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PUBLICYSTYKA & KONKURSY GRANTOWE 
 
 

 FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH 

Drogie Gniewskie Organizacje Pozarządowe i grupy nieformalne. 

Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na I Gniewskie Spotkanie Organizacji 

Pozarządowych w roku 2019, które odbędzie się 5 czerwca  

o godz. 17:30 w Pensjonacie pod Abażurem w Nicponi.  

Maksymalnie 3 osoby z organizacji/grupy. 

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 3 czerwca 2019r. pod numerem 

tel. 664 635 718 

 

MINIGRANTY - KULTURA 

INICJATYWY KULTURALNE I STAŁE FORMY EDUKACJI KULTURALNEJ 

Termin składania wniosków do 20 czerwca 2019  
 
Więcej informacji pod adresem: 

https://aktywnygniew.blogspot.com/2019/05/kolejny-nabor-na-minigranty-2019-
tuz-tuz.html 

 

KOLEJNA EDYCJA KONKURSU „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” 
Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego po 
raz piąty ogłasza nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu 
grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”. W tegorocznej edycji 68 
najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości 
500 tysięcy złotych. 
Nabór do 01.07.2019  
Działalność lokalna , Ekologia, zwierzęta 
 
Więcej informacji pod adresem: 

https://fundusze.ngo.pl/293013-kolejna-edycja-konkursu-tu-mieszkam-tu-
zmieniam.html 
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WAŻNE INFORMACJE DLA NGO 
 

 
 

 
 
 

 

 

W PORADNIK.NGO.PL: CZYTAMY ZE ZROZUMIENIEM 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ  
Będąc w zarządzie organizacji pozarządowej dostajesz do przeczytania 
sprawozdanie finansowe. Masz je podpisać, czasem też zatwierdzić. Czy 
wiesz, co oznaczają kwoty w bilansie i rachunku? Rozumiesz, w jakiej sytuacji 
jest organizacja pozarządowa, której sprawozdanie finansowe masz przed 
sobą? 
 
Więcej informacji pod adresem: https://publicystyka.ngo.pl/w-poradnik-ngo-pl-
czytamy-ze-zrozumieniem-sprawozdanie-finansowe-organizacji-pozarzadowej 

 

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI NGO W NAJBLIŻSYM CZASIE 

30 czerwca – ostateczny termin przyjęcia sprawozdania finansowego 

Najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od sporządzenia sprawozdania 
finansowego (czyli od 31 marca), powinno nastąpić jego przyjęcie 
(zatwierdzenie) przez władze organizacji określone w statucie (np. zarząd, 
walne zebranie członków). Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji. 
Zatwierdzenie następuje poprzez przyjęcie uchwały oraz podpisanie 
dokumentów składających się na sprawozdanie finansowe przez wszystkich 
członków organu zatwierdzającego i osobę, której powierzono prowadzenie 
ksiąg rachunkowych. 

30 czerwca – zgłoszenie przez OPP numeru rachunku do wpłat 1% 
podatku 

Organizacje pożytku publicznego, które uzyskały status OPP do listopada 2018 
r. lub uzyskały go wcześniej, ale zmienił im się numer konta, na który 
przyjmują wpłaty 1% podatku, mają obowiązek zgłosić numer rachunku 
właściwy do przekazywania wpłat 1% do swojego (właściwego dla ich 
siedziby) urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu NIP-8. 

10 lipca – ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do 
urzędu skarbowego 

W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego trzeba je 
przesłać do US. Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w ostatnim 
możliwym dniu, czyli 30 czerwca, to termin jego wysłania mija 10 lipca. 

Sprawozdania za 2018 r. muszą być sporządzane i składane w formie 
elektronicznej. 
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Uwaga! Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin 
jego wysłania do US upływa dziesiątego dnia od daty zatwierdzenia. 

Sprawozdanie finansowe jest traktowane jak inne deklaracje podatkowe 
składane do urzędu skarbowego - za spóźnienie grozi mandat. 

Więcej informacji jak wysłać sprawozdanie w punkt 5 pod adresem: 
https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-podpisac-i-zlozyc-sprawozdanie-
finansowe-ngo-bez-dzialalnosci-gospodarczej-w-2019-roku-instrukcja  

 


