
 

 

 

 

Bezpłatne szkolenie  

 

„Obowiązki sprawozdawcze i księgowe organizacji pozarządowych” 
 

 

Termin: 26.11.2011 (sobota) 
 

Miejsce: Lubań 

sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju (adres: Rynek-Sukiennice 38, 59-800 Lubań) 

 

Organizatorzy: 

• Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych przy 

Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w 

Lubaniu,  

• Urząd Miasta Lubań, 

• Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu. 

 

Rozpoczęcie: godz. 9:00  / Zakończenie: ok. godz. 15:45  

 

Uczestnicy:  przedstawiciele organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych 

etc.) / lokalni liderzy z terenu powiatów lubańskiego i lwóweckiego.  
 

Organizatorzy do uczestnictwa zapraszają w szczególności przedstawicieli zarządów / komisji 

rewizyjnych oraz osoby odpowiedzialne w organizacji za prowadzenie sprawozdawczości i 

księgowości.  

 

Prowadzący szkolenie:  

Marcin Babiuch - księgowy oraz specjalista ds. finansowych w Dolnośląskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku ekonomia. 

Odpowiedzialny za sprawy finansowe Federacji,  przede wszystkim za:  księgowość, płace, rozliczanie 

wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz  sporządzanie sprawozdań 

finansowych dotyczących realizowanych projektów. Uczestnik kursów i szkoleń dotyczących realizacji 

i rozliczania funduszy z różnych źródeł m. in. FIO, POKL, czy dotacji z funduszy miejskich.  Uczestnik 

kursów księgowych i studiów podyplomowych. 

 

Forma zajęć: wykładowo-warsztatowa 

 

Pozostałe informacje organizacyjne: 

• Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. 

• Organizatorzy zapewniają w trakcie szkolenia poczęstunek oraz napoje. 

• Uczestnicy  otrzymają zaświadczenia udziału w szkoleniu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Program szkolenia: 

 

1. Księgowość, polityka rachunkowości, dowody księgowe, archiwizacja, kasa. 

2. Koszty w organizacji, sprawozdanie z działalności – merytoryczne i finansowe (składniki, 

terminy, miejsca, archiwizacja). 

3. Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego - podatek dochodowy od osób prawnych, podatek 

dochodowy od osób fizycznych, umowy o dzieło, darowizny, podatek VAT. 

4. Obowiązki wobec ZUS - zgłoszenia płatnika składek ZUS, zgłoszenie ubezpieczonego, 

wyrejestrowanie ubezpieczonych, zgłoszenie zmiany danych, deklaracje rozliczeniowe, na co 

zwrócić uwagę i co można przy zatrudnieniu pracownika. 

5. Obowiązki wobec Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - zmiana we władzach, jakie 

informacje trzeba zgłaszać, termin zgłaszania zmian, podpisy, opłaty. 

6. Organizacje Pożytku Publicznego (OPP)  – warunki dostania statusu OPP, obowiązki 

organizacji OPP. 

7. Zadanie publiczne – umowa oraz wzór sprawozdania publicznego. 

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela / zgłoszenia przyjmuje: 

 

Magdalena Guła 

 

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum 

Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” 

ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań (I piętro) 

Tel. / faks 75 721 50 77 

e-mail: gula@pogranicze-csb.home.pl 

www.pogranicze-csb.home.pl  

 

 

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego”, 

realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. 

Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 


