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WIADOMOŚCI
Śląskie. Konsultacje Projektu RPO na lata 2014-2020
Zarząd Województwa przyjął Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, który określa obszary, na jakie województwo otrzyma środki
z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przyjęty dokument podlega obecnie konsultacjom społecznym, które potrwają do 24 maja
2013 r.
Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/866579.html

Na konferencji o dialogu
Od 19 do 21 maja 2013 r. pod hasłem „Lektura tekstów sakralnych: źródło podziałów czy
szansa spotkania?” będzie trwała konferencja dotycząca dialogu między chrześcijanami,
muzułmanami, Żydami i wyznawcami innych religii.
Więcej: http://www.teatrgrodzki.pl/miedzynarodowa-konferencja-w-krakowie/

Katowice. Szkolenie „Transparentność w NGO”
Stowarzyszenie Bona Fides oraz MOST zapraszają wszystkich przedstawicieli organizacji
pozarządowych ze Śląska na bezpłatne szkolenie „Transparentność w NGO”, które jest
realizowane w ramach projektu „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”. Zajęcia
odbędą się w dniach 15-16 maja 2013 r.
Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/867525.html

Cieszyn. Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Już po raz czwarty odbędzie się konferencja naukowo-społeczna „Asystent Osoby
Niepełnosprawnej” połączona z obchodami Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.
termin: 8-9 maja 2013 r.
miejsce: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Więcej: http://www.lob.org.pl/news/konferencja_asystent_osoby_niepelnosprawnej_w_cieszynie.html
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Chorzów. Konkurs „Park Równych Szans”
Park Śląski w Chorzowie zaprasza do pierwszej edycji konkursu dla organizacji
pozarządowych, na przygotowanie akcji/eventów/wydarzeń kulturalnych – „Park Równych
Szans”. Nagrodzone projekty będą mogły być zrealizowane w przestrzeni Parku Śląskiego,
a Park umożliwi organizację oraz potrzebne wsparcie technologiczno-logistyczne. Termin
nadsyłania projektów mija 22 maja 2013 r.
Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/866425.html

Konferencja o dziedzictwie kulturowym wsi
„Dziedzictwo kulturowe wsi woj. opolskiego i śląskiego - wiedza, dobre praktyki,
wyzwania”, to temat konferencji, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2013 r.
w Biedrzychowicach (woj. opolskie).
Więcej: http://www.witrynawiejska.pl/strona.php?t=0&c=12395

Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku!
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych organizuje kolejną edycję konkursu, który
wyłoni firmy społeczne najlepiej przygotowane do konkurencji na wolnym rynku,
jednocześnie wypracowujące istotny zysk społeczny.
Więcej: http://www.konkurs-es.pl/

NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE
Ruszył drugi nabór wniosków dotyczących różnorodności kulturowej i artystycznej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do składania wniosków
o dofinansowanie projektów promujących różnorodność kulturową. Program rozwija
kontakty i wymianę kulturalną Polski z Państwami-Darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem
i Norwegią.
Więcej:https://www.eog.gov.pl/aktualnosci/Strony/drugi_nabor_do_programu_Promowanie_roznorodnosci_kult
urowej.aspx

Nabór aplikacji grantowych
Open Society Foundations’ Youth Initiative prowadzi nabór aplikacji grantowych
w wysokości do 10.000 USD na przygotowanie i prowadzenie tematycznych stron w ramach
nowego globalnego portalu młodzieżowego i społeczności na www.youthpolicy.org .
Więcej: www.youthpolicy.org

Konkursy dotacyjne Fundacji PZU
Twoja organizacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży
szkolnej? Sięgnij po granty PZU!
Więcej: http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne
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Śląskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „III
Śląski Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” oraz „IV Śląskie Zawody SportowoRekreacyjne Osób Niepełnosprawnych”. Oferty należy składać do 6 maja 2013 r.
Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/864906.html

BIELSKO-BIAŁA
Bielsko-Biała. Bezpłatne szkolenie z dostępu do informacji publicznej
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides zaprasza wszystkich mieszkańców
województwa śląskiego na bezpłatne szkolenie z dostępu do informacji publicznej, które
odbędzie się 7 maja 2013 w Bielsku-Białej, w ramach projektu „Przyjazny Urząd - dostęp do
informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego”.
Więcej: http://www.gumtree.pl/cp-kursy-szkolenia/bielsko-biala/bezplatne-szkolenie-z-dostepu-do-informacjipublicznej-473202490

CZĘSTOCHOWA
Zarządzanie organizacją pozarządową
Inkubator Trzeciego Sektora przy Stowarzyszeniu „Agape” zaprasza na szkolenie
„Zarządzanie organizacją pozarządową”. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli
organizacji pozarządowych. Zgłoszenia przyjmowane są w Inkubatorze Trzeciego Sektora
przy Stowarzyszeniu AGAPE (Al. Wolności 44). Formularz zgłoszeniowy można także wysłać
mailem na adres: marzena.radecka1@wp.pl lub faksem na nr 34/362 78 66. Termin
nadsyłania zgłoszeń mija w dn. 13.05.2013 r.
Termin szkolenia: 16-17 maj 2013 r. | godz.: 9.30-13.30.
miejsce: Inkubator Trzeciego Sektora (Al. Wolności 44, Częstochowa)
„Aleje – tu się dzieje!” – koncerty, spektakle, imprezy kulturalne
Główna arteria miasta Częstochowy stanie się centrum kameralnych i masowych wydarzeń
kulturalno-artystycznych. Ideą miejskiego projektu jest ożywienie Alei Najświętszej Maryi
Panny, które ma zamienić tę część miasta w pole artystycznych prezentacji różnego typu.
Wszystkie imprezy są bezpłatne.
Kalendarz imprez: http://aleje.czestochowa.pl/wydarzenia/
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GLIWICE
Podstawy fundraisingu i sponsoringu
Inkubator Trzeciego Sektora działający przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych
zaprasza osoby związane z organizacjami pozarządowymi z województwa śląskiego do
udziału w bezpłatnym szkoleniu: „Jak zdobyć dodatkowe fundusze dla organizacji?
Podstawy fundraisingu i sponsoringu”. Rekrutacja na szkolenie trwa do 15 maja 2013.
termin: 17-18 maja 2013 r.
miejsce: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Kościuszki 35)
Więcej: http://www.gcop.gliwice.pl/aktualnosc-90-jak_zdobyc_dodatkowe_fundusze_dla.html

RYBNIK
Nowe Działaj Lokalnie
CRIS rozpoczął nabór do kolejnej edycji Programu Działaj Lokalnie. Nabór trwa od 29
kwietnia do 29 maja 2013 roku.
Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Nowe-Dzialaj-Lokalnie

„Ramża” aktywizuje mieszkańców
Fundacja „Ramża” zachęca organizacje z powiatu rybnickiego do aktywizacji mieszkańców
i realizowania inicjatyw społecznych, które mogą być dofinansowane z programu „Działaj
lokalnie”.
Więcej: http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,fundacja-and-8222;ramzaand-8221;-aktywizujemieszkancow,wia5-3282-20017.html

WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl
Kondycja 2012: organizacje na etat raczej nie zatrudniają
Polski trzeci sektor opiera się zdecydowanie na pracy społecznej. Od kilku lat liczba
organizacji korzystających z odpłatnej pracy tylko nieznacznie się zwiększyła – prawie
połowa nie zatrudnia nawet sporadycznie. Jeśli zsumować nakład pracy całego opłacanego,
stałego zespołu w jednej przeciętnej organizacji, da to jeden pełny etat.
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/869812.html
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INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE
Do 15 maja 2012 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od wynagrodzeń
wypłaconych w kwietniu 2013 r. W tym terminie należy zapłacić również należne składki na
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP.
Ważne! Nie zmieniła się wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla płatników,
którzy nie składali IWA za 2012 r wynosi ona dalej 1,93 %. Płatnicy którzy składali IWA za
2012 r. zostali poinformowani o wysokości składki indywidualnie przez ZUS.
Do 20 maja 2013 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób
fizycznych za kwiecień 2013 r. – PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy poniżej 200
zł).
Do 27 maja 2013 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za
kwiecień 2013 r.
Czynny żal – jak uniknąć kary za nieterminowe złożenie rocznego zeznania
Termin na złożenie CIT-8 minął 2 kwietnia 2013 r. Fundacje i stowarzyszenia, których rok
podatkowy jest jednocześnie rokiem kalendarzowym, muszą złożyć CIT-8 do 2 kwietnia
2013 r. Jeśli jednak ten termin już minął, powinny złożyć zeznanie niezwłocznie, zapłacić
należny podatek oraz zawiadomić o organ podatkowy o niedochowaniu ustawowego
terminu. Kary można uniknąć składając czynny żal.
Podatnik, który nie złożył zeznania w terminie powinien niezwłocznie złożyć zeznanie
roczne. Aby zminimalizować ryzyko poniesienia negatywnych konsekwencji karnych
skarbowych związanych ze zbyt późnym złożeniem deklaracji, wraz z deklaracją należy
złożyć tzw. czynny żal, czyli zawiadomić organ podatkowy o popełnieniu czynu
podlegającego karze wraz z ujawnieniem istotnych okoliczności popełnienia tego czynu,
w tym osób współdziałających w jego popełnieniu.
Podstawową zaletą czynnego żalu jest to, że zapewnia on możliwość rezygnacji z ukarania
sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. W sytuacji gdy podatnik stwierdzi,
że w jego działalności doszło do pewnych nieprawidłowości, które można zaklasyfikować
jako czyny zabronione, dokonanie samooskarżenia (czynny żal) pozwoli mu uniknąć
przykrych konsekwencji postępowania karnego skarbowego oraz kary, która byłaby
konsekwencją takiego postępowania.
Informacje zawarte w piśmie
Czynny żal powinien więc zawierać informacje o niezłożeniu przez podatnika deklaracji,
a także wskazać okoliczności i przyczyny opóźnienia. Pismo powinno być podpisane przez
wszystkie osoby, które potencjalnie mogą ponosić odpowiedzialność za zbyt późne złożenie
deklaracji i nieuiszczenie należnego podatku w terminie.
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Czynny żal nie zawsze będzie skuteczny
Ważne jest, aby podatnik jak najszybciej poinformował organ podatkowy o niedochowaniu
terminu. Czynny żal będzie bowiem bezskuteczny, jeżeli zostanie złożony:


w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość
o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;



po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności
przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie
dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Czynny żal pozwoli uniknąć kary
Podatnik, który poinformował urząd skarbowy o niezłożeniu deklaracji w terminie, może
uniknąć przykrych konsekwencji związanych z nieterminowym złożeniem zeznania
podatkowego za 2012 r.
Zmiany w przepisach dotyczących faktur
Fundacje i stowarzyszenia w związku ze swoja działalnością podlegającą opodatkowaniu
wystawiają faktury VAT. W 2013 roku nastąpiło kilka zmian w powyższym zakresie, a do
najważniejszych dla tych organizacji należy zaliczyć wprowadzone w znowelizowanym § 5
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz.U. z 2011 r. nr
68, poz. 360 ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie faktur). Należą do nich:


Brak obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych dotyczących m.in.
nieodpłatnego przekazania towarów. Nadal istnieje możliwość ich wystawiania,
co jest zalecane, ponieważ pozwala w lepszym stopniu kontrolować ewidencje.
Można wystawiać jedną fakturę wewnętrzną obejmująca pewien okres.



Obowiązek umieszczania na dokumencie określenia „Faktura” zamiast „Faktura
VAT”. Dotyczy to tez innych rodzajów faktur (np. korygujących, zaliczkowych itd.).
Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby oznaczenia takie były nadal stosowane.



Faktury uproszczone, które nie muszą zawierać szeregu szczegółowych informacji.
Taka faktura może być wystawiana, jeżeli wartość transakcji nią
udokumentowanej nie przekracza 450 zł lub równowartości 100 euro. Nie musi
ona zawierać m.in. nazwy odbiorcy, jego danych adresowych, miary i ilości
dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, ceny jednostkowej netto,
wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez
kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), stawki podatku, czy sumy wartości
sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami
podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku oraz kwoty podatku od sumy wartości
sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
Warunkiem jest jednak aby faktura zawierała dane pozwalające określić kwotę
podatku dla poszczególnych stawek podatku.



Możliwość dokumentowania kilku odrębnych dostaw towarów lub usług
dokonanych w trakcie miesiąca, pod warunkiem że faktura zostanie wystawiona
nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano
usługę.
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W rozporządzeniu w sprawie faktur znalazł się przepis, zgodnie z którym to podatnik musi
określić sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności i czytelności tych
dokumentów. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury
można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną
ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Przez
autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego
dostawy towarów lub świadczącego usługi albo jej wystawcy, natomiast integralność
oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać. Przepisy nie
zawierają regulacji, w jaki sposób podatnik musi zrealizować ten obowiązek.
Nadal konieczne jest umieszczanie na fakturze podstawy zastosowania przez podatnika
zwolnienia przy dostawie towarów czy wykonania usług. W tym przypadku podatnik – co
jest istotne dla fundacji i stowarzyszeń korzystających ze zwolnień przedmiotowych
– dodatkowo na fakturze musi wskazać:


przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego
stosuje zwolnienie od podatku;



przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku tę dostawę lub świadczenie usług lub
inną podstawę prawną wskazującą, że dostawa towarów lub świadczenie usług
korzysta ze zwolnienia.

Jeżeli kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania zostaną określone
w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty
obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający
dzień powstania obowiązku podatkowego. Od 1 stycznia 2013 r. – zamiast zastosowania
tego kursu – podatnik może wybrać sposób przeliczania kwot na złote według ostatniego
kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień
poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (w takim przypadku waluty inne
niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro).
Od 2014 r. zlikwidowany zostanie obowiązek wystawiania faktur, które dokumentują
sprzedaż produktów (usług) zwolnionych z VAT – podatnik będzie musiał wystawić taką
fakturę jedynie na żądanie nabywcy. Faktury będą mogli wystawić także podatnicy VAT
zarejestrowani, jako korzystający ze zwolnienia ze względu na obroty.
Numer rejestracyjny pojazdu na fakturze
Na fakturach dokumentujących sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych nie musi być
zamieszczany numer rejestracyjny. Jednak w celu bezsprzecznego udokumentowania
związku nabycia z działalnością warto nadal go umieszczać.
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