
Newsletter, 28-02-2013 r.   1 

 

 
 

 

 

 
 
Newsletter, 28 Lutego 2013 r. |Spis treści: Wiadomości - 1 | Nabory wniosków, konkursy – 1 | Inkubator 
w Kielcach  – 3 | Inkubator w Łagowie – 4 |Wiadomości NGO.pl – 5 | Informacje finansowo-księgowe - 5. 
 

WIADOMOŚCI  

 

 

Kondycja trzeciego sektora w Polsce 2012 
Dużo danych przedstawionych w nietypowy dla trzeciego sektora sposób, czyli “Kondycja 
sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2012″. Na pewno zainteresuje wszystkich tych, 
którzy nie czytali jeszcze pełnej wersji raportu lub chcą go sobie zilustrować przy pomocy 
infografik. 

Więcej: http://www.ngo.pl/FaktyNGO2012/  

 

 

Przygotują lokalnych liderów 
Rozpoczęła się rekrutacja do IX edycji Programu Liderzy PAFW. Nabór prowadzony będzie 
do 13 marca 2013 r. 

Więcej: www.liderzy.pl/jak_sie_zglosic.php  

 

 

Zostań lokalnym liderem 
Zgłoś się do konkursu „Działaj Lokalnie VIII” - Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Poszukiwani 
są nowi kandydaci na Ośrodki Działaj Lokalnie. 

Więcej: www.dzialajlokalnie.pl/news/szczegoly117.html  

NABORY WNIOSKÓW, KONKURSY  

 

 

Staszów. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  
Zarząd Powiatu w Staszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie promocji walorów turystycznych, kulturowych i zabytkowych, a także wartości 
patriotycznych i działalności młodzieży oraz w zakresie kultury, sportu i kultury fizycznej  
w Powiecie Staszowskim w 2013 roku. 

Więcej: http://staszowski.eu/v3/  

 

 

Pacanów. „Z Życia Gminy” w 2013 roku” 

Wójt Gminy Pacanów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
„Prowadzenie, redagowanie oraz wydawanie gazety gminnej „Z Życia Gminy” w 2013 
roku”. Termin składania ofert upływa 15 marca 2013 r. 
 
Więcej: http://pacanow.pl/wiadomosci/news.php?id=12262  
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Stopnica. Otwarty konkurs na realizację  zadania publicznego 
Wójt Gminy Stopnica ogłosił konkurs na realizację zadnia publicznego w zakresie kultury 
fizycznej i sportu w 2013 roku. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić m.in. 
organizacje pozarządowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 
zadania wynosi 90 000 zł. na popularyzowanie gry w piłkę nożną i 20 000 zł. na 
popularyzowanie gry w piłkę siatkową. Termin składania ofert upływa 11 marca 2013 r.  
o godz. 13:00. 

Więcej: http://ug.stopnica.pl/wiadomosci/news.php?id=12246 

 

 

Seniorzy znowu w akcji!  
To już szósta edycja konkursu. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”  i Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Jesteś 
osobą 60+? Masz pomysł na projekt społeczny i chęć do działania? Masz pasję  
i doświadczenie, którymi chcesz się  podzielić? A może masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ 
chcesz rozkręcić  międzypokoleniową akcję? 

Więcej: www.seniorzywakcji.pl/?a=446     

 

 

Pracownia Talentów 
Fundacji Tesco Dzieciom ogłosiła konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych  
i instytucji państwowych. Pula nagród wynosi 250 tys. złotych i w całości zostanie 
przeznaczona na dofinansowanie edukacji pozaszkolnej i wspieranie pasji dzieci  
i młodzieży. Aplikacje można przesyłać do 7 marca 2013 r. 

Więcej: www.fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/konkurs-grantowy-pracownia-talentow.php  

 

 

Równać Szanse 2013 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła ogólnopolski konkurs grantowy w ramach 
Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wyrównywanie 
szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 
000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności 
społecznych. 

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

 

 

Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych 
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie aktywizacji 
zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, 
wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi. 

Więcej: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/organizacje-pozarzadowe/ogloszenie-o-otwartym-
konkursie-ofert--konkurs-inicjatyw-organizacji-pozarzadowych/#akapit1  

 

 

Wiosenna RITA 
Trwa nabór wniosków oraz spotkania informacyjne wiosennej edycji konkursu grantowego 
Programu „Przemiany w Regionie” - RITA. Celem Programu jest wsparcie demokratycznych 
i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez 
dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie oraz udział w kształtowaniu nowych 
liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Więcej: http://rita.edudemo.org.pl/pl/granty/konkurs-grantowy.html  
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WBK wspiera inicjatywy młodzieżowe 
Fundacji Banku Zachodniego wspiera przedsięwzięcia angażujące młodzież. 
Dofinansowanie można uzyskać na ogólnopolskie i międzynarodowe olimpiady 
przedmiotowe, organizację warsztatów tematycznych oraz organizację imprez 
edukacyjnych, szkoleń, konkursów. 

Więcej: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/przedmioty-dofinansowania/  

 

 

MALUCH 2013 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „MALUCH 2013 – edycja 1”.  
W ramach konkursu będą dofinansowane działania na rzecz rozwoju i utrzymania 
infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 – żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie. 
Termin składania ofert mija 18 marca 2013 r. 

Więcej: www.mpips.gov.pl  

 

 

Świetlica – Dzieci – Praca 
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań przyjętych  
w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca”. Termin składania ofert mija 29 marca 2013 r.  

Więcej: www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2013/ogloszenie-o--konkursie-ofert-podmiotow-
uprawnionych-na-dofinansowanie-zadan-w-programie--swietlica--dzieci--praca-na-rzecz-wsparcia-dziecka-i-
rodziny-w-gminie--w-latach-2011--2015 

 

 

Przeciwko wykluczeniu społecznemu 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło trzy konkursy dotacji w ramach programu 
„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Do podziału jest 3,5 mln zł. 
Dofinansowane zostaną projekty z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. 

Więcej: www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2013/ogloszenia-o-otwartych-konkursach-ofert-w-
ramach-programu-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu  

INKUBATOR TRZECIEGO SEKTORA W KIELCACH  

 

 

Kielce. Powstała Biblioteczka Trzeciego Sektora  
Centrum Wolontariatu w Kielcach uruchomiło Biblioteczkę Trzeciego Sektora, czyli zbiór 
publikacji dotyczących działalności organizacji pozarządowych. Są tam także dostępne 
książki dotyczące rozwoju osobistego czy kierowania swoją karierą oraz kwartalnik „Trzeci 
Sektor” poświęcony tematyce wolontariatu.  
 
Więcej: www.radio.kielce.pl/page,,Centrum-Wolontariatu-uruchamia-
biblioteczke,4c71ea7b094bf8551d74f5d4e6f2b574.html   

 

 

Kielce. Rusza „Młodzieżowa Strefa Sztuki” 
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach szuka utalentowanych ludzi do najnowszego projektu 
pn. „Młodzieżowa Strefa Sztuki". Do udziału w przedsięwzięciu zgłosili się już tancerze, 
gitarzyści, skrzypek, a nawet wokalistka operowa. Wspólna praca ma zaowocować 
widowiskiem scenicznym w całości stworzonym przez uczestników.  

Więcej: http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/pio/zawartosc/-/asset_publisher/6cAE/content/mlodziezowa-strefa-
sztuki-w-wdk?redirect=http%3A%2F%2Fwww.wrota-
swietokrzyskie.pl%2Fpio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_F9Uh%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%2
6p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3  
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Powiat buski, jędrzejowski, staszowski. Rusza projekt „Czas na zmiany” 
Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza osoby bezrobotne z powiatu buskiego, jędrzejowskiego  
i staszowskiego do udziału w projekcie  „CZAS NA ZMIANY” - reintegracja społeczna  
i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubach Integracji Społecznej 
Caritas Kielce.  

Każdy uczestnik projektu skorzysta z indywidualnie dobranego szkolenia zawodowego,  
3-miesiecznego stażu zawodowego, wizyt studyjnych (wizyty w spółdzielniach 
socjalnych/firmach) oraz weźmie udział w innych formach wsparcia, takich jak: szkolenie z 
obsługi komputera i Internetu oraz podstaw prawno-biznesowych.  

Więcej: http://kielce.caritas.pl/index.php?mid=1&id=0&eid=47  

 

 

Skarżysko Kamienna. Powstała Spółdzielnia Socjalna „Parasol” 
Spółdzielnię założyło sześciu bezrobotnych z powiatu skarżyskiego, którzy skorzystali  
z finansowego wsparcia udzielonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - 
Kamiennej. Spółdzielnia oficjalnie rozpocznie działalność w marcu.  

Więcej: http://www.skarzysko.powiat.pl/powiat/aktualnosci/999-powstala-spoldzielnia-socjalne-dzieki-wsparciu-
powiatowego-urzedu-pracy-w-skarzysku   

 

 

Świętokrzyskie Victorie 
W kategoriach samorządność, osobowość oraz przedsiębiorczość wręczono „Świętokrzyskie 
Victorie”. Nagrody otrzymali: Irena Szczepańska, prezes koła Światowego Związku 
Batalionów Chłopskich w Opatowie (osobowość), firma DORBUD S.A. (przedsiębiorczość) 
oraz Miasto i Gmina Połaniec (samorządność). 

Więcej: http://www.sejmik.kielce.pl/po-raz-piaty-wreczono-swietokrzyskie-victorie-,35533.html  

INKUBATOR TRZECIEGO SEKTORA W ŁAGOWIE  

 

 

Busko-Zdrój. Będziemy artystami bez granic, ponad granicami 
Ruszyły przygotowania do dziesiątej edycji wymiany polsko-ukraińskiej pomiędzy Gminą 
Busko-Zdrój a Miastem partnerskim Chmielnik. W tegorocznych koloniach weźmie udział 
młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z Buska-Zdroju, a także Zbludowic, 
Kołaczkowic i Siesławic. Wymiana będzie bardzo rozśpiewana, dlatego podstawowym 
kryterium kwalifikowania młodzieży są zainteresowania, umiejętności i predyspozycje 
artystyczne: wokalne, instrumentalne i taneczne. Wymiana planowana jest w terminie 29 
lipca - 16 sierpnia 2013r. 

Więcej: http://www.busko.pl/pl/aktualnosci-pl/4342-bedziemy-artystami-bez-granic-ponad-granicami.html  

 

 

Sandomierz. Stypendia sportowe 
4 marca upłynie termin składania aplikacji o przyznanie całorocznych stypendiów 
sportowych. Wnioski należy składać w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego  
w Sandomierzu. Niezbędny do złożenia wniosku druk można pobrać z oficjalnej strony 
Internetowej Miasta Sandomierza: www.sandomierz.pl  

Więcej: http://www.sandomierz.pl/aktualnosci/komunikat-o-wyznaczeniu-terminu-skladania-wnioskow-o-
stypendia-sportowe-caloroczne-na-2013-r-,1671.html  

 

http://kielce.caritas.pl/index.php?mid=1&id=0&eid=47
http://www.skarzysko.powiat.pl/powiat/aktualnosci/999-powstala-spoldzielnia-socjalne-dzieki-wsparciu-powiatowego-urzedu-pracy-w-skarzysku
http://www.skarzysko.powiat.pl/powiat/aktualnosci/999-powstala-spoldzielnia-socjalne-dzieki-wsparciu-powiatowego-urzedu-pracy-w-skarzysku
http://www.sejmik.kielce.pl/po-raz-piaty-wreczono-swietokrzyskie-victorie-,35533.html
http://www.busko.pl/pl/aktualnosci-pl/4342-bedziemy-artystami-bez-granic-ponad-granicami.html
http://www.sandomierz.pl/aktualnosci/komunikat-o-wyznaczeniu-terminu-skladania-wnioskow-o-stypendia-sportowe-caloroczne-na-2013-r-,1671.html
http://www.sandomierz.pl/aktualnosci/komunikat-o-wyznaczeniu-terminu-skladania-wnioskow-o-stypendia-sportowe-caloroczne-na-2013-r-,1671.html


Newsletter, 28-02-2013 r.   5 

 

WIADOMOŚCI PORTALU NGO.pl  

 

 

Polacy o NGO: skuteczniejsze niż państwo 
Skandal w fundacji Kidprotect ożywił dyskusję wokół zaufania do organizacji i społecznego 
odbioru ich działań. Warto więc przywołać fakty: większość Polaków uważa organizacje  
za skuteczniejsze od instytucji państwowych, ale jednocześnie prawie połowa ma obawy  
co do ich uczciwości. Portal ngo.pl prezentuje wyniki najnowszych badań sondażowych. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/847455.html  

 

 

Wyjście z okopu NGO 
Im dłużej siedzisz w okopach, tym łatwiej pomylić krawędź twojego wykopu z horyzontem. 
Takie zdanie usłyszałem, oglądając parę lat temu prelekcję, którą wygłosił Gary Hamel.  
Od tamtego czasu metafora ta towarzyszy mi w działalności w trzecim sektorze, i co jakiś 
czas działa na mnie otrzeźwiająco jak prysznic lodowatej wody. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/846972.html  

 

INFORMACJE FINANSOWO-KSIĘGOWE  

 

Do 15.03.2012 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od wynagrodzeń 

wypłaconych w m-cu lutym 2013 r. W tym terminie należy zapłacić również należne składki 

na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP.  

WAŻNE  

Zbliża się termin ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Kolejny 

rok składkowy rozpocznie się 1 kwietnia 2013 r. i będzie trwał do 31 marca 2014 r. 

Organizacje, które złożyły do 31 stycznia 2013 r. ZUS IWA zostaną poinformowane pismem 

z ZUS o nowej stopie na ubezpieczenie wypadkowe. Reszta organizacji musi monitorować 

ewentualne zmiany składki – oczywiście w kolejnym newsletterze będziemy o tym jeszcze 

informować. 

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

być objęte już nową składką na ubezpieczenie wypadkowe. 

 

 

Dla zapominalskich  

Do 28.02.2013 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 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/847455.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/846972.html
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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. 

Do 20.03.2013 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych za m-c luty 2013r.  – PIT 4 oraz PIT 8 (podatek ryczałtowy – umowy poniżej 200 

zł). 

Do 25.03.2013 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za m-c 

luty 2013 r. 

 

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. 

 


