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Nowe technologie dla NGO 

Pojawił się nowy portal internetowy adresowany do organizacji pozarządowych, 

społeczników i społeczniczek zainteresowanych tematem nowych technologii.  

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

 

Konkurs UE: Wsparcie projektów organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
Do 1 lutego 2013 r. można składać w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie „Wsparcie projektów 
inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego”. 
 
Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/820981.html 

 

Biblioteka OFOP 

Zdobywanie wiedzy i poznawanie doświadczeń innych organizacji to ważny element pracy 

w trzecim sektorze. Jednym z takich źródeł jest biblioteka OFOP. Polecamy! 

Więcej: http://ofop.eu/biblioteka 

 

Świętokrzyskie. Jest Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok 
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podczas XXV sesji przyjął jednogłośnie Program 
Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymina 
2013 rok.  

Więcej: www.sejmik.kielce.pl 

 

Świętokrzyskie. Startuje Szlachetna Paczka 2012 
Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka - Stowarzyszenia Wiosna. Od 
17 listopada każdy może wybrać jedną rodzinę i przygotować dla niej konkretną pomoc Na 
stronie akcji www.szlachetnapaczka.pl znajduje się lista wytypowanych rodzin i wykaz 
rzeczy, które są im najbardziej potrzebne. W województwie świętokrzyskim na pomoc 
"Szlachetnej paczki" czeka około 600 rodzin. Przygotowanie takich paczek potrwa do 9 
grudnia. 

Więcej: http://www.szlachetnapaczka.pl/wojewodztwa/s13/swietokrzyskie/a865/kielce-centrum/action,get-
news,id,4864,t,rusza-szlachetna-paczka-2012.html  
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Świętokrzyskie. Bezpłatne doradztwo internetowe dla organizacji pozarządowych 
Inkubator Trzeciego Sektora w Kielcach zaprasza organizacje pozarządowe do korzystania  
z doradztwa internetowego, dzięki któremu można uzyskać odpowiedzi na pytania 
związane z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych, zarządzaniem zasobami 
ludzkimi, współpracą z otoczeniem, promocją, tworzeniem i zarządzaniem projektem, 
pozyskiwaniem nowych i aktywizowaniem aktualnych członków, wolontariuszy, 
organizowaniem spotkań dyskusyjnych, etc. 

Organizacje mogą skorzystać z doradztwa w każdy poniedziałek od 10.00 do 13.00 za 
pośrednictwem platformy Skype (login: doradztwo.ngo) lub wysyłając swoje pytania drogą 
mailową na adres: m.juszczyk@gcop.gliwice.pl 

Warunkiem skorzystania z doradztwa zdalnego jest wypełnienie i odesłanie drogą 
pocztową formularzy danych organizacji i beneficjenta, wysyłanych każdorazowo przez 
doradcę. 

 

 

 

Kielce. „Euro Forum o Kryzysie”  
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet zaprasza do udziału w projekcie „Euro Forum  
o Kryzysie”. Jest to projekt skierowany do młodzieży, która chce włączyć się do dyskusji  
o kryzysie gospodarczym i jego skutkach.  

W dniach 1-3 grudnia zostanie zorganizowane spotkanie, którego celem jest umożliwienie 
młodym ludziom wyrażenia swojego zdania, postulatów i propozycji zwalczania skutków 
kryzysu. Uczestnicy będą pracować w grupach-partiach, odbędzie się symulacja obrad 
Parlamentu Europejskiego i głosowanie na najlepszą partię. Obrady zakończy konferencja 
prasowa. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w 
ramach programu "Młodzież w działaniu". 

Rekrutacja: http://www.mlodziez.com.pl/efok/?rekrutacja 
Więcej: www.mlodziez.com.pl/efok    

 

Skarżysko Kamienna. Nowy tom „Z dziejów regionu i miasta” 
Pojawił się trzeci tom rocznika „Z dziejów regionu i miasta”, w którym znalazły się artykuły 
dokumentujące stan badań nad dziejami i historią Skarżyska Kamiennej, analizy i recenzje 
gospodarcze i kulturowe. Rocznik wydawany jest przez skarżyski oddział Polskiego 
Towarzystwa Historycznego. 

Więcej: http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/9956-zdziejowregionuimiasta.html 

 

 

Świętokrzyskie. Spotkanie sieciujące o PR 
Inkubator Trzeciego Sektora w Kielcach zaprasza wszystkie organizacje objęte wsparciem 
Inkubatora (coaching, doradztwo) na Spotkanie Sieciujące, jakie odbędzie się 12 grudnia  
o godzinie 16:30 w Kieleckim Parku Technologicznym (sala Barcelona). 

Podczas spotkania uczestnicy poszerzą swoją wiedzę, wymienią się doświadczeniami  
i pomysłami, wypracują i skonsultują wspólne programy działania oraz mechanizmy 
wzajemnego komunikowania się. Tematem przewodnim spotkania będzie: "Public relations 
(PR) w organizacjach pozarządowych". Gościem specjalnym spotkania sieciującego będzie 
Pani Anna Żmudzińska, specjalista do spraw PR. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 
inkubator.kielce@epi.org.pl do 10 grudnia br. 
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Kielce. Spotkanie informacyjne Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich 
Departament Pożytku Publicznego i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszają 11 
grudnia 2012 r. na bezpłatne spotkanie informacyjne, dotyczące zasad sporządzania 
sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich 2012 oraz na spotkania dla organizacji zainteresowanych 
składaniem ofert w ramach konkursu programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich 2013. 

 Więcej: http://swietokrzyskie.ngo.pl/wiadomosc/818866.html  
 

 

 

 

Starachowice. Mikropożyczki szansą dla przedsiębiorczych 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach podpisał umowę na realizację pierwszego w regionie 
projektu mikropożyczkowego w ramach PO Kapitał Ludzki. Będzie on realizowany przez 
Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Wartość projektu wynosi 8 
milionów złotych. Szacuje się, że udzielonych zostanie 160 mikropożyczek w kwocie 50 
tysięcy złotych. 

Więcej: http://www.sejmik.kielce.pl/mikropozyczki-szansa-dla-przedsiebiorczych-,34249.html  

 

 

Łagów. Szkolenie - „Podstawy prawne prowadzenia organizacji pozarządowej” 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu 
pn. „Podstawy prawne prowadzenia organizacji pozarządowej” organizowanym w ramach 
projektu „Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie”.  

Trener prowadzący szkolenie: Łukasz Chlebny. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o śledzenie strony internetowej: www.lgd-srws.pl, 
na której już wkrótce ukaże się więcej informacji na temat ww. szkolenia. 

Data: 11-12 grudnia 2012 r. 

Więcej: www.lgd-srws.pl  
 

 

 

 

Łagów. Szkolenie – „Podstawy Księgowe prowadzenia organizacji pozarządowej” 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu 
pn. „Podstawy Księgowe prowadzenia organizacji pozarządowej” organizowanym  
w ramach projektu „Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie”.  

Prowadząca szkolenie: Agnieszka Wójek. 
Data: 13-14 grudnia 2012 r. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o śledzenie strony internetowej: www.lgd-srws.pl, 
na której już wkrótce ukaże się więcej informacji na temat ww. szkolenia. 

Więcej: www.lgd-srws.pl  
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Solec Zdrój. Wystawa Wołyń – ziemia naznaczona polską krwią” 
W Gminnym Centrum Kultury w Solcu Zdroju będzie można oglądać wystawę „Wołyń – 
ziemia naznaczona polską krwią”, przygotowaną przez Muzeum Wsi Kieleckiej – 
Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Mnichowie. Wydarzeniu patronuje Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas. 

Data: od 2 do 14 grudnia 2012 r. 
Miejsce: Gminne Centrum Kultury w Solcu Zdroju 

Więcej: http://www.sejmik.kielce.pl/wystawa-wolyn--ziemia-naznaczona-polska-krwia-,34225.html   

 

 

Pacanów. Konkurs „Podróże Koziołka Matołka” 
Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zaprasza do udziału w konkursie „Podróże Koziołka 
Matołka”. Zadaniem uczestników jest przedstawienie w formie komiksu podróży Koziołka 
po Islandii. Wydarzenie ma na celu miedzy innymi pobudzenie i rozwijanie aktywności 
artystycznej dzieci i młodzieży. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 6-13 lat. 
Prace można zgłaszać indywidualnie lub grupowo. Komiks wraz z karta zgłoszenia należy 
przesłać do 4 stycznia 2013 r.  

Więcej: http://www.stolica-bajek.pl/  

 

 

 

Kondycja 2012: Siła robocza organizacji 

Zarząd, pozostali członkowie, płatni pracownicy? Kto jest motorem napędowym organizacji 

pozarządowych w Polsce? Kto odgrywa najważniejszą rolę w ich codziennym 

funkcjonowaniu? Portal ngo.pl prezentuje kolejne fakty na temat kondycji polskiego 

sektora pozarządowego w 2012 roku. 

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/826783.html 

 

 

2013 rok Europejskim Rokiem Obywateli 

Rok 2013 został oficjalnie ogłoszony „Europejskim Rokiem Obywateli”. Po 20 latach od 

wprowadzenia obywatelstwa UE obchody Europejskiego Roku Obywateli skupią się 

zarówno na tym, co już dotychczas udało się dla obywateli osiągnąć, jak i na zaspokojeniu 

ich oczekiwań na przyszłość.  

Więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/826126.html    
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Do 17.12.2012 r. należy wysłać deklarację i raporty za ubezpieczonych od wynagrodzeń 

wypłaconych w m-cu listopadzie 2012 r. W tym terminie należy zapłacić również należne 

składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP. 

 Do 20.12.2012 r. należy wpłacić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych za m-c listopad 2012 r.  – PIT 4 oraz PIT 8 ( podatek ryczałtowy – umowy poniżej 
200 zł ) 
 
Do 27.12.2012 r. należy złożyć deklarację VAT 7 oraz zapłacić należny podatek VAT za m-c 
listopad 2012 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak ewidencjonować przychód i rozchód przedmiotów zbiórki i darowizn na kontach 
księgowych? Jak dokumentować przychód i rozchód przedmiotów, jakie powinny to być 
dokumenty?  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 
nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U.  z 2001 r. Nr 137, poz. 1539) stanowi,  
że organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej stosują zasady ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) – dalej u.o.r.,  
z kilkoma zastrzeżeniami.  

Do przychodów organizacji (zgodnie z § 2 ust 2 z w/w Rozporządzeniem Ministra Finansów) 
zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych 
odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie 
otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz 
przychody finansowe, dotacje i subwencje, a w przedstawicielstwach przedsiębiorców 
zagranicznych - także środki pieniężne otrzymane od przedsiębiorcy zagranicznego,  
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działalności przedstawicielstwa. 

Wycena otrzymanych nieodpłatnie przedmiotów zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 15 
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) 
stanowi, że wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie 
cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju  
i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca 
ich uzyskania. 

Zgodnie z § 10 ust 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 
listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu 
kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. 2003, Nr 199 poz. 1947) przeprowadzający zbiórkę 
publiczną prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu akcji zbiórkowej, w formie rejestru, 
zawierającą następujące informacje: 

  1)   komu, kiedy i jakie puszki kwestarskie, skarbony stacjonarne, przedmioty i cegiełki 
wartościowe zostały wydane; 

  2)   kiedy przeprowadzona zbiórka publiczna została zakończona; 

  3)   sumę zebranych ofiar pieniężnych; 
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  4)   rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, muszą być potwierdzone podpisami osób, które zbiórkę 
przeprowadzały i które odebrały zebrane ofiary. 

3. Usuwanie wpisów bądź czynienie ich nieczytelnymi jest niedozwolone; dozwolone są 
przekreślenia dające możliwość odczytania przekreślonej treści. 

Dlatego zgodnie z powyższymi zapisami organizacje, otrzymujące przedmioty ze zbiórek 
publicznych powinny posiadać dokumentację, która zawiera m.in. rodzaj i ilość zebranych 
ofiar w naturze. Wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy powinna zostać określona na 
podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, 
uwzględniając ich stan i stopień zużycia. Powyższą wartość organizacja może uwzględnić na 
dokumencie PZ „Przyjęcie zewnętrzne”, „Przyjęcie towaru z zewnątrz”. Wówczas na 
podstawie tego dokumentu i wystawionego PK „Polecenie księgowania”, organizacja może 
ująć otrzymaną darowiznę w postaci przedmiotów w księgach rachunkowych. W przypadku 
rozchodu przedmiotów otrzymanych w drodze zbiórek publicznych organizacja powinna 
posiadać protokół przekazania tych przedmiotów lub inny dokument potwierdzający 
sposób wykorzystania środków i przedmiotów ze zbiórki publicznej, gdyż zgodnie z art.  
1 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 1933 Nr 22 poz. 162) 
wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze są wykorzystywane na pewien  
z góry określony cel. W przypadku stwierdzenia przez władze, która wydała pozwolenie, 
wykorzystania środków ze zbiórki publicznej niezgodnie z ich przeznaczeniem, może zostać 
wydana decyzja o cofnięciu zezwolenia i przekazaniu zebranych ofiar na cele humanitarne 
jednej z instytucji społeczno-opiekuńczych lub oświatowych wskazanej przez władze. 

EWIDENCJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PRZEDMIOTÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 
Przykład 
Założenia: 
Organizacja w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej otrzymała ofiary w naturze 
wycenionej na wartość 2 900,00 zł. (PK): 
Wn konto 31 „Materiały”  2 900,00 zł 
Ma konto 70 „Przychody statutowe” lub 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne” 2 900,00.  
W przypadku, gdy otrzymana darowizna jest dla organizacji przychodem statutowym 
określonym w statucie wówczas księgujemy na koncie „Przychody statutowe”, gdzie 
możemy wyodrębnić analitykę „darowizny rzeczowe ze zbiórek publicznych”.  
W przeciwnym wypadku otrzymaną darowiznę księgujemy na koncie „Pozostałe przychody 
operacyjne”. 
 
Przekazanie przedmiotów ze zbiórki publicznej beneficjentom w kwocie 2 900,00 zł. 
Organizacja prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4, koszty realizacji zadań 
statutowych ujmuje na koncie 40-0 "Koszty działalności statutowej". 
Wn konto „Koszty działalności statutowej” 2 900,00 zł 
Ma konto „Materiały” 2 900,00 zł 
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Zbliża się koniec roku – czas na darowiznę 
Darowizny przekazane m.in. na cele pomocy społecznej działalności charytatywnej, 
promocji i ochrony zdrowia, nauki podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu), jeżeli 
zostały przekazane organizacjom je realizującym i prowadzącym działalność pożytku 
publicznego w sferze działań publicznych. Organizacje nie muszą natomiast posiadać 
statusu organizacji pożytku publicznego. 

Są to organizacje, o których mowa w atr. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w tym m.in. organizacje pozarządowe (tj. niebędące 
jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje  
i stowarzyszenia), kościelne osoby prawne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 

 

 


