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Bezpłatne studia podyplomowe ze standardów działania NGO  
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ogłasza nabór na całkowicie 
bezpłatne studia podyplomowe dla kadr zarządzających organizacjami trzeciego sektora.  
 
Rekrutacja do pierwszej edycji studiów trwa do 7 września 2012 r.  i od 1 listopada do 31 
stycznia 2013 r. do drugiej edycji. 
 
Więcej: http://swietokrzyskie.ngo.pl/wiadomosc/780074.html  

 

 

Społecznik Roku 2011 Tygodnika Newsweek Polska 

Redakcja tygodnika Newsweek Polska rozpoczyna czwartą edycję Konkursu o tytuł Społecznika 

Roku. 

Konkurs ma promować osoby, które są aktywne, biorą sprawy we własne ręce, działają na 

rzecz innych. Akademia Rozwoju Filantropii jest Partnerem Merytorycznym Konkursu. 

Więcej: http://filantropia.org.pl/pl/content/index/read/id/648/title/spolecznik_roku.html  

 

 

Rejestracja na Open Days 2012 otwarta 
Można już rejestrować swoje uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach  
i debatach organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days 
2012. Wydarzenie to odbędzie się między 8 a 11 października 2012 r. w Brukseli. 
 
Więcej: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/theme.cfm  

 

Program współpracy, jako narzędzie tworzenia lokalnej polityki społecznej 

25 września 2012 w Warszawie odbędzie się szkolenie pt.: Program współpracy, jako narzędzie 

tworzenia lokalnej polityki społecznej. Szkolenie przygotowane zostało z myślą o urzędnikach, 

odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Program-wspolpracy-jako-narzedzie-tworzenia-lokalnej-

polityki-spolecznej  
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Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej 

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Zachęcamy do śledzenie działań z tego zakresu. 

 
Więcej: http://www.bgk.com.pl/aktualnosci/19-07-2012-preferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej 

 

 

Nabór wniosków do Funduszu Partnerskiego  

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach  Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy ogłasza drugi nabór wniosków do Funduszu Partnerskiego. Organizacje 

pozarządowe mogą być Partnerem w projekcie. Termin zakończenia naboru upływa 28 grudnia 

2012 r.  

 
Więcej: http://www.swissgrant.pl/pl/szwajcarski-grant-blokowy/aktualnosci/246-ogloszenie-naboru-fp2 

 

 

Regionalny Konkurs Grantowy 2012 
O dotacje do 7 000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury  
i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 
mieszkańców.  
 
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start 
w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat)  
z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności 
społecznych. Termin składania wniosków upływa 10 października 2012 roku. 
 
Więcej: http://www.rownacszanse.pl/  

 

 

Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków  
o dofinansowanie projektów. Obszary tematyczne, w ramach których można składać projekty 
to edukacja artystyczna i kulturalna; dziedzictwo kulturowe, w tym dziedzictwo materialne  
i niematerialne oraz literatura i archiwa; muzyka i sztuki sceniczne; sztuki plastyczne i wizualne. 
Nabór projektów potrwa do 15 października 2012 r.  
 
Więcej:http://www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Ruszanaborwnioskowwramachprogramuroznorodnoscwkulturze12

0615.aspx  

>>> 

 

 

Szkolenia z wolontariatu 

Centrum Wolontariatu przy BSA Teatr Grodzki zaprasza na szkolenia dla koordynatorów 

wolontariatu w organizacjach pozarządowych.  Zgłoszenia można przysyłać do 17 września 

2012r.  

Więcej: http://wolontariat-bielsko.pl/    
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Masz niewystarczającą wiedzę nt. wolontariatu?  

Skontaktuj się z nami! Od września rusza cykl spotkań promujących wolontariat wśród 

młodzieży i osób 50+. Spotkania realizuje Centrum Wolontariatu przy BSA Teatr Grodzki. 

Zachęcamy do zgłaszania swych instytucji do przeprowadzenia takiego spotkania na Waszym 

terenie.  

 
Więcej: http://wolontariat-bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=11  

 

 

Galeria na Stacji 

Na stacji w ramach projektu Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej działa galeria. Kto jeszcze 

nie był powinien jak najszybciej ją odwiedzić. 

Więcej: http://portal.podbeskidzie.tv/galeria-na-stacji.html  

 

Zbiórka „elektrośmieci” w Bielsku-Białej 

Trwa zbiórka elektrycznych odpadów na terenie Bielska-Białej. Poniżej harmonogram miejsc   

i terminów zbiórek na terenie bielskich osiedli. 
 

Więcej:http://www.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/news/news_2466/text/harmonogram%20zbi%C3%B3rki

%20elektro%C5%9Bmieci.pdf  

>>> 

 

 

 
 

Konferencja Międzynarodowa. „Wolontariat - nowe podejście - lepsze rezultaty” 

14 września 2012 r. odbędzie się w Częstochowie konferencja, która ma na celu pokazanie 

wolontariatu jako istotnego instrumentu budowy społeczeństwa obywatelskiego  

i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  
 

Więcej: www.agape-czestochowa.org/aktualnosci/    

 

 

Nagrody za działalność pozarządową w Częstochowie 

Trwa nabór wniosków do nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność  

w organizacjach pozarządowych. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, działającym  

w sektorze pozarządowym oraz organizacjom pozarządowym. Nagrody będą wręczone 28 

września podczas X Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych. Wnioski można 

składać do 20 września 2012 roku. 
 

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

 

 

X Forum Organizacji Pozarządowych w Częstochowie 

28 września odbędzie się X Jubileuszowe Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas Forum 

odbędą się dwa panele dyskusyjne („Zasady równości szans w Unii Europejskiej” oraz 

„Znaczenie III sektora w realizacji zadań publicznych”). Nastąpi także wręczenie nagród 

Prezydenta Miasta Częstochowy dla działaczy III sektora i organizacji pozarządowych.  
Więcej: http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo   

http://wolontariat-bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=11
http://portal.podbeskidzie.tv/galeria-na-stacji.html
http://www.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/news/news_2466/text/harmonogram%20zbi%C3%B3rki%20elektro%C5%9Bmieci.pdf
http://www.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/news/news_2466/text/harmonogram%20zbi%C3%B3rki%20elektro%C5%9Bmieci.pdf
http://www.agape-czestochowa.org/aktualnosci/
http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo
http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo


Newsletter, 04-09-2012 r.   4 

 

 

 

(Nie)pełnosprawni aktywni kulturalnie 

Wolontariat Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” zaprasza do 

udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach akcji „(Nie)pełnosprawni aktywni 

kulturalnie”.  

14 września - Gra Miejska - Korczak2012 (godz. 9.00, Park Staszica); 

21 września - Salon poezji (godz. 17.00, Gaude Mater); 

28 września - Przegląd Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych 

„Maskarada” (godz. 12.00, Młodzieżowy Dom Kultury); 

18 i 25 września - Happening „Malowanie na Bieganie” (godz. 15.00, Plac Biegańskiego). 

Więcej: www.aktywnikulturalnie.pl   

>>> 

 

 

 

Raport na temat III sektora w Gliwicach 

W związku z obchodzonym w roku 2012 dziesięcioleciem działalności Gliwickiego Centrum 

Organizacji Pozarządowych (GCOP) przygotowywany jest raport o stanie III sektora  

w Gliwicach. Z tego właśnie powodu zachęcamy do wypełnienia ankiety, która ma sprawdzić 

kondycję gliwickich organizacji pozarządowych. 

Więcej: www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1160&Itemid=108    

 

 

Gliwice-Katowice-Zabrze-Opole. VII Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska 

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej zaprasza młodych ludzi wieku od 19 do 26 lat z Polski 

oraz Niemiec zainteresowanych światem mediów do udziału w VII POLSKO NIEMIECKIEJ 

AKADEMII DZIENNIKARSKIEJ. 

 W ramach tej edycji Akademii uczestnicy odwiedzą ważne regionalne oraz ponadregionalne 

redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz będą mieć okazję uczestniczyć w warsztatach 

oraz panelach dyskusyjnych z udziałem polskich oraz niemieckich ekspertów ze świata 

mediów. 
 

Więcej informacji: http://haus.pl/aktualnosci-27.html      

 

 

Pula rozwojowa I wsparcie dla NGO 

Inkubator Trzeciego Sektora - Trasa 78 w Gliwicach (filia GCOP przy ul. Zwycięstwa 1) zaprasza 

organizacje pozarządowe do składania wniosków o objęcie coachingiem i pulą rozwojową   

w wysokości 3 tys. zł. 

Zakwalifikowana organizacja otrzyma wsparcie coacha – indywidualnego opiekuna, z którym 

wypracuje plan rozwoju i otrzyma szerokie wsparcie merytoryczne. Kontakt: Ilona Rola, 

Mariusz Juszczyk (Inkubator Trzeciego Sektora - Trasa 78, GCOP), tel. (32) 307 09 09, e-mail: 

trasa78@gcop.gliwice.pl lub Sonia Lenarczyk (CRIS – Rybnik), tel. (32) 739 55 12 wew. 105. 

Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1113&Itemid=152      
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Poszukiwani wolontariusze do pracy z dziećmi w świetlicy 

Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy poszukuje chętnych wolontariuszy do 

pracy z dziećmi i młodzieżą. Poszukiwani są wolontariusze w wieku od 17 roku życia (mile 

widziani studenci kierunków pedagogicznych i psychologii, którzy w ramach wolontariatu 

mogą odrobić praktyki studenckie).  

 

Więcej: Magdalena Gałka, tel. 792 394 913; e-mail: magdalenagul@wp.pl 

 

 

Koncert pt.  „Miłość i życie kobiety” 

Stowarzyszenie  „Światła Rampy”  zaprasza na koncert pt.  „Miłość i życie kobiety”, który 

odbędzie się  24.09.2012r. (poniedziałek)  o godz. 17:00  w Gliwickim Centrum Organizacji 

Pozarządowych (Gliwice ul. Jagiellońska 21). 

 
Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1187&Itemid=114   

 

 

Koncert pt. "Światła metra" 

Stowarzyszenie  „Światła Rampy” i Muzeum w Gliwicach zapraszają na koncert pt.  „Światła 

metra”, który odbędzie się  30.09.2012r. (niedziela) o godz. 15:00  w Willi  „Caro” Gliwice,  ul. 

Dolnych Wałów 8a. 

 

Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1186&Itemid=114    

 

 

 

Wystawa malarstwa pt. „Aktor kontra pejzaże” 

Stowarzyszenie  „Światła Rampy”  zaprasza na wystawę malarstwa autorstwa Piotra Gabriela 

pt. „Aktor kontra pejzaże”. Wernisaż odbędzie się  7.09.2012r. (piątek) o godz. 17:00 w 

Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych Gliwice, ul. Jagiellońska 21. Wstęp na wystawę 

wolny. 

Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1185&Itemid=114    

 

 

 

Wolontariusz do prac biurowo-administracyjnych poszukiwany! 

Poszukujemy wolontariusza do pomocy przy pracach administracyjno-biurowych przy unijnym 

projekcie "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie", realizowanym przez Gliwickie Centrum 

Organizacji Pozarządowych. Praca polegać będzie na wpisywaniu danych organizacji 

pozarządowych do wojewódzkiej bazy danych oraz pomocy przy bieżącej obsłudze projektu. 

Istnieje także możliwość pracy zdalnej (wymagany jest dostęp do Internetu). 

Więcej: trasa78@gcop.gliwice.pl (w temacie prosimy wpisać WOLONTARIAT-PRACA 

BIUROWA), tel. 32 307 09 09. 
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Poszukiwany wolontariusz do prowadzenia zajęć z dziećmi 

Jeśli masz jakieś szczególne talenty i umiejętności: taneczno-ruchowe, plastyczne, językowe 

itp. -zgłoś się do nas! Rozwijaj swoje umiejętności pracy z dziećmi, rozwijaj swoją kreatywność, 

zdobywaj doświadczenie! Poświęć godzinę w tygodniu, a w zamian otrzymasz całą masę 

radości i zadowolenia z własnych działań. Czekamy! 

 

Kontakt: i.rola@gcop.gliwice.pl, tel. 32 309 07 07. 

 

Więcej: http://wolontariat.gcop.gliwice.pl/?p=1890   

 

 

 

Akcja "Stawka większa niż 80 mln!" 

Zachęcamy do poparcia akcji „Stawka większa niż 8 MLD!” polegającej na zbieraniu podpisów 

pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego.  

 

Więcej: http://stawka8mld.pl/     

 
 

 

Szkolenie – rozpoczynamy działalność w sektorze ekonomii społecznej 

Zakładasz organizację? Nie wiesz jakie kroki podjąć po uzyskaniu wpisu do rejestru? Jak 

skutecznie zorganizować pracę powstałego podmiotu? Jeśli tak, to Inkubator Społecznej 

Przedsiębiorczości zaprasza Cię na szkolenie. 

Data: 08.09.2012 r. (sobota) – w godzinach: 9:00 – 15:00 

Kontakt: 032-238-81-67, e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl 

 

Więcej: http://inkubator.gcop.gliwice.pl/?p=2634   

 

 

 

Zakładanie podmiotów ekonomii społecznej 

Jak założyć własną działalność? Jaką formę prawną wybrać? Jakie korzyści niesie prowadzenie 

stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo 

odpowiedź uczestnicząc w szkoleniu organizowanym przez Inkubator Społecznej 

Przedsiębiorczości. 

 

Data: 07.09.2012 r. (sobota) – w godzinach: 10:00 – 16:00 

Kontakt: 032-238-81-67, e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl 

Więcej: http://inkubator.gcop.gliwice.pl/?p=2628   
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Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku 

Szkolenie poświęcone będzie współpracy przedstawicieli sektora biznesu, administracji 

publicznej oraz organizacji pozarządowych na rzecz budowania społecznej odpowiedzialności 

w województwie śląskim. Pierwszy dzień seminarium poświęcony będzie wprowadzeniu i 

poszerzeniu wiedzy na temat CSR (ang. Corporate Social Responsibility), drugi – współpracy 

międzysektorowej i budowaniu partnerstw.  

 

Kontakt: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, e-mail: ewa.albinska@fob.org.pl, tel.: 22 627-18-

71. Data: 17-18 września 2012 roku 

Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1195&Itemid=114   

 

 

 

Polski Klub Ekologiczny zaprasza na XVII edycję Gliwickiego Kiermaszu Żywności Ekologicznej 

i Tradycyjnej 

Organizatorzy obiecują, że na kiermaszu, jak co roku, będzie można kupić różnorodne 

produkty ekologiczne prosto od rolników, dowiedzieć się więcej na temat korzyści z zakupów 

produktów wytworzonych w sposób zrównoważony, wziąć udział w warsztatach  

i zdegustować przygotowane z ekologicznych produktów potrawy. Każdy znajdzie coś dla 

siebie.  

Kontakt: biuro@pkegliwice.pl lub telefonicznie – 32/231 85 91. 

Data: 29 września 2012 r., w godzinach 9.00-18.00. Miejsce: Hala Ośrodka Sportu Politechniki 

Śląskiej, ul. Kaszubska 28. 

Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1194&Itemid=114,  

www.pkegliwice.pl 

 

 

 

Szlachetna paczka. Dołącz do drużyny Super W! 

Szlachetna Paczka w przemyślany sposób łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny  

w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. Co roku w całej Polsce wolontariusze odnajdują 

ludzi żyjących w biedzie, spotykają się z nimi, diagnozują sytuację, a potem dbają o jak 

najlepszą, odpowiadającą na konkretne potrzeby pomoc, która jest przygotowywana przez 

darczyńców.  

Kontakt: Justyna Koch j.koch.gliwice@gmail.com i Anią Rut anna.rut@gmail.com 

 

Więcej:www.szlachetnapaczka.pl,www.szlachetnapaczka.blog.pl, http://wolontariat.gcop.gliwice.pl/?p=1921   
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http://wolontariat.gcop.gliwice.pl/?p=1921


Newsletter, 04-09-2012 r.   8 

 

 

 

5 szkół partycypacji w Rybniku 

W drugiej połowie września rozpoczniemy przyjmowanie zgłoszeń rybnickich szkół 

ponadgimnazjalnych do projektu „Szkoła partycypacji”, który nauczy uczniów 

podejmowania decyzji o wydatkach szkoły. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/5-szkol-partycypacji-w-Rybniku  

 

Konkurs dla dziennikarzy hobbystów 

Mieszkasz w Rybniku lub powiecie rybnickim? Interesujesz się tematyką pozarządową? Nie 

jesteś zawodowym dziennikarzem, ale chętnie zmierzysz się dziennikarskim wyzwaniem? 

Weź udział w naszym konkursie. Na zwycięzcę czeka netbook. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Konkurs-dla-dziennikarzy-hobbystow  

 

 

Zgłoś kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Starosta Powiatu Wodzisławskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne 

uprawnione pomioty do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śl. Kandydatów do Rady można zgłaszać do 7 września 

2012r do godziny 14:00. 

Więcej: www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,zglos-kandydata-do-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-

publicznego,wia5-3266-4471.html  

 

 

Komunikacja pomiędzy niewidomymi i osobami z zespołem Aspergera oraz autyzmem 

Hanna Pasterny, pracująca w CRIS jako konsultantka ds. osób niepełnosprawnych, prowadzi 

badania komunikacji pomiędzy niewidomymi, słabowidzącymi a osobami z autyzmem  

i zespołem Aspergera. Osoby, które mają doświadczenie w takich kontaktach prosimy  

o wypełnienie ankiety. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Komunikacja-pomiedzy-niewidomymi-i-osobami-z-

zespolem-Aspergera-oraz-autyzmem  

 

Coaching i pula rozwojowa dla najbardziej aktywnych 

Do 3 tys. złotych może otrzymać każda organizacja pozarządowa z województwa śląskiego  

i świętokrzyskiego. Inkubatory Trzeciego Sektora zapraszają chętne organizacje do 

przysyłania wniosków o objęcie coachingiem i pulą rozwojową. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Coaching-i-pula-rozwojowa-9-2012  

 

 

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej 

Stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty ekonomii społecznej zainteresowane 

prowadzeniem działalności odpłatnej lub działalności gospodarczej mogą skorzystać  

z bezpłatnego wsparcia coachingowo-szkoleniowego. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Wsparcie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej  

http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/5-szkol-partycypacji-w-Rybniku
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Konkurs-dla-dziennikarzy-hobbystow
http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,zglos-kandydata-do-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego,wia5-3266-4471.html
http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,zglos-kandydata-do-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego,wia5-3266-4471.html
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Komunikacja-pomiedzy-niewidomymi-i-osobami-z-zespolem-Aspergera-oraz-autyzmem
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Komunikacja-pomiedzy-niewidomymi-i-osobami-z-zespolem-Aspergera-oraz-autyzmem
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Coaching-i-pula-rozwojowa-9-2012
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Wsparcie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej
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Marka Śląskie 

CRIS znalazł się wśród 3 organizacji nominowanych do nagrody Marka Śląskie. Tym razem 

jednak wygrał kto inny:) Gratulujemy. 

Więcej: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=5713&id_menu=  

>>> 

 

 

 

Na zajęcia z polisą 
Organizacja powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia, jeśli prowadzi działania skierowane do 
dużej grupy – szczególnie, jeśli wiadomo, że możliwe są np. kontuzje, wypadki uczestników 
zajęć, projektu. Warto, żeby organizacja miała przynajmniej umowę ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej zawartą z wybraną firmą ubezpieczeniową – radzi ekspertka. 
 
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/794013.html  

 

>>> 

 

 

Do 17 września 2012 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od 

wynagrodzeń wypłaconych w m-cu sierpniu 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). 

 

 

 Do 20.09.2012 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych za m-c sierpień 2012 r.  – PIT 4 oraz PIT 8 ( podatek ryczałtowy – umowy 

poniżej 200 zł ); 

 

Do 25.09.2012 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za 

m-c sierpień 2012 r. 

 

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=5713&id_menu
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/794013.html

