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WIADOMOŚCI  

 

Nabór pomysłów na spółdzielnie socjalne 
Wszystkie osoby i organizacje zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej mogą 
zgłaszać swoje pomysły Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej. Nabór pomysłów potrwa 
od 8 do 17 października 2013 r.  

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/914454.html  

 

NieKongres Animatorów Kultury 
Trwają przygotowania do pierwszego, ogólnopolskiego spotkania animatorów kultury. 
Zaproszenie kierowane jest do wszystkich, którzy chcą rozmawiać o kondycji i roli animacji 
kultury w Polsce.  

Więcej: http://www.platformakultury.pl/artykuly/125936-niekongres-animatorow-kultury.html 

 

Współpraca międzyregionalna – doświadczenia i szanse 
15 października 2013 r. w katowickiej siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 
Akademickiej odbędzie się ogólnopolskie seminarium, którego celem jest przedstawienie 
rezultatów osiągniętych przez polskich partnerów projektów INTERREG IV C oraz 
prezentacja założeń nowej edycji Programu Współpracy Międzyregionalnej 2014-2020. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/914012.html  

 

Wolontariat w Szlachetnej Paczce 
Trwa nabór wolontariuszy do projektu Szlachetna Paczka. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 
15 października 2013 r.  

Więcej: http://www.szlachetnapaczka.pl/  

 

Adoptuj zwierzaka 
Odwiedź stronę Braci Mniejszych. Codziennie pojawiają się na niej nowe ogłoszenia  
o możliwości adopcji. 

Więcej: http://www.braciamniejsi.com.pl/  
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NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE  

 

Obywatele dla Demokracji 
Do 15 października 2013 r. przyjmowane będą zgłoszenia w pierwszej edycji konkursu 
Obywatele dla Demokracji. Składać można projekty z zakresu partycypacji publicznej, 
kontroli obywatelskiej, zwalczania dyskryminacji, przeciwdziałania wykluczeniu oraz te 
skierowane do dzieci i młodzieży. 

więcej: http://www.ngofund.org.pl/  
 

KURSY, SZKOLENIA  

 

Akademia Liderów Opinii 
Rusza III edycja projektu Akademia Liderów Opinii. Inicjatywa skierowana jest do młodych 
Polaków, którzy chcą być aktywni w życiu publicznym. W kursie można uczestniczyć 
metodą online. Wykłady odbywają się w Katowicach, Częstochowie i Warszawie. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/916953.html  

BIELSKO-BIAŁA  

 

Konferencja w Sejmie RP 
Teatr Grodzki wraz z Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Osób 
Niepełnosprawnych Posłem Markiem Plurą 10 października 2013 r. o godz.11.00 w Gmachu 
Sejmu RP organizuje konferencję „Centrum Asystentury Społecznej jako propozycja 
systemowego wsparcia osób niepełnosprawnych w ich otoczeniu”. 

Więcej: http://asystent-on.pl/zaproszenie-na-konferencje-w-sejmie-rp/  

 

Dzień Otwarty  
Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w Bielsku-Białej zaprasza na Dzień 
Otwarty pod hasłem „Zadbaj o swoje zdrowie”. Wydarzenie odbędzie się 24 października 
2013 r., godz. 16.00 w Domu Kultury „Włókniarz” w Bielsku-Białej (ul. 1 Maja 12). 

Więcej: www.bielskieamazonki.vot.pl  

 

Konkurs na Najlepsze Partnerstwo Społeczne roku 
Przedłużono nabór aplikacji w  Konkursie na „Najlepsze Partnerstwo Społeczne roku”. Do 6 
października można wysyłać zgłoszenia podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia 
społeczne przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce. 

Więcej:  http://bielsko-biala.roefs.pl/aktualnosci/wiadomosc/w/pokaz-jak-dziala-twoje-partnerstwo-do-6-
pazdziernika-27/  

 

Wolontariusz Roku 2013 
Rusza czternasta edycja konkursu „Barwy wolontariatu”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 
15 października 2013 r. 

Więcej: http://wolontariat-bielsko.pl/index.php?limitstart=3  
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CZĘSTOCHOWA  

 

XI Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych 
Już 30 września w Auli Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie (Aleja Armii Krajowej 13/15) odbędzie się XI Forum Częstochowskich 
Organizacji Pozarządowych. W programie Forum zaplanowano m.in. wręczenie Nagród 
Prezydenta Miasta dla najaktywniejszych działaczy sektora pozarządowego, prezentację 
Rocznego Programu Współpracy Samorządu Miasta Częstochowy z Organizacjami 
Pozarządowymi na rok 2014 oraz dyskusję podsumowującą 10 lat funkcjonowania ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

więcej: http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo  

 

 Szkolenie z rozliczania dotacji 
1 października 2013 r. o godz. 9:00 w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości  
w Częstochowie odbędzie się szkolenie „Rozliczanie dotacji oraz kontrole w trakcie i po 
realizacji zadania publicznego”.  Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli śląskich 
organizacji pozarządowych. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie ISP 
(Częstochowa, ul. Focha 19/21, pok. 46 do dnia 30 września 2013 r. do godz. 15:00).  

Więcej: http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo  

 

Zaprojektuj plakat i wygraj tysiąc złotych 
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie rozpisała konkurs na projekt graficzny 
plakatu, który zostanie wykorzystany do promocji rekrutacji w 2014 roku. Konkurs jest 
adresowany do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych (zespoły 
szkół, szkoły zawodowe, technika i licea) oraz studentów Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie. Zwycięzca otrzyma 1000 zł! 

Więcej: http://www.ajd.czest.pl/n2271,Zaprojektuj-nam-plakat---wygraj-tysiac-zlotych  

GLIWICE  

 

Szkolenie z PR 
Inkubator GCOP zaprasza organizacje pozarządowe z woj. śląskiego na szkolenie pt.: „Public 
relations – budowanie wizerunku organizacji”. Zajęcia odbędą się w dniach 18-19 
października w GCOP (ul. Zwycięstwa 1 w Gliwicach). Rekrutacja potrwa do 16 października. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Więcej:  http://gcop.gliwice.pl/aktualnosc-2-227-szkolenie_public_relations_budowanie.html  

 

Gliwicki Bank Czasu 
Już 9 października w filii GCOP (ul. Jagiellońska 21 w Gliwicach) odbędzie się spotkanie 
Strefy Aktywności Społecznej inaugurujące „Bank Czasu”. Uczestnikiem Gliwickiego Banku 
Czasu może zostać każdy, kto ukończył 18 lat. Wystarczy przyjść na spotkanie lub zgłosić się 
do siedziby Strefy Aktywności Społecznej GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21 (tel. 32/238-24-55, 
e-mail: sas@gcop.gliwice.pl). 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/915301.html  

 

http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo
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JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  

 

Szkolenia dla samotnych rodziców 
Mieszkasz w Jastrzębiu-Zdroju? Samotnie wychowujesz dziecko lub dzieci? Chcesz się 
rozwijać i poszerzać swoje umiejętności? Weź udział w cyklu szkoleń. Rekrutacja trwa! 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Jak-stworzyc-efektywna-oferte-sponsorska  

KATOWICE  

 

Warsztat Aktywności Obywatelskiej 
Fundacja Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego prowadzi zapisy na bezpłatny 
Warsztat Aktywności Obywatelskiej „A cóż ja mogę zrobić...?” Zajęcia odbędą się w dniach 
17-18 października 2013 r. w Katowicach. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/916346.html  

 

Dofinansowania ze środków PFRON 
Fundacja Pracownia Kompetencji prowadzi zapisy na szkolenie „Dofinansowania ze 
środków PFRON do wynagrodzeń pracowników - rozwój NGO”, które odbędzie się 15 
października 2013 r. w Katowicach. Udział w zajęciach jest płatny. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/913851.html  

RYBNIK  

 

Przyjdź na konferencję! 
W poniedziałek 30 września 2013 r. o godzinie 15.00 w Rybniku odbędzie się konferencja 
pt. „Wpływ informacji publicznej na jakość konsultacji społecznych. Czy władza pyta 
obywateli o zdanie?” 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/-Przyjdz-na-konferencje!  

 

Nowa perspektywa dla młodych z Rybnika 
Masz 15-27 lat? Chcesz zdobyć nowe umiejętności, dzięki którym łatwiej znajdziesz ciekawą 
pracę? Dołącz do projektu „Nowa Perspektywa”! 

Więcej: http://strefango.pl/rybnik/820-nowa-perspektywa-dla-m%C5%82odych-z-rybnika  

 

Magistrat ogłosił listę projektów obywatelskich. 27 skreślonych 
W dzielnicach Rybnika rozpoczynają się głosowania na projekty zainicjowane przez samych 
mieszkańców. Zadania finansowane będą z tzw. budżetu obywatelskiego. Na 69 złożonych 
przez mieszkańców propozycji urzędnicy pod głosowanie obywateli przedłożyli tylko 42 
projekty. 

Więcej: http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,magistrat-oglosil-liste-projektow-obywatelskich-27-
skreslonych,wia5-3266-21525.html  

http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Jak-stworzyc-efektywna-oferte-sponsorska
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Pomysł. Zespół. Rozwój 
O tym jak odnieść sukces prowadząc działalność gospodarczą z ramienia stowarzyszenia czy 
spółdzielni socjalnej opowiada Piotr Dominiak – doradca do spraw ekonomii społecznej  
w rybnickim CRIS. 

więcej: http://www.cris.org.pl/kalejdoskop/zobacz/Pomysl--Zespol--Rozwoj  

 

 

Nagroda w Glasgow 
28 sierpnia na Glasgow Caledonian University w Szkocji miała miejsce międzynarodowa 
konferencja o stosowaniu nowych technologii w nauczaniu włączającym. Odbyła się ona  
w ramach projektu Enable współfinansowanego przez program Grundtvig. Uczestnicy 
wybrali najlepszą prezentację. Nagrodę im. prof. Hansa-Heinricha Bothe otrzymał Donal 
Fitzpatrick z Irlandii za wystąpienie „Prezentowanie diagramów niewidomym studentom”. 
Aleksander Hulist z CRIS-u otrzymał wyróżnienie za referat „Wieloplatformowy notatnik 
naukowy”. Gratulujemy! 

Więcej: www.i-enable.eu  

WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl  

 

Diagnoza nie kojarzy się dobrze  
Badania Fundacji Pole Dialogu pozwalają lepiej zrozumieć, czemu niewielkie organizacje 
lokalne nie darzą diagnozy wielkim sentymentem. 

Więcej:  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/914615.html  

 

Działania artystyczne zwolniłbym z diagnozy 
Czy diagnoza obowiązuje każdą organizację? Według mnie – nie. Diagnozą nie muszą być 
poprzedzone niektóre działania artystyczne. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/914582.html  

 

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE  

 

Obowiązki księgowego organizacji pozarządowej  
Podstawą dobrej współpracy księgowości i zarządu organizacji pozarządowej jest nie tylko 
wzajemne zaufanie, ale także jasny podział obowiązków i wiedza o tym, kto za co 
odpowiada. Przepisy nie regulują dokładnie tego, co księgowy, księgowa muszą robić – to 
zależy od ustalonego zakresu obowiązków. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/916444.html  

 

Do 15 października 2013 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od 
wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu wrześniu 2013 r. W tym terminie należy zapłacić 
również należne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP. 
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Do 21 października 2013 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od 
osób fizycznych za miesiąc wrzesień 2013r.  – PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy 
poniżej 200 zł). 

Do 25 października 2013 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek 
VAT za miesiąc wrzesień 2013 r. 

INWENTARYZACJA 

Inwentaryzacja 

Organizacja ma obowiązek przeprowadzać okresowo spis z natury składników majątku. 

Prace inwentaryzacyjne powinny rozpocząć się najwcześniej 1 października, a zakończyć 

najpóźniej 15 stycznia następnego roku. Inwentaryzację można podzielić na 3 podstawowe 

etapy: 

 wydanie przez zarząd organizacji lub dyrektora biura (jeśli ma takie uprawnienia 
nadane uchwałą zarządu) zarządzenia wewnętrznego powołującego komisję 
inwentaryzacyjną;  

 przeprowadzenie inwentaryzacji - przygotowanie oświadczeń wstępne i końcowe 
osób odpowiedzialnych materialnie, arkuszy spisów z natury oraz protokołów 
inwentaryzacyjnych, załączniki do arkuszy spisowych, protokoły wyceny zapasów, 
sprawozdania zespołów spisowych z przebiegu i wyników inwentaryzacji, 
sprawozdań lub protokołów kontroli inwentaryzacji; 

 ustalenie i rozliczenie różnic na podstawie zestawienia zbiorczego spisu z natury, 
zestawienia różnic inwentaryzacyjnych, zestawienia kompensat niedoborów  
i nadwyżek, wyjaśnienia osób odpowiedzialnych materialnie, decyzje kierownika 
jednostki, polecenia księgowania dotyczące ujęcia w ewidencji rozliczenia różnic 
inwentaryzacyjnych.  

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wyróżniamy następujące metody inwentaryzacji: 

 spis z natury; 

 potwierdzenie sald otrzymane od kontrahentów; 

 weryfikacja poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 
dokumentami. 

Zgodnie z wymogami art. 26 ustawy o rachunkowości jednostka na ostatni dzień każdego 

roku obrotowego przeprowadza inwentaryzację: 

1. aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), 
papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów 
obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, 
a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - 
drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi 
ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic; 

2. aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub 
przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie 
zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, oraz powierzonych 
kontrahentom własnych składników aktywów - drogą otrzymania od banków 
i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach 
rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia 
ewentualnych różnic; 
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3. środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw 
zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych,  
a w bankach również należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób 
nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także 
aktywów i pasywów niewymienionych w poprzednich punktach oraz 
wymienionych w poprzednich punktach, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury 
lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe - drogą porównania 
danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości 
tych składników. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w ustawie, uważa 

się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację: 

1. składników aktywów - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów 
wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów  
i  produktów gotowych - rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem 
roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu 
nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu 
z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń 
i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem 
ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający  
z  ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym; 

2. zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących 
się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - 
przeprowadzono raz w ciągu 2 lat; 

3. nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz inwestycji, jak też 
znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn 
i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - przeprowadzono 
raz w ciągu 4 lat; 

4. zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową 
w punktach obrotu detalicznego jednostki - przeprowadzono raz w roku; 

5. zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną - 
przeprowadzono raz w roku.  

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji 

należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. 

Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a  stanem 

wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w  księgach rachunkowych 

tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.  

 

 


