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WIADOMOŚCI  

 

Śląski Kongres Obywatelski  
Jakie wartości u podstaw rozwoju regionu? Na to pytanie odpowiedzą uczestnicy kongresu, 
który 16 listopada 2013 r. odbędzie się w Kompleksie Zamkowym Tarnowice Stare  
w Tarnowskich Górach.  

Więcej: www.facebook.com/SlaskiKongresObywatelski   

 

CSR – dobry biznes 
19 listopada o godz. 11.00 rozpocznie się forum współpracy biznesu i podmiotów ekonomii 
społecznej CSR – dobry biznes. Zainteresowanych zapraszamy do sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Białej (ul. Piastowska 40). 

Więcej: www.owes.bcp.org.pl/forum-csr-dobry-biznes  

 

Gmina przyjazna ekonomii społecznej 
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”. 
Konkurs promuje ideę przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji 
publicznej i mieszkańców regionu. Termin składania wniosków mija 15 listopada. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/920341.html  

 

Budzimy, nie śpimy 
Rusza akcja, której celem jest uzyskanie uśmiechu dzieciaków i troska o to, by kolejny dzień 
ciężkiej pracy, jakim jest powrót do zdrowia, nabrał radosnych barw. Akcję prowadzi  
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”. 

Więcej: www.facebook.com/pages/Budzimy-nie-%C5%9Bpimy/310142532458759  

 

Wigilia w Parku Śląskim 
Fundacja Park Śląski zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcą się włączyć  
w organizację wigilii dla osób samotnych i ubogich. Poszukujemy wolontariuszy, 
sponsorów, darczyńców. 24 grudnia 2013 roku Park Śląski kolejny raz gościć będzie ponad 
1000 samotnych i ubogich osób na wigilijnej kolacji. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/920652.html  
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Szukają dawców szpiku 
Rusza akcja „Dla Ciebie to 5 minut, dla Kogoś to całe życie”. W Polsce studiuje około  
2 miliony młodych ludzi i to zainspirowało organizatorów akcji do stworzenia projektu 
rejestracji potencjalnych dawców wśród społeczności akademickich. Celem przedsięwzięcia 
jest zjednoczenie wszystkich studentów na rzecz ratowania życia ludzkiego.  

Więcej: www.dkms.pl/index.php?id=1922 

 

Listy dla Ziemi 
Rusza nowa edycja akcji „Listy dla Ziemi”, czyli edukacyjnej kampanii proekologicznej 
zainicjowanej przez Fundację ARKA.  

Więcej: http://listydlaziemi.pl/ 

NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE  

 

Dwa miliony na zadania z zakresu turystyki w 2014 r. 
Organizacje pozarządowe, których jednym z celów statutowych jest działalność w sferze 
turystyki, mogą wystartować w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2014 roku, 
przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Całkowita kwota środków 
przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki wynosi dwa miliony złotych. 
Wnioski należy składać do 20 listopada. 

Więcej: www.msport.gov.pl/turystyka 

 

Konkurs na innowacje w pomocy żywnościowej 
Ruszył Fundusz Innowacji Partnerów Współpracujących, który ma promować kooperację  
z NGO w projektowaniu i rozwoju nowych instrumentów w zakresie pomocy żywnościowej. 
Nabór trwa do 15 listopada 2013 r. 

Więcej: www.facebook.com/konkursyNGO  

 

Razem Możemy Więcej 
Do 18 listopada wiejskie organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne mogą ubiegać się 
o dotacje na realizację projektów w ramach VIII edycji programu „Razem Możemy Więcej”. 

Więcej: www.efrwp.pl  

KURSY, SZKOLENIA  

 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych 
Stowarzyszenie MOST zaprasza wszystkich zainteresowanych związaniem swojej przyszłości 
zawodowej z pracą z osobami niepełnosprawnymi do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych 
szkoleń organizowanych w ramach projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”. 
Zajęcia odbędą się w okresie październik-grudzień 2013 w Lalikach i Katowicach. 

Więcej: http://www.mostkatowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=466:aktywizacja-
spoeczno-zawodowa-osob-niepenosprawnych-cykl-szkoleniowy-rekrutacja&catid=42:aktualnosci 
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Wsparcie dla PES 
Rusza bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla Podmiotów Ekonomii Społecznej  
z subregionu centralnego woj. śląskiego, a w szczególności z m. Dąbrowa Górnicza, m. 
Sosnowiec, powiatu zawierciańskiego. Najbliższe szkolenia: Co wiedzieć powinien członek 
zarządu oraz organu nadzorczego organizacji pozarządowej (7 listopada 2013 w godz. 9.00 
– 15.30), Źródła finansowania PES (14 listopada 2013 w godz. 9.00 – 15.30). 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/924413.html  
 

BIELSKO-BIAŁA  

 

Zbiórka żywności w Bielsku-Białej 
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” i Rada Osiedla Grunwaldzkiego 
zaprasza wszystkich zainteresowanych do zakupów w dniach 15-17 listopada oraz 22-24 
listopada w sklepach PSS Społem przy ul. Cyniarskiej 11 i ul. Broniewskiego w Bielsku Białej. 
W tych dniach odbędzie się zbiórka żywności dla osób potrzebujących z Osiedla 
Grunwaldzkiego. 

Więcej: www.teatrgrodzki.pl   

 

Na potrzebujących czekają profesjonaliści 
Krzewienie abstynencji, rozwiązywanie problemów związanych z piciem alkoholu  
i używaniem innych środków zmieniających nastrój, łagodzenie społecznych skutków ich 
nadużywania to podstawowe zadania Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości. 

Więcej: http://bttbielsko.webnode.com/o-nas/  
 

CZĘSTOCHOWA  

 

Barwy Wolontariatu 
Tylko do 14 listopada można zgłaszać wolontariuszy i koordynatorów szkolnych kół 
wolontariatu do konkursu „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu 2013”. Zgłoszenia mogą 
nadsyłać organizacje pozarządowe, parafie, instytucje publiczne oraz osoby prywatne. 

Więcej: www.agape-czestochowa.org  

 

Gala Częstochowskiego Wolontariatu 
22 listopada 2013 roku, o godzinie 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie, 
odbędzie się Gala Częstochowskiego Wolontariatu, połączona z obchodami 20-lecia 
działalności Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie. 

Więcej: www.agape-czestochowa.org  

 

Wolontariusze poszukiwani 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie 
zaprasza młodzież do włączenia się w wolontariacką pomoc w organizowaniu imprez, 
warsztatów, wycieczek, zbiórek publicznych. 

Więcej: http://konsultacje.czestochowa.pl/ngo/aktualnosc/szukamy-wolontariuszy  
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JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  

 

Szkolenia dla samotnych rodziców 
Mieszkasz w Jastrzębiu-Zdroju? Samotnie wychowujesz dziecko lub dzieci? Chcesz się 
rozwijać i poszerzać swoje umiejętności? Weź udział w cyklu szkoleń. Rekrutacja trwa! 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Jak-stworzyc-efektywna-oferte-sponsorska  
 

RYBNIK  

 

PromujeMy i uczyMy, jak się promować 
Dowiedz się, jak skutecznie promować swoją organizację! Odwiedź blog powstały w ramach 
projektu rybnickiego CRIS, gdzie specjaliści w zakresie promocji dzielą się swoim 
doświadczeniem. 

Więcej: http://propaganda.org.pl/  

 

Współpraca z mediami 
Formy współpracy NGO z mediami, specyfika funkcjonowania mediów, patronaty medialne, 
przygotowywanie informacji prasowych oraz elementy prawa prasowego będą 
przedmiotem szkolenia, które w siedzibie CRIS odbędzie się 22 listopada. 

Więcej: http://projekt-kickoff.blogspot.com/2013/10/szkolenie_6993.html  

 

Szkolenie: Podstawy kadr w organizacjach pozarządowych 
Już 15 listopada 2013 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, którego celem jest 
przedstawienie i omówienie podstawowych kwestii związanych z prowadzeniem kadr  
w organizacjach pozarządowych. 

Więcej: www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Szkolenie-Podstawy-kadr-w-organizacjach-pozarzadowych  

 

CRIS dla studenta 
Od wielu lat w naszą działalność angażują się młodzi ludzie, uczniowie szkół średnich  
i studenci. W CRIS-ie odbywają praktyki, staże, działają jako wolontariusze. Jak można się 
włączyć w działalność CRIS-u i jak pomagamy młodym ludziom się rozwijać i zdobywać 
nowe doświadczenia, opowiada Anna Pytlik, która zajmuje się koordynacją Centrum 
Wolontariatu CRIS.  

Więcej: http://www.cris.org.pl/kalejdoskop/zobacz/CRIS-dla-studenta  
 

WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl  

 

Kto i dlaczego konsultuje programy współpracy?  
Za miesiąc upływa termin uchwalania programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Uchwala je prawie 90% samorządów, ale tylko połowa organizacji wie  
o istnieniu tych dokumentów. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/926486.html  
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Mów do rzeczy 
W jaki sposób wykorzystywać dane w działaniach rzeczniczych organizacji pozarządowych? 
Jak w oparciu o nie budować argumentację? Skąd pozyskiwać i analizować dane, jak je 
pokazywać? Na te pytania próbuje odpowiedzieć publikacja „Mów do rzeczy. Jak korzystać 
z danych w działaniach rzeczniczych?” 

Więcej: http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/923601.html  

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE  

 

Do 15 listopada 2013 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od 
wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu październiku 2013 r. W tym terminie należy zapłacić 
również należne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP. 

 

 

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

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

 

Szykują się zmiany w księgowości 

Nowelizacja ustawy o rachunkowości przewiduje uproszczenia w sporządzaniu 

sprawozdania finansowego. Planuje się, że będzie ono zawierało jedynie podstawowe 

informacje w bilansie oraz rachunku wyników. Jednakże zmiany dotyczyć będą organizacji, 

które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Planowana nowelizacja ustawy o rachunkowości w tym zakresie dotyczy mikropodmiotów, 

tj. m.in.: stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb 

gospodarczych, fundacji, organizacji dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstw 

przedsiębiorców zagranicznych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, które na 

dzień bilansowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech następujących kryteriów: 

1.suma bilansowa: 350.000 euro (1.486.380 zł); 

2.przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 700.000 euro (2.972.760 zł); 

3.przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 10. 

Proponowane uproszczenia obejmują możliwość sporządzania skróconego sprawozdania 

finansowego, czyli takiego, które zawiera jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz 

rachunku wyników, a nawet zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz 

sprawozdania z działalności.  

Sporządzając sprawozdania roczne, jednostka mikro, a więc i organizacja pozarządowa, 

może: 

•zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie składników aktywów  

i pasywów; 

•zrezygnować z zasad wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej  

i skorygowanej ceny nabycia; 
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•stosować inne zasady sporządzania bilansu i rachunku wyników polegające na 

zmniejszeniu ich szczegółowości (proponowany wzór zawarty jest w nowym załączniku nr 4 

do ustawy o rachunkowości); 

•zrezygnować ze sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania, pod warunkiem że 

przedstawi informacje uzupełniające do bilansu, zgodnie ze wzorem wskazanym w ustawie 

o rachunkowości. 

Pomimo propozycji uproszczeń nadal sporządzając sprawozdanie z działalności, należy 

kierować się zasadą proporcjonalności i dostosować je do specyfiki jednostki. W tym w 

szczególności jej wielkości, formy prawnej oraz rodzaju prowadzonej przez nią działalności, 

a przede wszystkim do oczekiwań osób czytających te sprawozdania. 

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, przyczyni się to do obniżenia kosztów przygotowania 

sprawozdania i prowadzenia rachunkowości. 

W projekcie dodano w treści art. 80 ust. 3 mówiący o tym, że przepisów rozdziałów 5, 6 i 7 

ustawy nie stosuje się do fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji, jeżeli nie prowadzą 

działalności gospodarczej. 

Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a nowe 

regulacje będą mieć zastosowanie, począwszy od sprawozdań finansowych sporządzonych 

za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.  

 


