
 

 

 

KSIĘGOWOŚĆ i RODO w NGO! 
 

Jak prowadzić księgowość oraz zastosować nowe przepisy  
o ochronie danych osobowych w organizacji pozarządowej?   

 
 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza organizacje pozarządowe na 
bezpłatne szkolenia dot.:  
 

➢ Prowadzenie księgowości w NGO, czyli: prowadzenie rachunkowości w wersji 
uproszczonej, podstawowe aktyw prawne, plan kont i polityka rachunkowości, działalność 
nieodpłatna, odpłatna a działalność gospodarcza, zawieranie umów o pracę, porozumień 
wolontariackich, umów cywilnoprawnych, sprawozdawczość finansowa, omówienie 
dokumentów CIT-8, zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT, NKUP, rozliczanie 
dotacji.  

 

➢ RODO – unijne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji 
publicznej oraz ich wpływ na działalność NGO.      

 

Oferujemy: 

• ciekawe szkolenia z doświadczonymi trenerami/kami, którzy/e swoją wiedzę  
i umiejętności opierają na doświadczeniu zawodowym, 

• zapewniamy catering, materiały szkoleniowe oraz zwracamy część kosztów podróży 
i  pokrywamy koszt opieki nad osobami zależnymi. 

 

W formularzu zgłoszeniowym można wybrać szkolenie, w którym chce się uczestniczyć. 
Organizator dopuszcza możliwość uczestniczenia tego samego podmiotu w obu szkoleniach.  
 

Tematyka szkolenia Miejsce szkolenia Termin szkolenia 

 
RODO 

 

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 
w Bytowie – sala nr 12 na parterze,  
ul. Podzamcze 34. 

27 kwietnia (sobota) 2019 r. 
(godz. od 9.00 do 16.00) 

Prowadzenie 
księgowości w NGO 

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 
w Bytowie – sala nr 212 na II piętrze, 
ul. Podzamcze 34. 

29 kwietnia (poniedziałek) 2019 r. 
(godz. od 9.00 do 16.00) 

 
Formularz zgłoszeniowy prosimy odesłać drogą elektroniczną na adres p.pradella@pds.org.pl 
lub dostarczyć do punktu informacyjnego, który mieści się w Kaszubskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości w Bytowie przy ul. Podzamcze 34, pokój nr 14 do 25 kwietnia 2019 r. 
do godz. 15.00.  
 

Więcej informacji na temat szkoleń otwartych dla NGO można uzyskać pod  
nr tel. 533 339 188.  
 

Szkolenia otwarte dla Podmiotów Ekonomii Społecznej organizowane są w ramach projektu 
“Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty 
Ekonomii Społecznej. 
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