
                                                                                                                                          

 
NEWSLETTER CZERWIEC 2015 

 
WAŻNE 

 Przypominamy, że wszystkie bez wyjątku organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, fundacje) mają obowiązek do 
30 czerwca zatwierdzić sprawozdania finansowe i w ciągu 10 dni od zatwierdzenia złożyć w urzędzie skarbowym wraz z odpisem uchwały 
zatwierdzającej. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z biurem LOWES we Włoszczowie (tel. 731 721 329). 

 Organizacje, którym sąd nadał status OPP, chcące korzystać z odpisu 1% za rok 2015 powinny do 15 lipca zarejestrować się na portalu 
http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,%3E%3E,742.html i złożyć sprawozdanie za rok 2014. W razie jakichkolwiek 
kłopotów także prosimy o kontakt z biurem.  

 Generator sprawozdań został już otwarty!

 
NA PRZEŁOMIE CZERWCA I LIPCA w Centrum Szkoleniowym LOWES przy ul. Mickiewicza 12 odbędzie się szkolenie „Pozyskiwanie 
środków – nowa perspektywa finansowa”, które poprowadzi Rafał Graczkowski. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie zgłosił chęci udziału, może 
to zrobić poprzez FORMULARZ ONLINE  lub telefonicznie pod nr 731721329. Osoby, które już się zgłosiły, prosimy o ostateczne potwierdzenie 
udziału telefonicznie lub osobiście. 
Szczegóły 

 
NAJBLIŻSZE DYŻURY DORADCÓW 
- 19, 22, 23 czerwca, w Jędrzejowie w świetlicy Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 9, dyżury pełnić będzie Marta Kozłowska – doradca prawny. 
Prosimy o umawianie terminów i godzin doradztwa pod nr tel. 731 721 329 

 
PRZYPOMNIENIE 
Organizacje, które nie posiadają wszystkich ważnych dokumentów wewnętrznych, prosimy o kontaktowanie się z biurem LOWES w celu 
ustalenia zakresu pomocy doradczej. Przypominamy, że wszystkie podmioty, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, powinny posiadać 
zatwierdzony dokument „polityka (zasady) rachunkowości” zgodny z nowymi przepisami dotyczącymi określania działalności (przedsiębiorstwa 
mikro). Szczególnie ważne jest to w przypadku planów realizacji projektów ze środków unijnych i dotacji samorządowych. Organizacje 
obowiązuje także wymóg posiadania procedury bezpieczeństwa finansowego (przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu), a także zasad przechowywania dokumentów i zabezpieczania danych. Brak ww. dokumentów może się wiązać z konsekwencjami, 
także finansowymi. LOWES zapewnia pomoc w zakresie uzupełnienia niezbędnych dokumentów.  
 
Organizacje zainteresowane dopracowaniem polityki rachunkowości lub zleceniem przygotowania pozostałych dokumentów wewn. 
prosimy o zgłaszanie potrzeb w biurze LOWES przy ul. Mickiewicza 12, telefonicznie pod nr 731 721 329 lub mailowo 
lowes@oweswloszczowa.eu   

 
PRZYPOMINAMY, że na życzenie uczestników projektu pracownicy Biura LOWES we Włoszczowie mogą przyjechać 
we wskazane miejsce na dyżur lub zorganizować dyżur doradców (prawnego, księgowego, biznesowego) w siedzibie organizacji. 
Zgłoszenia prosimy kierować drogą telefoniczną (kom. 731 721 329) lub mailową (lowes@oweswloszczowa.eu) 

 
POLECAMY: 
Serwis poradnik.ngo.pl zaprasza do korzystania z lekcji dla organizacji pozarządowych pod adresem: http://lekcje.poradnik.ngo.pl.  
Pożyteczne informacje znajdą tu dla siebie wszystkie organizacje, ale szczególnie polecamy skorzystanie z nich osobom, które dopiero rozpoczynają działalność w 
formie fundacji lub stowarzyszenia i niewiele wiedzą np. o swoich obowiązkach sprawozdawczych, obowiązkach wobec KRS, chciałyby skuteczniej promować 
swoją organizację. 
Serwis fundusze na NGO.PL – aktualne konkursy dotacyjne ze środków krajowych i zagranicznych. 
ngo.pl 
ekonomiaspołeczna.pl              
spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl 
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