Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia. Działalność
stowarzyszeń rejestrowych, stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów
sportowych i klubów sportowych.

Lublin, 20.04.2018 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy prawne do działania starosty jako organu nadzoru nad
stowarzyszeniami.
2. Ustawa Prawo o stowarzyszaniach.
3. Stowarzyszenia rejestrowe.
4. Zakładanie stowarzyszeń i procedura rejestracyjna, obowiązek Sądu w
stosunku do starosty.
5. Dokumentacja związana z założeniem i z zarejestrowaniem
stowarzyszenia. Zmiana statutu.
6. Przedmiot i zakres nadzoru Starosty nad stowarzyszeniami
rejestrowymi.
7. Środki nadzoru stosowane przez starostę i sąd.
8. Rozwiązanie stowarzyszenia. Likwidacja stowarzyszenia. Postępowanie
z nieprowadzącymi działalności stowarzyszeniami.
9. Stowarzyszenie zwykłe – utworzenie i działalność.
10. Postępowanie w sprawie wpisu do ewidencji. Aktualizacja danych w
ewidencji.
11. Obowiązki stowarzyszeń zwykłych wobec starosty.
12. Uczniowskie kluby sportowe. Ustawa o sporcie i akty wykonawcze.
13. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym i wpływ na byt prawny
istniejących stowarzyszeń wpisanych do KRS.
14. Zakończenie okresu przejściowego nowelizacji Ustawy o
Stowarzyszeniach i jego wpływ na stowarzyszenia zwykłe.
15. Ochrona danych osobowych w stowarzyszeniach po 25.05.2018r.
16. Aktualne orzecznictwo.
Dyskusja

Adresaci

Korzyści

Pracownicy urzędów powiatów i
miast na prawach powiatu,
zajmujący się nadzorem nad
stowarzyszeniami.

Zapoznanie uczestników z aktualnymi
podstawami prawnymi dotyczącymi
rejestracji oraz nadzoru nad
stowarzyszeniami. Omówienie aktualnego
orzecznictwa.

Osoba do kontaktu

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę
w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek
prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się
w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat
prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków
pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców,
zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Patrycja Rożek

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Wykładowca - Ewa Plesnarowicz-Durska

Tel./Fax 81 745 06 00
e-mail: p.rozek@fundacjapan.lublin.pl

Termin
20 kwietnia 2018 r., godz. 10.00 – 15.00

Miejsce szkolenia
Centrum Konferencyjne Fiesta
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro)
ul. Prusa 8 w Lublinie
(boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS; z dworca PKP dojazd
autobusem nr 1)
Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny

Cena
300 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70%
ze środków publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
poczęstunek i serwis kawowy.
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej
instytucji.
Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury
otrzymanej po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
p.rozek@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem
na nr 81 745 06 00 do 17 kwietnia 2018 r.
Ważne są tylko zgłoszenia potwierdzone telefonicznie lub mailowo
przez pracownika Fundacji!
Uwaga: Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zadania starosty jako organu nadzorującego stowarzyszenia.
Działalność stowarzyszeń rejestrowych, stowarzyszeń
zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów
sportowych.

20.04.2018 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

DANE DO FAKTURY:
NAZWA INSTYTUCJI:
ADRES:
NIP:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji
zgłoszenia oraz w celu przesyłania informacji o ofercie szkoleniowej. Oświadczam, że zostałem poinformowany
przez Fundację Polskiej Akademii Nauk o prawie wglądu i aktualizacji powyższych danych osobowych.
✓

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………
imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej

U W A G A !!!
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
p.rozek@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej trzy dni przed terminem szkolenia w przypadku nie przybycia
uczestnika na szkolenie będzie skutkowało obciążeniem Państwa opłatą w wysokości 50% ceny szkolenia.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00
email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl
www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

