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3 tysiące i wsparcie coacha 
Rusza ostatni nabór organizacji zainteresowanych wsparciem coacha i pulą rozwojową. 
Oferta skierowana jest do organizacji z województwa śląskiego i świętokrzyskiego. 

Więcej: www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/3-tysiace-i-wsparcie-coacha-   

 

Uzyskaj poradę bez wychodzenia z domu 
Inkubatora Trzeciego Sektora, działający przy Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych świadczy doradztwo internetowe dla organizacji pozarządowych  
z województwa śląskiego i świętokrzyskiego.  
 
W ramach doradztwa można uzyskać odpowiedzi na pytania związane z pozyskiwaniem  
i rozliczaniem środków finansowych, zarządzaniem zasobami ludzkimi, współpracą  
z otoczeniem, promocją itp.. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Uzyskaj-porade-bez-wychodzenia-z-domu-  

 

Zbiórki publiczne po nowemu  
Rada Ministrów przyjęła założenia do nowej ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek 
publicznych. Upoważniła jednocześnie ministra administracji i cyfryzacji do przygotowania 
projektu ustawy, który byłby rozwiązaniem dalej idącym w stronę głębszego zmniejszenia 
rygorów. 

Więcej: http://mac.gov.pl/dzialania/zbiorki-publiczne-po-nowemu-zalozenia-do-projektu-ustawy-przyjete/   

 

Bierzemy sprawy w swoje ręce 
Powstała koalicja, która dąży do uproszczenia procedur pozyskiwania, obsługi i rozliczania 
grantów na rzecz działań społecznych i obywatelskich, realizowanych przez sektor 
pozarządowy.  

Więcej: http://www.schuman.pl/koalicja-proste-granty   
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Włącz się do akcji! Zatrudnij Asa! 
 AS wyróżnia się na tle innych kart z talii i jest w stanie z łatwością je przebić. Dlatego warto 
mieć ASa w rękawie i pracownika z autyzmem w zespole. Jeśli zaś nie lubi się gier 
karcianych lub nie jest się pracodawcą to i tak zawsze można wspierać ideę osób z autyzem, 
których symbolem jest właśnie AS. 

Więcej: www.facebook.com/zatrudnij.asa  

 

Zmiany w dokumentach 
Instytucja Zarządzająca POKL znowelizowała Instrukcję wypełniania wniosku  
o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki. 

Więcej: www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art801,nowa-wersja-instrukcji-wypelniania-wniosku-o-
dofinansowanie-w-ramach-po-kl.html    

 

Wspólnie budujmy kapitał społeczny 
Fundacja Duende wraz z PKPP Lewiatan i Deloitte organizuje konkurs „Wspólnie budujmy 
kapitał społeczny” przeznaczony dla przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, 
którzy realizują wspólne projekty. Najlepsze opisy zrealizowanych wspólnie działań zostaną 
wyróżnione. Nabór trwa do 10 lutego 2013 r. 

Więcej: www.odpowiedzialnafirma.pl/platforma/  (dział „Dobre praktyki”) 

 

 

Program Młodzież w Działaniu 
Po raz drugi Komisja Europejska przyznała Narodowej Agencji Programu „Młodzież  
w działaniu” 25 proc. więcej funduszy na finansowanie projektów młodzieżowych. 
Wnioskować o dofinansowanie mogą nieformalne grupy młodzieży lub stowarzyszenia czy 
organizacje młodzieżowe w trzech terminach: 1 lutego, 1 maja i 1 października. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/834838.html  

 

Patriotyzm Jutra 2013 
Muzeum Historii Polski ogłasza kolejną edycję programu operacyjnego Patriotyzm Jutra. 
Nabór wniosków trwa do 11 lutego 2013 r. Program wspiera projekty kulturalne i 
edukacyjne zachęcające w niebanalny sposób do poznawania polskiej historii, a także 
inicjatywy związane z zachowywaniem pamięci o przeszłości - ochrona archiwaliów, 
digitalizacja źródeł, projekty historii mówionej. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/834447.html  

 

Konkurs w dziedzinie edukacji publicznej 
Trwa otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie 
edukacji publicznej w 2013 roku, które będą realizowane w okresie od dnia 18 marca 2013 
roku do dnia 30 listopada 2013 roku. 

Więcej: http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=502&typ=1&dzi=1  
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Konkurs „Oczy szeroko otwarte - mój świat” 
Miasto Katowice w ramach działalności w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast 
Edukacyjnych (IAEC) zaprasza do udziału w edukacyjnym konkursie artystycznym "Oczy 
szeroko otwarte - mój świat" skierowanym do osób niepełnosprawnych. Celem konkursu 
jest aktywizacja osób z dysfunkcjami. Termin: 28 lutego 2013 r. 

Więcej: www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1312&Itemid=114  

 

Wzmocnienia konsultacji społecznych 
Trwa nabór wniosków w konkursie w ramach poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki – „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących 
regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych 
drogą elektroniczną”. Termin składania - 28 lutego 2013 r. 

Więcej: http://www.kapitalludzki.gov.pl/nabory-wnioskow/  

 

Program Zwalczania AIDS 
Trwa otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w ramach 
„Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016”. 
Termin składania ofert - 22 lutego 2013 r. 

Więcej: http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=501&typ=1&dzi=1  

 

Granty na współpracę kulturalną 
Niezależne instytucje kultury mogą ubiegać się o granty na współpracę międzynarodową. 
Wnioski można składać od 1 lutego do 25 marca 2013 r.  

Więcej: http://www.platformakultury.pl/artykuly/119628-granty-na-wspolprace-kulturalna.html  

 

Współpraca Transgraniczna 
Trwa III nabór do mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska - Republika Słowacka 2007-2013. 

Więcej: http://pl.plsk.eu/news/?lang_id=3&id_news=1093  

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2013 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach 
Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem 
konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów 
wiejskich i małych miast. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 8 
marca  2013 r. 

Więcej: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1576  

 

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013 
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie 
przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-
rosyjskich. Wnioski można składać do 28 lutego 2013 r.  

Więcej: http://www.cprdip.pl/main/index.php?id=polsko-rosyjska-wymiana-mlodziezy-i-studentow---edycja-2013  
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Sport Wszystkich Dzieci 
Ministerstwo  Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2013 roku 
zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków (w 
zależności od rodzaju zadań) - od 15 lutego do 15 marca 2013r. 

Więcej: 
http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/156/1026/Otwarty_Konkurs_na_dofinansowanie_w_2013_roku_zadan_z_zakre
su_rozwijania_sportu_.html  

 

 

Nabór do coachingu w Bielsku-Białej 
Jeszcze 5 organizacji pozarządowych może otrzymać wsparcie coacha i pulę rozwojową  
w wysokości 3000 zł. Na formularze zgłoszeniowe, dostępne na www.teatrgrodzki.pl 
czekamy do 28 lutego. 
 
Zapraszamy organizacje z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, miasta Bielsko-
Biała, miasta Katowice, powiatu mikołowskiego, pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, 
miasta Tychy. 
 
Więcej informacji pod nr tel.: (33) 496 52 19 i na stronie www.teatrgrodzki.pl 

 

 

Zostaw swój 1% podatku w Częstochowie 
Rusza kampania, której celem jest zachęcenie mieszkańców do przekazywania 1% podatku 
dochodowego na rzecz częstochowskich organizacji pożytku publicznego. 

W związku z prowadzoną akcją „Zostaw swój 1% podatku w Częstochowie” organizacje 
pozarządowe posiadające status OPP, które działają na rzecz miasta, a siedziba ich zarządu 
głównego nie mieści się w Częstochowie mają również możliwość uczestniczenia w akcji 
promocyjnej. 

W celu zgłoszenia organizacji należy przesłać na adres ngo@czestochowa.um.gov.pl swoje 
dane (nazwa organizacji wraz z adresem siedziby zarządu głównego, numer KRS, nazwa 
organizacji wraz z adresem siedziby oddziału, cel szczegółowy 1%, opis działalności). 

 

Mam kota…  
Częstochowa to jedno z 20 miast, które zostało objęte programem „Mam kota na punkcie 
mleka”. Do tej pory do akcji zaproszono 600 szkół z całej Polski, w tym 30 właśnie z 
Częstochowy. Program „Mam kota na punkcie mleka” to coś więcej niż zwykła kampania 
reklamowa promująca mleko. Działania opierają się przede wszystkim na odpowiednim 
połączeniu wartości edukacyjnych i rozrywkowych, a także wykorzystaniu bieżących 
trendów i mód wśród dzieci. 

Więcej: www.mamkotanapunkciemleka.pl  
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Chcesz zostać wolontariuszem?  
Masz trochę wolnego czasu i nie wiesz jak go wykorzystać? Chcesz coś zrobić dla kogoś, ale 
nie wiesz jak? Przyjdź do Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy 
„Agape”. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. 

Miejsce: Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”, Al. 
Wolności 44, 42-217 Częstochowa 

Więcej: www.agape-czestochowa.org/centrum-wolontariatu/  
 

 

 

Gliwice. Wolontariusz potrzebny od zaraz 
Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży poszukuje 
wolontariuszy do pomocy przy organizacji warsztatów artystycznych i opieki nad dziećmi  
w wieku 6 - 12 lat w trakcie organizowanych półkolonii zimowych w okresie 11 do 22 lutego 
2013 r. 

Kontakt: Aneta Lipiec (sekretariat@halogen.org.pl), tel.: 327751837 

Więcej: http://halogen.org.pl  

 

Gliwice. „Szalony karnawał z Szalonkiem” 
Stowarzyszenie „Światła Rampy” oraz Muzeum w Gliwicach zapraszają 3 lutego 2013 r. 
(niedziela) o godz. 15.00 na koncert pt. „Szalony karnawał z Szalonkiem”. Koncert odbędzie 
się w Willi Caro (ul. Górnych Wałów 8a). 

Więcej: www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1310&Itemid=114  
 

 

 

Adrian Fojcik: Czasami trzeba być upierdliwym 
Z nowym dyrektorem Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych rozmawiamy m.in  
o ekonomii społecznej, a także relacjach organizacji ze środowiskiem biznesu i lokalnym 
samorządem.  

więcej: www.kooperatywa.com.pl/informacje/zobacz/Adrian-Fojcik:-Czasami-trzeba-byc-upierdliwym    

 

Szkolenie z tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych 
Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej nie jest łatwe, ale można się tego nauczyć. 
Zainteresowanych tą formą działalności gospodarczej zapraszamy na bezpłatne szkolenie 
do Raciborza. 

termin: 5 lutego 2013; godz.: 16.00 - 20.00; 
miejsce: Zamek Piastowski w Raciborzu (ul. Zamkowa 2). 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Raciborz--Szkolenie-z-tworzenia-i-funkcjonowania-
spoldzielni-socjalnych   
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Rusza doradztwo biznesowe 
Od początku lutego w ramach projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu 
Zachodniego" będzie można skorzystać z doradztwa biznesowego.  

Więcej: http://www.kooperatywa.com.pl/ogloszenia/zobacz/Inkubator-Ekonomii-
Spolecznej:-rusza-doradztwo-biznesowe  
 

 

 

Ty też możesz mieć wpływ na nowe fundusze! 
Sekretariat stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 ma za 
zadanie służyć pomocą organizacjom pozarządowym chcącym wziąć udział w debacie nad 
nową perspektywą finansową funduszy europejskich 2014-2020. Inicjatorem jego 
powołania jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/834996.html  
 

 

 

Tylko do 31 stycznia 2013 r. płatnicy składek są zobowiązani przekazać do ZUS formularz 
ZUS IWA, uwzględniający informacje za 2012 r. potrzebne do ustalenia składki na 
ubezpieczenie wypadkowe. Na ich podstawie ZUS określi stopę procentową składki na 
okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 
 
Na złożenie dokumentu, w takiej formie jak pozostałe druki ubezpieczeniowe, płatnicy mają 
czas do 31 stycznia. Przy czym obowiązek sporządzenia tego formularza dotyczy tylko 
płatników, którzy: 
1.w 2012 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób; 
2.byli nieprzerwanie zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na to ubezpieczenie w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2013 r. Nieprzerwanie to 
znaczy, że w każdym z miesięcy 2012 r. przynajmniej jeden ubezpieczony danego płatnika 
podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu; 
3.na dzień 31 grudnia 2012 r. byli wpisani do rejestru REGON.  

Kto nie musi składać ZUS IWA? 
Jeżeli choć w jednym miesiącu 2012 r. pracodawca nie był płatnikiem składek na 
ubezpieczenie wypadkowe (ani jeden ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniu 
wypadkowemu), to płatnik ten nie ma obowiązku złożenia informacji ZUS IWA.  
 
Do 15 lutego 2012 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od wynagrodzeń 
wypłaconych w m-cu styczniu 2013 r. W tym terminie należy zapłacić również należne 
składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP. 
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 Do 31 stycznia 2013 r.  płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych powinni złożyć 
deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w poprzednim roku na 
formularzu PIT-4R. Druk PIT-4R obowiązuje taki sam - wersja (3) - jak w poprzednich 2 
latach.  

Do 31 stycznia 2013 r.  płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych powinni złożyć 
deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym  w poprzednim roku na 
formularzu PIT-8AR. 

Do 31 stycznia 2013 r.  należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na rok 2013. 

Do 20 lutego 2013 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych za m-c styczeń 2013 r.  – PIT 4 oraz PIT 8 ( podatek ryczałtowy – umowy poniżej 
200 zł ) 

Do 25 lutego 2013 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za 
m-c styczeń 2013 r. 

Do 28 lutego 2013 r.  
- przekazanie do urzędu skarbowego oraz podatnikowi informacji o dochodach oraz 
pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2012 r. ( PIT 11 ) 
- przekazanie do urzędu skarbowego oraz podatnikowi informacji o wypłaconym 
stypendium, przychodach z innych źródeł  w 2012 r. ( PIT 8C ) 
- przekazanie do urzędu skarbowego oraz podatnikowi rocznego obliczenia podatku od 
dochodu uzyskanego przez podatnika   w 2012 r. ( PIT 40 ) 
- przekazanie do urzędu skarbowego oraz osobie objętej ograniczonym obowiązkiem 
podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu)  w 2012 r.             
( INF-1R ) 
- przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej 
przez emerytów i rencistów w 2012 r. 
- przekazanie ubezpieczonemu informacji za rok 2012 o danych zawartych w imiennych 
raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące. 

 


