
Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE DLA ORGANIZACJI – XI-XII.2015

Nie wiesz jak przygotować umowę, rozliczyć podatek czy przygotować sprawozdanie finansowe?  Nie
znasz  zmian  w  rachunkowości,  które  od  2016  r.  obejmą  organizacje? Dolnośląski  Punkt
Konsultacyjno-Doradczy  w  Lubaniu,  prowadzony  przez  Stowarzyszenie  P-ZFST  „Pogranicze”,
serdecznie  zaprasza  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  na  bezpłatne,  indywidualne
doradztwo w zakresie księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości przyniosła szereg ważnych zmian dla organizacji pozarządowych
w zakresie księgowości (m.in. nowe rozwiązania takie jak jednostka mała oraz jednostka prowadząca
uproszczoną księgowość). Zmiany będą obowiązywać od 2016 roku. Już teraz warto zastanowić się, w
jaki sposób będzie prowadzona księgowość w konkretnym stowarzyszeniu lub fundacji od nowego
roku. Przyjdź  i za darmo dowiedz się więcej.

TERMINY DORADZTWA KSIĘGOWEGO W 2015:
 17 listopada 2015 – wtorek – godz. 16.30 – 19.00
 24 listopada 2015 – wtorek – godz. 16.30 – 19.00
 1 grudnia 2015 – wtorek – godz. 16.30 – 19.00
 8  grudnia 2015 – wtorek – godz. 16.30 – 19.00

ZAKRES DORADZTWA:
 Oferta jest skierowana do przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji,

związków, klubów etc.) w tematach związanych z prowadzeniem księgowości organizacji, np.:
 ZMIANY DLA ORGANIZACJI W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI,
 polityka rachunkowości,
 finansowe obowiązki sprawozdawcze organizacji  / roczne sprawozdania finansowe,
 przestrzeganie zobowiązań podatkowych /  rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 rozliczenia z ZUS,
 sporządzanie dokumentów finansowych,
 odpłatna działalność pożytku publicznego,
 działalność gospodarcza.

 Doradztwo jest bezpłatne.
 Spotkania mają charakter indywidualny (osobisty lub telefoniczny).
 Oferta  nie  obejmuje  stałego,  bieżącego  prowadzenia  księgowości  dla  organizacji

pozarządowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
 Ze względu na ograniczona liczbę miejsc niezbędna  jest wcześniejsza rezerwacja terminu i 

godziny  spotkania z doradcą:

                        



Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 telefonicznie: 696 256 420 (numer czynny w godzinach pracy: poniedziałek 9.00-
13.30; wtorek 15.00– 19.00; środa 10.30-13.30; czwartek 9.00-13.30; piątek 15.00-
19.00), 

 e-mail:  inkubatorngo.luban@gmail.com  
 lub osobiście w siedzibie DPKD / Lokalnego Inkubatora NGO w Lubaniu.

 Przy rezerwacji terminu prosimy o  podanie tematu spotkania z doradcą.
 Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

DORADCA: 
Małgorzata  Cichecka  -  księgowa  z  wieloletnim  doświadczeniem  w  prowadzeniu  księgowości
organizacji pozarządowych.

KONTAKT:
Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy (DPKD) / Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych 
przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum  Samorządu Terytorialnego "Pogranicze"

ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań  (parter, wejście od podwórza, obok księgarni językowej)
Tel. 696 256 420 (numer czynny w godzinach pracy)
Email: inkubatorngo.luban@gmail.com 
www.inkubatorngo.info   /   www.pogranicze-csb.home.pl

Działalność  DPKD / Lokalnego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Lubaniu 
jest dofinansowana ze środków budżetu:

 Gminy Miejskiej Lubań          Powiatu Lubańskiego
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