
                                                                                                                    

 

Kurs:  

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI - KOMPENDIUM WIEDZY DLA 

KSIĘGOWYCH 

 
Kurs dwudniowy (w każdy dzień – 7h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 16:00)  

 

Termin realizacji: wg harmonogramu 

 

Miejsce zajęć: wg harmonogramu 

 

Program  

I. Podstawowe źródła prawa regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych:  

• ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

• ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

II. Działalność pożytku publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna oraz jej prowadzenie 

            na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych) 

 

III. Organizacje pożytku publicznego 

 

IV. Wolontariat 

 

V. Fundacje 

• cel ustanowienia fundacji 

• statut 

• rejestracja (znaczenie Krajowego Rejestru Sądowego) 

• nadzór 

 

VI. Stowarzyszenia 

• ogólna definicja i cele stowarzyszenia 

• stowarzyszenie zwykłe 

• stowarzyszenie zarejestrowane 

• powołanie stowarzyszenia (statut stowarzyszenia i jego obligatoryjne elementy statutu) 

• warunki ważności uchwał 

• sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich, g) zasady 

wprowadzania zmian w statucie 

• sposób rozwiązania się stowarzyszenia 

  



                                                                                                                              
 

 
 

• struktura organizacyjna i zasady tworzenia jednostek terenowych, jeżeli stowarzyszenie 

zamierza tworzyć takie jednostki 

• rejestracja stowarzyszeń 

• prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie 

• nadzór nad stowarzyszeniami 

• majątek stowarzyszenia 

• rozwiązanie (likwidacja) 

• stowarzyszenia 

 

VII. Księgowość w organizacjach pozarządowych (od planu kont do sprawozdania 

finansowego; obowiązki organizacji jako płatnika podatku 

 

 

 

 

  



                                                                                                                              
 

 
 

SYLWETKA WYKŁADOWCY 

 

    Agnieszka Olborska  

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada Certyfikat Ministra 

Finansów. Od ponad 20 lat pracuje na samodzielnych stanowiskach księgowych także jako 

główna księgowa. Od 2011 roku cyklicznie prowadzi szkolenia na zlecenie ZDZ Katowice  

z pełnej księgowości. Cały czas szkoli i pracuję jako  główna księgowa obsługując firmy   

z różnych sektorów będących na pełnej księgowości. Specjalizuje się także w księgowości 

fundacji. 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO 

KASPRZYK & NIZIOŁEK S.J. 

41-200 SOSNOWIEC 

Ul. WSPÓLNA 4/7 

Tel: 696665699 

Tel: 660476644 

www.biuro-rachunkowo-podatkowe.pl 

mail: kancelaria.podatkowa-szkolenia@wp.pl 
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