
Newsletter, 31-05-2012 r.   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 
31 maja 2012 r. 

 

Spis treści: 
Wiadomości                                                    
Bielsko-Biała                                                              
Częstochowa    
Gliwice                                     
Rybnik 

NGO i Informacje finansowe                                                           

 

1 

2 

3 

3 

5 

6 
 

 

 

 

Nowa baza sprawozdań OPP 

Departament Pożytku Publicznego udostępnił nowy system sprawozdań 

finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego.  

Oddane do użytku narzędzie pozwoli organizacjom pożytku publicznego spełnić 

obowiązek sprawozdawczy wobec Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zapewniając 

jednocześnie wsparcie w trakcie wypełniania poszczególnych pól formularzy 

sprawozdań w formie odpowiednich komunikatów. Termin składania sprawozdań 

mija 15 lipca 2012 roku. 

Więcej: http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4585   

 

Inicjatywa lokalna 

Irytuje cię ogromna dziura na Twojej ulicy? Na osiedlu, gdzie mieszkasz brakuje 

zielonego skweru lub placu zabaw? Chciałbyś zorganizować turniej sportowy albo 

koncert dla mieszkańców swojej dzielnicy? W szkole, do której chodzi Twoje dziecko 

przydałyby się dodatkowe zajęcia z angielskiego? Nic prostszego, aby to zmienić. Po 

to właśnie powstała inicjatywa lokalna. 

Więcej: http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,czy-miasto-i-mieszkancy-moga-grac-

do-jednej-bramki-,wia5-3266-17281.html  

 

 

Inicjatywa  obywatelska– czy się przyjmie? Sprawdźcie sami!  

Od 1 marca 2012r. został uruchomiony serwis internetowy www.twoj-pomysl.pl, 

którego celem i głównym zadaniem jest szerzenie i propagowanie inicjatyw 

społecznych mieszkańców w ich miejscowościach.  

Użytkownicy skupiając się w okręgach swoich miejscowości publikują własne 

spostrzeżenia i pomysły dotyczące różnych dziedzin życia. Każdy z tematów ma na 

celu zauważenie danego problemu/zapotrzebowania, zasugerowanie własnego 

rozwiązania. Więcej: http://twoj-pomysl.pl/o-nas   

http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4585
http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,czy-miasto-i-mieszkancy-moga-grac-do-jednej-bramki-,wia5-3266-17281.html
http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,czy-miasto-i-mieszkancy-moga-grac-do-jednej-bramki-,wia5-3266-17281.html
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Informator o źródłach finansowania z zakresu dialogu międzykulturowego 

Narodowe Centrum Kultury  przygotowało przewodnik i prezentacje 

przedstawiające w sposób kompleksowy źródła finansowania projektów na rzecz 

dialogu międzykulturowego dostępne dla polskich instytucji i organizacji 

pozarządowych.  

Więcej: http://dialog2008.pl/pliki/553.pdf  

 

 

Ogłoszenie drugiego naboru wniosków projektów "małych" 

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator 

Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy ogłasza drugi nabór wniosków projektów „małych” do Funduszu dla 

Organizacji Pozarządowych. 

 

Więcej: http://www.swissgrant.pl/pl/szwajcarski-grant-blokowy/aktualnosci/216-

ogloszenie-naboru-m2  

 

 

 

„BIPnij dla przejrzystości i transparentności organizacji” 

Stowarzyszenie MOST zaprasza na drugie z kolei seminarium w ramach projektu „ 

BIPnij dla przejrzystości i transparentności organizacji”.  Celem spotkania jest 

zebranie uwag na temat tego jakie dokumenty powinny posiadać organizacje 

pozarządowe i które z nich powinny być jawne i w jaki sposób udostępniane . 

Termin: 31 maj 2012 r, start  godz. 12.00 

Miejsce: BSA Teatr Grodzki, ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej 

 

 

Artystyczne Lato u Kossaków 

Fundacja im. Zofii Kossak zaprosza do Górek Wielkich w powiecie cieszyńskim. 

Podstawowa oferta Fundacji to bogaty program działalności literacko artystycznej. 

Liczne festyny, warsztaty literackie, spotkania propagujące czytelnictwo wśród 

dzieci i młodzieży a wszystko w magicznej scenerii Dworu Kossaków.  

Więcej: http://www.dworkossakow.pl/wydarzenia/czerwiec/02/2012/artystyczne-

lato-u-kossakow-2012  
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"Piwnica pod Baranami" w Częstochowie 

Autorski koncert słynnego krakowskiego kabaretu odbędzie się 11 czerwca 2012 roku 

o godzinie 19 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie. 

Bilety do nabycia w siedzibie Ośrodka przy ul. Sieroszewskiego 16, po uprzedniej 

rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu: 501670376 lub 533511459. Całość 

dochodu z koncertu przeznaczona jest na ratowanie częstochowskiego Ośrodka 

Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera. Koncert organizują: Stowarzyszenie 

„YAVA” oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie. 

Data: 11 czerwca 2012 r. 

Godzina: 19.00 

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie 

 

 

Wolontariusze poszukiwani  

Chcesz zostać wolontariuszem? Przyjdź i zobacz, jak robią to inni. Centrum 

Wolontariatu przy SWP Agape zaprasza.  

Siedziba Centrum Wolontariatu czynna jest od pon. do pt. w godz. 9.00-17.00. Jeśli 

chcesz dowiedzieć się więcej na temat wolontariatu, praw i obowiązków 

wolontariusza, a także poznać innych wolontariuszy-przyjdź i zdecyduj, gdzie Twoja 

pomoc jest najbardziej potrzebna. Jeśli masz pytania-zadzwoń 34 362 78 66 lub 

napisz: wolontariat.agape@gmail.com. 

 

 

 

 

Współczesny haft krzyżykowy - kwiaty i dzieci 

Stowarzyszenia "Światła Rampy" oraz Pracownia Haftu i Rękodzieła "BAUBISA" 

zapraszają na wystawę pt. "Współczesny haft krzyżykowy - kwiaty i dzieci".  

Data: 1.06.2012r.(piątek), godz.17.00 

Miejsce: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Gliwice, ul. Jagiellońska 21 

Więcej: http://www.swiatlarampy.pl   

Kontakt: tel.  32 238 81 67, kom. 889 334 903, 788 365 528 

email: stowarzyszenie@swiatlarampy.pl 
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Koncert pt. „Błękit Dunaju” 

Stowarzyszenie „Światła Rampy” zaprasza 3 czerwca 2012r. (niedziela) o godz. 15:00 

na koncert  pt.  „Błękit Dunaju”.  

Data: 3.06.2012r. (niedziela), godz.15.00 

Miejsce: Willa  „Caro” Gliwice, ul. Górnych Wałów 8a. 

Kontakt: tel.  32 238 81 67,kom. 889 334 903, 788 365 528, email: 

stowarzyszenie@swiatlarampy.pl  

Więcej: http://www.swiatlarampy.pl  
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Stowarzyszenia "Światła Rampy" oraz Pracownia Haftu i Rękodzieła "BAUBISA" 

zapraszają na wystawę pt. "Współczesny haft krzyżykowy  - kwiaty i dzieci".  

Data: 1.06.2012r.(piątek), godz.17.00 
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Czerwcowe warsztaty „Łapami po sztuce” 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatowych spotkaniach typu „hands on” 

ze sztuką, zaadresowane do osób w każdym wieku, a prowadzone przez instruktorów 

związanych z gliwickimi organizacjami pozarządowymi. 

Warsztaty są sposobem na kontakt z działaniami artystycznymi, a jednocześnie 

spotkaniem z osobami tworzącymi miejski pejzaż kulturalny. W czerwcu zapraszamy 

na dwugodzinne warsztaty: architektura, komiks, taniec. 

Miejsce: Centrum Organizacji Kulturalnych „PEREŁKA” ul. Studzienna 6, Gliwice  

Więcej: http://perelka.gcop.gliwice.pl 

Kontakt: tel./fax 032 775 20 53, e-mail: perelka@gcop.gliwice.pl 

 

 

Konkurs na plakat 6. międzynarodowego festiwalu „Ulicznicy” 

Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego,  

który stanie się plakatem 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy 

„ULICZNICY” w Gliwicach. Konkurs jest otwarty i udział w nim może wziąć każdy. 

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, artystów plastyków oraz 

osób i firm zajmujących się projektowaniem plakatów. Więcej: www.ulicznicy.pl  

 

 

Bajki i historie warte spisania 

W kinie AMOK odbędzie się bajkowa zabawa dla wszystkich dzieci w programie m.in. 

rozśpiewane zabawy z postaciami z bajek, konkursy z  nagrodami, wręczanie nagród 

finalistom poranków, ciasteczkowa chatka. 

Miejsce: Kino AMOK, ul. Dolnych Wałów 3 

Data: 3.06.2012r, godz. 11.00 

Więcej: http://amok.gliwice.pl  

http://www.swiatlarampy.pl/
http://www.swiatlarampy.pl/
http://perelka.gcop.gliwice.pl/
http://www.ulicznicy.pl/
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Mobilny Inkubator przy CRIS 

Rybnicki Inkubator zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do 

skorzystania z opieki merytorycznej, pomocy technicznej, informacji, szkoleń  

i dobrych rady.  

Nowością w ofercie inkubatora jest doradztwo specjalistyczne w zakresie prawa, 

księgowości i marketingu. Oferujemy również wsparcie doradcze, szkoleniowe  

i finansowe grup inicjatywnych zainteresowanych tworzeniem spółdzielni socjalnych.  

Więcej: www.cris.org.pl  

 

Poszukiwana, Poszukiwany 

Poszukiwany/a wolontariusza/ka do pomocy przy opiece nad 5-cio letnim 

chłopczykiem w przedszkolu nr 41 w Rybniku, przy ulicy Chabrowej. 

Poszukiwany wolontariusz/wolontariuszka do Młodzieżowego Centrum Kariery  

w Pszowie w ramach realizacji przez Śląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych 

Hufców Pracy programu „Wolontariat w OHP”.  

Więcej ofert: http://www.cris.org.pl/non-profit/Wolontariat  

 

Jastrzębie. Spotkanie dotyczące Funduszy Szwajcarskich 

Stowarzyszenie CRIS zaprasza przedstawicieli jastrzębskich organizacji 

pozarządowych na spotkanie dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania 

projektów w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 

 

Spotkanie odbędzie się w dn. 11 czerwca 2012 r. (poniedziałek) w godz. 11.00-13.00 

w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju (ul. Wrzosowa 12A). 

Więcej: http://www.jastrzebie.pl/informator/organizacje-

pozarzadowe/komunikat/id/zaproszenie-na-spotkanie-dot-pozyskiwania-srodkow-z-

funduszy-szwajcarskich/  

 

 

Doradztwo dotyczące Funduszy Szwajcarskich 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (zwłaszcza z terenu powiatu 

rybnickiego) na indywidualne doradztwo dotyczące przygotowywania wniosków  

w ramach aktualnie trwającego naboru projektów “małych” do Funduszy 

Szwajcarskich.  

Szczegółowe informacje nt. konkursu: http://www.swissgrant.pl/pl/fundusz-dla-

organizacji-pozarzdowych/nabory  

 

 

 

 

http://www.cris.org.pl/
http://www.cris.org.pl/non-profit/Wolontariat
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Czernica. Piknik historyczny 

Ośrodek Kultury w Czernicy zaprasza na pierwszy czernicki piknik historyczny. Piknik 

jest wydarzeniem kończącym projekt "Tajemnice zamku - w poszukiwaniu 

tożsamości mieszkańców Czernicy". 

Miejsce: Ośrodek Kultury w Czernicy (Zameczek) 

Data: 7 czerwca 2012 r. (Boże Ciało) 

Godz.: 17.00-22.00 

 

 

 

 

Wyróżniają się zaangażowaniem 
– Skala społecznego zaangażowania firm rośnie i nic nie jest w stanie tego zatrzymać 
– przekonuje prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Paweł Łukasiak. Już po 
raz 15. Akademia przyznała tytuły „Dobroczyńca Roku”. 29 maja w warszawskim 
hotelu Marriott statuetki otrzymali przedstawiciele firm, które w 2011 roku 
wyróżniły się społecznym zaangażowaniem, a także przyjaciele konkursu. 
 
Więcej:  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/776387.html  

Partycypacja dla przyrody w mieście 
Konfliktom w mieście, które powstają na tle przyrody i terenów zieleni, można 
zapobiegać poprzez włączanie społeczeństwa w proces decyzyjny. Transformacja 
społeczna i rozwój Internetu sprawiają, że rządzenie i zarządzanie miastem bez 
partycypacji będą coraz trudniejsze. Komunikacji społecznej nie trzeba się bać. 
Trzeba się jej nauczyć. Pomagają w tym dobre wzorce z państw, które partycypację 
traktują jako podstawę demokracji. 
 
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/775432.html  

 

 

 

1.Do 20.06.2012 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od 
osób fizycznych za m-c maj 2012 r.  – PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy 
poniżej 200 zł ) 
2.Do 25.06.2012 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT 
za m-c maj 2012 r. 
 
PRZYPOMINAMY! 
Do końca czerwca należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe w jednostkach, 
których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
 
WAŻNE 
Zmniejszono opłaty za ogłoszenie wpisu działalności gospodarczej do rejestru 
przedsiębiorców w KRS (dokładniej - za jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym - MSiG). Do tej pory za ogłoszenie w MSiG trzeba było zapłacić 500 zł, 
od 18 maja 2012 r. - 100 zł. Oznacza to, że organizacja rejestrująca działalność 
gospodarczą w KRS od dziś zapłaci 600 zł (500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców 
plus 100 zł za ogłoszenie w MSiG). Przed 18 maja 2012 r. zapłaciłaby za to 1000 zł 
(500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców plus 500 zł za ogłoszenie w MSiG). Opłata 
za ogłoszenie w MSiG zmian dokonanych w rejestrze przedsiębiorców pozostaje taka 
sama - 250 zł. Od dnia 1 lipca 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy ma być 
dostępny do wglądu na stronie internetowej ministra sprawiedliwości. 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/776387.html
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Do 15 czerwca 2012 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od 

wynagrodzeń wypłaconych w m-cu maju 2012 r. W tym terminie należy zapłacić 

również należne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP  

(przypominamy że Stowarzyszenia i Fundacje są zwolnione z opłacania składek na 

FGŚP )  

UWAGA – ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE! 

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2012 r. płatników składek zgłaszających  

w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie 

miesięcznie nie więcej niż 9 osób obowiązuje kwota składki na ubezpieczenie 

wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93%. W okresie od 1 

kwietnia 2009 r. do 31 marca 2012 r. stopa procentowa dla takich płatników 

wynosiła 1,67 %. 

 


