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Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych 

– najważniejsze informacje 
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Organizator PWIS

Polskie Elektrownie 
Jądrowe sp. z o.o.  



Najważniejsze informacje 

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych 
(PWIS) 
jest programem społecznym Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Jego celem jest wsparcie rozwoju obszarów objętych wpływem
Programu inwestycyjnego realizowanego przez Spółkę oraz
budowanie i umacnianie partnerskich relacji z Interesariuszami
przedmiotowego Programu poprzez wsparcie wartościowych
i istotnych dla tych Interesariuszy inicjatyw.

Cele szczegółowe PWIS:
• budowanie szeroko pojętej akceptacji społecznej dla energetyki

jądrowej i realizowanego przez PEJ programu inwestycyjnego,

• wsparcie realizacji inicjatyw lokalnych, zarówno gminnych, jak
i innych interesariuszy działających w danym regionie,

• upowszechnianie wiedzy, w tym m.in. w zakresie związanym
z szeroko pojętą tematyką energii jądrowej.
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Do kogo skierowany jest PWIS? 

Program skierowany jest m.in. do:
• jednostek samorządu terytorialnego z obszaru terytorialnego

objętego Programem i ich jednostek pomocniczych, w tym m.in.
sołectw, gmin, starostw itd.,

• organizacji lub jednostek posiadających osobowość
prawną lub nieposiadających osobowości prawnej, które
prowadzą działania na obszarze terytorialnym objętym
Programem, w tym m.in. fundacje, stowarzyszenia, ochotnicze
straże pożarne, osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, jednostki prowadzące działalność gospodarczą,
itd.

Wyłączone z programu są:
• osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

• partie polityczne lub instytucje o podobnym charakterze.
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Obszary wsparcia (1)

• Nauka i edukacja – działania i programy edukacyjne,

konkursy z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
w tym m.in. związane z szeroko pojętym tematem energii
jądrowej, w tym m.in. wydarzenia branżowe dot. energii
jądrowej,

• Ochrona środowiska naturalnego –

działania i aktywne formy pracy, służące ochronie środowiska,
angażujące dzieci, młodzież i społeczność lokalną, kształtujące
postawy i budujące świadomość ekologiczną,

• Turystyka – wsparcie promocji turystycznej regionu,

działania na rzecz edukacji środowiska turystycznego,

• Bezpieczeństwo – działania zwiększające

bezpieczeństwo w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i higieny pracy, publicznego, wspierające
służby zdrowia i ratownicze,
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Obszary wsparcia (2)

• Infrastruktura lokalna – tworzenie infrastruktury

ogólnodostępnej dla społeczności, która będzie sprzyjała
rozwojowi i polepszeniu warunków życia danej społeczności,

• Inicjatywy społeczne i charytatywne –

działania, programy organizacji i instytucji wspierające osoby
w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawne, starsze,
wymagające stałej lub doraźnej opieki oraz na rzecz
społeczności lokalnej,

• Kultura - inicjatywy i wydarzenia kulturalne, na rzecz

podtrzymania tradycji narodowej oraz dbałości o zabytki i dobra
kultury

• Sport - wsparcie sportu amatorskiego poprzez programy

edukacji sportowej, aktywizację ruchową dzieci i młodzieży, w
tym również tworzenie warunków do czynnego uprawiania
sportu.
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Budżet 2022 i rodzaje wsparcia 

2 300 000,00 złotych

• Sponsoringi (projekty w których będą wzajemne

świadczenia stron) - preferowane

• Darowizny (tylko tam gdzie nie będzie możliwe

ustalenie świadczeń)
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marzec
start edycji i rozpoczęcie 
przyjmowania wniosków          

o sponsoring i o udzielenie 
darowizny 

30 sierpnia 
zakończenie przyjmowania 

wniosków o sponsoring

31 grudnia
zakończenie realizacji 

projektów sponsoringowych           
i rozliczenie lub zgodnie           
z terminem zapisanym            

w umowie

rozliczenie darowizn              
w terminach zapisanych               
w umowach darowizny

Harmonogram
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Jak wypełnić wniosek 

o sponsoring? 



1. Pełna nazwa Wnioskodawcy – wpisz pełną nazwę podmiotu, który składa
dokumenty o wsparcie i będzie realizował opisany we wniosku Projekt
sponsoringowy. Jeśli na co dzień używacie skrótu - rozwiń go.

2. Dane kontaktowe – podaj dane adresowe podmiotu, który reprezentujesz
oraz imię, nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail do osoby
kontaktowej w sprawie zgłaszanego wniosku.

3. Forma organizacyjno-prawna – określ czy Wnioskodawca jest np. gminą
stowarzyszeniem zwykłym, klubem sportowym, spółką z o.o., fundacją,
kołem gospodyń czy innym podmiotem oraz podaj numer rejestracyjny (np.
REGON, NIP).

4. Numer rachunku bankowego – pamiętaj aby dokładnie i starannie wpisać
numer konta bankowego Twojej organizacji (26 cyfr).

5. Podatnik VAT – określ do której grupy należy Wnioskodawca zaznaczając
TAK lub NIE (jeśli nie wiesz, zapytaj Waszej księgowej czy Twoja organizacja
jest podmiotem wykonującym czynności opodatkowane, zarejestrowanym
do VAT i opłacającym podatek od towarów i usług).

6. Profil organizacji – opisz działalność Wnioskodawcy zgodnie ze statutem lub
innym dokumentem określającym działalność organizacji, np.
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, podtrzymywanie tradycji
narodowych, wspieranie i reintegracja osób zagrożonych patologiami,
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podejmowanie środków na
inwestycje szkolne i inne.

7. DoświadczenieWnioskodawcy – poinformuj Spółkę czy i jakie projekty były
już zrealizowane w ramach dofinansowania we wcześniejszych edycjach
projektu PWIS lub może masz inne doświadczenie w podobnych projektach,
np. dofinansowanie gminne, unijne. Pochwal się, doświadczenie mile
widziane!



8. Finansowanie Projektu sponsoringowego – pamiętaj, aby dokładnie
oszacować i uwzględnić wszystkie koszty, które pochłonie realizacja Projektu.
Ustal jaki nakład finansowy jest w stanie pokryć Twoja organizacja, a jakie
środki pieniężne na ten sam projekt uzyskacie z innych źródeł. Wszystkie te
informacje pozwolą Ci na skrupulatne oszacowanie kwoty, o którą się
ubiegasz.

9. Nazwa Projektu sponsoringowego – zatytułuj swój Projekt w atrakcyjny i
chwytliwy sposób, aby jego nazwa mogła go promować, a równocześnie
będzie wskazywała jego istotę.

10. Czas trwania – określ czy Twój projekt będzie trwał kilka dni, czy to
wydarzenie jednodniowe, czy cykl wydarzeń? Jeśli to możliwe wpisz
konkretne daty.

11. Opis Projektu sponsoringowego – spróbuj dość szczegółowo i dokładnie
opisać co zamierzacie zorganizować (np. uroczysty spektakl w UG z częścią
oficjalną, rodzinny piknik dla mieszkańców gminy z okazji Dnia Dziecka).
Wyjaśnij co się będzie działo. A może Twój projekt ma elementy
innowacyjności? Napisz o tym!

12. Miejsce realizacji Projektu sponsoringowego – wskaż czy Twój projekt
obejmie swoim działaniem jedną miejscowość (jaką?), całą gminę czy może
powiat?

13. Odbiorcy Projektu sponsoringowego – określ kto będzie uczestnikiem
Twojego wydarzenia (mieszkańcy Twojej gminy, miejscowości, uczniowie
szkoły, dzieci w wieku przedszkolnym) oraz jak szacujesz liczbę tych
uczestników. To ważne dla oceny Twojego wniosku.

14. Cele i oczekiwane rezultaty Projektu sponsoringowego – cel to odpowiedź
na problem, który chcemy przy pomocy projektu rozwiązać. Czy wiesz jakie
cele chcesz osiągnąć? Czy wiesz jakie rezultaty i skutki będzie miało Twoje
działanie? Zapisz te informacje tak, abymogły być weryfikowalne, abymożna
było ocenić wynik Twojego działania (np. 1 przeprowadzona kampania, 40
osób podniesie swoje kwalifikacje, z projektu skorzysta ok. 300 osób).

15. Harmonogram realizacji Projektu sponsoringowego – rozpisz swój Projekt
na etapy i określ ile czasu może Ci zająć każde z tych zadań? Kiedy zacznie, a
kiedy skończy się projekt? Kto zajmie się poszczególnym zadaniem? Pamiętaj
o niespodziewanych sytuacjach i uwzględnij ewentualny margines błędu.



16. Planowane działania komunikacyjne i marketingowe w ramach Projektu
sponsoringowego – napisz gdzie i w jaki sposób Twoje wydarzenie będzie
komunikowane i promowane (ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Twojej
miejscowości, zaproszenie papierowe, marketing szeptany czyli potocznie
poczta „pantoflowa”?), czy informacja trafi na Waszą stronę www, czy pojawi
się w gazetce lokalnej czy na stronie Dziennika Bałtyckiego. A może w
mediach społecznościowych – FB, Instagram?

17. Sponsorzy oraz partnerzy w realizacji Projektu sponsoringowego –
poinformuj kto będzie z Tobą realizował Projekt lub pomagał w jego
przygotowaniu, czy to finansowo czy w postaci udostępnienia zasobów
ludzkich (wolontariusze, dodatkowi pracownicy, outsourcing) czy rzeczowych
(np. sprzęt sportowy, ławki i stoły, auto do przewozu osób lub rzeczy, inne)

18. Patronaty medialne – promocja Projektu jest kołem zamachowym każdej
inicjatywy. Czy Twój projekt będzie korzystał ze wsparcia medialnego (radio,
telewizja, gazeta)? Daj nam o tym znać.

19. Możliwości promocji Spółki-Sponsora – określ jakie świadczenia możesz
spełnić w ramach umowy. Czy możesz rozpowszechnić informację o
sponsorze, jego działalności, o energetyce jądrowej? Czymożesz opublikować
podziękowania dla sponsora np. w prasie, a może umieścisz nazwę sponsora
na liście sponsorów dostępnej np. na ulotkach czy plakatach? Umieszczanie
nazwy sponsora, jego logo na tablicach reklamowych czy banerach podczas
organizowanych imprez też jest świadczeniem. Co jeszcze możesz
zaproponować? Pamiętaj, że wskazane przez Ciebie świadczenia znajdą się w
umowie, a po realizacji projektu należy przedstawić dowody ich realizacji np.
w formie zdjęć, zrzutów ekranu zmediów społecznościowych itp.

20. Załączniki – dołącz wszystkie niezbędne dokumenty, które określą status
prawny Twojej organizacji (np. wyciąg z rejestru KRS, CDEiG, wyciąg z rejestru
ewidencji i organizacji), dokument który potwierdzi Twoje prawo do złożenia
Wniosku w imieniu Wnioskodawcy (np. pełnomocnictwo) oraz inne
dokumenty, które mogą być pomocne przy rozpatrywaniu wniosku (np.
potwierdzenie realizacji podobnych projektów – referencje, potwierdzenie
objęcia patronatem).

21. Oświadczenie – upewnij się, że osoba, która podpisze wniosek jest do tego
upoważniona, czyli posiada pełnomocnictwo do reprezentowania
Wnioskodawcy.



Jak wypełnić wniosek 

o darowiznę? 



1. Pełna nazwa Wnioskodawcy – wpisz pełną nazwę podmiotu, w imieniu
którego składasz dokumenty o wsparcie i który będzie realizował opisany we
wniosku Projekt. Jeśli na co dzień używacie skrótu - rozwiń go.

2. Dane kontaktowe – podaj dane adresowe i kontaktowe podmiotu, który
reprezentujesz oraz imię, nazwisko i numer telefonu do Przedstawiciela
Wnioskodawcy. Pamiętaj też o numerach ewidencyjnych (NIP, KRS, REGON
lub numerze wpisu do rejestru ewidencji i organizacji). A może macie swoją
stronę internetową? Podaj jej adres.

3. Profil organizacji – opisz działalność Wnioskodawcy zgodnie ze statutem lub
innym dokumentem określającym działalność organizacji, np.
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, podtrzymywanie tradycji
narodowych, wspieranie i reintegracja osób zagrożonych patologiami,
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podejmowanie środków na
inwestycje szkolne i inne.

4. Najważniejsze projekty realizowane w ciągu ostatnich 2 lat – poinformuj
PEJ czy i jakie projekty były zrealizowane przez Was w ciągu ostatnich 2 lat.
Być może macie doświadczenie w projektach, np. dofinansowanie gminne,
unijne. Pochwal się, doświadczenie mile widziane!

5. Wysokość wsparcia i złożenie sprawozdania z otrzymanego w ciągu
ostatnich lat wsparcia – jeśli w ciągu ostatnich 5 lat otrzymałeś wsparcie
finansowe od PEJ sp. z o.o. (wcześniej PGE EJ 1 sp. z o.o.), podaj informację
kiedy to wsparcie nastąpiło, w jakiej kwocie oraz podaj tytuł Projektu.Wskaż
czy Projekty zostały rozliczone, a sprawozdania złożone.

8. Cel darowizny / nazwa projektu – darowiznę można przekazać na dowolny
cel wskazany w Obszarze Programu. Mówi o tym pkt. 5 Regulaminu PWIS.
Czy jest to np. dokarmianie dzieci, w ramach inicjatyw społecznych i
charytatywnych? A może zakup sprzętu komputerowego, wspierający naukę
i edukację? Czy może organizacja wydarzenia sportowego, które promuje
kulturę fizyczną? Wskaż swój cel, podaj nazwę tego Projektu?

9. Szczegółowy opis celu - spróbuj opisać szczegółowo co zamierzacie
zorganizować dzięki wsparciu z PWIS (np. remont świetlicy sołeckiej, zakup
40 komputerów dla szkoły, przeprowadzenie badań przesiewowych dla
dzieci w ośrodku zdrowia itp). Wskaż działania jakie zostały zaplanowane w
ramach projektu. A może Twój projekt ma elementy innowacyjności? Napisz
o tym.



8. Miejsce realizacji Projektu – wskaż czy Twój projekt obejmie swoim
działaniem jedną miejscowość (jaką?), całą gminę czymoże powiat?

9. Grupy docelowe i odbiorcy Projektu – określ kto będzie uczestnikiem
Twojego wydarzenia (mieszkańcy Twojej gminy, miejscowości, uczniowie
szkoły, dzieci w wieku przedszkolnym) oraz jak szacujesz liczbę tych
uczestników.

10. Cele i oczekiwane rezultaty Projektu – cel to odpowiedź na wyzwanie, które
chcemy przy pomocy projektu zadresować. Czy wiesz jakie cele chcesz
osiągnąć? Czy wiesz jakie rezultaty i skutki będzie miało Twoje działanie dla
Wnioskodawcy? Zapisz te informacje tak, aby mogły być weryfikowalne, aby
można było ocenić wynik Twojego działania (np. 1 przeprowadzona
kampania edukacyjna, 40 osób podniesie swoje kwalifikacje).

11. Harmonogram – rozpisz swój Projekt na etapy i określ ile czasu może Ci zająć
każde z tych zadań, kiedy zacznie, a kiedy skończy się projekt? Pamiętaj o
niespodziewanych sytuacjach i uwzględnij ewentualny margines błędu.

12. Budżet Projektu – pamiętaj, aby dokładnie oszacować i uwzględnić wszystkie
koszty, które pochłonie realizacja Projektu. Ustal jaki nakład finansowy jest w
stanie pokryć Twoja organizacja, a jakie środki pieniężne na ten sam projekt
uzyskacie z innych źródeł. Wszystkie te informacje pozwolą Ci na skrupulatne
oszacowanie kwoty, o którą się ubiegasz.

13. Nazwa i numer rachunku bankowego – pamiętaj aby dokładnie i starannie
wpisać nazwę i numer konta bankowego Twojej organizacji. Numer konta
bankowego składa się z 26 cyfr.

14. Partnerzy w realizacji Projektu – poinformuj nas kto będzie z Tobą
realizował Projekt lub pomagał w jego przygotowaniu, czy to finansowo czy
w postaci udostępnienia zasobów ludzkich (wolontariusze, dodatkowi
pracownicy, outsourcing) czy rzeczowych (np. sprzęt sportowy, ławki i stoły,
inne).

15. Informacje uzupełniające – może jeszcze jest jakiś szczegół lub czynnik, o
którym nie wspomniałeś dotychczas, a któryma wpływ na realizację Twojego
Projektu? A może przewidujesz jakieś dodatkowe możliwości lub szanse
związane z realizacjąWaszego pomysłu? Wskaż je we wniosku.

16. Załączniki – dołącz wszystkie niezbędne dokumenty, które określą status
prawny Twojej organizacji (np. wyciąg z rejestru KRS, CDEiG, wyciąg z
rejestru ewidencji i organizacji), dokument który potwierdzi Twoje prawo do
złożenia Wniosku w imieniu Wnioskodawcy (np. pełnomocnictwo) oraz inne
dokumenty, które mogą być pomocne przy rozpatrywaniu wniosku (np.
potwierdzenie realizacji podobnych projektów – referencje, potwierdzenie
objęcia patronatem). Wykaz dokumentów niezbędnych zajmuje się na
ostatniej stronie wniosku.



17. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za wniosek – w tym miejscu
wpisać należy dane osoby, która odpowiedzialna jest za sprawy związane z
Projektem – za wnioskowanie, realizację i rozliczenie.

18. Oświadczenie – upewnij się, że osoba która podpisze wniosek jest do tego
upoważniona.



Zapraszamy do  Lokalnego Punktu Informacyjnego 
w Twojej gminie 

Lokalny Punkt Informacyjny – Choczewo

ul. Pierwszych Osadników 30a

84-210 Choczewo 

e-mail: info.choczewo@ppej.pl 

telefon: 887 081 240 lub 669 881 909

Lokalny Punkt Informacyjny – Gniewino

ul. Pomorska 67

84-250 Gniewino 

e-mail: info.gniewino@ppej.pl 

telefon: 695 112 559

Lokalny Punkt Informacyjny – Krokowa 

ul. Pucka 2

84-110 Krokowa

e-mail: info.krokowa@ppej.pl 

telefon: 783 912 990
Zapraszamy Cię również na naszą stronę www.ppej.pl

po informacje oraz wzory druków

Chcesz wiedzieć 

więcej?

Zapraszamy do 

kontaktu.

Napisz do nas 

lub przyjdź do 

najbliższego LPI



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


