Poznań, 26 lipca 2019 r.
Rozwiązania informatyczne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

Celem szkolenia jest wprowadzenie
wiedzy o regulacjach prawnych
działalności statutowej odpłatnej
i działalności gospodarczej; nauczenie
umiejscowienia obu typów działań
w strukturze wewnętrznych
uregulowań organizacji; nakreślenie
i przyswojenie różnic pomiędzy
działalnością odpłatną i gospodarczą;
przedstawienie szczególnych
przypadków działań organizacji
w ramach działań odpłatnych i za
wynagrodzeniem; rozwianie
wątpliwości klasyfikacyjnych;
zapoznanie z zasadami
rachunkowości i księgowości;
omówienie prowadzenia różnych
typów działań w kontekście
uproszczonej ewidencji przychodów
i kosztów.
Korzyści ze szkolenia:
Poznanie podstawowych aktów
prawnych, regulujących działalność
statutową odpłatną i gospodarczą
w organizacjach pozarządowych;
umiejętność wprowadzenia
działalności odpłatnej i gospodarczej
do wewnętrznych aktów prawnych
w NGO; poznanie zasad lub rozwianie
wątpliwości co do klasyfikacji działań
jako działalność odpłatna lub
gospodarcza; przyswojenie zasad
rachunkowości w przypadku obu
typów działań, poznanie zasad
uznania przychodów i kosztów
działalności statutowej odpłatnej
i gospodarczej oraz interpretacji
nadwyżki finansowej/zysku;
zapoznanie z zasadami uproszczonej
ewidencji przychodów i kosztów
w przypadku działalności statutowej
odpłatnej i działalności gospodarczej.

Jesteśmy członkiem:

Działalność statutowa nieodpłatna,
odpłatna i działalność gospodarcza w NGO
1. Wprowadzenie: podstawowe problemy z działalnością za wynagrodzeniem
organizacji pozarządowych - doświadczenie, praktyka i lektury.
2. Podstawy prawne - akty regulujące działalność statutową odpłatną
i działalność gospodarczą NGO:
 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie,
 ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej,
 ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych,
 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 ustawa oz dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie
prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez
niektóre organizacje pozarządowe...
3. Działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna i działalność gospodarcza
w wewnętrznych aktach prawnych organizacji pozarządowej:
 statut organizacji pozarządowej: zapisy niezbędne, zapisy korzystne,
zapisy wariantywne i utrudniające,
 inne wewnętrzne akty prawne.
4. Działalność statutowa odpłatna i działalność gospodarcza - rzekome
podobieństwa i zasadnicze różnice:
 działalność za wynagrodzeniem w organizacji pozarządowej interpretacja wg przepisów prawnych,
 umiejscowienie działalności statutowej odpłatnej w strukturze działań
organizacji,
 umiejscowienie działalności gospodarczej w strukturze działań
organizacji,
 przychody osiągnięte z działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej:
zasady uzyskiwania, przeznaczenie, interpretacja podatkowa,
 koszty działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej: interpretacje,
możliwości, zasady ponoszenia,
 wynik działalności statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej:
interpretacje ustawowe i podatkowe, zasady interpretacji wewnętrznej.
5. Kiedy działalność odpłatna staje się gospodarczą:
 fakty, mity i wątpliwości w łączeniu działalności statutowej odpłatnej
i gospodarczej,
 konsekwencje prowadzenia działalności gospodarczej zamiast działalności
odpłatnej.
6. Przypadki szczególne działań za wynagrodzeniem w NGO:
 zwrot poniesionych kosztów,
 najem i dzierżawa składników majątku,
 sprzedaż składników majątku,
 sprzedaż towarów i produktów,
 prowadzenie lokali gastronomicznych i hosteli.

Poznań, 26 lipca 2019 r.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

AD R E S AC I SZ KO L E NI A :

Członkowie zarządu i organów
kontrolnych NGO, księgowi, skarbnicy,
osoby pracujące lub współpracujące
z organizacjami pozarządowymi,
pragnące nawiązać taką współpracę
lub otworzyć własną organizację

7. Działalność statutowa odpłatna i działalność gospodarcza - zasady
rachunkowości:
 rachunkowości organizacji pozarządowych prowadzących działalność
statutową odpłatną i/lub działalność gospodarczą,
 praktyka księgowa, proponowane rozwiązania,
 uproszczenia rachunkowości w NGO zaproponowane od 2016 roku a oba
typy działań za wynagrodzeniem,
 zmiany ustawy o rachunkowości od 2017 roku w związku z omawianą
tematyką.
8. Działalność statutowa odpłatna i gospodarcza a podatek VAT - podstawy.
9. Podsumowanie, pytania i zakończenie.

Prowadzący:
DA N E DO K O NT A KT U:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
65-048 Zielona Góra
Al. Niepodległości 16/9
Tel. 68 45 32 209
fax. 68 41 99 097
e-mail: szkolenia@frdl.org
s tr o n a: www.f r d l. or g
O SO B A DO KO NT A KT U:

Rafał Kordas, tel. 68 45 32 207
e-mail: r.kordas@frdl.org

Doktor - absolwent ekonomii społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
księgowy - praktyk organizacji pozarządowych od 2001 roku, prowadzący własne
biuro rachunkowe dla ww. podmiotów, doświadczony wykładowca i szkoleniowej
ekonomii społecznej - ponad 1800 godzin przeprowadzonych szkoleń w całej Polce
(od Zakopanego po Gdańsk, od Białegostoku i Olsztyna po Katowice, Wrocław
i Szczecin), autor książki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, publikowanej w 5
aktualizowanych wydaniach od 2013 do 2018 roku w ponad 15.000 egzemplarzach,
przyjętą jako podręcznik UE w Poznaniu i UE w Krakowie. Prawdopodobnie
najlepszy księgowy NGO w Poznaniu.

Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega, XI piętro

Termini godzina: 26 lipca 2019 r. godz. 10.00-15.00
Cena: 359 zł netto/os.
- Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
- Cena zawiera: materiały szkoleniowe, długopis, notes, zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia, lunch oraz przerwy kawowe.

RABAT 10% za każdą następną
osobę zgłoszoną z tej samej instytucji
Zgłoszenia:
Prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który
znajduje się na www.frdl.org/szkolenia,pl.html
lub faksem na nr 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 22 lipca 2019 r.
Uwaga: Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie
równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Zgłoszenie (P) – Działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna i działalność gospodarcza w NGO – 26.07.2019 r.

Nazwa NABYWCY:..........................................................................................……………………………………………………………………………………….………….
Ulica, nr: ........................................................... Miejscowość ………………………………….………………kod pocztowy…………….………………………………….
NIP: .............................................................................................Tel: ....................................................................................................................

Nazwa ODBIORCY (wypełnić jeśli dotyczy): .........................................................................................…………………………………………………………….
Ulica, nr: ........................................................... Miejscowość ………………………………….………………kod pocztowy…………….………………………………….

1. ............................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)

e-mail

2..............................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)
e-mail
RABAT 10%

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70%
ze środków publicznych (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE
…………….…………………….……..……..
podpis
UWAGA!
O udziale w szkoleniu decyduje przesłanie do Ośrodka karty zgłoszenia co jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na wybrane szkolenie. Brak
pisemnej rezygnacji na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

