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DZIEJE SIĘ… 

☺ 

Kolejny miesiąc obostrzeń związanych z epidemią- środowisko organizacji pozarządowych uczy się 

funkcjonowania w takich warunkach i szuka rozwiązań, które pozwoliłyby na zrealizowanie choć części 

zaplanowanych jeszcze przed epidemią działań. Obserwujemy przeniesienie życia społecznego, 

kulturalnego do sieci. Tematyczne webinaria, kanały informacyjne na youtube i portale społecznościowe 

stały się miejscami wirtualnych spotkań- mimo zmęczenia izolacją, podnosimy swoje kwalifikacje na 

warukach, które podyktowała nam pandemia. Jednak wszyscy chyba jesteśmy zgodni, że sport, który 

opiera się na systematycznej i bezpośredniej interakcji ucierpiał najbardziej. Zarówno profesjonalni 

zawodnicy, jak i dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia sportowe nie mogą w pełni szlifować formy, 

która spada w ekspresowym tempie, gdy choć na kilka dni sportowcy zamienią boisko lub matę na 

kanapę. Kluby, które uzyskały dofinansowanie w ramach np. konkursu ofert oraz ogólnopolskich 

programów dotacyjnych nie mogą prowadzić rozgrywek, treningów, spotkań, które często wskazali jako 

kluczowe rezultaty w swoich projektach. Pytamy o komentarz w tej sprawie pana Piotra Smelkowskiego, 

który pełni funkcję pełnomocnika ds. ogranizacji pozarządowych w Gminie Brzeg Dolny. 

„Zgodnie z przeprowadzoną procedurą konkursową podpisano umowy z organizacjami sportowymi na 
realizację zadań związanych z rozwojem sportu w różnych dyscyplinach.  Są one obecnie w trakcie 
realizacji i nie istnieją przesłanki do ich unieważniania. W rozliczeniu kosztowym uwzględnione zostaną 
faktycznie poniesione koszty wynikające z podpisanych umów. Zadania niezrealizowane (wyjazdy na 
zawody, zgrupowania, sparingi, nieodbyte treningi, zakupy, delegacje, itp.) nie zostaną przyjęte do 
rozliczenia w sprawozdaniach końcowych z realizacji poszczególnych zadań. 
Gmina Brzeg Dolny  nie pozostaje  obojętna na rozwój sportu (głównie wśród dzieci i młodzieży) w czasie 
pandemii koronawirusa. Sytuacja jest nadzwyczajna, jednak mając na względzie dobro i rozwój 
sportowców (w tym utrzymanie wysokich form, cyklów przygotowań do zawodów, rytmu prowadzonych 
treningów) gmina sugeruje  rozwiązania niestandardowe, wymagające większego zaangażowania 
zarówno trenerów, jak i samych zawodników. Wiele zadań w ramach realizowanych umów odbywać  się 
może  on-line. Kluby mogłyby  wprowadzić  zdalne opieki trenerskie. 

W chwili  obecnej dla  klubów sportowych  sytuacja jest bardzo trudna i oczekują ukierunkowania w 
realizacji aspiracji sportowych. Kluby poszerzają indywidualne porady treningowe o stałe konsultacje 
trenerskie odbywające się cyklicznie w formie video- czatów. Zdalna opieka trenerska zapewnia 
zawodnikom stały kontakt z trenerem w nieograniczonym wymiarze, jego wsparcie mentalne i 
merytoryczne, motywowanie do rozpoczęcia lub zwiększenia aktywności fizycznej, egzekwowanie 
założeń treningowych oraz wskazywanie właściwego kierunku podnoszenia indywidualnej formy 
zawodników. Celem tych działań jest przede wszystkim ustalenie indywidualnych planów treningowych 
rozwijających motorykę, koordynację dostosowaną do możliwości każdego zawodnika, analiza 
materiałów treningowych z zakresu techniki oraz wsparcie w budowaniu pozytywnej wizji przyszłości. 

Zawodnicy trenują  w domach, wykorzystując sprzęt sportowy np.: piłki, taśmy, rolki i trenażery 
treningowe, hantle i inne. - Oczywiście gmina rozliczy dotacje zgodnie z wypracowanymi godzinami przez 
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osoby prowadzące treningi oraz inne koszty nie powodujące zmian warunków realizacji zadania bądź też 
zakresu rzeczowego zadania, mających wpływ na kalkulację kosztów wynikających z podpisanych umów. 
Zgodnie z zapisami umów Kluby prowadzą ścisłą ewidencję godzin przepracowanych przez każdego 
trenera i tylko te godziny zostaną rozliczone. W przypadku zadań niezrealizowanych, dotacja nie zostanie 
uznana. W przypadku, kiedy specyfika realizacji zadania nie pozwoli na kontynuowanie zadań 
wynikających z rozstrzygniętego konkursu, umowy z klubami mogą być rozwiązane.  

 Zgodnie z art. 15zzl. 1ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,  w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii i w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu,  organ administracji publicznej 
zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym jest uprawniony do przedłużenia 
terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej 
dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na 
sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane 
w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów 
założonych w umowie, na podstawie której zlecono realizację zadania publicznego, nie musi skutkować 
uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie z 
przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi. 

Stowarzyszenia i kluby sportowe powinny w obecnej sytuacji przeanalizować plany i harmonogramy 
działań, które z zaplanowanych działań nie będą mogły być zrealizowane, a które można zastąpić innymi. 
Zastanowić się nad możliwą modyfikacji tych działań i wystąpić do Burmistrza z aktualizacją zmierzającą 
do aneksu umowy. 

 Mimo dynamicznej sytuacji musimy działać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Taka informacja 
uchroni kluby sportowe  z niewywiązania się z realizacji zadania publicznego. W chwili obecnej czekamy 
na dalszy rozwój sytuacji. Zaistniała sytuacja zaskoczyła nas wszystkich i nikt nie wie co będzie za kilka dni, 
a tym bardziej za kilka miesięcy. 

Każdy przypadek dotacji  powinien być analizowany indywidualnie.  Sytuacja która dotknęła nas 
wszystkich nie może pogrążyć organizacje, które i tak w wielu przypadkach nie mają dodatkowych 
środków na działania. Będziemy szukać najlepszego rozwiązania zaistniałej sytuacji. Nie możemy 
jednocześnie zapominać, że to są środki publiczne, których wydatkowanie sprawdzane jest przez organy 
kontrolne. Mamy nadzieję, że sytuacja w najbliższym czasie unormuje się i organizacje sportowe powrócą 
do standardowego trybu działania.” 

☺ 
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Więcej na temat akcji możecie przeczytać na stronie  
http://www.brzegdolny.pl/news/harcerzepomagaja/?fbclid=IwAR3h3jYun5k0nvHZ8xO7G58GPDaOCnM

I6kVx-CyaFqGfr8QlnTUp8MH-114 
☺ 
Przyłbice to artykuły pierwszej potrzeby nie tylko w służbie zdrowia- korzysta z nich personel i mieszkańcy 

domów opieki senioralnej, jak również pracownicy sklepów i biur, gdzie wymagany jest kontakt z 

klientem. Rośnie zapotrzebowanie, ale też rośnie ilość oddolnych inicjatyw posiadaczy drukarek 3D, 

którzy włączają się w wydruk komponentów. 

 

 
 

Relacja foto oraz filmik z procesu wydruku znalazły się na stronie 

https://rownacszanse.pl/migawki/drukujemy_dobro?fbclid=IwAR1gbV4hUtxJ0o-

jQR_7W0cnSmzyI0H7lv9pAEgyo0DOe6RovdK5Ha7Gb98 

Teraz inni beneficjenci Programu mogą podpatrzeć jak dostosować działania do zaistniałej sytuacji. 

 

Harcerska Organizacja Patriotyczno-Wychowawcza „Cichociemni” stale 
pomaga- niezwykłe jest tak duże poświęcenie w dzisiejszych czasach. 
Krąg instruktorski z Piotrem Gajewskim na czele już drugi miesiąc 
dystrybuują maseczki w ramach akcji „Maseczka dla Seniora”, dowożą 
żywność i leki najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Przy wjeździe 
do Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie stoi ich namiot, w 
którym jest izba przyjęć i żołnierze przeprowadzają wstępny wywiad 
pod kątem COVID-19.  Sztab HO „Cichociemni” przeprowadza cykliczne 
spotkania online podczas których ustala szczegóły logistyczne związane  
z wsparciem gminy w walce z epidemią oraz konsultuje między sobą 
plany na najbliższe miesiące- sytuacja jest dynamiczna i dlatego tak 
ważne jest dostosowanie zaplanowanych wcześniej działań do ogólnych 
wytycznych.  
 
 

W kilku poprzednich numerach 
pisaliśmy o ciekawym projekcie w 
ramach Programu Równać Szanse- 
młodzież w jego ramach nauczyła 
się wydruku 3D, jednak zamiast 
makiety sołectwa rozpoczęła druk 
przyłbic- obserwujemy ich 
poczynania- tak samo jak operator 
programu, który ocenił jego 
realizację bardzo wysoko i stawia 
jako przykład godny naśladowania. 

http://www.brzegdolny.pl/news/harcerzepomagaja/?fbclid=IwAR3h3jYun5k0nvHZ8xO7G58GPDaOCnMI6kVx-CyaFqGfr8QlnTUp8MH-114
http://www.brzegdolny.pl/news/harcerzepomagaja/?fbclid=IwAR3h3jYun5k0nvHZ8xO7G58GPDaOCnMI6kVx-CyaFqGfr8QlnTUp8MH-114
https://rownacszanse.pl/migawki/drukujemy_dobro?fbclid=IwAR1gbV4hUtxJ0o-jQR_7W0cnSmzyI0H7lv9pAEgyo0DOe6RovdK5Ha7Gb98
https://rownacszanse.pl/migawki/drukujemy_dobro?fbclid=IwAR1gbV4hUtxJ0o-jQR_7W0cnSmzyI0H7lv9pAEgyo0DOe6RovdK5Ha7Gb98
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Drugą inicjatywą również z gminy Wołów jest 3DaSie- wydanych 300 przyłbic naprawdę robi wrażenie. 

Jest to  to akcja charytatywna, która działa przy wsparciu Harcerskiej Organizacji Wychowawczo-

Patriotycznej "Cichociemni". To właśnie harcerze byli jednymi z pierwszych użytkowników ich przyłbic, 

a pozytywny odzew, który od nich popłynął był impulsem do rozkręcenia akcji 3DaSie.  

 

 
 

 
 

Z ŻYCIA CAO… 

 

 

 

 

 

 

Okres izolacji jest dla nas trudny tak samo jak dla was i my również testujemy niestandardowe 
rozwiązania, które po prostu pozwolą nam działać- przez cały kwiecień nasz zespół wykonywał pracę 
zdalną. Mimo, że biuro było zamknięte udzielałyśmy porad telefonicznie i mailowo. Przed nami czas 
wiosenny, który w III sektorze jest zwykle bardzo intensywny- toczą się rozpoczęte właśnie projekty 
roczne, organizacje aplikują do lokalnych konkursów grantowych z nadzieją, że wygrana dotacja pozwoli 
im na zorganizowanie warsztatów czy pikników. Wokół świetlic rozpoczynają się prace porządkowe i 
nowe nasadzenia- oddolne inicjatywy mieszkańców, którzy w kilkuosobowych grupach chętnie 
upiększają tereny rekreacji i wypoczynku, wymieniając między sobą spostrzeżenia i rady ogrodnicze. Ta 
wiosna będzie inna, jednak to od nas zależy czy spędzimy ją na narzekaniu czy spędzimy ją na tyle 
aktywnie, na ile pozwalają nam nałożone obostrzenia. Oj trzeba się nagłówkować jak przy zastosowaniu 
zasad bezpieczeństwa wprowadzić w życie nasze plany- jednak jest to możliwe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mówią o sobie że są 
amatorami, ale nie robią 
amatorszczyzny- jednak po tak 
ogromnej partii 
wydrukowanych elementów 
ich doświadczenie wskazuje 
jasno, że to profesjonaliści a w 

dodatku bardzo skromni 😉. 
Ich przyłbice noszą pracownicy 
służby zdrowia, poradni na 
terenie Województwa 
Dolnośląskiego. Grupa 
uruchomiła zrzutkę, która 
pozwoli im zakupić materiały 
do wydruku 3D oraz części 
eksploatacyjne do drukarek. 
Zachęcamy do odwiedzania ich 
funpage’u FB, gdzie znajdziecie 
więcej informacji na temat 
bieżącej działalności 3DaSie. 
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☺ 

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA… 

 

 

 

 

 

Celem Konkursu jest: 
1)wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli oraz 
uświadomienie młodzieży poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii; 
2)rozpowszechnianie wiedzy o obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zasłynęli na świecie i w kraju, 
a których życiorysy nie są znane większości Polakom, a zwłaszcza młodzieży; 
3)pogłębienie wiedzy i zachęcenie młodych ludzi do poznania nowych postaci historycznych, mało 
znanych i rozpoznawalnych. 
Fundacja BGK dofinansuje 30 wybranych przez Komisję Konkursową Wniosków, które będą realizowały 
cele Konkursu. Jeden Projekt może otrzymać Dofinansowanie w kwocie do  15 tys. zł. 
Wnioski w wersji elektronicznej należy składać  poprzez formularz wniosków online dostępny na stronie 
www.dotacje.fundacjabgk.pl w terminie do 15.05.2020r. 

Więcej na stronie https://www.fundacja.bgk.pl/program/dzieci-kapitana-nemo/ 

☺ 

 

Organizatorem programu jest Fundacja ORLEN. 

Celem programu jest przywrócenie należnej czci 
Miejscom Pamięci, które do tej pory pozostawały w 
złym stanie technicznym lub pozostawały dotychczas 
nieznane lokalnej społeczności. Wnioski o 
dofinansowanie mogą składać instytucje (w tym 
placówki oświatowe), osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
którym ustawa przyznaje zdolność prawną, m.in.: 
fundacje, stowarzyszenia,, jednostki samorządu 
terytorialnego, biblioteki publiczne, domy kultury, 
Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane przez ARiMR 

 

„Dzieci Kapitana Nemo” to projekt historyczny dla dzieci i 
młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie 
wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy 
osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. 

Projekt może być realizowany w formie warsztatów, lekcji 
tematycznych, wystaw, gier terenowych, miejskich, 
planszowych itp. W konkursie mogą brać udział: fundacje; 
stowarzyszenia; szkoły podstawowe i ponadpodstawowe; 
biblioteki publiczne i domy kultury.  

 

http://www.dotacje.fundacjabgk.pl/
https://www.fundacja.bgk.pl/program/dzieci-kapitana-nemo/
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Cel: przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci, które do tej pory pozostawały w złym stanie 
technicznym lub pozostawały dotychczas nieznane lokalnej społeczności poprzez rewitalizacja “Miejsc 
Pamięci”. Poprzez „Miejsca Pamięci” rozumie się „miejsce ważne historycznie dla lokalnej społeczności, 
lecz z różnych powodów pozostawione bez śladu upamiętnienia, bądź wymagające rewitalizacji”. Może 
to być zarówno miejsce pochówku, śmierci, ale także miejsce związane z przebiegiem bitwy bądź 
działalnością wybranego bohatera. Kwota darowizny nie może przekroczyć kwoty 
brutto7.000,00zł .3.Projekt musi być realizowany w okresie między 1 lipca 2020 r. a 30 kwietnia2021r.W 
ramach jednego naboru jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. Realizacja projektu musi mieć 
miejsce na terytorium Polski. Obowiązkowym elementem wniosku jest załączenie trzech zdjęć 
opisywanego Miejsca Pamięci. Wnioski należy składać poprzez generator dostępny na stronie 
https://grantydarserca.orlen.pl/#/login . Termin nadsyłania upływa 18 maja o 23.59. 

Źródło : https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.asp  

☺ 

 
 

 

 

 

 

W ramach programu na wsparcie mogą liczyć inicjatywy tworzone wspólnie przez przedstawicieli 
podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz kadry oświatowej, rodziców i opiekunów. Pomysły muszą się wyróżniać oryginalnością, wysokim 
potencjałem kulturotwórczym i edukacyjnym, mieć lokalny i oddolny charakter, a także 
angażować lokalną społeczność i partnerów.   

Inicjatywy mogą zgłaszać 3-osobowe zespoły, w skład których wchodzi co najmniej po jednym 
przedstawicielu sektora kultury i sektora edukacji. Pożądanymi członkami tych zespołów są również 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalni społecznicy. 

 

 

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia 
epidemicznego w Polsce i utrudnienia w pracy wielu 
organizacji, przesuwamy termin I konkursu na 
projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele 
– Fundusz Krajowy. Wnioski można składać do 15 
kwietnia do godz. 12.00 w południe. Aplikujemy 
online- generator oraz więcej informacji na stronie  
http://aktywniobywatele.org.pl/ 

Celem programu jest wsparcie inicjatyw z zakresu 
edukacji kulturowej realizowanych wspólnie przez 
osoby reprezentujące środowiska oświaty, kultury i 
organizacji pozarządowych, a także wspieranie 
procesu tworzenia sieci współpracy między tymi 
osobami. Odbiorcami inicjatyw powinny być przede 
wszystkim dzieci i młodzież szkolna oraz kadra 
oświatowa, rodzice i opiekunowie. Operatorem 
Programu na Dolny Śląsk jest Ośrodek Działań 
Artystycznych "Firlej" z Wrocławia. 

https://grantydarserca.orlen.pl/#/login
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Zgłoszenia inicjatywy dokonuje lider zespołu za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego 
na stronie firlej.wroc.pl.  Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2020 r., do godz. 23.59. Ogłoszenie 
wyników nastąpi do 20 lipca.  

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i sposobu realizacji programu w związku z epidemią 
COVID-19 i wynikającymi z tego ograniczeniami w działalności instytucji kultury. 

Więcej na http://www.firlej.wroc.pl/firlej-zostal-operatorem-regionalnym-bardzo-mlodej-kultury-na-

lata-2019-2021  

☺ 

 

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na: 

1. 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, 

2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o 
charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu 
widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – 
ŻYCIE PUBLICZNE, 

3. 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. 

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 
2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację 
Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do 31 
grudnia 2020 r. Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod 
adresem: https://generator.niw.gov.pl/. 

Źródło : https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-5-proo-edycja-2020/ 

Trwa nabór wniosków w ramach Programu 
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–
2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 
2020 Operatorem programu jest Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego .  

http://firlej.wroc.pl/
http://www.firlej.wroc.pl/firlej-zostal-operatorem-regionalnym-bardzo-mlodej-kultury-na-lata-2019-2021
http://www.firlej.wroc.pl/firlej-zostal-operatorem-regionalnym-bardzo-mlodej-kultury-na-lata-2019-2021
https://generator.niw.gov.pl/
https://www.niw.gov.pl/startuje-priorytet-5-proo-edycja-2020/
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WAŻNE… 

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o ułatwieniach, z których mogą skorzystać organizacje 

pozarządowe. Należy zwrócić uwagę, że proponowane rozwiązania mają charakter uznaniowy, decyzje o 

ich zastosowaniu należą do organów administracji publicznej. Dlatego organizacje pozarządowe powinny 

same wychodzić z inicjatywą i przekonywać samorządy o konieczności ich zastosowania.   

Przepisy dotyczące stanu epidemii będą ulegać zmianie, stąd konieczne jest śledzenie na bieżąco 

przyjmowanych ustaw i rozporządzeń, aby wiedzieć jakie nowe ułatwienia będą się w nich pojawiać. 

Wszystkie akty prawne związane ze stanem epidemii publikowane są na bieżąco w Dzienniku Ustaw: 

www.dziennikustaw.gov.pl/DU 

• Wydłużenie terminu rozliczenia podatku CIT  

Organizacje pozarządowe w 2020 roku mają wydłużony do 31 lipca termin rozliczenia podatku 

dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2019 rok.  

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia 

terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego 

podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 542). 

• Wydłużenie terminów sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych  

Wydłużony został termin na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2019 rok przez organizacje 

pozarządowe. Sprawozdania finansowe muszą być sporządzone do końca czerwca, a zatwierdzone do 

końca września 2020 roku.  

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych 

terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 

udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. 

U. 2020 r. poz. 570). 

• Organizacje pożytku publicznego mają dodatkowy czas na przekonanie podatników do 

przekazania im odpisu 1%.  

Okres na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz 

wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) został wydłużony do 31 maja 2020 

roku. To ułatwienie dla podatników, ale niestety może mieć skutek w postaci przesunięcia się w czasie 

przekazania organizacjom pożytku publicznego środków z odpisu 1%. (podstawa prawna: art. 15zzj 

ustawy o tarczy antykryzysowej).  

• Głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej  

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU
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-jednak tylko w  przypadku, gdy członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie 

dokumentowej.  Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej powinna być wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierając dokładny 

opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. 

Głosowanie musi odbywać się z zachowaniem: 

 1. Transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;  

2. Dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może 
wypowiadać się w toku obrad;  

3. Wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. Zmiany w 
ustawach o stowarzyszeniach i fundacjach  

 

Więcej na ten temat w artykule na stronie : 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-
pozarzadowe/aktualnosci/artykul/mozliwosc-pracy-i-glosowania-on-line-zmiany-w-ustawach-o-
fundacjach-i-prawa-o-stowarzyszeniach-1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/mozliwosc-pracy-i-glosowania-on-line-zmiany-w-ustawach-o-fundacjach-i-prawa-o-stowarzyszeniach-1/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/mozliwosc-pracy-i-glosowania-on-line-zmiany-w-ustawach-o-fundacjach-i-prawa-o-stowarzyszeniach-1/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/mozliwosc-pracy-i-glosowania-on-line-zmiany-w-ustawach-o-fundacjach-i-prawa-o-stowarzyszeniach-1/
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UWAGA! 

CENTRUM AKTYWNOŚCI BYWATELSKIEJ  PONOWNIE OTWARTE! 

POCZĄWSZY OD 4 MAJA ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN. 

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE TERMINU I GODZINY 

  PORADY W BIURZE CAO  telefonicznie :602-194-612 ,  

e-mail: stowarzyszeniepropago@gmail.com 

 

WCHODZIMY DO BIURA W MASECZCE I RĘKAWICZKACH. 

DORADZTWO MERYTORYCZNE I KSIĘGOWE DLA NGOS Z GMINY BRZEG DOLNY PROWADZONE JEST  

W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 10.00-14.00 po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 788-033-324, 

email: strefa.ngo.brzegdolny@gmail.com 

 

 

mailto:stowarzyszeniepropago@gmail.com
mailto:strefa.ngo.brzegdolny@gmail.com
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