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DZIEJE SIĘ...

Harcerska Organizacja "Cichociemni" w dalszym ciągu organizuje
zbiórki darów dla najbardziej potrzebujących. Lekarstwa, akcesoria
medyczne oraz żywność z długim terminem ważności to artykuły
niezbędne do przetrwania na terenach znajdujących się pod
ostrzałem.

Za nami miesiąc działań mających na celu wsparcie
uchodźców, którzy na terenie naszego powiatu czekają na
koniec konfliktu zbrojnego i możliwość powrotu do domu.

  W ostatnim tygodniu marca z
Brzegu Dolnego wyjechał kolejny
transport do szpitala w
Charkowie. Wartość darów to
około 15 000 zł z czego 11 000 zł
to same medykamenty zakupione
według zamówienia ze szpitala.
Do akcji pomocowej włączają się
zarówno firmy, jak i osoby
prywatne- zarówno mieszkańcy
okolic, jak i Polacy mieszkający za
granicą - w Holandii czy Anglii.
Dary stale zbierane są w siedzibie
Cichociemnych, przy ul.
Zwycięstwa 3. 

Z rozmów z Naczelnikiem dowiedzieliśmy się, że
dopóki będzie potrzeba, HO Cichociemni będzie
wspierać ofiary wojny. Harcerze i harcerki są świetnie
przygotowani do pracy wolontariackiej, przez ostatni
miesiąc zdobyli ogromne doświadczenie w tej kwestii.
Są w stanie sami organizować sobie pracę, przydzielać
zadania, a sprawna komunikacja wewnątrz zespołu
przynosi efekty w postaci cotygodniowych
transportów darów, które przygotowują. 



 Naprawdę ciężko stworzyć domowe warunki w salach, które z reguły przeznaczone są
na imprezy okolicznościowe, dlatego mieszkańców powyższych wsi kosztowało to
niemało wysiłku. Z pomocą przyszli przedstawiciele MOSiR, Gminy Brzeg Dolny i
przedstawiciele okolicznych firm. Wspólnymi siłami drzwi świetlic otworzyły się dla
ukraińskich uchodźców. Liderzy zaangażowani w koordynację tych działań zgłaszają, że
oprócz żywności naszym gościom z Ukrainy niezmiernie potrzebne są rowery- jest to
czasami jedyna możliwość dostania się do miasta, dlatego wraz z nimi przyłączamy się
do apelu, by wyposażyć każdą ze świetlic w kilka jednośladów. 

Świetlice wiejskie w gminie Brzeg Dolny stały się tymczasowym
domem dla kilkudziesięciu kobiet i dzieci. W zapewnieniu im
godziwych warunków pomagali przedstawiciele stowarzyszeń w
Radeczu, Żerkowie, Pyszącej, Pogalewie Wielkim, Grodzanowie jak
również wolontariusze ze wsi Wały i Stary Dwór.

Stowarzyszenie "Kreda" z  Krzydliny Wielkiej nie tylko włączyło się 
 w zbiórkę darów, ale również w ich dystrybucję. Środki czystości,
żywność, tekstylia i zabawki trafiają do potrzebujących mam, babć
oraz dzieci, które obecnie zamieszkają w gminie Wołów. Duża część
darów trafiła do Domu Dziecka "Wiosna", który przyjął ok. 100 osób. 

W ramach współpracy z Centrum Humanitarnym w Osieku oraz Fundacją Sol z Lubina,
do Stowarzyszenia trafiło kilka busów wyładowanych najpotrzebniejszymi rzeczami.
Przekazane zostały m.in. do Centrum Spotkań i Dialogu,  Domu Dziecka "Wiosna" w
Krzydlinie Małej oraz ościennych wsi, gdzie schronienie uzyskały ukraińskie rodziny z
dziećmi. Skala pomocy jest ogromna, ilość wolontariuszy zaangażowanych w akcję
pozwala na objęcie wsparciem kilkuset osób. Oddolne inicjatywy małych stowarzyszeń
odbywają się w całej Polsce- sieciowanie trzeciego sektora nie poszło na marne- w chwili
próby organizacje jednoczą się, by wspólnie pomagać. 



Fundacja Rozwoju Gminy Brzeg Dolny otrzymała od koreańskiej
firmy (inwestora zakładu powstającego w Bukowicach) nowy sprzęt
AGD (pralki, suszarki bębnowe, lodówki oraz suszarki do włosów).
Podarowane sprzęty zostaną przekazane na wyposażenie świetlic
wiejskich, gdzie lokowani są obywatele Ukrainy, którym Gmina
Brzeg Dolny udziela schronienia.

Stowarzyszenie Białoruski Związek Solidarności również włączyło
się w akcję mającej na celu pomoc Ukrainie. Wraz z innymi
wrocławskimi organizacjami oraz wspólnotą Białorusinów we
Wrocławiu pomoc humanitarna z darami które zakupili, trafiła do 
 Centrum Perinatologii, Domu Osób Starszych i Obrony
Terytorialnej w Łucku.



 Goście przybyli z najróżniejszych stron Polski, między innymi z Gorzowa, Warszawy,
Poznania, Zielonej Góry, Łodzi, Opola, Górnego Śląska. Na mapie miasta i gminy Ścinawa
pojawiło się blisko sześćdziesiąt skrzynek, spiętych w kilka geościeżek. Zostały ukryte w
najróżniejszych interesujących miejscach, tak aby poszukiwacze mogli przy okazji
zwiedzić piękne nadodrzańskie okolice.

W  sobotę 26 marca blisko setka (!) miłośników geocachingowej
turystyki zameldowała się w okolicach Ścinawy, by wziąć udział w
„Geocachingowym powitaniu wiosny”, organizowanym przez LGD
Kraina Łęgów Odrzańskich i Fundację EventSilesia.

13 marca na dolnobrzeskim stadionie KP Brzeg Dolny zorganizował
zbiórkę charytatywną na rzecz uchodźców z Ukrainy. Przy okazji
meczu piłkarskiego goście mieli okazję zakupić ciasta upieczone
przez mamy młodych piłkarzy i piłkarek. Zebrano kwotę 2010 zł.

 Podczas spotkania
prowadzona była
zbiórka gier, zaba-
wek, puzzli, słodyczy
na rzecz ukraińskich
dzieci od kilku
tygodni przebywa-
jących w ścina-
wskim Pałacyku.
Dodatkową niespo-
dziankę przygotowali
geokeszerzy ze Ślą-
ska, którzy przywieźli
40 gotowych wypra-
wek szkolnych. 

Dzięki zaangażowaniu rodziców, lokalnych przedsiębiorstw i sympatykom piłki nożnej
udało się zorganizować piękne wydarzenie, które miało jeden główny cel: zebranie jak
największej sumy pieniędzy, by uchodźcy, którzy zamieszkują tymczasowo na terenie
naszej gminy, otrzymali niezbędne artykuły pierwszej potrzeby, których stale brakuje,
pomimo wielkiego odzewu ze strony mieszkańców.



Uczestniczki- edukatorki i nauczycielki dowiedziały się czym jest domena publiczna, co to
licencje creative commons, otwarte zasoby cyfrowe, gdzie i dla kogo są dostępne.
Spotkanie poprowadziła Pola Rożek, która jest również autorką jednego z artykułów w
publikacji, która została wydana przez Fundację w zeszłym roku- https://bit.ly/3JL3G3u

Sztuka wyboru - prawo autorskie w praktyce- to temat ostatnich
warsztatów, które w ramach projektu Akademia Artysty- Sztuka i
Edukacja. zorganizowała Fundacja MY. Na spotkaniu nie zabrakło
poznali również ciekawe propozycje działań edukacyjnych
wykorzystujących zasoby na tzw. wolnych licencjach.

 Projekt
finansowany
przez Narodowy
Instytut Wolności
ze środków
Programu
Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
NOWEFIO na lata
2021-2030
Foto: Pani
Aparatka



Z ŻYCIA CAO...

Pomoc Ukrainie to profil większości nowych konkursów grantowych.
Doradcy zapoznają się z ich treścią, by  efektywnie pomóc w
konstruowaniu wniosków projektowych. Jednocześnie nie
zapominając o rozwoju swoich organizacji i konstruowaniu działań
dla lokalnych społeczności z dużą przyjemnością konsultowałyśmy
wnioski do Funduszu Pomocowego, Równać Szanse, PROO 5, które
zostały złożone w marcu.
Szczególne brawa należą się HO Cichociemni- Naczelnik Piotr Gajewski pomimo ogromu
pracy związanej z szykowaniem kolejnych transportów darów, które mniej więcej co
tydzień wyjeżdżają z Brzegu Dolnego na teren Ukrainy, znalazł czas na napisanie i
skonsultowanie w trybie online aż 3 projektów. 

W Brzegu Dolnym ruszyła przez nas dłuugo
wyczekiwana Inicjatywa Lokalna. Do 22 kwietnia
grupy mieszkańców mogą składać swoje wnioski na
lokalne przedsięwzięcia. Alokacja środków to 50tys.
zł. Rozpoczęłyśmy akcję informacyjną związaną z tym
tematem. Dzwonimy, rozmawiamy, odsyłamy do
dokumentacji, jak również zapraszamy na szkolenie
informacyjne w CAO, które odbędzie się 08.04. o
godz.16.30

Choć za oknem śnieg, my szykujemy się na
wiosenne warsztaty wyjazdowe dla przedstawicieli
lokalnych ngo. Pod koniec maja grupa 24 osób,
które reprezentować będą zarówno doświadczone
organizacje, jak i te założone niedawno uda się w
malownicze miejsce, by wspólnie z psycholożką
oraz trenerem kompetencji miękkich wzmocnić
siebie na pozycji lidera. W natłoku spraw
zapominamy o sobie- częściej myślimy o innych,
funkcja społecznika często nas przytłacza.
Przedstawiciele młodych ngo z kolei są zagubieni i
niezbyt dobrze radzą sobie ze specyfiką tej pracy.
Jedni i drudzy mają problem z zarządzaniem
swoim czasem i komunikacją- mamy nadzieję, że
choć trochę pomożemy w tej kwestii.



Dyżury doradcze odbywają się w CAO-
Stacja Brzeg Dolny, przy ul. Towarowej 3 w
Brzegu Dolnym. Zapraszamy w każdy
poniedziałek 8.00-15.00

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 w godz.
8.00-18.00 i piątek w godz. 8.00-15.00.
Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji projektowych na łamach biuletynu,
na naszym fun page'u  
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.propago
oraz na stronie internetowej www.propago.org.pl.

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



pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w
wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny
wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych –
POMOC DORAŹNA,
pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia
publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także
międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego
lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających
organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym
kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach
i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych
zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w
której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Uwzględniając obecną sytuację międzynarodową, a także oddolne zaangażowanie
organizacji pozarządowych, gotowych nieść pomoc Ukrainie oraz obywatelom tego
państwa przybywającym do Polski, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego
Piotr Gliński zdecydował o uruchomieniu konkursu w Rządowym Programie Rozwoju
Organizacji Obywatelskich Priorytet 5.Mogą wziąć w nim udział organizacje
poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją
wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc naszym
wschodnim sąsiadom.
W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

1.

2.

3.

 
Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać
od dnia 28 lutego 2022 r. od godz. 14:00 do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14:00
lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja
przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31
grudnia 2022 r.
źródło: https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Narodowy Instytut Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
niespodziewane ogłosiło nabór w ramach
priorytetu 5. PROO. Środki przeznaczone są
przede wszystkim dla organizacji
wspierających obywateli Ukrainy.

https://www.facebook.com/ProfesorGlinski


Od 7 kwietnia  rozpoczyna  się nabór wniosków w
ramach tegorocznej edycji Rządowego Programu
Klub przewidującego wsparcie dla
młodzieżowych klubów sportowych. Operatorem
Krajowym programu jest Krajowe Zrzeszenie LZS.
Program jest finansowany przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej (FRKF) .

W ramach Programu Klub można uzyskać dofinansowanie w dwóch wariantach:
 – 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych;
 – 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Przyznane granty można przeznaczyć na wynagrodzenie szkoleniowców, organizację
obozów sportowych czy też zakup sprzętu sportowego.
Kluby, które otrzymają dofinansowanie mogą realizować zadania w terminie od 1
stycznia do 30 listopada 2022.
Wymagany wkład własny to minimum 5% całości kosztów zadania.
Najważniejsze zasady dotyczące tegorocznej edycji programu zostały zamieszczone na
stronie internetowej Operatora Krajowego – Krajowego Zrzeszenia LZS.
Źródło: Krajowe Zrzeszenie LZS, www.rzadowyprogramklub.pl

1 kwietnia br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy
finansowej z budżetu państwa na realizację celów
statutowych Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). Tegoroczny
budżet przeznaczony na wsparcie działalności statutowej
KGW wynosi 70 milionów złotych. Nabór wniosków
organizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

Pomoc finansowa ma być przeznaczona na realizację celów statutowych KGW związnej z 
 1. Prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w
środowiskach wiejskich.
 2. Prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
 3. Wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet.
 4. Inicjowaniem i prowadzeniem działań poprawiąjących warunki życia i pracy kobiet 
 5. Upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i
racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
 6. Reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów
administracji publicznej.
 7. Rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Kwoty pomocy finansowej wynoszą aktualnie:5000zł dla KGW liczących do 30 członków,
6000zł dlaKGW liczących 31-75 członków, 7000zł dla KGW liczących ponad 75 członków.
Wnioski przyjmowane będą w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września lub wcześniejszego wyczerpania
środków finansowych.                Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gov.pl.

https://rzadowyprogramklub.pl/zasady/
http://www.rzadowyprogramklub.pl/
https://www.gov.pl/web/arimr
http://gov.pl/


Pomysły na aktywności społeczne podejmowane przez
osoby starsze na rzecz otoczenia, będące odpowiedzią
na aktualne problemy społeczne, w tym wspierające
migrantów i uchodźców z Ukrainy można zgłaszać w
konkursie “Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest
do osób 60+, które samodzielnie lub w parze z osobą
młodszą (o co najmniej 25 lat), chcą realizować
działania oparte na własnym pomyśle. Nabór  trwa do
15 kwietnia 2022 r. Dotacje do 15 tyś zł.

Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego, który można
znaleźć na stronie www.seniorzywakcji.pl. Składanie listów intencyjnych trwa do 15
kwietnia 2022 roku. 
Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych (osoba 60+ i
osoba młodsza o co najmniej 25 lat) we współpracy z organizacją pozarządową lub
instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego
Wieku, fundacja, stowarzyszenie, dom kultury). Konkurs ma przyjazną formułę. Do
wzięcia udziału nie jest potrzebne doświadczenie w pisaniu projektów. Procedura jest
bardzo uproszczona. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z
ludźmi. Autorzy projektów otrzymają silne wsparcie merytoryczne. Nie tylko zrealizują
swój pomysł pod okiem ekspertów, ale również rozwiną się jako lokalni liderzy i
animatorzy. W ramach konkursu można uzyskać dotację w wysokości do 15 000 zł. Ale
nie sama dotacja jest tu najważniejsza. Uczestnicy konkursu otrzymają wsparcie w
realizacji projektu poprzez warsztaty, szkolenie finansowe oraz współpracę z ekspertami
i tutorami. Będą mieli też okazję do rozwoju swoich inicjatyw podczas Inkubatora
Pomysłów.
Źródło: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Rada Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowych
środków i utworzeniu specjalnego programu grantowego
„Wspieramy Ukrainę” z budżetem blisko 4 milionów zł.
Fundacja Edukacja dla Demokracji została zaproszona do
bycia Realizatorem Programu.

wspieranie inicjatyw polskich organizacji pozarządowych podejmowanych we
współpracy z partnerami ukraińskimi w Ukrainie;
wspieranie inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe w Polsce na rzecz
uchodźców z Ukrainy;
wspieranie koordynacji działań polskich organizacji pozarządowych na rzecz Ukrainy
(m.in. z innymi instytucjami/środowiskami) – głównie dotyczących uchodźców z
Ukrainy, ale także inicjatyw podejmowanych w samej Ukrainie.

Celem programu Wspieramy Ukrainę jest pomoc dla ludności cywilnej cierpiącej w
wyniku wojny w Ukrainie poprzez realizację następujących działań:

https://bit.ly/SeniorzyWakcji2022


Priorytetem będzie wsparcie NGOs mających ugruntowaną współpracę z partnerami w
Ukrainie oraz tych działających w małych społecznościach lokalnych, do których również
trafiają osoby uciekające przed wojną. Dofinansowanie będą mogły otrzymać
samodzielne inicjatywy polskich organizacji a także realizowane wraz z partnerami
ukraińskimi.

Ogłoszenia o planowanych konkursach grantowych będą publikowane na stronie
Programu.
W programie „Wspieramy Ukrainę” zostaną wykorzystane doświadczenia z realizacji
szybkiej ścieżki grantowej podjętej na początku marca b.r. w ramach innego
przedsięwzięcia PAFW – programu RITA – Przemiany w Regionie – realizowanego przez
Fundację Edukacja dla Demokracji, jak również ponad 20-letnie doświadczenie
Realizatora Programu RITA we współpracy z organizacjami w Polsce i Ukrainie.
Więcej informacji udziela Agnieszka Świeczka:
e-mail: ukraina@fed.org.pl
nr tel.: +48 605 787 757

W ramach Programu młode osoby w wieku 18-30 lat
mogą realizować Projekty Solidarności (ang. Solidarity
Projects) – działania na rzecz społeczności lokalnej
będące odpowiedzią na lokalne potrzeby i wyzwania.
Komisja Europejska szczególnie zachęca do składania
projektów, które nakierowane będą na pomoc
uchodźcom w szczególności dzieciom i młodzieży lub
angażujące uchodźców. Najbliższy termin składania
wniosków 4 maja, do godz. 12.00.

Projekty, w których działania są nakierowane na pomoc uchodźcom w szczególności
dzieciom i młodzieży.
Projektu, które angażują uchodźców. 
Projekty nakierowane na promocję wartości europejskich.
Projekty dotyczące walki z dezinformacją i fakenewsami.
Projekty dotyczące solidarności i jedności.

nie ma potrzeby angażowania do współpracy partnerów zagranicznych,projekty mają
charakter lokalny.
Pomysłodawcą Projektu Solidarności musi być grupa min. 5 młodych osób w wieku 18-
30 lat zarejestrowanych na Portalu Europejskiego Korpusu Solidarności
Grupa inicjatywna może korzystać ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji
działającej w sferze lokalnej, ale może też złożyć wniosek sama. Więcej:https://eks.org.pl/

W obecnej sytuacji wojny w Ukrainie, pomoc udzielana przez organizacje działające lokalnie
będzie miała charakter długofalowy. Jeszcze przez wiele miesięcy w naszych
społecznościach obecni będą uchodźcy. Komisja Europejska zachęca do składania
wniosków w terminie do 4 maja, do g. 12.00, które będą nakierowane na następujące
tematy:

PODSTAWOWE ZASADY PROJEKTÓW SOLIDARNOŚCI

https://europa.eu/youth/solidarity/register_pl


UWAGA...

UWAGA !!! Termin realizacji obowiązków związanych z CIT-8 
 i sprawozdaniem finansowym jest w 2022 roku przesunięty.

Pod koniec stycznia Ministerstwo Finansów zapowiedziało przesunięcie terminów
dotyczących sprawozdań finansowych składanych w 2022 roku - za 2021 rok. 9 marca
opublikowano rozporządzenie zmieniające terminy i ich przesunięcie stało się faktem.
Przesunięcie wynosi 3 miesiące. Terminy przesunięte zostały w podobny sposób jak w
dwóch ubiegłych latach, kiedy zmiana przepisów miała ułatwić realizację obowiązków w
czasie epidemii. Przesunięcie w tym roku uzasadniono podobnie jak poprzednio sytuacją
epidemiczną, ale wskazano również, że jest ono odpowiedzią na postulaty zgłaszane
"przez środowisko księgowych, obecnie mocno zaangażowane we wdrażanie zasad
nowego systemu podatkowego".

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - przesunięty termin sporządzenia sprawozdania
finansowego w 2022 roku  do 30 czerwca. 

Standardowy termin ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – do 30
czerwca- przesunięto  w 2022 roku – do 30 września.

Standardowy termin WYSŁANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO do KAS lub KRS (15
dni od zatwierdzenia sprawozdania) – najpóźniej do 15 lipca przesunięty termin wysłania
sprawozdania finansowego w 2022 roku został przesunięty najpóźniej do 15
października 2022 roku (ponieważ 15.10 to sobota, ostateczny termin wypada 17
października). 



TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...



GODZINY OTWARCIA
 CAO

 
 
 

PONIEDZIAŁEK : 8.00-15.00
 

CZWARTEK: 08.00 –18.00
PIĄTEK:       08.00 – 15.00

 
 
 
 
 


