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Nowe technologie dla NGO 

Pojawił się nowy portal internetowy adresowany do organizacji pozarządowych, 

społeczników i społeczniczek zainteresowanych tematem nowych technologii.  

Więcej: http://www.technologie.org.pl/  

 

Konkurs UE: Wsparcie projektów organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

Do 1 lutego 2013 r. można składać w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora 

Audiowizualnego wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie „Wsparcie projektów 

inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego”. 

 
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/820981.html  

 

Biblioteka OFOP 

Zdobywanie wiedzy i poznawanie doświadczeń innych organizacji to ważny element pracy 

w trzecim sektorze. Jednym z takich źródeł jest biblioteka OFOP. Polecamy! 

Więcej: http://ofop.eu/biblioteka  

 

Bezpłatne zajęcia z Parkową Akademią Wolontariatu 

Lubisz ruch, chcesz poznać nowe dyscypliny sportu? A może wolisz spacerem zobaczyć park 

z innej perspektywy. Nic trudnego! O formę można zadbać pod okiem członków Parkowej 

Akademii Wolontariatu. 

Więcej: http://www.parkslaski.pl/aktualnosci/1561-bezplatne-zajecia-z-parkowa-akademia-wolontariatu.html  

  

 

 

http://www.technologie.org.pl/
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/820981.html
http://ofop.eu/biblioteka
http://www.parkslaski.pl/aktualnosci/1561-bezplatne-zajecia-z-parkowa-akademia-wolontariatu.html
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Rada Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej! 

Prezydent Miasta Bielsko-Biała przyjął wniosek o utworzenie Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. Wiadomość niezwykle ważna dla bielskich organizacji. Gratulujemy grupie 

inicjującej, a przede wszystkim Fundacji Pozytywnych Zmian.  

Więcej:  http://pozytywnezmiany.org/?p=1063#more-1063  

 

Pierwszy numer „Gazety Informacyjnej o Organizacjach Pozarządowych w Bielsku-Białej” 

26 organizacji z Bielska-Białej znalazło swoje miejsce w pierwszym numerze gazety, której 

celem jest promocja organizacji wśród mieszkańców Bielska-Białej. Czy zgłosiłeś już swoją 

organizację?  

Więcej: http://www.slaskiengo.pl/  

 

 

 

Szkolenie „Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji” 

Inkubator Trzeciego Sektora przy SWP Agape zaprasza na szkolenie: “Pozyskiwanie 

funduszy na działalność organizacji”. Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 grudnia w 

godz. 9.30-14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape w Częstochowie, 

Al. Wolności 44 (wejście od ul. Sobieskiego).  

 

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli, członków oraz wolontariuszy organizacji 

pozarządowych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 

grudnia. Formularz zgłoszeniowy należy odesłać na adres: marzena.radecka1@wp.pl. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

Spotkanie Wigilijne Częstochowskich Organizacji Pozarządowych 

Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy oraz Stowarzyszenie Wzajemnej 

Pomocy "AGAPE" mają zaszczyt zaprosić na Spotkanie Wigilijne Częstochowskich 

Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w piątek 14 grudnia br. o godz. 16.00 w 

siedzibie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, ul. Focha 19/21.  

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 10 grudnia pod nr tel. 34 370 74 80 

lub 497. 

 

 

Bezpłatne doradztwo 

Inkubator Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” zaprasza 

organizacje pozarządowe do korzystania z bezpłatnego doradztwa. Chcesz skorzystać? 

Zadzwoń i umów się z doradcą: tel. 34 362 78 66. Zapraszamy. 

http://pozytywnezmiany.org/?p=1063#more-1063
http://www.slaskiengo.pl/
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Gliwice. Uzyskaj poradę bez wychodzenia z domu! 

Inkubator Trzeciego Sektora, działający przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych 

w Gliwicach świadczy doradztwo internetowe dla organizacji pozarządowych  

z województwa śląskiego i świętokrzyskiego. 

Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1241&Itemid=152   

 

 

Gliwice. Klub Aktywnych Seniorów na Zatorzu 

Zapraszamy dysponujących czasem wolnym seniorów na spotkania w Klubie Seniora przy 

ul. Jagiellońskiej 21.  

 

Chcesz poznać nowych ludzi? A może poszukujesz swoich rówieśników, by porozmawiać, 

podzielić się swoimi pomysłami. Czekamy na Ciebie!  

Data: każda środa, godz. 14.00-16.00 

Miejsce: ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice. 

Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1230&Itemid=152  

 

 

Katowice. "Down_Us" - spektakl i warsztaty na temat tego, kto tak naprawdę jest inny 

Stowarzyszenie GRAAL zaprasza na spektakl z udziałem m.in. Magdaleny Walach, Marcina 

Sianko, Sławomira Rokity oraz na warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych.  

 

Głównym tematem jest inność, wykluczenie, niepełnosprawność. Warsztaty odbędą się 3 

grudnia 2012 r. w Katowicach. Udział w zajęciach jest bezpłatny.  

Miejsce: Teatr Śląski  

Scena: Malarnia 

Data: 

-Spektakl 2.12.2012 godz. 18:00; 

-warsztaty dla dzieci 3.12.2012 godz. 9:00 - 10:30; 

-warsztaty dla dorosłych 3.12.2012, godz.12:00 - 18:00. 

Więcej: http://szkolenia.ngo.pl/wiadomosc/813629.html lub http://www.graal.org.pl/pl/dzialania/obecnie-

realizujemy/downus  

 

Gliwice. „Miasto ludzi aktywnych” 

Trwa Kampania internetowa, mającą na celu promocję aktywności społecznej wśród 

młodzieży gliwickiej (w wieku 16-25 lat) . Zachęcamy do umieszczania informacji o tym, co 

się dzieje, działo lub będzie działo - ciekawe inicjatywy młodzieży, krótkie informacje, 

zdjęcia, miejsca, gdzie można ciekawie spędzić czas.  

Więcej: http://www.facebook.com/GliwiceMiastoLudziAktywnych  

 

http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1241&Itemid=152
http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1230&Itemid=152
http://szkolenia.ngo.pl/wiadomosc/813629.html
http://www.graal.org.pl/pl/dzialania/obecnie-realizujemy/downus
http://www.graal.org.pl/pl/dzialania/obecnie-realizujemy/downus
http://www.facebook.com/GliwiceMiastoLudziAktywnych
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Gliwice za Free 

Bądź aktywny! Dowiedz się co ciekawego możesz zrobić w Gliwicach za darmo lub prawie 

za darmo. Teraz już nigdy nie będziesz miał wymówki, że spędzasz kolejny wieczór przed 

telewizorem bo portfel świeci pustkami;) 

Więcej:  http://www.facebook.com/GliwiceZaFree  

 

 

Strategia marketingowa na dobry początek 

Rusza nowy cykl bezpłatnego doradztwa dla organizacji pozarządowych. Pierwsze spotkanie 

- „Strategia marketingowa na dobry początek” - odbędzie się 5 grudnia.  

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Strategia-marketingowa-na-dobry-poczatek  

 

Questing, czyli spacer z zagadkami po Niewiadomiu 

Lubisz nietypowe formy spędzania wolnego czasu? Chcesz poznać rybnicki Niewiadom? 

Weź udział w pierwszej w Rybniku imprezie questingowej.  

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Questing,-czyli-spacer-z-zagadkami-po-Niewiadomiu  

 

Powiat raciborski. Spotkania doradcze dla organizacji 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasza na spotkania doradcze dla 

organizacji pozarządowych i innych podmiotów sektora ekonomii społecznej, które już  

w grudniu odbędą się na terenie powiatu raciborskiego. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Powiat-raciborski-Spotkania-doradcze-dla-organizacji  

 

Bajki Obywatelskie. Edukacja małych obywateli 

Gimnazjaliści będą pisać bajki dla przedszkolaków! Bajki obywatelskie, czyli takie, które w 

przyjazny sposób przybliżą maluchom tak istotne kwestie jak demokracja, pomoc słabszym 

czy współdziałanie dla dobra ogółu. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Bajki-Obywatelskie-Edukacja-malych-obywateli-2012  

 

Nowa oferta CRIS dla seniorów 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rybnika i Wodzisławia Śląskiego powyżej 60 roku 

życia do udziału w projekcie „Party Senior Spacja – program partycypacji i rozwoju seniorów 

z terenu Rybnika i Wodzisławia Śląskiego”.  

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Nowa-oferta-CRIS-dla-seniorow  

 

Trening interpersonalny 

Zamierzasz w przyszłości pracować z ludźmi? Będziesz socjologiem, pedagogiem, 

menedżerem, psychologiem? Potrzebujesz rozwinąć swoje kompetencje interpersonalne? 

Jeśli tak, to mamy dla Ciebie interesującą propozycję – trening interpersonalny. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Trening-interpersonalny-12-2012  

http://www.facebook.com/GliwiceZaFree
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Strategia-marketingowa-na-dobry-poczatek
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Questing,-czyli-spacer-z-zagadkami-po-Niewiadomiu
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Powiat-raciborski-Spotkania-doradcze-dla-organizacji
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Bajki-Obywatelskie-Edukacja-malych-obywateli-2012
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Nowa-oferta-CRIS-dla-seniorow
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Trening-interpersonalny-12-2012
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Segregacja.avi – konkurs dla gimnazjalistów 

Do 7 grudnia można zgłaszać filmy nakręcone telefonem komórkowym o tematyce 

ekologicznej w konkursie "Segregacja.avi". 

Więcej: http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,6827  

 
 

T:RAF na konferencję! 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku zaprasza na konferencję podsumowującą 

pilotażowy program rewitalizacji społecznej realizowany w partnerstwie lokalnym pt. 

"T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma", która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2012 

roku.  

 
Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/826860.html  

 

PROJEKTują przyszłość w powiecie wodzisławskim 

Rusza konkurs, dzięki któremu organizacje pozarządowe będą mogły pochwalić się swoimi 

inicjatywami i realizowanymi projektami. O zwycięstwie i przyznaniu tytułu „Najlepszy 

Projekt” zdecydują internauci. 

 
Więcej: http://www.tuwodzislaw.pl/konkursy,projektuja-przyszlosc-konkurs-na-najlepszy-projekt-organizacji-

pozarzadowych,kok4-1149.html  

 

 

 

Kondycja 2012: Siła robocza organizacji 

Zarząd, pozostali członkowie, płatni pracownicy? Kto jest motorem napędowym organizacji 

pozarządowych w Polsce? Kto odgrywa najważniejszą rolę w ich codziennym 

funkcjonowaniu? Portal ngo.pl prezentuje kolejne fakty na temat kondycji polskiego 

sektora pozarządowego w 2012 roku. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/826783.html  

 

 

2013 rok Europejskim Rokiem Obywateli 

Rok 2013 został oficjalnie ogłoszony „Europejskim Rokiem Obywateli”. Po 20 latach od 

wprowadzenia obywatelstwa UE obchody Europejskiego Roku Obywateli skupią się 

zarówno na tym, co już dotychczas udało się dla obywateli osiągnąć, jak i na zaspokojeniu 

ich oczekiwań na przyszłość.  

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/826126.html   

 

 

 

 

http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,6827
http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/826860.html
http://www.tuwodzislaw.pl/konkursy,projektuja-przyszlosc-konkurs-na-najlepszy-projekt-organizacji-pozarzadowych,kok4-1149.html
http://www.tuwodzislaw.pl/konkursy,projektuja-przyszlosc-konkurs-na-najlepszy-projekt-organizacji-pozarzadowych,kok4-1149.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/826783.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/826126.html
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Do 17.12.2012 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od wynagrodzeń 

wypłaconych w m-cu listopadzie 2012 r. W tym terminie należy zapłacić również należne 

składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP. 

 Do 20.12.2012 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych za m-c listopad 2012 r.  – PIT 4 oraz PIT 8 ( podatek ryczałtowy – umowy poniżej 
200 zł ) 
 
Do 27.12.2012 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za m-c 
listopad 2012 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak ewidencjonować przychód i rozchód przedmiotów zbiórki i darowizn na kontach 
księgowych? Jak dokumentować przychód i rozchód przedmiotów, jakie powinny to być 
dokumenty?  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 
nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U.  z 2001 r. Nr 137, poz. 1539) stanowi,  
że organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej stosują zasady ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) – dalej u.o.r.,  
z kilkoma zastrzeżeniami.  

Do przychodów organizacji (zgodnie z § 2 ust 2 z w/w Rozporządzeniem Ministra Finansów) 
zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych 
odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie 
otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz 
przychody finansowe, dotacje i subwencje, a w przedstawicielstwach przedsiębiorców 
zagranicznych - także środki pieniężne otrzymane od przedsiębiorcy zagranicznego,  
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działalności przedstawicielstwa. 

Wycena otrzymanych nieodpłatnie przedmiotów zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 15 
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) 
stanowi, że wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie 
cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju  
i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 
ich uzyskania. 

Zgodnie z § 10 ust 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 
listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu 
kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. 2003, Nr 199 poz. 1947) przeprowadzający zbiórkę 
publiczną prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu akcji zbiórkowej, w formie rejestru, 
zawierającą następujące informacje: 

  1)   komu, kiedy i jakie puszki kwestarskie, skarbony stacjonarne, przedmioty i cegiełki 
wartościowe zostały wydane; 

  2)   kiedy przeprowadzona zbiórka publiczna została zakończona; 

  3)   sumę zebranych ofiar pieniężnych; 
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  4)   rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, muszą być potwierdzone podpisami osób, które zbiórkę 
przeprowadzały i które odebrały zebrane ofiary. 

3. Usuwanie wpisów bądź czynienie ich nieczytelnymi jest niedozwolone; dozwolone są 
przekreślenia dające możliwość odczytania przekreślonej treści. 

Dlatego zgodnie z powyższymi zapisami organizacje, otrzymujące przedmioty ze zbiórek 
publicznych powinny posiadać dokumentację, która zawiera m.in. rodzaj i ilość zebranych 
ofiar w naturze. Wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy powinna zostać określona na 
podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, 
uwzględniając ich stan i stopień zużycia. Powyższą wartość organizacja może uwzględnić na 
dokumencie PZ „Przyjęcie zewnętrzne”, „Przyjęcie towaru z zewnątrz”. Wówczas na 
podstawie tego dokumentu i wystawionego PK „Polecenie księgowania”, organizacja może 
ująć otrzymaną darowiznę w postaci przedmiotów w księgach rachunkowych. W przypadku 
rozchodu przedmiotów otrzymanych w drodze zbiórek publicznych organizacja powinna 
posiadać protokół przekazania tych przedmiotów lub inny dokument potwierdzający 
sposób wykorzystania środków i przedmiotów ze zbiórki publicznej, gdyż zgodnie z art.  
1 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 1933 Nr 22 poz. 162) 
wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze są wykorzystywane na pewien  
z góry określony cel. W przypadku stwierdzenia przez władze, która wydała pozwolenie, 
wykorzystania środków ze zbiórki publicznej niezgodnie z ich przeznaczeniem, może zostać 
wydana decyzja o cofnięciu zezwolenia i przekazaniu zebranych ofiar na cele humanitarne 
jednej z instytucji społeczno-opiekuńczych lub oświatowych wskazanej przez władze. 

EWIDENCJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PRZEDMIOTÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 
Przykład 
Założenia: 
Organizacja w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej otrzymała ofiary w naturze 
wycenionej na wartość 2 900,00 zł. (PK): 
Wn konto 31 „Materiały”  2 900,00 zł 
Ma konto 70 „Przychody statutowe” lub 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne” 2 900,00 
zł  
W przypadku, gdy otrzymana darowizna jest dla organizacji przychodem statutowym 
określonym w statucie wówczas księgujemy na koncie „Przychody statutowe”, gdzie 
możemy wyodrębnić analitykę „darowizny rzeczowe ze zbiórek publicznych”.  
W przeciwnym wypadku otrzymaną darowiznę księgujemy na koncie „Pozostałe przychody 
operacyjne”. 
 
Przekazanie przedmiotów ze zbiórki publicznej beneficjentom w kwocie 2 900,00 zł. 
Organizacja prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4, koszty realizacji zadań 
statutowych ujmuje na koncie 40-0 "Koszty działalności statutowej". 
Wn konto „Koszty działalności statutowej” 2 900,00 zł 
Ma konto „Materiały” 2 900,00 zł 

 

 

 



Newsletter, 30-11-2012 r.   8 

 

 

Zbliża się koniec roku – czas na darowiznę 
Darowizny przekazane m.in. na cele pomocy społecznej działalności charytatywnej, 
promocji i ochrony zdrowia, nauki podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu), jeżeli 
zostały przekazane organizacjom je realizującym i prowadzącym działalność pożytku 
publicznego w sferze działań publicznych. Organizacje nie muszą natomiast posiadać 
statusu organizacji pożytku publicznego. 

Są to organizacje, o których mowa w atr. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w tym m.in. organizacje pozarządowe (tj. niebędące 
jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje  
i stowarzyszenia), kościelne osoby prawne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 

 


