
Szanowni Państwo, 

Fundacja Akademia Obywatelska   

w ramach projektu „Nowa Energia PES na Podkarpaciu” zaprasza członków, wolontariuszy             

i pracowników organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej,                   

z terenu woj. podkarpackiego do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu: 

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Jarosławiu, ul. Piekarska 5, II piętro, sala 
nr 19 

Środa  05.12.2012 – godzina 9.00- 16.00 

Czwartek 06.12.2012 – godzina 9.00-16.00 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia 

księgowości przez Podmioty Ekonomii Społecznej nieprowadzące działalności go-

spodarczej. 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: 

 Zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; 

 Dostarczenie do Biura Projektu (pocztą lub osobiście) podpisanych i wypełnionych 
przez organizację oraz jej przedstawiciela chcącego wziąć udział w szkoleniu, doku-
mentów rekrutacyjnych (zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4 - dostępne na stronie interneto-
wej:  www.energiango.pl w zakładce „do pobrania”); 

 Wypełnienie przez kandydata formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w szkoleniu 
oraz przesłanie go mailem na adres wskazany przez organizatora; 

 Rejestracja uczestników następuje zgodnie według kolejności zgłoszeń; 

 Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania organizatora szkolenia           
o nieobecności bądź rezygnacji ze szkolenia, najpóźniej na 2 dni przed wyznaczo-
nym terminem szkolenia. 

 

Zgłoszenia na szkolenie do 29.11.2012 r. do godz. 16.00 elektronicznie na adres: 
m.pieniazek@akademiaobywatelska.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Rzeszów,  
ul. Hetmańska 4/9, 35-045 Rzeszów. Wymagane dokumenty dostępne na stronie interne-
towej:  www.energiango.pl w zakładce „do pobrania” 

Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 600 808 403 - Maria Pieniążek 

 

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne i obejmuje udział w szkoleniu, przerwy kawo-
we, przerwę obiadową oraz komplet materiałów szkoleniowych. 

Joanna Leśniak 

księgowa / trenerka - prowa-

dzi szkolenia dla przedstawi-

cieli organizacji pozarządo-

wych, głownie z zakresu księ-

gowości i sprawozdawczości 

finansowej. Od kilku lat pro-

wadzi jako wolontariuszka 

także doradztwo dla NGO  

w zakresie księgowości i ra-

chunkowości. 

„Podstawy prowadzenia księgowości przez Podmioty Ekonomii  

Społecznej nieprowadzące działalności gospodarczej” 



PROGRAM SZKOLENIAPROGRAM SZKOLENIAPROGRAM SZKOLENIA   

Godzina  Dzień I -  środa 05.12.12r. 

9.00 – 11.00 
Podstawowe akty prawne regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych w NGO oraz odpowie-

dzialność za ich prawidłowe prowadzenie. 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa. 

11.15 – 13.00 
Rodzaje dowodów księgowych, zasady ich wystawiania oraz korygowania błędów w 

dokumentach księgowych. 

13.00 – 13.30 Przerwa obiadowa. 

13.30 – 15.00 Zasady ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów. 

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa. 

15.15 – 16.00 Zasady obiegu dokumentów i archiwizacji dokumentów księgowych. 

Godzina  Dzień II -  czwartek 06.12.12r. 

09:00 – 11:00 Obowiązek wyodrębniania rodzajów działalności w rachunkowości organizacji. 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa. 

11:15 – 13.00 Opis przyjętych zasad rachunkowości - polityka rachunkowości. 

13.00 – 13.30 Przerwa obiadowa. 

13.30 – 15.00 Sprawozdawczość w organizacji - zasady sporządzania sprawozdań. 

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa. 

15.15—16.00 
Terminarz i adresaci sprawozdań - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

Krajowy Rejestr Sądowy, Urząd Skarbowy. 

„Podstawy prowadzenia księgowości przez Podmioty Ekonomii  

Społecznej, nieprowadzące działalności gospodarczej” 

Urząd Gminy w Jarosławiu, ul. Piekarska 5, II piętro, sala nr 19 


