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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo tylko do 30 września br. trwa Narodowy
Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału w spisie
pozostaje samospis. Można go wykonać o każdej porze
na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączonym do Internetu,
w domu lub gminnym punkcie spisowym. Obowiązku spisowego
można dopełnić drogą internetową lub telefoniczną do
momentu, aż skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy.
Jeśli rachmistrz zadzwoni lub odwiedzi nas w domu, zgodnie
z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
(art. 17a ust. 1-3) nie można odmówić mu przekazania danych.
Przypominamy, że rachmistrz dzwoni z numeru 22 828 88 88
lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99. Zawsze można
sprawdzić tożsamość rachmistrza.
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań
2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym
wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd, co
jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
W razie wątpliwości można zadzwonić na infolinię spisową: 22
279 99 99 lub zadać pytanie przez stronę internetową GUS:
https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowyspis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan.

Nowelizacja ustawy z 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1132), zwana dalej „ustawą" nakłada na podmioty tzw.
„instytucje obowiązane", obowiązek podejmowania
określonych działań celem przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu. Obowiązki instytucji
obowiązanych zostały szczegółowo określone w Rozdziale
5 ustawy.
Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy,
instytucją obowiązaną jest fundacja ustanowiona na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
oraz stowarzyszenie posiadające osobowość prawną,
utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują
lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na
to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza
operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane.

Nowelizacja ustawy z 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu - cd.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 instytucją obowiązaną jest
również podmiot, który prowadzi działalność w zakresie
m.in. gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.
W przypadku, gdy Państwa organizacja spełnia przesłanki
i jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów cytowanej
powyżej ustawy, zobligowana jest do stosowania środków
bezpieczeństwa finansowego oraz wypełniania innych
obowiązków związanych z podejmowaniem określonych
działań w celu przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł, jak również poinformowanie
o tym fakcie organu nadzorującego tj. Prezydenta Miasta
Bielska-Białej.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowelizacją
ustawy. Tekst jednolity dostępny jest pod adresem:
https:/monitorpolski.gov.pl (Dz. U. z 2021 r., poz.1132).

Konsultacje społeczne Projektu
Programu przeciwdziałania
niedoborowi wody (PPNW).
Ministerstwo Infrastruktury informuje o rozpoczęciu konsultacji
społecznych Projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody, które
potrwają do 26 lipca 2021 r.
Głównym celem Programu jest zwiększenie retencji wodnej w Polsce, a jego
opracowanie będzie miało nie tylko pozytywny wpływ na gospodarkę
wodną, poprzez ograniczenie ryzyka powodziowego i łagodzenie skutków
suszy, ale również zwiększy się odporność gospodarki, środowiska
i społeczeństwa na zmiany klimatyczne.
Do 26 lipca 2021 r. można zapoznać się z projektem Programu i złożyć
do niego swoje uwagi lub wnioski. Dokument dostępny jest na stronie
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/obwieszczenie-z-5-lipca-2021-r,
a także został wyłożony do wglądu w Ministerstwie Infrastruktury, przy ul.
Nowy Świat 6/12 w Warszawie.
Najbliższe spotkania konsultacyjne online odbędą się 16 i 21 lipca 2021 r.
Ważnym elementem spotkań będzie przedstawienie ogólnych założeń
metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac analitycznych
dotyczących działań służących polepszeniu bilansu wodnego Polski.
Formularze rejestracyjne dostępne są na stronie https://widevision.pl/retencja/spotkania/. Rejestracja na pierwsze spotkanie
odbywające się 16 lipca 2021 r. jest otwarta do 14 lipca do godz. 12:00.
Zainteresowani udziałem w drugim spotkaniu mogą się rejestrować do 19
lipca do godz. 12:00.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.wide-vision.pl/retencja
Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Nowa siedziba Lokalnego Punktu
Informacyjnego Funduszy
Europejskich
Od 1 lipca Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
zaprasza do nowej siedziby przy ulicy Zacisze 5
w Bielsku-Białej.
(numery telefonów i pozostałe dane kontaktowe nie
ulegają zmianie).
Nowy adres:
ul. Zacisze 5 - I piętro
43-300 Bielsko-Biała
Dane kontaktowe:
tel. 33 496 02 01; 33 496 02 05
500 161 150; 502 528 235
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bezpłatne webinaria poświęcone
rządowemu projektowi ustawy
o sprawozdawczości organizacji
pozarządowych
Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta
Schumana, Zespół
do spraw Sprawozdawczości w Organizacjach
Pozarządowych RDPP oraz Zespół OFOP „Proste prawo dla
NGO” zapraszają przedstawicieli organizacji
pozarządowych do udziału w bezpłatnych webinariach
poświęconych rządowemu projektowi ustawy
o sprawozdawczości organizacji pozarządowych.
Webinaria służą wspólnemu zapoznaniu się z projektem
ustawy
w kontekście obecnych obowiązków sprawozdawczych
i kontrolnych, przedyskutowaniu najważniejszych
proponowanych w ustawie rozwiązań oraz zebraniu uwag.
Webinaria służą wspólnemu zapoznaniu się z projektem
ustawy
w kontekście obecnych obowiązków sprawozdawczych
i kontrolnych, przedyskutowaniu najważniejszych
proponowanych w ustawie rozwiązań oraz zebraniu uwag.
Do wyboru są 4 terminy (należy wybrać jeden termin):
14 lipca 2021 r. (środa) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: https://forms.gle/rBDNtjdS1hb1jD7V8
16 lipca 2021 r. (piątek) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: https://forms.gle/rGFgWG1vayjc9fRB8
19 lipca 2021 r. (poniedziałek) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: https://forms.gle/Ca5yGENCPtqpeAmA8
20 lipca 2021 r. (wtorek) godz. 15:00-19:00
Link do zapisów: https://forms.gle/LQqYt1DTmf6FLRkR9
Pełen link do ogłoszenia:
https://proste.ngo/rekrutacja-na-webinaria-dotyczaceprojektu-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacjipozarzadowych

Ogłoszenie Ministra Edukacji
i Nauki o otwartym konkursie
ofert pn. Wspieranie inicjatyw
edukacyjnych w szkolnym
środowisku wielokulturowym
OGŁOSZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 29 czerwca 2021
o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021
zadania publicznego pn.
Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku
wielokulturowym
Celem konkursu jest:
wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują
projekty kierowane do co najmniej jednej z następujących grup:
uczniów cudzoziemskich oraz uczniów będących obywatelami
polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących
w systemach oświaty innych państw, nauczycieli, osób
wspomagających uczniów cudzoziemskich oraz uczniów będących
obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, kadry
zarządzającej i administracyjnej szkół oraz wychowawców
placówek oświatowo-wychowawczych, z zakresu:
a) przygotowania przeznaczonych do wykorzystania w oddziałach
przygotowawczych: przykładowych programów nauczania języka
polskiego jako obcego i języka edukacji
szkolnej dla klas I-III, IV-VI,VII-VIII szkoły podstawowej
w oparciu o ramowy kurs języka polskiego dla cudzoziemców
z podziałem na cudzoziemców z europejskiego kręgu kulturowego
i tych, których alfabet języka ojczystego oparty jest na alfabecie
łacińskim oraz program przeznaczony dla cudzoziemców spoza
europejskiego kręgu kulturowego i tych, których alfabet języka
ojczystego nie jest oparty na alfabecie łacińskim;

Ogłoszenie Ministra Edukacji
i Nauki o otwartym konkursie
ofert pn. Wspieranie inicjatyw
edukacyjnych w szkolnym
środowisku wielokulturowym
lub
b) wsparcia publicznej szkoły podstawowej w pracy z uczniami
cudzoziemskimi oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi,
którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach
oświaty innych państw, w szczególności poprzez: przygotowanie
nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami
cudzoziemskimi oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi,
którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach
oświaty innych państw w szkole podstawowej; nauczanie języka
polskiego i kultury polskiej dla uczniów cudzoziemskich oraz
uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę
w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
wspomagające podjęcie nauki w publicznych szkołach
podstawowych w szczególności poprzez organizację intensywnych
zajęć wakacyjnych z języka polskiego;
lub
c) kultywowania języka, tradycji i kultury dla dzieci i młodzieży
z mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce.
Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofertpn-wspieranie-inicjatyw-edukacyjnych-w-szkolnym-srodowiskuwielokulturowym-konkurs-nr-dwm-weom-om26422021opublikowany-dn-29062021

Zmiana ustawy o kołach
gospodyń wiejskich

2 lipca 2021 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie
ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
Celem ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie
ustawy o kołach gospodyń wiejskich jest
kompleksowe uregulowanie tworzenia, organizacji,
funkcjonowania i rozwiązywania kół gospodyń
wiejskich oraz zmiana przepisów określających
przekazywanie im pomocy finansowej z budżetu
państwa.
Ustawa wejdzie w życie, po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

Co w COPie piszczało...
PO DŁUGIM OKRESIE COP OTWORZYŁ SIĘ DLA
PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH ORAZ MIESZKAŃCÓW
ZAINTERESOWANYCH EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ,
Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJACYCH OBOSTRZEŃ
SANITARNYCH I LIMITEM OSÓB W SALACH
SZKOLENIOWYCH I POMIESZCZENIACH
BIUROWYCH.
W czerwcu odbyły się spot k a nia m .in Fundacji KoBBiet y, Polskiego
St owarzyszenia Diabet yk ów, Polskiego Związku Emeryt ów,
Rencist ów i Inwalidów, St owa rzys z enia Pom ocy Dziec iom Specja lnej
Troski ADA, St owarzysze nia Pla st yków Ondra szek,

W celu umówienia się na spotkanie prosimy
o kontakt pod nr telefonu 33/4970790, lub 33/4971629;
e-mail: cop@um.bielsko.pl
Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy
i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Bieżące wydarzenia można śledzić na fanpage`u
Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej

OFERTA CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Twoja organizacja nie odwiedziła jeszcze
COP? Inni już korzystają z bezpłatnej
oferty!
Organizacja może zyskać:
wsparcie bieżącej działalności - zapytaj doradcę o wszystko, czego
potrzebujesz w codziennej działalności swojego podmiotu
usługi doradcze - spotkaj się z ekspertem, usprawnij działanie
organizacji, rozwiąż problemy
szkolenia - zmotywuj i zainspiruj się do działania, zdobywaj kluczowe
kompetencje. Prześlij nam przykładowy temat szkolenia!
skorzystaj z infrastruktury - zorganizuj spotkanie, wyznacz dyżury
kiedy inni mogą odwiedzić organizację, skorzystaj z infrastruktury
technicznej
uzyskaj pomoc w uruchomieniu działalności
odpłatnej/gospodarczej - pomyśl o uniezależnieniu swojej
organizacji od grantów, dobrze przygotuj się do wejścia na
rynek

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Opatrzności Bożej 18, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/497-07-90
e-mail: cop@um.bielsko.pl
Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej
COP czynny jest: pon.-śr. 8:00-16:00, czw. 8:00-19:00, pt. 8:00-15:00

