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WIADOMOŚCI  

 

Mamy nową ustawę o zbiórkach publicznych 
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zbiórkach publicznych. Do organizacji 
zbiórki nie będzie już potrzebne pozwolenie, wystarczy zgłoszenie w Internecie. Ustawa 
wprowadza jednoznaczną definicję zbiórki, obejmującą tylko datki i dary zbierane  
w miejscach publicznych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia. 

Więcej: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2853,prezydent-nowe-prawo-na-miare-aktywnych-
obywateli.html  

 

Przeciwko przemocy domowej 
Fundacja Pozytywnych Zmian z Bielska-Białej prowadzi monitoring 167 gmin województwa 
śląskiego pod kątem praktyk instytucji publicznych w zakresie pomocy kobietom-ofiarom 
przemocy oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie. Sprawdź mapę województwa śląskiego z danym kontaktowymi podmiotów, 
które udzielają wsparcia. 

Więcej: http://pozytywnezmiany.org/reagujemy/  

 

Lato dla Liderek i Liderów 
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Chcesz je rozpocząć aktywnie i rozwojowo? Zgłoś się 
do udziału w Letnim Laboratorium Liderówka - tygodniowym warsztacie liderskim, 
odbywającym się w malowniczej miejscowości Zwierzyniec na Roztoczu w terminie 7-14 
lipca 2014 r. Projekt skierowany do samorządów uczniowskich a realizowany przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Poza tym strona internetowa CEO to bogata baza 
programów  
i materiałów edukacyjnych. Polecamy! 

Więcej: http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad/news/lato-dla-liderow-i-liderek  

 

Wolontariat w MSW 
Czy można być wolontariuszem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Tak! Oferta 
wolontariatu skierowana jest do wszystkich studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć 
doświadczenie w MSW. Warunkiem jest ukończenie 18. roku życia oraz wykształcenie min. 
średnie. 

Więcej: http://praktyki.msw.gov.pl/?page_id=18  
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NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY GRANTOWE  

 

Konkurs na promocję sportu 
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań  
z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu, realizowanych w okresie od 24 
marca do 31 grudnia 2014 r. Oferty konkursowe należy składać do dnia 11 kwietnia 2014 r. 

Więcej: www.msport.gov.pl  

CZĘSTOCHOWA  

 

Bezpłatny kurs j. włoskiego dla wolontariuszy 
Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape zaprasza 
wolontariuszy na bezpłatny kurs j. włoskiego. Kurs rozpocznie się 1 kwietnia i będzie trwał 
do 31 lipca br. Zainteresowanych wolontariuszy prosimy o kontakt tel. 34/362 78 66 lub  
e-mailowy: swpagape@go2.pl. 

Więcej: www.agape-czestochowa.org  

 

Konkurs literacki  
Rzecznik Praw Osób Starszych ogłasza Konkurs literacki dla częstochowskich seniorów i ich 
wnuków oraz młodych ludzi z sąsiedztwa „Ziemia Częstochowska: moje życie, moja 
tożsamość, moja historia”. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Ziemi 
Częstochowskiej, którzy ukończyli 60 rok życia. W konkursie mogą uczestniczyć także 
uczniowie szkół podstawowych (V i VI klasa), którzy wysłuchają wspomnień osoby starszej. 
Zgłoszenia można przysyłać do 30 kwietnia 2014 r. 

Więcej: http://www.rpos.pl/news/79/konkurs-literacki  

 

Wielkanocna Zbiórka Żywności 
Bank Żywności w Częstochowie w dniach 4 – 6 kwietnia 2014 r. przeprowadzi kolejną 
Świąteczną Zbiórkę Żywności w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Federację 
Polskich Banków Żywności. Zbiórka zostanie zorganizowana w placówkach handlowych na 
terenie Częstochowy i regionu. Przez cały weekend wolontariusze będą zbierać produkty  
w placówkach handlowych z przeznaczeniem dla osób najbardziej potrzebujących.  

Więcej: http://www.bankizywnosci.pl/3-n-968/strona-glowna/wielkanocna-zbiorka-zywnosci-coraz-blizej.html  

KATOWICE  

 

Szkolenie z przygotowania wniosku Erasmus+ 
Firma ATR zaprasza na szkolenie „Przygotowanie międzynarodowego projektu i wniosku  
w edukacji szkolnej i wymianie młodzieży - Erasmus+”. Szkolenie odbędzie się 4 kwietnia 
2014 r. w Katowicach. Udział w nim jest płatny. Szkolenie adresowane jest do osób 
zainteresowanych dotacjami ze środków programu Erasmus Plus na projekty 
międzynarodowe, związane z edukacją szkolną i młodzieżą w Państwa jednostce w latach 
2014-2020. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/969311.html  
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Kurs wychowawców i kierowników wypoczynku 
Komenda Hufca ZHP Katowice zaprasza do udziału w kursach: wychowawców kolonijnych  
i kierowników wypoczynku. Termin kursu wychowawców: 5-6 kwietnia 2014 oraz 12 
kwietnia 2014 r. Termin kursu kierowników: 12 kwietnia 2014. Miejsce: siedziba Hufca ZHP 
(ul. Barbary 25a, Katowice). Udział w zajęciach jest płatny. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/969411.html    

 

Aktywne Firmy 
MOST Katowice zaprasza na bezpłatne seminarium, którego celem jest promocja modelu 
Aktywnej Firmy, która ma być samoutrzymującym się podmiotem umożliwiającym 
aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Seminarium 
odbędzie się 3 kwietnia 2014 r. w Katowicach. 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/969171.html  

 

Seminarium „Drogowskaz dla NGO” 
Przyjmowane są zgłoszenia na seminarium upowszechniające zasady zarządzania finansami 
w NGO wypracowane w ramach projektu „Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja trzeciego 
sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego”. 
Seminarium odbędzie się 6 maja 2014 r. w godz. 9:00-16:00. Udział w seminarium jest 
bezpłatny.  

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/969067.html  

 

Szkolenie „Rewitalizacja społeczna” 
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie, 
które odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2014 r. w Katowicach. Szkolenie jest 
skierowane do pracowników i wolontariuszy niepublicznych instytucji pomocy i integracji 
społecznej (organizacje, fundacje, stowarzyszenia). 

Więcej: http://slaskie.ngo.pl/wiadomosc/967778.html  

RYBNIK  

 

Rybnik. Szkolenie dla organizatorów imprez masowych 
Organizujesz koncert lub mecz? Naucz się to robić zgodnie z prawem! 25 kwietnia 2014 r. 
odbędzie się szkolenie z zagadnień związanych z organizacją imprez masowych. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Rybnik--Szkolenie-dla-organizatorow-imprez-
masowych  

 

Gorzyce. Spotkanie na temat działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego 
Chcesz wiedzieć więcej o prowadzeniu działalności odpłatnej i nieodpłatnej w organizacjach 
pozarządowych? Weź udział w dwugodzinnym spotkaniu doradczym, które 10 kwietnia 
odbędzie się w Gorzycach. Początek o godzinie 16:00. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Spotkanie-na-temat-dzialalnosci-nieodplatnej-i-
odplatnej-pozytku-publicznego  
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Weź pożyczkę z ES Funduszu 
Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty ekonomii społecznej 
mogą korzystać z preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności gospodarczej. O tym jak 
to zrobić można dowiedzieć się biurze CRIS. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Wez-pozyczke-z-ES-Funduszu  

 

Dodatkowa rekrutacja do spółdzielni socjalnej 
Już wkrótce rozpocznie się dodatkowa rekrutacja osób i uprawnionych podmiotów 
zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej, przystąpieniem do spółdzielni socjalnej 
lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Dodatkowa-rekrutacja-do-spoldzielni-socjalnej  

 

Sieć Enable nagradza za korzystanie z ICT 
Enable Network of ICT nagrodzi trzy osoby, które w edukacji osób niepełnosprawnych, 
wykorzystują nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Uwaga - termin 
aplikowania o nagrodę Enable został przedłużony do 15 kwietnia. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Siec-Enable-nagradza-za-korzystanie-z-ICT-x  

WODZISŁAW ŚL.  

 

Rusza filia Fundacji Mam Marzenie 
12 kwietnia w Sali Klubowej Wodzisławskiego Centrum Kultury o godz. 17:30 odbędzie 
oficjalne rozpoczęcie działalności filii oddziału katowickiego Fundacji Mam Marzenie. 

Więcej: http://www.cris.org.pl/notes-ngo/zobacz/Wodzislaw-Sl--Rusza-filia-Fundacji-Mam-Marzenie  

WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl  

 

Co skłania do przekazywania „1%”? 
Z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, że w 2013 roku 40% osób skorzystało  
z możliwości odpisu 1% podatku. Najczęściej motywowała do tego chęć udzielenia pomocy 
konkretnej osobie. Natomiast ci, którzy nie zdecydowali się na przekazanie setnej części 
podatku, na ogół tłumaczyli się zewnętrznymi okolicznościami. 

Więcej: http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/967155.html 

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE  

 

ZUS 
Do 15 kwietnia 2014 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od 
wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2014 r. W tym terminie należy zapłacić również 
należne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP. 

 
 

Podatki 
Do 22 kwietnia 2014 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych za marzec 2014 r.  – PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy poniżej 200 
zł). Do 25 kwietnia 2014 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT 
za marzec 2014 r. – w tej deklaracji wykonujemy rozliczenie roczne VAT. 
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Darowizny i reklama w organizacjach sportowych a działalność gospodarcza 
Źródłami przychodów stowarzyszeń – zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy Prawo  
o stowarzyszeniach – mogą być: składki członkowskie, darowizny, spadki i zapisy, dochody  
z majątku stowarzyszenia, ofiarność publiczna, przychody z działalności gospodarczej. 

Stowarzyszenie, także sportowe, może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych 
zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 
stowarzyszenia, jak przewiduje to art. 34 Prawa o stowarzyszeniach, służy realizacji celów 
statutowych i nie może zostać przeznaczony do podziału między członków. 

Pieniądze oraz produkty otrzymywane przez stowarzyszenie sportowe (niezależnie od tego 
gdzie jest zarejestrowane – w ewidencji starosty czy w KRS) czy uczniowski klub sportowy  
w zamian za reklamowanie sponsora stanowią przychód z działalności gospodarczej. 

Przychodów tych nie można uznać za darowiznę. W myśl art. 888 par. 1 ustawy Kodeks 
cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na 
rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Natomiast w przypadku reklamy sponsor  
w zamian za przekazanie uzgodnionej kwoty lub produktów otrzymuje jakąś usługę: 
promocję swojej marki, prawo do wykorzystania znaku stowarzyszenia itp. Zanim więc klub 
zacznie prowadzić aktywność na polu reklamy, powinien zarejestrować działalność 
gospodarczą. 

Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, fundacji, uczniowskiego klubu 
sportowego może otrzymywać darowizny na cele statutowe. Zachętą dla darczyńcy jest 
możliwość odliczenia darowizny od dochodu. Firma będąca darczyńcą (osoba prawna  
z tytułu darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego (zatem także związane z 
kulturą fizyczną) może odliczyć do 10% dochodu podlegającego opodatkowaniu. Osoby 
fizyczne mogą odliczyć do 6% dochodu.  

Źródło: http://poradnik.ngo.pl/x/836123%3Bjsessionid=327458ACAFC0950A2D469194F749AD19  
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