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DZIEJE SIĘ...

Ogrodnictwo, florystyka, ekologia, kulinaria- to częste tematy
warsztatów w Radeczu. Wynika to nie tylko z zainteresowań liderek
ze Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz, ale także z są
odpowiedzią na głosy lokalnej społeczności.

Za nami listopad, który pokazał, że za organizacjami stoją
ludzie z pięknymi pasjami, którymi chętnie się dzielą.

Jednym z pomysłów mieszkańców Radecza było stworzenie ziołowego ogrodu
edukacyjnego przy świetlicy, który byłby bazą do spotkań międzypokoleniowych i
miejscem, o które troszczą się szczególnie najmłodsi. Jego częścią jest szpaler malin i
jeżyn, które zostały już posadzone. Kolejnym etapem będzie zbicie skrzyń z zakupionych
niedawno desek, które wiosną zapełnią się żyzną ziemią i sadzonkami ziół oraz jadalnych
kwiatów. Pieniądze na ten cel pochodzą z projektu realizowanego przez legnicką
Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja". Poniżej plan zielnika- naszym zdaniem to bardzo
nowatorski pomysł, który może wyznaczać kierunki zagospodarowania terenów świetlic
wiejskich- z niecierpliwością czekamy na efekty.

Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju organizuje czas wolny seniorom-
w ramach  projektu "Kulturalna Jesień" . Operatorem programu jest
(tzw. małe FIO ) w tym wypadku jest Fundacja Wspólnota Pokoleń.



 Warsztaty fotograficzne, koncerty z
muzyką na żywo oraz okazja do rozmów
to przepis na sukces jeśli chodzi o
działania kierowane do mieszkańców 60+.
Zarówno w Wołowie, jak i w
dolnobrzeskiej bibliotece "TAMA"
spotkania cieszyły się dużą popularnością.
Czas późnej jesieni i zimy do doskonały
moment na przeprowadzenie większej
ilości działań w tym zakresie. Każdy wie,
jak w zimny wieczór ciężko wyjść z domu,
ale utrzymywanie stałych kontaktów z
gronem znajomych oraz możliwość
obcowania z lokalną kulturą, zawsze
wynagradza niedogodności związane z
nieprzyjazną aurą.Całe szczęście na
terenie powiatu wołowskiego nie brakuje
miejsc otwartych na inicjatywy społeczne, 

Stowarzyszenie Wińsko dla
Edukacji w listopadzie
zorganizowało konkurs
recytatorski dla klas 5-8 oraz
wycieczkę do Panoramy
Racławickiej i Teatru Capitol.
Niezapomniane wrażenia dało
młodzieży obcowanie ze
sztuką oraz obejrzenie
spektaklu muzyczno-
teatralnego, jak również spacer
po Jarmarku Bożona-
rodzeniowym we Wrocławiu.  

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw w powiecie wołowskim-
przedstawiamy bieżące działania lokalnych grup nieformalnych i
ngosów, które realizują swoje projekty w ramach tego programu.

Było co opowiadać rówie-śnikom i rodzinie- szczególnie, że kilkoro uczestników
projektu było w teatrze po raz pierwszy. Pokazuje to jak ważne jest wyrównywanie
szans w dostępie do kultury dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Brawo za
pomysł!

a prezes stowarzyszenia- Michał Moczydłowski,
wie jak to wykorzystać dla dobra seniorów.



Ale kosmos!!!- projekt realizowany przez grupę nieformalną zbliża się ku końcowi.
Zostały przeprowadzone zaplanowane warsztaty plastyczno-edukacyjne, jak również
wycieczka do Hydropolis , lekcja biblioteczna w dolnobrzeskiej "Tamie" oraz wieczór
filmowy. Konkurs plastyczno-techniczny o kosmicznej tematyce również dobiegł końca-
laureaci wykonali piękne prace, za co zostali wynagrodzeni wspaniałymi nagrodami.
Dzieci z klasy III ZSP nr 2 czują się ekspertami w dziedzinie kosmosu, a swoją wiedzą
chętnie dzielą się z rówieśnikami. Finałowe wydarzenie a jednocześnie weryfikacja
zdobytej wiedzy przed nimi. Na początku grudnia czeka ich wycieczka do obserwatorium
astronomicznego - oprócz zwiedzania uczniowie będą mogli liczyć na kosmiczną
pogadankę z jednym z profesorów Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego. 

Klub sportowy Pantera
Taekwondo Polska realizuje
projekt "Akademia Pantera Kids",
podczas którego trenerzy i
fizjoterapeutka dbają o to, by
dzieci nie tylko rozwijały się pod
względem psycho-motorycznym,
ale także pracują nad tym, by
zmniejszyć wady postawy. Grupa
uczestników została zrekrutowana
w lokalnych szkołach i
niejednokrotnie jest to ich
pierwszy kontakt z pozaszkolnymi
zajęciami sportowymi. 

"Mam nadzieję, że projekt doczeka się kontynuacji w następnym roku- by rodzice nie
musieli płacić za zajęcia potrzebne jest zewnętrzne finansowanie, dlatego trzymam rękę
na pulsie i zamierzam aplikować o kolejne małe granty w naborach wiosennych"- mówi
prezeska klubu- Ewelina Kuczma. Propago jak zwykle służy pomocą w tej kwestii :)



Rękodzielniczki z powiatu wołowskiego spotkały się w Świetlicy
Wiejskiej w Pyszącej, by podzielić się swoją pasją i szukać sposobów
na promocję i dystrybucję swoich wyrobów.
Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Propago miało na celu również
integrację lokalnego środowiska rękodzielniczego oraz wymianę doświadczeń. Na
naszym terenie mieszka mnóstwo pasjonatów, którzy działają w stowarzyszeniach, kołach
gospodyń wiejskich czy grupach nieformalnych i prowadzą warsztaty lub po prostu
obdarowują znajomych wytworami swoich rąk, jednak nie myśleli o sprzedaży i nie do
końca wiedzą jak efektywnie promować swoją działalność. Dlatego też specjaliści w tej
dziedzinie Agata Chwiszczuk oraz Jarosław Paczkowski z LGD "Kraina Łęgów Odrzańskich
przybyli z pomocą i odpowiedzieli na wszelkie pytania nurtujące uczestniczki spotkania.
Każda z nich przyniosła ze sobą swoje cacuszka- dlatego każdy przykład został
rozpatrzony indywidualnie i podczas burzy mózgów wspólnie szukały sposobów na
lepszą rozpoznawalność. Na spotkaniu zostały przedstawione również aspekty prawne
sprzedaży swoich dzieł, a także przykłady łęgowych produktów, które cieszą się dużą
popularnością wśród mieszkańców naszego województwa.

Stowarzyszenie Białoruski Związek
Solidarności realizuje swój projekt
edukacyjny. W siedzibie CUKR (Centrum
Ukraińskie Kultury i Rozwoju) we
Wrocławiu odbywają się lekcje języka
polskiego do dorosłych obywateli
Białorusi, natomiast dzieci uczestniczą w
zajęciach języka białoruskiego.
Podzielone są one na grupy w zależności
od wieku: pierwsza grupa to 6-7-latki,
kolejna 8-9-latki, grupa 3 składała się z
10-latków, a grupa 4 z 11-12-latków.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana
nauczycielka języka i literatury
białoruskiej, która kocha swoją pracę, a
jej celem jest rozwijanie u dzieci miłości i
uznania dla języka i kultury białoruskiej.  

Program obejmuje nowoczesne techniki edukacyjne, elementy działalności społecznej i
zapewnia środowisko dla kreatywności. Oprócz nauki języka program zawiera nauczanie
elementów historii, kultury i literatury białoruskiej.



Jednym z działań w ramach projektu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie
Propago od 2019 roku są szkolenia dla różnych grup wolontariuszy. W związku z tym, że
harcerze często angażują się w akcje charytatywne, jak również pomagają seniorom i
innym grupom społecznym warto podwyższać ich kwalifikacje wolontariackie, by byli
świadomi swoich praw, obowiązków, jak i możliwości. Tematem ostatniego szkolenia był
wolontariat w czasie okołoświątecznym. Ten czas jest szczególny i dlatego hm. Piotr
Gajewski- Naczelik HO Cichociemni przedstawił młodzieży różne sposoby niesienia
pomocy właśnie w czasie świąt. Głównym działaniem wolontariackim w nadchodzących
dniach będzie rozpoczęcie przygotowań do corocznej zbiórki żywności w marketach i
późniejsza jej dystrybucja wśród najbardziej potrzebującym. 

 

Operacja Lotnicza "Freston"- gra terenowa zorganizowana przez HO
"Cichociemni" zgromadziła 130 harcerzy z Dolnego Śląska.Część z
nich wzięła udział w szkoleniu dotyczącym wolontariatu, które
zostało zorganizowane w trakcie tego wydarzenia.

Naczelnik opowiedział
o jego kilkudziesięcio-
letnim doświadczeniu
w zbiórkach żywności
oraz przedstawił
sposoby na sprawne i
efektywne przepro-
wadzenie akcji pod
względem logisty-
cznym. Po szkoleniu
był czas na żołnierską
grochówkę i wzięcie
udziału w drugim dniu
Gry Terenowej
Operacja Lotnicza
"Freston"



Bieg w Naturze to marka sama w sobie. Co roku impreza jest przeprowadzona
wzorowo, ale VI edycja wyjątkowo zapadła nam w pamięci jako idealny przykład
partnerstwa, który wnosi nową jakość w każdą z inicjatyw.
Z partnerstwami wielosektorowymi mamy do czynienia rzadko, bo wymagają one
większego nakładu pracy, doświadczenia oraz zespołu ludzi z pasją. W Tarchalicach
obok siebie stanęli przedstawiciele JST, Zakładu Karnego, Sanepidu, OSP, Lasów
Państwowych, lokalnych firm, wolontariusze ze szkół w Wołowie i Miliczu oraz kilku
organizacji.. Efekty można zobaczyć na zdjęciach- wszystko dopięte na ostatni guzik,
uśmiechnięte twarze zawodników oraz piękna pogoda. W ten zimowy czas warto
pomyśleć o rozpoczęciu sezonu wiosennego w terenie i zainspirowanie się Biegiem w
Naturze- niewątpliwie perełką jeśli chodzi o wydarzenia sportowe na naszym terenie. 
 Drogie organizacje sportowe, społeczne, wiejskie- przygotowania czas zacząć!

Wracamy do wydarzeń sprzed miesiąca, by przekazać wszystkim
trochę słońca, sportowej rywalizacji i pokazać przykład inicjatywy
zorganizowanej przez I, II i III sektor (instytucje państwowe, firmy
prywatne oraz organizacje pozarządowe).



2 listopada odbyło się drugie szkolenie z
cyklu "PR w NGO"- Olga Groner wyjaśniała
zawiłości zasięgów, lajków, polubień i
algorytmów. Uczesnicy dowiedzieli się jak
projektować posty na FB oraz jak
wykonać dobre, przyciągające wzrok
zdjęcia telefonem komórkowym.
 

Z ŻYCIA CAO...

W kalendarzu listopad... oznacza to zbliżający się koniec roku, a
więc porządkujemy dokumentację, nadrabiamy zaległości, ale
doradztwo oraz szkolenia dla ngo zawsze pozostają na I. miejscu.  

W listopadzie udzielałyśmy głównie porad z
zakresu księgowości (naliczanie podatków,
zgłoszenie do zus, opisywanie faktur,
księgowanie składek). Jak co miesiąc
organizacje otrzymały od nas wsparcie w
pisaniu wniosków projektowych (w tym
miesiącu np. Bank Młodych Mistrzów
Sportu- Fundacji Santander.

Kolejne spotkanie sieciujące ngosy
wchodzące w skład Dolnośląskiej Sieci
Inkubatorów NGO  za nami- tym razem
2 przedstawicielki Propago udały się do
Ząbkowic Śląskich, gdzie wraz z innymi
opracowywali strategię działań sieci.

Drugie szkolenie dotyczące
projektów międzynarodowych,
które prowadziła dla nas Marlena
Pujsza-Kunikowska. Wniosek
projektowy w ramach programu
Erasmus+ prześledzony- czas na
wypełnianie rubryk.



Dyżury doradcze odbywają się w CAO-
Stacja Brzeg Dolny, przy ul. Towarowej 3 w
Brzegu Dolnym. Zapraszamy w każdy
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 8.00 - 9.00
środę 14.00 - 15.30
Dla każdej organizacji lub grupy znajdziemy
lek na wszelkie bolączki lub zastosujemy
działania prewencyjne :)
 

Przypominamy, że w ramach projektu "Pozarządowy Ostry
Dyżur",  realizowanego  z dotacji Programu Aktywni Obywatele -
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG przez Fundację
Merkury, prowadzimy doradztwo dla ngos i grup nieformalnych.

 Główne działania przewidziane w projekcie to
doradztwo merytoryczne i księgowe, spotkania
"pozarządówek", warsztaty wyjazdowe i
stacjonarne oraz edukacja obywatelska. 
Dyżury doradcze w ramach niniejszego projektu
prowadzimy w czwartek i piątek w godz. 9.00-
14.00

Od  1 lipca 2021 do 31 grudnia 2022 prowadzimy projekt
"Wyzwalamy społeczną energię" ze środków NOWEFIO 2021-
2030. 

Projekt sfinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

NOWEFIO na lata 2021-2030

Do końca grudnia realizujemy
najważniejszy z punktu widzenia
rozwoju naszej organizacji projekt.
Misja i rozwój instytucjonalny NGO ze
środków Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich.

 Dzięki niemu między innymi możemy dzielić się z
Wami informacjami z życia III sektora na łamach
niniejszego biuletynu, organizować spotkania i
podwyższać kompetencje pracowników Propago. Projekt sfinansowany ze środków

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018-2030



UMWD uprzejmie informuje, że na dzień 23 listopada 2021 roku na dotacje w trybie art.
19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują
się środki w wysokości 16 000 zł.
https://umwd.dolnyslask.pl/kultura/aktualnosci/

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

 Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w roku 2021 

Celem Konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat
bezpieczeństwa finansów osobistych, w tym
bezpiecznego bankowania, a także świadomości
możliwych zagrożeń i znajomości zasad, które pozwolą
się przed nimi chronić.

ochrony przed przestępstwami typu wyłudzenia i fraudy, w tym socjotechnika,
manipulacja i jak wykorzystują ją przestępcy; phishing, vishing, fałszywe inwestycje jako
typy ataków, postępowanie w przypadku bycia ofiarą przestępstwa finansowego
bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej;
bezpieczne zarządzania swoimi finansami w sieci, w tym media społecznościowe i
komunikatory.

 Konkurs polega na wyborze najciekawszych projektów dot. działań z zakresu edukacji
finansowej konsumentów na temat: 

Projekt musi obejmować kampanię edukacyjną w: 
a) mediach ogólnopolskich oraz w mediach społecznościowych albo 
b) mediach o zasięgu regionalnym oraz w mediach społecznościowych.
Czas realizacji Projektu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. uprawnione do aplikowania
są organizacje społeczne, które prowadzą swoją działalność min. 2 lata i posiadają
doświadczenie w zakresie działań edukacyjnych.
W Konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu
aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl 
Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na granty wynosi: 1 200 000 złotych.
a) Kategoria I - Granty o wartości 100 tys. złotych – Wymagane jest aby kampania
informacyjna miała ogólnopolski zasięg, tj. została przeprowadzona w mediach o takim
zasięgu np. prasie, telewizji, stacji radiowej oraz w mediach internetowych i mediach
społecznościowych - liczba zaplanowanych grantów wynosi 6.
b) Kategoria II - Granty o wartości 50 tys. złotych – Wymagany jest regionalny zasięg
kampanii informacyjnej, musi być ona zrealizowana w lokalnych/regionalnych mediach tj.
prasie, telewizji, stacji radiowej oraz w mediach internetowych i mediach
społecznościowych - liczba zaplanowanych grantów wynosi 12.

https://umwd.dolnyslask.pl/kultura/aktualnosci/
https://granty.fundacja.santander.pl/#/login


Działania solidarnościowe inicjują,
opracowują i wdrażają wszyscy
uczestnicy projektu, na każdym
etapie jego realizacji. Powinny się one
skupiać na problemach i wyzwaniach
lokalnych społeczności.

Projekty mają charakter lokalny, ale jednocześnie powinny wyraźnie reprezentować
„europejską wartość dodaną”, którą określają priorytety Europejskiego Korpusu
Solidarności. Realizacja projektów solidarnościowych ma wymiar edukacji pozaformalnej,
młodzież angażująca się w codzienne działania zdobywa wiedzę, doświadczenia i
umiejętności sprzyjające rozwojowi osobistemu, społecznemu i obywatelskiemu.
Działania mogą być realizowane przez co najmniej 5-osobowe grupy młodzieży w wieku
18–30 lat, z państw członkowskich UE. Wszyscy uczestnicy muszą być zarejestrowani w
bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation
Registration System 
Wsparcie programu:
– koszty projektu: stawka ryczałtowa 500 euro na miesiąc, czyli w zależności od długości
trwania projektu - od 1000 do 6000 euro;
– koszty coachingu: zaangażowanie mentora lub trenera, którego wsparcie jest
potrzebne do realizacji działań (maksymalnie 12 dni w ciągu całego projektu; kwota
ryczałtowa wynagrodzenia w Polsce wynosi 74 euro za dzień, bez zakresu godzinowego);
– koszty nadzwyczajne (udział osób z mniejszymi szansami, np. z niepełnosprawnością).

Etapy realizacji projektów:
– przygotowanie;
– realizacja działań;
– kontynuacja: ocena działań, formalne uznanie efektów kształcenia pozaformalnego
uczestników, wydawanie certyfikatów, jak również działania związane z
upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektu.
Czas trwania projektów: od 2 do 12 miesięcy.
źródło: https://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci-projekty-solidarnosci
 

Głównymi zadaniami Funduszu Patriotycznego jest realizacja
polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, ze
szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-
społecznej i konserwatywnej. Chce wpierać promowanie
postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej
tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i
popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski oraz
polskiego dziedzictwa kulturowego. 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home


W ramach Priorytetu I (alokacja 4 miliony zł) można ubiegać się o finansowanie
realizacji następujących zadań:  
a)  organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym,
kursów, szkoleń, 
spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów,
festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych,
realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w
działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;  
b)  organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo; 
c)  organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, paneli dyskusyjnych, staży, i
konkursów naukowych, przeprowadzenie projektów badawczych i edukacyjnych;  
d)  organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie,
wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym; 
e)  produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych oraz scenariuszy na wszystkich
etapach realizacyjnych; 
f)  wydawanie czasopism, książek i innych wydawnictw.
W ramach Priorytetu II (alokacja 8 milionów zł) można ubiegać się o
dofinansowanie realizacji następujących zadań: 
a)  zakup wyposażenia Wnioskodawcy realizującego działania zgodnie z par. 3
regulaminu; 
b)  zakup nieruchomości j.w.;  
c)  budowa i remonty nieruchomości j.w. 
d)  budowa lub rozbudowa infrastruktury i narzędzi w zakresie obejmującym działań
zgodnych z celami Funduszu. 
e)  wspieranie rozwoju instytucjonalnego Beneficjenta w tym: budowanie stabilnych
podstaw jego dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i
finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.  
Wnioski należy składać do 18.12.2021.
Wnioski powinny być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu
Witkac. 
Szczegółowy regulamin na stronie 
 https://funduszadmin.noinputsignal.com/app/uploads/2021/03/Regulamin-Funduszu-
Patriotycznego.pdf



UWAGA...

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 

Fundacje i stowarzyszenia od 31 października  2021 do 31 stycznia 2022 
 muszą zgłosić beneficjenta rzeczywistego. 

 
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
wprowadza obowiązek zgłaszania m.in. fundacji, spółdzielni oraz stowarzyszeń wpisanych do
KRS jako beneficjentów rzeczywistych
Możliwość zgłaszania danych do CRBR (Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych)
obowiązuje od  31 października 2021 roku. Ostatecznym terminem na dokonanie zgłoszenia
dla podmiotów uprzednio zarejestrowanych w KRS będzie 31 stycznia 2022 roku. Z kolei w
przypadku organizacji wpisanych do KRS po 31 października br., termin wynosić będzie 7 dni
od dnia wpisu do KRS. 
Zgłoszenia dokonują osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, zgodnie z
zapisanymi w statucie zasadami reprezentacji. Jeśli reprezentacja ta jest więcej niż
jednoosobowa, zgłoszenie muszą podpisać te osoby i w takim składzie, jak to jest
przewidziane w statucie. To one będą też odpowiadać za poprawność i terminowość
dokonanego zgłoszenia. W zgłoszeniu te osoby figurują jako Zgłaszający.
Zgłoszenia dokonujemy wyłącznie przez stronę crbr.podatki.gov.pl
(https://crbr.podatki.gov.plotwiera się w nowej karcie), podpisując je profilem zaufanym
ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli statut organizacji wymaga podpisu
więcej niż jednej osoby, formularz wypełnia i podpisuje jedna z uprawnionych osób, a
następnie tak podpisany jest przekazany do podpisania kolejnej osobie.
Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych obejmie (prawie) wszystkie organizacje pozarządowe tz.  fundacje,
stowarzyszenia rejestrowe oraz spółdzielnie. Obowiązek ten  omija stowarzyszenia zwykłe.
Więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-
przypominamy-o-nowych-obowiazkach-organizacji
https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-
instrukcja
 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/815
http://crbr.podatki.gov.pl/
https://crbr.podatki.gov.pl/
https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-przypominamy-o-nowych-obowiazkach-organizacji
https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja


TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...
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GODZINY OTWARCIA CAO
 
 
 

WCHODZIMY DO BIURA W MASECZCE
.

PONIEDZIAŁEK : 9.00-14.00
WTOREK : 8.00 – 19.00
ŚRODA : 9.00 – 19.00

CZWARTEK: 09.00 –19.00
PIĄTEK 09.00 – 14.00

 
 
 
 
 


