimalnego wynagrodzenia brana pod uwagę,
przy ww. wyliczeniach, to kwota z grudnia roku poprzedniego (tj. grudnia
2012 r.) i wynosi 1500 zł.
Poniższa tabela przedstawia wyliczone kwoty:

Otwarty rynek

ZPCHR

stopień
niepełnosprawności

znaczny

umiarkowany

lekki

znaczny

umiarkowany

lekki

ze schorzeniami
specjalnymi

2.970 zł

1.890 zł

1.080 zł

3.300 zł

2.100 zł

1.200 zł

bez schorzeń specjalnych

1.890 zł

1.050 zł

420 zł

2.700 zł

1.500 zł

600 zł

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.);
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652);
- Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
226, poz. 1475);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr
8, poz. 43 ze zm.);
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

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

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na

Dni Otwarte Inkubatora
Przedsiębiorczości Cierznie
W terminie :
9 – 13 września br., godz.: 8.00 – 18.00
Przybyli goście będą mogli dowiedzieć się jak
funkcjonuje Inkubator i co ma do zaoferowania
przedsiębiorcom. Można będzie także obejrzeć
cały obiekt oraz zaadaptowane pomieszczenia
produkcyjno-magazynowe i biurowe.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w
Chojnicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach!
Nasze szkolenia przygotowują do prawidłowego
przygotowania wniosku o dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz poprawnej realizacji
projektu.
Najbliższe szkolenia:
Zasady zatrudniania personelu w projektach realizowanych w ramach POKL.
02.09.2013 - Kościerzyna
03.09.2013 – Chojnice
Księgowość projektów realizowanych w ramach POKL.
23.09.2013 - Kartuzy
24.09.2013 Chojnice
25.09.2013 Człuchów
07.10.2013 Kościerzyna
Monitoring i ewaluacja w projektach realizowanych w
ramach POKL.
08.10.2013 Chojnice
09.10.2013 Człuchów
04.11.2013 Kartuzy

Na nasze bezpłatne szkolenia zapraszamy: organizacje pozarządowe, szkoły: podstawowe, gimnazjalne,
ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym
przedszkolne lub organy prowadzące, JST i podległe
im placówki, wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich
i miast do 25 tys. mieszkańców.
Szkolenia odbywają się w dni powszednie w
godz.9.00-16.00
Zapewniamy materiały
kawowe oraz obiad.

szkoleniowe,

przerwy

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod
numerem tel. 52 565 17 29 lub na stronę internetową
www.chojnice.roEFS.pl
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Biuletyn informacyjny
redagują:

Redaktor naczelny:
Marlena Barczewska
Korekta:
Zdzisława Hołubowska
skład i opracowanie graficzne: www.kis-reklama.pl
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Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno"
Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Ogrodowa 26, 77-310 DEBRZNO
tel. +48 59 833 57 50, +48 59 833 71 49
tel. kom. +48 502 043 654
fax +48 59 833 71 79
www.stowdeb.pl
e-mail: stowdeb@pro.onet.pl

