Co w prawie
piszczy?
Cykl trzech webinariów FAOO

Zapraszamy na trzy edukacyjne
webinaria. Cykl jest poświęcony
aktualnym i praktycznym
zagadnieniom prawnym
w praktyce działania organizacji
pozarządowych.

Dla kogo jest cykl?
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Oferta została przygotowana z myślą o organizacjach z małą strukturą, o niewielkim budżecie.
Wśród takich podmiotów rzadkie jest korzystanie
z profesjonalnej i płatnej pomocy prawnej.
Tym bardziej ważne jest, by posiadać aktualną
i podstawową wiedzę o prawnych uwarunkowaniach
funkcjonowania organizacji oraz umiejętności
minimalizowania ryzyka prawnego prowadzonych
działań. Ważna jest też wiedza jak zabezpieczyć
organizację przez ryzykiem prawnym, kiedy można
próbować radzić sobie samemu, a kiedy trzeba
skorzystać z pomocy.

Osoby uczestniczące w edukacyjnym
cyklu:
• Dowiedzą się, jakie są podstawowe zmiany
w prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania organizacji pozarządowych związane
z okresem pandemii;
• Otrzymają rady, jakie zmiany powinna
wdrożyć organizacja, żeby przygotować się
na sytuacje kryzysowe;
• Uzyskają praktyczne porady jak przygotować
się i postępować w razie sporów prawnych
organizacji z innymi organizacjami,
instytucjami itd.;
• Dowiedzą się czym jest bezpieczeństwo
w podatkach i na czym polega odpowiedzialność finansowa, karno-skarbowa i podatkowa
organizacji i władz organizacji;
• Mają szansę otrzymać imienny certyfikat
FAOO. Warunkiem jego otrzymania jest
udział we wszystkich spotkaniach online,
a także przejście wskazanego kursu
e-learningowego.

Program
webinariów

1.

Organizacje
po pandemii
Prowadzący:

Przemysław Żak i Grzegorz Wiaderek
Wtorek, 20 kwietnia 2021 r. / godz. 10:00

2.

Organizacja
w sporze.
Spór w organizacji
prowadzący:

Jarosław Gwizdak i Grzegorz Wiaderek
Wtorek, 18 maja 2021 r. / godz. 10:00

Główne treści webinarium:
• Co cię zmieniło w otoczeniu prawnym
organizacji?
• Co zrobić, żeby przygotować organizację
do zmienionej rzeczywistości?
• Jak prawnie zwiększyć odporność
organizacji na kryzysy?
• Jakich zmian w otoczeniu prawnym
organizacji pozarządowych można
spodziewać się w najbliższym czasie?

Główne treści webinarium:
• Spór w organizacji: z członkami
organizacji, konflikt we władzach,
konflikty pracownicze – jak się zabezpieczyć,
metody rozwiązywania sporów.
• Spór z innym podmiotem, z administracją,
z partnerską organizacją, z dłużnikiem/
wierzycielem – jak się zabezpieczyć,
metody rozwiązywania sporów, mediacje.
• Kiedy iść do sądu i czego można się spodziewać? Co robić w sytuacji sporów sądowych?

3.

Bezpieczeństwo
w podatkach
dla organizacji
pozarządowych
prowadzący:

Mateusz Piech i Grzegorz Wiaderek
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Wtorek, 8 czerwca 2021 r. / godz. 10:00

Główne treści webinarium:
• Czym jest bezpieczeństwo w podatkach
i czy można samodzielnie zbudować własną
„tarczę podatkową”?
• Odpowiedzialność finansowa, karno-skarbowa
i podatkowa – kogo i kiedy dotyczy?
• Jakie praktyki biznesowe w zakresie bezpieczeństwa podatkowego można zastosować
w przypadku zarządzania organizacją?
Przydatne i dostępne narzędzia.

Prowadzący
webinaria
Grzegorz Wiaderek
Członek zarządu Instytutu Prawa
i Społeczeństwa INPRIS. Wcześniej
koordynator Programu Prawnego Fundacji
Batorego (1999-2011). Był przewodniczącym
Rady Programu Obywatel i Prawo PAFW.
Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego,
bankowego, prawa dotyczącego organizacji
pozarządowych. Posiada doświadczenia
ewaluacyjne oraz szkoleniowe.
Stały współpracownik FAOO.

Przemysław Żak
Prawnik. Wspólnik w Pajączkowska
i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.,
która specjalizuje się w obsłudze
organizacji pozarządowych. Konsultant
i autor tekstów na ngo.pl. Doświadczony
szkoleniowiec i działacz organizacji
społecznych, m.in. założyciel i długoletni
członek zarządu Fundacji Instytut Myśli
Obywatelskiej im. Stańczyka w Krakowie.

Jarosław Gwizdak
Prawnik. Były sędzia i prezes sądu.
Obywatelski sędzia roku 2015. Edukator,
aktywista i wykładowca uczelniany.
Ekspert UE ds. reformy wymiaru
sprawiedliwości na Ukrainie, felietonista
„Rzeczpospolitej”. Członek zarządu Instytutu
Prawa i Społeczeństwa INPRIS w Warszawie.
Absolwent Leadership Academy for Poland,
Visegrad Insight Fellow.

Matusz Piech
Prawnik. Doradztwem w obszarze
podatków zajmuje się zarówno pod
względem praktycznym, jak i naukowym.
Specjalizuje się głównie w doradztwie
podatkowym w zakresie podatków dochodowych, VAT i PCC, ale jednocześnie brał
udział w realizacji projektów z obszarów
restrukturyzacji, planowania podatkowego,
due dilligence oraz przeglądów i procedur
podatkowych.

Zapisy i zasady udziału w edukacyjnym cyklu
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Oferta jest bezpłatna. Obowiązuje limit maksymalnie 100 osób uczestniczących w jednym webinarium.
Aby się zgłosić należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny. Osoby zakwalifikowane otrzymają
wiadomość zwrotną z linkiem do platformy ZOOM. Na każde webinarium obowiązują osobne zapisy.
Podczas spotkania prosimy o włączenie kamer, zwracamy też uwagę na konieczność zapewnienia
sobie odpowiedniego sprzętu i łącza.
UWAGA! Przy okazji zapisów na webinaria oraz korzystania z materiałów online na platformie Kursodrom.pl
prosimy o używanie za każdym razem tego samego adresu e-mail. Spotkania online odbędą się na platformie ZOOM.
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„Co piszczy w prawie” to kolejny cykl FAOO realizowany w ramach Mobilnej
Akademii NGO MANGO. Pierwszy cykl „Pierwsze 100 dni z fundraisingiem”
realizowany był od lutego do marca 2021 r. Materiały z tego kursu można
znaleźć na stronie internetowej programu. Planowane są kolejne webinaria.

Edukacyjne cykle webinariów organizowane są w ramach Mobilnej Akademii
NGO MANGO, projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele
– Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

