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FINANSE W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ – ZAKRES MATERIAŁU E-LEARNING 

1. Zasady prowadzenia księgowości w organizacjach. Organizacje, które muszą 

prowadzić księgowość. 

Zasady  prowadzenia ksiąg rachunkowych (czyli księgowości). Kiedy prowadzenie 

księgowości przez organizacje jest obowiązkowe? 

Organizacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej -  księgowość. 

Czy OPP obowiązują jakieś szczególne wymagania w dotyczące prowadzenia księgowości? 

Czy stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić księgowość? 

Organizacje, których nie dotyczy ustawa o rachunkowości.  

Prowadzenie księgowości komputerowej– zasady. 

Program komputerowy do prowadzenia księgowości. OPROGRAMOWANIE 

DOPUSZCZONE DO UŻYTKOWANIA 

2. Współpraca z księgowym/księgową. Kto może prowadzić księgowość organizacji.  

Zakres obowiązków księgowego, a kierownika projektu 

Czy wolontariusz fundacji/stowarzyszenia może być księgowym? Czy prezes może być 

księgowym organizacji? 

Forma  współpracy organizacji z księgowym . Zorganizowanie  w organizacji współpracy z 

księgowym? 

3. Rachunkowość w organizacji – zasady prowadzenia. 

Pojęcie i polityka rachunkowości.  Kto musi prowadzić rachunkowość? 

Zakładowa polityka rachunkowości. Co zawiera dokument i jakie są elementy polityki 

rachunkowości. 

Zasady rachunkowości w księgowości organizacji. Rok obrotowy w organizacji.  Okres 

sprawozdawczy. 

Inwentaryzacja w organizacji.  Jak i kiedy przeprowadzamy inwentaryzację środków 

trwałych? 

Amortyzacja środków trwałych.  Jakie są zasady amortyzacji w polityce rachunkowości? 

Zakładowy plan kont. Z czego się składa? 

http://poradnik.ngo.pl/x/377810
http://poradnik.ngo.pl/x/472461
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Podział kosztów na programowe i administracyjne. 

Koszty ujmowane w rachunkowości. 

Koszty statutowe. Koszty administracyjne 

Koszty działalności statutowej odpłatnej. 

Ewidencja na kontach  kosztowych.  

Ewidencja na kontach zespołu „5”. Ewidencja na kontach zespołu  „4” i „5”. 

Koszty w prawie bilansowym i podatkowym czyli kiedy mamy koszty uzyskania przychodu. 

Rozliczanie międzyokresowe kosztów. 

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 

ZASADY WYCENY I PROWADZENIA KONT KSIĄG POMOCNICZYCH ORAZ ICH 

POWIĄZANIA Z KONTAMI SYNTETYCZNYMI 

WYKAZ PROWADZONYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH. 

4. Podatki dotyczące organizacji pozarządowych.  

PDOP (podatek dochodowy od osób prawnych). VAT (podatek od towarów i usług). VAT, a 

dotacje unijne. 

PDOF (podatek dochodowy od osób fizycznych).  Podatek od spadków i darowizn 

Rodzaje dokumentów księgowych, jak się je opisuje i przechowuje. Prawidłowe opisywanie 

dokumentów  księgowych. 

Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów  księgowych . Terminy i zasady 

przechowywania rachunków, faktur. 

Nota księgowa.  Kiedy organizacja może ją wystawić? 

Kiedy organizacja może wystawiać faktury, rachunki (przy działalności odpłatnej lub 

gospodarczej)? 

Elementy, które ustawowo powinien zawierać dokument księgowy (np. rachunek, faktura). 

Zasady wystawiania dokumentów. 

Organizacja zakłada  spółkę. 
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Dokumenty finansowo - rozliczeniowe do urzędów. Sposób wypełniania CIT-8 

5. Wzory dokumentów przydatnych w prowadzeniu księgowości 

Wynagrodzenia pracowników / współpracowników organizacji (umowy, liczydła),zasady 

naliczeń. 

Rozliczanie  podróży  służbowych (delegacje krajowe i zagraniczne) 

Kasa czyli płatności w gotówce. 

Wzór bilansu, rachunku wyników. 

6. Kasa,  czyli o płatnościach w gotówce. 

Prowadzenie kasy. Raport kasowy. Zaliczki wypłacane z kasy. 

7. Pieniądze w organizacji. Odpłatna działalność pożytku publicznego 

 Rozliczanie składek członkowskich. Rozliczanie  dotacji 

Rozliczanie darowizn. Rozliczanie darów  rzeczowych 

Rozliczanie zbiórek publicznych.. Rozliczenia 1%. 

 Rozliczanie nawiązek , loterie fantowe. Rozliczanie - Sponsoring 

. Rozliczanie pożyczek. 

Jak wydawać pieniądze? (koszty statutowe – podróże służbowe, zatrudnienie, darowizny) 

 Wydatki i zasady ich rozliczania 

 Zatrudnianie pracowników i współpracowników 

 Podróże służbowe 

Pomoc udzielana przez organizacje osobom  prywatnym 

8.  Sprzedaż  usług i produktów (działalność gospodarcza). 

 Rozpoczęcie  sprzedaży. Rejestracja działalności gospodarczej - krok po kroku 

Działalność gospodarcza – obowiązki i przywileje, ważne terminy. 

 Działalność gospodarcza a działalność odpłatna pożytku publicznego. 

Sprzedaż darowanych rzeczy : działalność statutowa czy gospodarcza? 
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9. Inwestowanie pieniędzy w  organizacji?  

Zakresie świetle prawa inwestycji  środków  finansowych w organizacji. Inwestowanie  

środków finansowych otrzymanych  w ramach projektów. 

Zwykłe  konto (a vista), czy oprocentowanie, które otrzymujemy w banku i opłaty, jakie 

musimy ponieść gwarantują nam dochód przewyższający poziom inflacji.  Lokaty bankowe. 

 „Realny dochód finansowy” Jak obliczyć rentowność inwestycji finansowej? Kiedy 

zaczniemy zarabiać na naszej inwestycji. Rodzaje instrumentów inwestycyjnych. Zakres i 

rodzaje inwestowania. 

 10. Zatrudnianie pracowników / współpracowników/ wolontariuszy 

Obowiązki pracodawcy wobec urzędów w związku z zatrudnieniem pracowników. Terminy. 

Stosunek pracy.  

Przepisy, które  powinien znać pracodawca (wybór  przepisów)? 

Dokumenty pracownika są potrzebne przy jego zatrudnieniu. Teczka osobowa pracownika. 

Obowiązki wiążą się dla organizacji z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

OPP, a  szczególne zasady, jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników. 

Czy prezes (lub inny członek władz) stowarzyszenia może być w nim zatrudniony? Czy 

członkowie stowarzyszenia mogą być w nim zatrudniani? 

Czy członkowie władz (np. zarządu, komisji rewizyjnej) mogą pobierać wynagrodzenie za 

swoje funkcje w tych organach? 

 Nawiązanie, rozwiązanie  umowy z pracownikiem. Rodzaje umów o pracę i ich 

charakterystyki. 

Co powinna zawierać umowa o pracę ? Wzory umów o pracę.  

Rodzaje umów cywilnoprawnych. Wzory umów cywilnoprawnych. 

Przyczyny i zasady rozwiązania umowy o pracę? Wypowiedzenie w różnych rodzajach 

umów, od czego  zależy. 

Obliczanie  wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. 

Obliczanie  wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło. 
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Obliczanie  wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie. 

 umowy o dzieło do wysokości 200 zł- jak wyliczyć. 

 umowy zlecenia do wysokości 200 zł – jak wyliczyć. 

Rozliczanie  się podróży służbowych.  Rozliczanie  delegacji  zagranicznych. Dokumentacja. 

Wysokości diet. 

Jakie są zasady rozliczania podróży służbowych z wolontariuszem? 

Jak rozliczyć koszty podróży służbowej prywatnym samochodem? 

 Jaka dokumentacja związana jest z zatrudnianiem? 

 Regulamin pracy. Świadectwo pracy. 

 Regulamin wynagradzania. 

 Co to jest czas pracy? Jak oblicza się wymiar czasu pracy? 

Co to jest praca w godzinach nadliczbowych? 

Jaki odpoczynek i przerwy przysługują pracownikowi? 

Jakie systemy i rozkłady czasu pracy określa Kodeks pracy? 

Zasady udzielania urlopów. 

Co to jest urlop, komu i na jakich zasadach przysługuje? 

Jak ustalić wymiar urlopu? Jak udzielić urlopu? 

Urlop na żądanie. Urlop bezpłatny.  

11. Zatrudnieni  wolontariusza do działań organizacji.  Kto może korzystać z 

pomocy wolontariuszy? 

Czy członek stowarzyszenia jest wolontariuszem? 

Czy wolontariusz jest pracownikiem? Zasady zatrudniania wolontariuszy. 

Obowiązki  organizacji  wobec swoich wolontariuszy. 

Czy organizacja musi zawrzeć umowę z wolontariuszem? Kiedy musi być ona pisemna? 

Wzór umowy. 
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Czy organizacja powinna ubezpieczyć wolontariusza? O jakie rodzaje ubezpieczenia 

chodzi? 

Czy osoba przebywająca na urlopie zdrowotnym może być wolontariuszem, czy można z 

nią podpisać umowę? 

Jakie mogą być koszty związane z wolontariuszami? Jak rozliczać z wolontariuszem koszty 

podróży? 

Jak księgować koszty świadczenia wolontariusza na rzecz organizacji?  

Czy wolontariusz może wspierać organizację w zakresie jej działalności odpłatnej? 

Czy organizacja, która nie ma statusu organizacji pożytku publicznego może podpisać 

umowę z wolontariuszem? 

Jak wpisać czas pracy wolontariuszy można wpisać w koszty bezpośrednie? 

Wycena  pracy wolontariuszy na potrzeby wniosku, projektu. 

Praktyki/staże, a  wolontariat. Czy małoletni wolontariusze mogą zbierać pieniądze na 

rzecz OPP?  

12. akty prawne  dotyczące księgowości, jakie powinny być znane i stosowane w 

organizacjach pozarządowych. 

 

Prowadzący: Justyna Gawor 


