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PROGRAM SZKOLENIA: 
„Podstawy księgowości w PES” 

8 godzin dydaktycznych 
 

Trener: Justyna Bartosiewicz 
 

CEL SZKOLENIA: 

Celem szkolenia jest wsparcie NGO poprzez rozwijanie umiejętności ich pracowników w dziedzinie 

prowadzenia rachunkowości oraz prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych przez podmioty 

ekonomii społecznej. Na szkoleniu omówione zostaną typowe problemy podmiotów ekonomii społecznej w 

dziedzinie rachunkowości i prawa podatkowego. Przekazane wiadomości pozwolą na usystematyzowanie 

posiadanej już przez uczestników szkolenia wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. W trakcie spotkania 

zostaną również zaproponowane rozwiązania problemów rachunkowych i podatkowych z którymi borykają się 

podmioty ekonomii społecznej w sposób przejrzysty i praktyczny, tak aby organizacje. Omawiane zagadnienia 

uwzględnią specyfikę rachunkowości i podatków w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność 

nieodpłatną i odpłatną jak i podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Podczas szkolenia zostaną 

również omówione specjalne uregulowania prawne przewidujące dodatkowe uprawnienia i obowiązki w 

zakresie rachunkowości i podatków dla organizacji pożytku publicznego.  

  

                                                     PLAN SZKOLENIA (8 godzin) 

1. Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych 

2. 
Specyfika rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 

prowadzących działalność gospodarczą  

3. Księgi rachunkowe – pojęcie, zasady otwarcia i zamknięcia 

4. Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowych 

5. Dokumentowanie operacji księgowych 

6. Sprawozdanie finansowe organizacjach pozarządowych 

7. Opodatkowanie organizacjach pozarządowych 

 

Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach, 

jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych  dotyczących 

rachunkowości i prawa podatkowego. Prowadzone Biuro Rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w 

obsłudze rachunkowej i podatkowej spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. Swoje 

doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach. Aktualnie pełni 

również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest również wykładowcą na wyższej 

uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów 

podatkowych oraz rachunkowych. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, 

kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu 

wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2012r. zakończyła studia 

doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 
 


