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DZIEJE SIĘ...

Zima w pełni, zdawałoby się że lokalne organizacje pozarządowe zapadły w
sen zimowy, bo widocznych działań szczególnie na terenach wiejskich ze
świecą szukać. Dlatego zwracamy się w stronę organizacji, która nigdy nie
śpi- przez kilkanaście lat działalności wypracowała takie narzędzia i system
pracy, że potrafi działać na pełnych obrotach przez cały rok. 
 Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich ngosom znana jest jako
operator Działaj Lokalnie, ale robi o wiele więcej- wszystko, by wykorzystać
jak najlepiej potencjał Krainy Łęgów Odrzańskich.

Pomoże im w tym wiedza zdobyta podczas szkoleń oraz cykl wizyt studyjnych, jak
również możliwość przeprowadzenia eventu on-line. Pod znakiem Akademii Designu
„Krainy Łęgów Odrzańskich” LGD KŁO chce  skupić twórczość autorów z naszego
obszaru, którzy prezentują wysoką jakość i oryginalny produkt, pomóc im dopasować
działania do specyficznych potrzeb i reguł rynkowych. Poprzez działania marketingowe,
publikacje, współpracę z innymi branżami przybliżyć ich działalność szerszemu gronu
odbiorców. 

Efekty tych działań mają na celu
doskonalenie organizacji i sieci
sprzedaży produktów. W lutym
uczestnicy projektu będą mieli
okazję podpatrzeć jak inni
reklamują swoje produkty
podczas Targów Designu w
Poznaniu.

30 grudnia został zakończony nabór do Akademii Designu
Krainy Łęgów Odrzańskich. W gronie uczestników znalazły
się również członkowie stowarzyszeń z naszego terenu.
Począwszy od stycznia prace nad budowaniem swojej marki
rozpocznie 17 osób, które chcą zwiększyć konkurencyjność
swoich usług i produktów



8 podmiotów, w tym 2 ngosy w marcu rozpoczynają swoje działania. Każdy rękodzielnik
czy lider z tej grupy to dowód na to, że na naszym terenie posiadamy unikatowe zasoby.
Czas pokazać szerszemu gronu utalentowanych mieszkańców KŁO oraz    obiekty
zarządzane przez aktywnych liderów , których pomysłowość i chęć do działania na
pewno wypromują Łęgi w regionie. Projektu grantowy  „Marka Lokalna Krainy Łęgów 
 Odrzańskich” zapewni  8 dotacji  na łączną kwotę 196 549,00 zł w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Projekt
współfinansowany jest ze środków UE.

W ramach operacji własnej Krainy Łęgów Odrzańskich LGD
KŁO realizuje   działania, które mają na celu rozszerzenie
zakresu i uatrakcyjnienie działań promocyjnych oferty
turystycznej „Szlaku Odry”. Dźwiękowy szlak to sieć miejsc
przyrodniczo cennych, w których odbywają się w
określonych terminach spektakle przyrodnicze
wyznaczające rytm życia cennej przyrodniczo rzeki Odry.

Właśnie trwa podpisywanie umów w ramach programu
„Marka Lokalna KŁO” , której celem jest wzmocnienie i
rozwój oferty usług i produktów lokalnych opartych o
lokalne zasoby poprzez realizację 8 operacji z zakresu
wzmacniania marki lokalnej Krainy Łęgów Odrzańskich. 

Dźwiękowy szlak Odry to sieć
rozstawionych wzdłuż rzeki Odry
nowatorskich soczewek akustycznych,
dzięki którym turyści   będę mogli
posłuchać wzmocnionych dźwięków
natury. Rozlokowanie soczewek:  w
wybranych miejscach: rezerwatach,
użytkach ekologicznych, miejscach
szczególnych i wartych uwagi z punktu
widzenia przyrody i dźwięku.Pierwsze
dźwiękoławki już stoją, niebawem kilka
kolejnych  zagości w pobliżu Odry. 

Pomysłodawcą projektu jest Michał Zygmunt-  muzyk i kompozytor, autor profesjonalnych
nagrań terenowych dźwięków natury (albumy Dzikie Rzeki, Harmonia Natury dla WWF
Polska). Pomysłodawca serii Odra Guitars – instrumentów zbudowanych   z drzew
rosnących nad Odrą.    Tworzy muzykę teatralną, filmową, ilustracyjną oraz autorską.



 
"Stawiamy w tym roku na aktywność fizyczną, bo ruch na świeżym powietrzu pozwoli
nam wzmocnić odporność i zadbać o kondycję zarówno psychiczną, jak i fizyczną.
Jesteśmy w trakcie pisania wniosku do Gminy Wołów. Przystępujemy do konkursu na
sport z nadzieją, że uzyskane dofinansowanie pozwoli nam odkryć na nowo bardzo
ciekawy sport jakim jest nordic walking. Zajęcia instruktażowo –treningowe mają na
celu zapoznanie uczestników z prawidłowymi technikami marsz, aktywizację oraz
zachęcenie do ruchu  wszystkich mieszkańców Gminy Wołów. Cykl zajęć będzie
prowadzony na terenie Gminy Wołów, w okolicach wsi Rudno położonej w Parku
Krajobrazowym Doliny Jezierzycy, dodatkowo zajęcia fitness odbędą się w świetlicy
wiejskiej w Rudnie, lub na świeżym powietrzu ( pandemia Covid-19).  Część zajęć z
Nordic Walking (min. 3 spotkania) planowana jest również rekreacyjnych w terenie po
okolicznych ścieżkach leśnych w miejscowości Wrzosy – Orzeszków."

Styczeń to nie tylko  miesiąc snucia planów na następny rok, ale
także pracy nad wnioskami aplikacyjnymi, by w okresie letnim i
jesiennym zapewnić lokalnym społecznościom ciekawe działania.
Dla liderów ngo są to godziny przed komputerem oraz rozmowy z
pozostałymi członkami zespołów roboczych i przedstawicielami
lokalnych społeczności  - by projekty odniosły sukces planowaniu
działań trzeba poświęcić trochę czasu-  my pytamy ich o szczegóły
tej pracy. 

"Pomimo pandemii i obostrzeń nie podajemy się  i piszemy projekty. W styczniu 
 złożyliśmy wnioski do programu TechSoup Europe którego celem będzie  zwiększenie
wiedzy młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w Internecie.  Aplikowaliśmy również  do
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia  do
aktywizacji. Edycja 2021” Celem tego  projektu będzie zaproponowanie młodzieży
ciekawej formy spędzenia czasu wolnego w postaci warsztatów DJ. W lutym z kolei
rozpoczynamy realizację projektu "Sztuka życia" Na który pozyskaliśmy środki w ramach
programu Równać Szanse. Serdecznie zapraszamy do udziału młodzież z terenu powiatu
wołowskiego która chciałaby stworzyć  własny spektakl teatralny. W celu uzyskania
szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu ze mną- koordynatorem projektu, tel
667438661 lub do na Facebook Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju."

Stowarzyszenie Razem Dla Rozwoju, 
Michał Moczydłowski

Stowarzyszenie W Rudnie jest cudnie,
 Monika Kwolik



 " W styczniu udało nam się złożyć bardzo ciekawy projekt do programu Etno 2021, który
prowadzony jest przez Narodowe Centrum Kultury. Wspólnie z Kasią Sworniowską
spędziłyśmy kilka wieczorów na projektowaniu działań oraz szczegółowych wyliczeniach
budżetowych. Kultura na obszarach wiejskich to nie tylko dożynki- chcemy pokazać, że w
radeczańskiej świetlicy mogą się zadziać rzeczy naprawdę nowatorskie- zarówno jeśli
chodzi o podejście do tematu kultury i sztuki wysokiej, jak i narzędzia do jej interpretacji.
Bardzo liczymy na to dofinansowanie, ponieważ pandemia mocno obniżyła poziom
aktywności nie tylko na naszej wsi ale na całym świecie. Do działań będziemy chcieli
zaprosić mieszkańców całej gminy Brzeg Dolny." 

Stowarzyszenie Mieszkańców wsi Radecz, 
Martyna Owczarz

 Harcerska Organizacja 
Patriotyczno-Wychowawcza "Cichociemni",
 Piotr Gajewski

"Zaczął się kolejny rok więc przed nami kolejne wyzwania. Planów mamy tak jak  co roku
sporo. Mamy nadzieję, że panująca sytuacja związana z  koronawirusem pozwoli nam na
realizację chociaż części naszych planów.  Rocznie oferujemy członkom naszej
Organizacji udział w około 130  imprezach. W roku 2020 mieliśmy ich sporo mniej bo
tylko 56. Co i tak nas cieszy zważywszy na panujące obostrzenia. W raz z innym 
 stowarzyszeniami i instytucjami mamy zaplanowane na ten rok już około 30  imprez.
Panujemy również pozyskać pieniądze na Akcję Letnią  czyli obóz harcerski pod
namiotami w Lginiu oraz obóz spadochronowy na lotnisku w  Gliwicach. Dostaliśmy też
dofinansowanie z Krainy Łęgów Odrzańskich na  remont naszego lokalu oraz na zakup
dwóch kajaków. Przymierzamy się też  do aplikowania o fundusze do Muzeum Historii
Polski w ramach Programu   "Patriotyzm Jutra".  Szukamy również projektów, które
pomogły by w  dofinansowaniu Grupy Ratownictwa Specjalistycznego "CICHOCIEMNI",
która  działa przy naszej Organizacji. Cały czas wspieramy też działania  związane z walką
z koronawirusem."



Stowarzyszenie Bramy Inicjatyw Kulturalnych które działa w
Wołowie, jest wzorem godnym naśladowania jeśli chodzi o 
 działania  z młodzieżą. Projekt "Młodzi Mistrzowie Aranżacji
Przestrzeni Lokalnej" tak naprawdę prowadzi fantastyczna grupa
młodych ludzi- kto zna program Równać Szanse ten wie, że
kluczowe jest tu oddanie im przestrzeni i tylko towarzyszenie w tej
przygodzie.

Takiej różnorodności działań na próżno szukać w pozarządówce- szczególnie w
miesiącach zimowych. Patrząc na zdjęcia na funpage'u grupy "Jesteśmy tu i teraz" można
odnieść wrażenie,  że nie tylko świetnie się bawią ale całkiem na serio potrafią zmienić
okolicę na lepsze.My im wierzymy- każdy z założonych sobie celów realizują w 100%-
zarówno jeśli chodzi o podwyższanie kompetencji miękkich, jak i działania typowo
techniczne- np. budowa mebli. Bacznie obserwujemy ich poczynania, bo na pewno
jeszcze o nich usłyszymy. Asia Krasowska, która towarzyszy tej grupie wykorzystuje swoje
długoletnie doświadczenie w sektorze edukacji i wprowadza tak potrzebny luz. Działania
toczą się bez spiny, a młodzież wykorzystuje swą kreatywność i świeże spojrzenie, by
zmieniać przestrzeń wokół siebie. Zachęcamy do lajkowania na fb poczynań tej
pozytywnie zakręconej ekipy :)



 Grupy świetlicowe tym razem skupili się na
swoim wnętrzu- wszak od tego powinno się
zacząć robiąc plan działań. Szukamy w sobie
tego, czym możemy się podzielić i
proponujemy- nie nakłaniamy i na pewno nie
forsujemy swoich pomysłów na siłę. Słuchamy
siebie, słuchamy innych. Na pierwszy rzut oka
są to rzeczy oczywiste, ale "w praniu" czyli
podczas komunikowania z otoczeniem już tak
różowo nie jest. Długo, by opowiadać bo
szkolenie było bardzo wartościowe, wiele
tematów i przykładów z życia wziętych zostało
omówionych. Czy lekcje zostały odrobione
dowiemy się w maju i czerwcu, gdy grupy będą
organizowały swoje inicjatywy w świetlicach i
terenie wokół nich. Jeszcze kilka spotkań
szkoleniowych i animacyjnych przed nimi-
wszyscy czekają na możliwość spotkania się na
szkoleniach stacjonarnych, bo od początku
projektu nie było takiej możliwości.

W ramach prowadzonego przez nas projektu "Liderzy obszarów
wiejskich otwierają drzwi świetlicy" odbyły sie drugie warsztaty
online. Ich tematem przewodnim był wewnętrzny potencjał.
Wyjątkowo trafnie dobrane zagadnienia i prowadzenie spotkania
tak, by grupy uzyskały konkretne rozwiązania sprawiły, że czas
minął szybko i wśród uczestników pozostał lekki niedosyt- do
tematu na pewno będziemy jeszcze wracać w tym roku.



W trakcie zajęć, podczas spotkań z
ekspertami i szkoleniowcami, uczestnicy
otrzymają  wiedzę związaną z prawami
obywatelskimi, komunikacją,  zapoznają się ze
sposobami radzenia sobie ze stresem oraz
narzędziami pomocnymi do reagowania na
sytuacje kryzysowe. Program odbędzie się w
trybie online wg metod wypracowanych przez
Szkołę Liderów. Nie wiemy czy z naszego
terenu zostały wysłane jakieś zgłoszenia,
jednak warto w tym miejscu wspomnieć o
tym, jak wiele możliwości dotyczącej
przygotowania do aktywnej partycypacji w
społeczeństwie obywatelskim ma młodzież. 

Zakończyła się rekrutacja do programu „Nowi i młodzi liderzy”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Ten program to jedna z dróg, jednak lokalni liderzy w młodym wieku wybierają różne
ścieżki, by doposażyć się w odpowiednią wiedzę i kompetencje. Zmiana pokoleniowa w
III sektorze? Jak najbardziej- czekamy i obserwujemy bacznie naszą młodzież. Pora
działać!!

Za nami 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. HO
Cichociemni z Brzegu Dolnego jak zwykle stanęli na wysokości
zadania i oprócz czynnego uczestnictwa w zbiórce (41 harcerzy
spośród łączniej liczby 63 wolontariuszy kwestowało z puszkami
WOŚP w Brzegu Dolnym),  zorganizowali sklepik i loterię, z których
udało się uzbierać 7138.48 zł. 



Rusza nowy projekt Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO  "Pozarządowy Ostry Dyżur". 
 Jest on realizowany jest przez Fundację "Merkury" w partnerstwie z  Fundacją Dobrych
Działań , Lokalna Grupą Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich oraz Citizens Foundation
finansowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Stowarzyszenie Propago od kilku
llat wchodzi w skład Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO i jest jednym z 10 punktów,
które od stycznia świadczą następujące usługi dla III sektora:
-doradztwo dla organizacji obywatelskich 
- tutoring rozwijający kompetencje organizacji 
-dyżury eksperckich na intrygujące tematy w ngo
- szkolenia  zwiększające wiedzę i umiejętności społeczników 
- promocję działań organizacji obywatelskich 
 -współdzielenia się posiadanymi zasobami
By ujednolicić ofertę i skonsultować wymaganą dokumentację, ale także dowiedzieć się
co słychać w Sieci, w tym miesiącu odbyły sie 2 spotkania online, w których uczestniczyło
nasze stowarzyszenie. 

Z ŻYCIA CAO...

W biurze CAO praca wre. Okres sprawozdawczy w pełni, do tego
ustalanie szczegółów uczestnictwa w nowym projekcie oraz bieżąca
działalność doradcza, informacyjna i animacyjna.



Elementy zadania:
Prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Wołów , wspieranie
sportowych reprezentacji Gminy Wołów w imprezach, zawodach i rozgrywkach
sportowych; prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych.
Wymagany jest wkład finansowy w wysokości min. 10% i osobowy w wysokości min. 5%
całkowitwgo kosztu zadania.
Łączna kwota  przeznaczona na realizację zadania wynosi 500 000zł
termin składania ofert: 19.02.2021.

Cel konkursu: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wińsko I I.
Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Wińsko w 2021r.”  
Dofinansowaniu podlegają następujące działania: a) realizacja  całorocznego  szkolenia 
 sportowego  utalentowanych  dzieci  i młodzieży, w sportach indywidualnych oraz
zespołowych;  b) organizacja imprez sportowych o zasięgu co najmniej gminnym;  c)
zadania związane ze sportem szkolnym;  d) utrzymanie gminnej bazy sportowej, w tym
szczególnie boisk sportowych; e) zadań związanych z promocją gminy Wińsko poprzez
kulturę fizyczną i sport;  f) zadań związanych z rozwojem sportu kwalifikowanego.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania 
w 2021r.:100 000zł
termin składania ofert: 08.02.2021.

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Burmistrz Wołowa ogłasza otwarty konkurs
na realizację zadań publicznych Gminy
Wołów w zakresie wsparcia i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
roku 2021.

Wójt Gminy Wińsko ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy
Wińsko          w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w roku 2021



01.02.2021 rusza PROO. Jest to pierwszy w historii
program bezpośredniego wsparcia rozwoju
polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w
ramach programu będą przydzielane na rozwój
instytucjonalny organizacji oraz realizację ich
celów statutowych. Wnioski będzie można składać
w ramach Priorytetów 1a, 3 i 4.  8 lutego startuje z
nabór  w Priorytecie 2a.

Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.
Nabór jest organizowany w ramach Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata
2018–2030 (PROO).
Cel programu: wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa
obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i
upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Cele szczegółowe:
1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne.
2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym.
3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.
Wnioskodawca, co do zasady, może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu.
W ramach konkursu obowiązuje dwustopniowy system składania wniosków (wnioski
wstępne oraz wnioski pełne). Realizacja działań misyjnych (statutowych) oraz
wzmocnienie instytucjonalne:
1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.
2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym:
– budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania,
– tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania,
– podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji
środowisk organizacji sektora pozarządowego.
Wsparcie uzyskują działania tych organizacji, które zaprezentują wykonalny plan działań
misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.
Podczas oceny wniosku bardzo ważnym elementem, który będzie brany pod uwagę jest
gotowość aplikujących podmiotów do budowy lub rozwijania  sieci, federacji lub innych
form aliansów w ramach sektora pozarządowego na rzecz wzmocnienia potencjału
organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych, możliwości oddziaływania i
współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.
termin składania ofert: 01-22.02.2021 (wnioski wstępne).
Wnioski składamy poprzez generator na stronie :
https://generator.niw.gov.pl/
Więcej informacji: https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2021/



Organizatorem programu w Polsce jest Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest współbeneficjentem w  ogólnoeuropejskiej
kampanii pod nazwą „#GoEAThical: European youth stand up for sustainable food
supply chains that respect migrant workers’  rights and reduce climate change, hunger
and poverty as key drivers of  migration” (docelowa nazwa kampanii: Our Food. Our
Future),  współfinansowanej przez Komisję Europejską (DG Devco).
Każdy projekt powinien przyczyniać się do realizacji takich celów jak:
1. Zwiększenie zasięgu w dotarciu do grupy docelowej w Polsce.
2. Zdobycie wiedzy eksperckiej i umiejętności w zakresie prowadzenia kampanii
młodzieżowych w Polsce.
3. Zdobycie umiejętności i doświadczenia, zasilających ogólną strategię  kampanii „Our
Food. Our Future” w zakresie docierania do młodzieży i  angażowania jej w działania
kampanii.
4. Dotarcie do znacznie większej liczby młodych ludzi z naszym przekazem, a także do
zaangażowanej młodzieży i do młodych influencerów.
W ramach projektu mogą być realizowane następujące działania:
1. Warsztaty, wykłady, akcje uliczne/happeningi, festiwale, wystawy  organizowane
dla/wspólnie z młodymi osobami, w tym  aktywistkami/aktywistami oraz
influencerkami/influencerami.
2. Wsparcie działań kampanii w zakresie docierania do osób młodych i angażowania ich
w działania „Our Food. Our Future”.
3. Rozpowszechnianie działań kampanii „Our Food. Our Future” wśród młodych ludzi w
Polsce
Na w/w działania można uzyskać dotację w wysokości 5.000 euro (21.500 zł).. Nie
wymagany jest wkład własny.

Termin składania ofert: 08.02.2021

Pełny wniosek w języku polskim należy przesłać pocztą elektroniczną na adres
anna.kokocinska@ekonsument.pl

W ramach naboru można uzyskać granty na projekty
upowszechniające kampanię „Our Food. Our Future”
współfinansowaną przez Komisję Europejską. Celem
kampanii jest zachęcenie młodzieży do zaangażowania
się w zrównoważoną konsumpcję i produkcję żywności.
Każdy realizowany projekt powinien przyczyniać się do
zwiększenia zasięgu kampanii wśród młodzieży.



 Organizacja, która zatrudniała w 2020 r. osoby na umowy o pracę, dzieło lub na
zlecenie, ma obowiązek przygotować i przekazać deklarację PIT-11 dla  pracownika
PIT-11 zawiera informacje o uzyskanych przez pracownika  (podatnika) dochodach
oraz pobranych zaliczkach na PDOF.
 Organizacja, która wypłacała w 2020 r. osobom indywidualnym m.in. stypendia i inne

Do 1 marca – przekazanie deklaracji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R/IFT-1R do
pracowników organizacji

     świadczenia niepodlegające opodatkowaniu, przekazuje tej osobie deklarację  PIT-8C.

do 31 marca – ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (na
które składają się bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja
dodatkowa) za rok obrotowy w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. W większości
organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zatem termin przygotowania
sprawozdania za 2020 rok przypada na 31 marca 2021

Sprawozdania za 2020 rok powinny być sporządzone w formie elektronicznej.

31 marca – ostateczny termin złożenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-
8/O i CIT D do urzędu skarbowego

Każda organizacja musi na formularzu CIT-8 złożyć do US rozliczenie z podatku
dochodowego od osób prawnych (PDOP) za 2020 r. Dotyczy to także organizacji, które
nie miały żadnych przychodów w 2020 r. oraz są zwolnione z płacenia tego podatku.
Organizacja, która otrzymała w 2020 r. darowizny określonej wartości, upublicznia
informacje o nich np. na swojej stronie internetowej, a także wypełnia składa do US
formularz CIT-D. Obowiązek ten pojawia się, gdy wartość jednorazowej darowizny
przekroczyła 15000 zł lub wartość wszystkich darowizn od jednego darczyńcy
przekroczyła 35000 zł. Deklaracji nie składa organizacja, której dochód w 2020 r. nie
przekroczył 20000 zł. Deklaracja CIT-8 z załącznikami przekazywana jest do urzędu
skarbowego drogą elektroniczną. Wyjątkiem od tej zasady są CIT-8 składane przez
organizacje mające tylko dochody zwolnione z podatku dochodowego osób prawnych i
nie składające za rok, za który składa CIT-8 żadnych PIT-ów za osoby fizyczne

UWAGA TERMINY!!! 



TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...





GODZINY OTWARCIA CAO
 

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE
 

WCHODZIMY DO BIURA W MASECZCE
.

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

CZWARTEK: 09.00 –14.00
PIĄTEK 09.00 – 14.00

 
 
 


