RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH –
NGO
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/06/14/8058/414944

Cena netto

699,00 zł

Cena brutto

699,00 zł

Cena netto za godzinę

87,38 zł

Cena brutto za
godzinę

87,38

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-07-23

Termin zakończenia
usługi

2019-07-23

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-06-14

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-07-18

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Monika Połosak

E-mail

monika.polosak@frr.pl

Telefon

513 072 949

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest przedstawienie podstaw prawnych działania organizacji
pozarządowych, jak i specyficznych zasad prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdania
finansowego oraz kwestii podatkowych dla jednostek w/w zgodnie z obowiązującymi przepisami dla
tych organizacji Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj.
będzie: - posiadał wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia rachunkowości i podatków organizacji
pozarządowych. - nabycie umiejętności zastosowania poznanych przepisów w praktyce życia
codziennego - nabycie niezbędnych kompetencji społecznych, aby móc skutecznie zająć się
ochroną danych osobowych, wg nowych przepisów.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1.
•
•
•
•
•
•
•

Aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych:
ustawa Prawo o stowarzyszeniach
ustawa o fundacjach
ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
ustawa o rachunkowości
stowarzyszenie i fundacja – podobieństwa i różnice
odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego
organizacja pożytku publicznego a organizacja działalności publicznego

•
•

aspekty formalno-rozliczeniowe wolontariatu
działalność gospodarcza w organizacjach pożytku publicznego

2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rachunkowość organizacji pozarządowych:
rachunkowość organizacji pozarządowych w wersji uproszczonej
specyfika polityki rachunkowości organizacji pozarządowych
specyfika planu kont organizacji pozarządowych
działalność statutowa i gospodarcza w planie kont organizacji pozarządowych
ewidencja typowych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
ewidencja nietypowych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
ewidencja szczególnych zdarzeń gospodarczych organizacji pozarządowych
sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych
przykład sporządzenia sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej

3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opodatkowanie organizacji pozarządowych:
ogólne zasady opodatkowana podatkiem VAT
specyfika podatku VAT w organizacjach pozarządowych
zwolnienia w podatku VAT w organizacjach pozarządowych
ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
dochody zwolnione od podatku CIT w organizacjach pozarządowych
deklaracja CIT8 i CIT8/0 na przykładzie organizacji pozarządowych
opłaty lokalne w organizacjach pozarządowych
podatek od osób fizycznych PIT od wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych
ubezpieczenia ZUS od wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:
- znał podstawy prawnych regulacji regulujące działalność gospodarczą organizacji pozarządowych
- znał podstawową wiedze o aspektach formalno - prawnych funkcjonowania takich organizacji
- wiedział jakie są typowe i szczególne zdarzenia gospodarcze w NGO
- pozna teoretyczne i praktyczne aspekty sprawozdań finansowych w NGO
- wiedział jaka jest specyfika podatków VAT, CIT oraz PIT w organizacjach pozarządowych
- znał zasady oskładkowania ZUS w organizacjach pozarządowych
- posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz
potrafił prawidłowo identyfikować
i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Grupa docelowa
osoby pracujące w w/w jednostkach, których obowiązki zawodowe dotyczą księgowości i
podatków
kadra zarządzająca w/w jednostkami
osoby pracujące w biurach rachunkowych, oferujących usługi dla w/w jednostek
osoby, których obowiązki zawodowe wymagają uzupełnienia wiedzy o w/w tematykę
osoby zainteresowane tematyką organizacji pozarządowych
pracownicy oraz kadra zarządzająca MŚP

Opis warunków uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych
Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez stronę FRR

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe przekazywane w formie drukowanej

Informacje dodatkowe
Uwaga!
W polu Liczba godzin usługi wymiar godzin szkolenia jest przedstawiony w godzinach
dydaktycznych. W czas szkolenia są wliczone przerwy kawowe oraz lunch.
Szkolenie RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH – NGO
trwa 8 godzin dydaktycznych: data i faktyczny czas szkolenia (23-07.2019 09:00-15:45)
W sytuacjach nagłych/nieprzewidzianych prosimy uczestników szkolenia o kontakt pod
numerem telefonu stacjonarnego (22 583 10 00), biuro jest czynne od poniedziałku do
piątku w godzinach 8-16.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI FUNDACJI,
STOWARZYSZEŃ I INNYCH ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH – NGO

Data
realizacji
zajęć
2019-0723

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

15:45

6:45

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Gyöngyvér Takáts

Obszar specjalizacji

rachunkowość, podatki

Doświadczenie zawodowe

Redaktor naczelna Biuletynu Głównego
Księgowego, konsultant księgowy. Autorka
ponad 100 artykułów poradniczych z zakresu
rachunkowości w Biuletynie Głównego
Księgowego (dawnej Biuletyn Rachunkowości i
Finansów) oraz w Serwisie FinansowoKsięgowym. Prowadzi własne biuro rachunkowe.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Doświadczenie w zakresie rachunkowości i
finansów jako trener i wykładowca posiada od
2004 r. Od 2012 roku trener na szkoleniach dla
głównych księgowych i dla osób
przygotowujących się do egzaminu MF w
Centrum szkoleniowym FRR Sp. z. o.o. Trenerkę
charakteryzuje twórcze rozwiązywanie
problemów z zakresu rachunkowości finansowej,
sprawozdawczości finansowej według Ustawy o
Rachunkowości i MSSF/MSR, poparte szeroką
znajomością wymienionych dziedzin.

Wykształcenie

Absolwentka Uniwersytetu Sztokholmskiego.
Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom ze
znajomości międzynarodowej sprawozdawczości
finansowej wydany przez ACCA.

Imię i nazwisko

Stanisława Zabłocka

Obszar specjalizacji

wycena przedsiębiorstw, rachunek kosztów
rachunkowość międzynarodowa

Doświadczenie zawodowe

posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów
uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych, kandydat na biegłego rewidenta.
Autorka książek z zakresu wyceny
przedsiębiorstw, rachunku kosztów,
przewodniku po podatkach, rachunkowości
międzynarodowej, systemu rachunkowości a
systemu podatkowego w porównaniach
międzynarodowych i ich wspólnych relacji.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletni wykładowca

Wykształcenie

Doktor nauk ekonomicznych

Imię i nazwisko

Rafał Nawrocki

Obszar specjalizacji

Rachunkowość

Doświadczenie zawodowe

praktyk organizacji pozarządowych od 2001 roku,
prowadzący własne biuro rachunkowe dla ww.
podmiotów

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

doświadczony wykładowca i szkoleniowej
ekonomii społecznej - ponad 1850 godzin
przeprowadzonych szkoleń w całej Polce (od
Zakopanego po Gdańsk, od Białegostoku i
Olsztyna po Katowice, Wrocław i Szczecin)

Wykształcenie

Absolwent ekonomii społecznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu

Lokalizacja usługi
Adres:
Wita Stwosza 32/5
02-661 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-fi

