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Rekrutacja do Programu Liderzy  
Program rozwija liderskie umiejętności, wzmacnia i kreuje liderów 
społecznych. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy działają  
na rzecz swoich środowisk, dostrzegają w nich potrzeby zmian  
i angażują innych; chcą się rozwijać jako liderzy i wzmacniać swoją 
pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość. Program jest 
nieodpłatny.  Warszawy na 4 szkolenia, inaugurację i zakończenie 
Programu),    

Termin: Zgłoszenia do 26 marca 2012. (Do 22 maja, analizując 
formularze zgłoszeniowe i spotykając się z kandydatami, 
wybierzemy 45 nowych uczestników programu). 

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie:  http://liderzy.pl  

Kontakt: Paulina Tymoszczuk; tel. (22) 556 82 64; e-mail:  
liderzy@szkola-liderow.pl 

 

 

 
Sprawni niepełnosprawni 
Ruszył portal informacyjny www.sprawni-niepelnosprawni.pl 
będący częścią projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Katowicach. 

Więcej:  www.sprawni-niepelnosprawni.pl 

  

http://liderzy.pl/
mailto:liderzy@szkola-liderow.pl
http://www.sprawni-niepelnosprawni.pl/
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Zanim przekażesz 1 procent 
Organizacje charytatywne w Polsce dysponują miliardami złotych. 
W pierwszej trójce najbogatszych nie znajdziemy jednak WOŚP. 
Zaskoczenie? Sprawdź, kto znalazł się na pierwszym miejscu - 
czytamy w artykule Agnieszki Pruszkowskiej-Jarosz. 

Więcej: http://biznes.onet.pl/ranking-najbogatszych-organizacji-
charytatywnych-w,18543,5048863,1,news-detal  

 

 

 

Polsko-ukraińskie warsztaty 
Pracownia Aktywności Obywatelskiej zaprasza na polsko-ukraińskie 
warsztaty i własny projekt skierowany do aktywnej młodzieży  
w wieku 18-25 lat. 

W ramach programu przewidziano dyskusje uczestników z Polski  
i Ukrainy o sąsiedztwie – o tym, co dzieli i co łączy. Poprzez 
kreatywne (czasem nawet szalone…) metody organizatorzy będą 
starali się uczyć ciekawych sposobów pracy w zespole i metod 
rozwiązywania konfliktów oraz tego jak tworzyć i rozwijać pomysły 
na zmianę otaczającej rzeczywistości. 

Program potrwa do października, a rozpocznie się w maju 2012 
warsztatami „Mistrzostwa i olimpiady: ważna gra między polityką, 
społeczeństwem a biznesem”, które odbędą się na Ukrainie. 

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie:  
http://maysternya.org/pl  

Data: zgłoszenia do 25 marca 2012 
Kontakt: pracownia.aktywnosci@gmail.com  
Więcej:  http://pracownia-aktywnosci.bo.pl/  

 

 

 

 

Finansowanie działań ekologicznych NGO 
Każda organizacja pozarządowa,  która ma w swej działalności 
statutowej działania ekologiczne oraz minimalne doświadczenie 
może ubiegać się o środki na finansowanie własnych projektów, 
szczególnie z zakresu edukacji ekologiczne.  

Zarówno projekty samodzielne, jak i uzupełnienie o tematykę 
ekologiczną już prowadzonych inicjatyw. NGO, które mają 
doświadczenie ze współpracy z WFOŚiGW bardzo chwalą sobie te 
relacje. Zachęcamy do próbowania swoich sił. 

Więcej: http://www.wfosigw.katowice.pl/nabory_2012.htm  

http://biznes.onet.pl/ranking-najbogatszych-organizacji-charytatywnych-w,18543,5048863,1,news-detal
http://biznes.onet.pl/ranking-najbogatszych-organizacji-charytatywnych-w,18543,5048863,1,news-detal
http://maysternya.org/pl
mailto:pracownia.aktywnosci@gmail.com
http://pracownia-aktywnosci.bo.pl/
http://www.wfosigw.katowice.pl/nabory_2012.htm
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Pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom 
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty konkurs  
na realizację zadania publicznego: „Program pomocy wybitnie 
uzdolnionym uczniom”. 

Podmioty, które mogą ubiegać się o dotacje: 
- organizacje pozarządowe; 
- samorząd terytorialny. 

Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Celem 
konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert na realizację 
ogólnopolskiego lub ponadregionalnego programu pomocy 
wybitnie uzdolnionym uczniom. Termin składania ofert mija 23 
marca 2012 r.  

Więcej: 
http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view
=article&id=1314%3Aogoszenie-o-otwartym-konkursie-na-realizacj-
zadania-publicznego-program-pomocy-wybitnie-uzdolnionym-
uczniom&catid=65%3Azadania-publiczne-2012&Itemid=93  

>>>… 

 

 

 

Gliwice. Sprawozdawczość finansowa w NGO 
Inkubator Trzeciego Sektora – Trasa 78 działający przy GCOP ul. 
Zwycięstwa 1. Zaprasza na szkolenie „Sprawozdawczość finansowa 
w NGO”. 

W dniach 23-24 marca 2012 roku w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych odbędzie się bezpłatne szkolenie dla pracowników, 
członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Tematyka 
szkoleń będzie dotyczyła regulacji prawnych dot. sprawozdawczości 
finansowej w NGO. 

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 20.03.2012 do godziny 12.00  
na adres mailowy i.rola@gcop.gliwice.pl z adnotacją w temacie 
„Szkolenie 23-24.03.2012”.  

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie GCOP  
www.gcop.gliwice.pl w zakładce Aktualności-Trasa78. Osoby 
zakwalifikowane na szkolenie powinny przynieść z sobą formularz  
w wersji drukowanej uzupełniony i potwierdzony przez organizację 
wysyłającą. Szkolenie jest realizowane w partnerstwie pomiędzy 
CRIS, Miastem Gliwice (GCOP) oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez 
Internet, a współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

 

http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1314%3Aogoszenie-o-otwartym-konkursie-na-realizacj-zadania-publicznego-program-pomocy-wybitnie-uzdolnionym-uczniom&catid=65%3Azadania-publiczne-2012&Itemid=93
http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1314%3Aogoszenie-o-otwartym-konkursie-na-realizacj-zadania-publicznego-program-pomocy-wybitnie-uzdolnionym-uczniom&catid=65%3Azadania-publiczne-2012&Itemid=93
http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1314%3Aogoszenie-o-otwartym-konkursie-na-realizacj-zadania-publicznego-program-pomocy-wybitnie-uzdolnionym-uczniom&catid=65%3Azadania-publiczne-2012&Itemid=93
http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1314%3Aogoszenie-o-otwartym-konkursie-na-realizacj-zadania-publicznego-program-pomocy-wybitnie-uzdolnionym-uczniom&catid=65%3Azadania-publiczne-2012&Itemid=93
http://www.gcop.gliwice.pl/
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Data:  
23.03.2012 godz. 16.00-19.30, 24.03.2012 godz.9.00-16.00 
Miejsce: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 
Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice. 

Więcej: www.gcop.gliwice.pl  

Kontakt:  
koordynator - Agnieszka Drożdż a.drozdz@gcop.gliwice.pl   
animator - Ilona Rola i.rola@gcop.gliwice.pl    
tel. 32 775 01 78 
 

 

 

 

Działaj Lokalnie 2012 
Rusza kolejna edycja konkursu grantowego "Działaj Lokalnie". 
Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 kwietnia 2012, do 
godziny 15.00. 
 
Tegoroczny konkurs dotyczy inicjatyw planowanych w gminach 
powiatu raciborskiego i wodzisławskiego.  
 
Więcej: 
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Dzialaj-
Lokalnie-2012-16  
 
 

 

Rybnik. Konkurs w Niewiadomiu i Niedobczycach 
Mieszkasz w Niewiadomiu lub Niedobczycach? Weź udział  
w konkursie na najlepszą inicjatywę w swojej dzielnicy. Przyślij nam 
swój pomysł. Na jego realizację możesz otrzymać 4 000zł! 
 
Pomysły można zgłaszać w trzech kategoriach: 
wydarzenie (np. festyn, koncert, konferencja, debata); 
edukacja (np. szkolenia, warsztaty); 
mała inwestycja (np.: remont placu zabaw, boiska).  
 
Więcej: 
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Konkurs-w-
Niewiadomiu-i-Niedobczycach  
 
 

 

Rybnik. Szkolenie z planowania wydarzeń 
CRIS zaprasza na dwudniowe szkolenie pt. „Planowanie wydarzeń  
o charakterze społecznym i obywatelskim”.  
 
Szkolenie będzie podzielone na dwa dni: 
23.03.2012 r. w godzinach 16:00 – 20:00 
24.03.2012 r. w godzinach 09:00 – 14:00 

http://www.gcop.gliwice.pl/
mailto:a.drozdz@gcop.gliwice.pl
mailto:i.rola@gcop.gliwice.pl
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Dzialaj-Lokalnie-2012-16
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Dzialaj-Lokalnie-2012-16
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Konkurs-w-Niewiadomiu-i-Niedobczycach
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Konkurs-w-Niewiadomiu-i-Niedobczycach
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Miejsce: Ośrodek Bushido w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1. 
Więcej: 
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Rybnik--
Szkolenie-z-planowania-wydarzen  

 

 

 

Polski senior: mało aktywny społecznie, ale aktywny zawodowo 

Należy wypracować w Polsce dobre rozwiązania systemowe dla 
osób starszych. Nie wystarczy tylko wydłużenie wieku 
emerytalnego, trzeba szukać rozwiązań w wielu różnych aspektach. 
Dopiero zaczynamy wchodzić po schodach, które miejmy nadzieję, 
że w przyszłości doprowadzą nas do zmian pozytywnych dla 
dzisiejszego pokolenia 30 i 40-latków. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/758317.html  

  

 

  

 

 

Aktualizacja programu Płatnik  
Aktualną wersją programu "Płatnik" jest (8.01.001A) jest 
dostępna od lutego na stronie www.zus.gov.pl. Deklarację  
za luty wraz z raportami należy przygotować już w tej wersji 
Programu Płatnik. 
 
Więcej: http://e-
inspektorat.zus.pl/program_platnik.asp?id_profilu=1&pomoc
=3&menu=  
 
Deklarację i raporty 
Do 15 marca należy wysłać deklaracje i raporty za 
ubezpieczonych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu lutym 
2012 r. W tym terminie należy zapłacić również należne 
składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP. 
 
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 
nr 158, poz. 1121), do opłacania składek na FGŚP za 
pracowników zobowiązani są pracodawcy. Jednakże z kręgu 
podmiotów zobowiązanych do opłacania składek na FGŚP 
wyłączono niektórych pracodawców między innymi Fundacje 

http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Rybnik--Szkolenie-z-planowania-wydarzen
http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Rybnik--Szkolenie-z-planowania-wydarzen
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/758317.html
http://e-inspektorat.zus.pl/program_platnik.asp?id_profilu=1&pomoc=3&menu
http://e-inspektorat.zus.pl/program_platnik.asp?id_profilu=1&pomoc=3&menu
http://e-inspektorat.zus.pl/program_platnik.asp?id_profilu=1&pomoc=3&menu


Newsletter, 14-03-2012 r.   6 

 

i Stowarzyszenia!!! Mowa  o tym w art. 2 ust. 2 ustawy.  
 
Pracodawcy nie zobowiązani do opłacania składek za 
zatrudnionych. 
Kategoria pracodawcy: 
osoby prawne podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
wpisane jednocześnie do rejestru przedsiębiorców z tytułu 
wykonywania działalności gospodarczej 
w tym: 
podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej podejmujący działalność 
gospodarczą, który podlega obowiązkowi wpisu także  
do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu 
sanitarnego - art. 50 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  
o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. nr 17, poz. 
209 z późn. zm.) 
 
Przepis ten obowiązuje od października 2006 r. Dlatego od 
tego okresu opłacanie składek na FGŚP nie jest zasadne – 
należy skorygować deklaracje. 
 
Jeśli organizacja opłacała jednak te składki może okazać się ze 
ma dość pokaźną nadpłatę w ZUS. Warto to sprawdzić!!! 
 
 

 

 

1.Do 20.03.2012 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na 
podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 4 oraz PIT 8  
( podatek ryczałtowy – umowy poniżej 200 zł ) 
 
2.Do 26.03.2012 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz 
zapłacić należny podatek VAT 
 
3.Do 31 marca 2012 r. należy zamknąć księgi rachunkowe 
 i sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2011 r. 
 
Ważne – roczne sprawozdanie finansowe podpisują – podając 
zarazem datę podpisu – osoba której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki,  
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy jego 
członkowie! 
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Należy pamiętać również o sporządzeniu i przekazaniu do 
Urzędu Skarbowego zeznania CIT 8 oraz CIT 8/0 o wysokości 
osiągniętego przychodu ( poniesionej straty) przez 
podatników podatku dochodowego od osób prawnych – czyli 
m.in. Fundacje i Stowarzyszenie – UWAGA ! – przeznaczenie 
dochodów na cele statutowe nie zwalnia z obowiązku 
składania deklaracji podatkowych!!!! – Termin ostateczny 
02.04.2012 r. 

… 


