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WIADOMOŚCI  

 

Jak szastają naszą kasą? 
Chcesz wiedzieć jak wydawane są publiczne, czyli twoje pieniądze? Interesuje cię poziom 
zadłużenia twojego miasta? A może wolisz sprawdzić skąd pochodzą pieniądze, którymi 
gospodarują samorządowcy?  

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

 

Bezpłatna Akademia współdecydowania dla samorządowców 
Czym jest partycypacja i dlaczego jest nam potrzebna? Jak wykorzystać jej mechanizmy 
podczas tworzenia skutecznej polityki lokalnej? Jak zaktywizować społeczność do 
wspólnego działania? Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza samorządowców z 
woj, śląskiego do udziału w bezpłatnych zajęciach Akademii Lokalnej Polityki.  

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/855023.html  
 

 

 

Trening interpersonalny, za który płacisz, ile chcesz 
Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM zaprasza do udziału w treningu 
interpersonalnym, który odbędzie się w dniach 22 - 26 maja 2013 w Katowicach. Oferta jest 
kierowana do: trenerów i coachów, psychologów i pedagogów, nauczycieli oraz 
wykładowców akademickich, menedżerów i liderów zespołów, osób pracujących w szeroko 
pojętym sektorze pomocy. 

Więcej: http://trenerzy.slask.pl/trening-interpersonalny-2  
 

 

 

Rekrutacja do Szkoły Trenerów Przedsiębiorczości Społecznej 
Osoby zainteresowane podniesieniem kompetencji trenerskich zapraszamy do nadsyłania 
zgłoszeń. Termin zamknięcia rekrutacji: 8 kwietnia 2013 r.  

Więcej: http://meritum.slask.pl/  
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NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY  

 

Konkurs dla animatorów społecznych 
Do 17 maja 2013 r.  można zgłaszać osoby do Konkursu dla Animatorów Społecznych im. H. 
Radlińskiej. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja działalności animatorów 
społecznych.  

Więcej: www.cal.org.pl/animacja-spoleczna/konkurs-dla-animatorow-spolecznych/o-konkursie  

 

 

Wymiana młodzieży 2013 
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do VIII edycji Programu „Polsko – 
Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2013. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży 
w wieku 12 – 18 lat. Termin składania wniosków: 17 kwietnia 2013 r. 

Wiecej: www.nck.pl/artykuly/100643-nabor-wnioskow-do-programu-polsko--ukrainska-wymiana-mlodziezy.html  

 

 

Agrafka Agory 
Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych 
skierowanych do studentów. W konkursie mogą startować lokalne organizacje 
pozarządowe, które zgodnie ze swoim statutem mogą prowadzić programy stypendialne. 
Termin zgłoszeń: 19 kwietnia 2013 r. 

Więcej: www.filantropia.org.pl/newsy/109-agrafka-agory-%E2%80%93-ruszy%C5%82-nab%C3%B3r-
wniosk%C3%B3w-o-dofinansowanie-program%C3%B3w-stypendialnych  

 

 

Pożyteczne wakacje 2013 
Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejną edycję konkursu „Pożyteczne wakacje 2013” 
pod hasłem „Pokaż co masz na strychu - wystawa staroci”. Konkurs skierowany jest do 
organizacji, które przygotują projekty zajęć w czasie letnich wakacji dla dzieci i młodzieży ze 
wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców. Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2013 r. 

Więcej: www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/173-po%C5%BCyteczne-wakacje-2013  
 
 

BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Szkolenia dla koordynatorów wolontariatu z Bielska-Białej 
Już 12 kwietnia 2013 rozpoczyna się kolejna edycja szkoleń dla Koordynatorów 
Wolontariatu z Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Składa się ona z cyklu pięciu szkoleń, 
podczas których każdy z uczestników zapozna się z najważniejszymi zagadnieniami 
związanymi z koordynacją pracy wolontariuszy w organizacji.  

Więcej: http://www.wolontariat-bielsko.pl/  
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CZĘSTOCHOWA  
 

 

Tramwaj Pożytku Publicznego – II edycja 
Częstochowskie Organizacje Pożytku Publicznego uprawnione do otrzymania 1% mogą 
wziąć udział w akcji promocyjnej „Zostaw swój 1% podatku w Częstochowie”, która 
odbędzie się 6 kwietnia 2013 r. W tym dniu specjalny tramwaj oznakowany plakatami akcji 
będzie darmowy dla wszystkich podróżnych.  

Więcej: http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo/aktualnosc/tramwaj-pozytku-publicznego-ii-edycja/  

 

 

Startuje stypendium artystyczne Prezydenta Miasta 
Tylko do 15 kwietnia przyjmowane będą wnioski na stypendia dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. O 
stypendium mogą się ubiegać osoby, które ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z 
Częstochową. 

Więcej: http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo/aktualnosc/stypendium-artystyczne-prezydenta-miasta-
czestochowy/   
 

GLIWICE  
 

 

Szkolenie: Planowanie strategiczne w NGO 
Inkubator Trzeciego Sektora działający przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych 
zaprasza członków, pracowników lub wolontariuszy organizacji pozarządowych z 
województwa śląskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Planowanie strategiczne w 
NGO”. Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2013 r. w Gliwicach przy ul. 
Zwycięstwa 1. 

więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/aktualnosc-71-szkolenie_planowanie_strategiczne_w_ngo.html  

 

 

Nabór wniosków na realizację zadań jednorocznych  
Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków na realizację zadań jednorocznych w 
2014 r. Wnioski należy składać w Biurze Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (I piętro pokój 135) w terminie do 15 
kwietnia 2013 r.  

Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=1366&Itemid=114  

 

 

Szkolenie z negocjacji 
Już 6 kwietnia 2013 r. odbędzie się nieodpłatne szkolenie z pt. „Negocjacje – niezbędny 
element sprawnego zarządzania”. Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00 – 16.30 w 
Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Gliwicach.   

Więcej: http://inkubator.gcop.gliwice.pl/?p=2810  
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RYBNIK  
 

 

1 procent 
Rozlicz PIT za darmo i przekaż jeden procent na CRIS. Skorzystaj z sewisu "PITax.pl - łatwe 
podatki", dzięki któremu sprawnie rozliczysz się z fiskusem. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/1-procent-2013   

 

OLIGOS na 5 
Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk przyznał nagrody w konkursie „Śląskie na 5”. Dwie 
trafiły do rybnickiego Stowarzyszenia OLIGOS, które wspiera osoby niepełnosprawne i ich 
rodziny. 

Więcej: http://strefango.pl/rybnik/393-oligos-na-5  
 

WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl  
 

 

Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – wstyd czy pożądanie? 
Niewątpliwie to, że organizacje działają społecznie, to ich olbrzymi atut i ogromny szacunek 
należy się ludziom, którzy bezinteresownie pracują w różnych wymiarach na rzecz dobra 
wspólnego. Nie oznacza to jednak, że wszystko im się należy, że każdy wójt, burmistrz czy 
prezydent jest zobowiązany, aby łożyć na tego rodzaju działalność. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/854848.html  

 

 

Jednoprocentowe nawyki Polaków 
Mają wyższe wykształcenie, są zamożne i przekonane o skuteczności działań organizacji – 
takie osoby częściej przekazują 1% swojego podatku na rzecz OPP. Sugerują się przy tym 
opiniami rodziny czy znajomych. Po kilku miesiącach już jednak zapominają, kogo 
wspomogli. Ngo.pl przygląda się jednoprocentowym nawykom Polaków. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/857171.html  

 

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE  

 

Do 15 kwietnia 2012 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od 

wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2013 r. W tym terminie należy zapłacić również 

należne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP.  

Ważne! Od kwietnia może zmienić się składka na ubezpieczenie wypadkowe. Należy 

pamiętać o tym, że wynagrodzenia za m-c marzec wypłacone w kwietniu powinny być 

objęte już nową składką na ubezpieczenie wypadkowe. Na dzień publikacji Newslettera nie 

jest znana wysokość nowych składek. 
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Do 22 kwietnia 2013 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych za miesiąc marzec 2013 r.  – PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy 

poniżej 200 zł). 

Do 25 kwietnia 2013 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za 

m-c marzec 2013 r. 

 

Sprawozdanie finansowe - raz jeszcze! 

Organizacje, których rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2012 r. powinny zamknąć księgi 

rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy do 31 marca 2013 r. 

Ponieważ 31 marca 2013 r. wypada w niedzielę to do 2 kwietnia 2013 r. należy przekazać 

urzędowi skarbowemu zeznanie CIT 8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty) wraz z ewentualnym załącznikiem CIT 8/0 (zwolnienia) i CIT D (darowizny). W tym 

dniu nie trzeba składać jeszcze sprawozdania finansowego do urzędu – należy to uczynić w 

ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania przez organ zatwierdzający. 

 


