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OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE:
To już naprawdę ostatni dzwonek. Do 31 marca organizacje pozarządowe mają obowiązek
sporządzenia sprawozdania finansowego i złożenia do urzędu skarbowego CIT-8.
Sprawozdanie powinno być zatwierdzone do 30 czerwca i dopiero po zatwierdzeniu wraz
z uchwałą organu wskazanego w statucie składane jest do urzędu skarbowego jako załącznik
do złożonego wcześniej CIT-8.
Organizacje, które w roku 2016 prowadziły ewidencję uproszczoną (kartę przychodów i
kosztów), zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, składają tylko CIT-8.

PROPOZYCJA CAL:
SZKOLENIA DLA ZARZĄDÓW
Biuro CAL proponuje organizacjom, które weszły do projektu, krótkie szkolenia dla zarządów
fundacji i stowarzyszeń związane z prawidłowym zarządzaniem NGO. Asystenci organizacji
mogą przyjechać na wizytę do siedziby organizacji, CAL może zaprosić też zarząd na
spotkanie w biurze we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14 (budynek UG Włoszczowa, parter,
pok. 44).
Problematyka szkoleń może zostać wybrana przez zarząd spośród następujących tematów:
- Obowiązki formalnoprawne, sprawozdawcze i dokumentowanie zdarzeń
finansowych
- Realizacja zadań publicznych zlecanych w trybie Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (UDPPW), z uwzględnieniem zmian we wzorach
ofert i sprawozda
- Rodzaje działalności w organizacjach pozarządowych (nieodpłatna, odpłatna,
gospodarcza)
Organizacje, które chciałyby skorzystać ze szkoleń poprowadzonych przez asystentów CAL
(Małgorzata Bugaj i Katarzyna Standerska) – prosimy o zamawianie terminów wizyt pod nr
661 095 962 lub mailowo: fundacja.cedr@op.pl

ODWIEDZINY ASYSTENTÓW W ORGANIZACJACH:
Asystenci organizacji odwiedzają sukcesywnie wszystkie zarządy organizacji, które korzystają
ze wsparcia CAL w celu rozpoznania najpilniejszych potrzeb. Jeśli jeszcze u Was nie byliśmy,
a chcecie nas do siebie zaprosić, wyślijcie sygnał (KONTAKT) i podajcie możliwe terminy
wizyty. Będzie nam bardzo miło spotkać się z Wami

DYŻURY DORADCÓW:
Przypominamy, że jest możliwe zamówienie spotkania z doradcami: prawnikiem, księgową i
doradcą biznesowym (szczegóły na stronie CAL w zakładce DORADZTWO).
Można spotkać się z nimi w naszym pokoju doradcy przy biurze CAL, ale możliwe jest
zaproszenie ich do Waszej siedziby czy w dowolnie wskazane miejsce i zorganizowanie
spotkania w większym gronie członków organizacji.
Doradztwo realizowane jest również drogą mailową lub telefoniczną za pośrednictwem biura
CAL.
POLECAMY:
- naszą zakładkę ZAPYTAJ O RADĘ, w której znajdziecie odpowiedzi na pytania innych
organizacji dotyczące problemów i wątpliwości, na jakie natknęły się w swej działalności.
Uczmy się na błędach… niekoniecznie swoich
- stronę ngo.pl, która od wielu lat działa jako największe kompendium wiedzy o prowadzeniu
organizacji, profesjonalizacji działań, środkach zewnętrznych
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