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1.Wymagania wstępne 

Znajomość  rachunkowości finansowej, prawa gospodarczego. 

2. Program przedmiotu 

1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości jednostek pozarządowych 
2. Podstawy prawne funkcjonowania jednostek pozarządowych 
3. Specyficzne wymogi podatkowe jednostek pozarządowych 
4. Zasady i dokumentacja zdarzeń gospodarczych 
5.   Zasady wyodrębnienia kont  księgowych dla działalności non profit i działalności gospodarczej  
6.   Specyficzne zasady  prowadzenia kont księgi głównej i ewidencji pomocniczej 
7.   Ewidencja operacji gospodarczych  
8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów komputerowych 
9. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych 
10. Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie w praktyce gospodarczej) 
11. Sprawozdanie finansowe jednostek pozarządowych – przedmiot, specyfika, zakres, potrzeba i cel sporządzania 
12. Specyficzne wymogi sprawozdawcze dla OPP      

3. Metodyka zajęć 

- autorski wykład monograficzny  
-  analiza przypadków  z praktyki gospodarczej  
- zajścia interaktywne - forum dyskusyjne nad  problemami z praktyki    

4.Cel dydaktyczny przedmiotu 

 Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu: 
1.specyfiki  ustalania polityki bilansowej jednostek pozarządowych 
2. specyfiki prowadzenia i wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla jednostek pozarządowych 
3. specyfiki sporządzania sprawozdań finansowych jednostek pozarządowych 
4. nadzoru i kontroli  prawidłowości dokumentacji księgowej 
5. wymogów w zakresie audytu organizacji poŜytku publicznego      

Wykaz literatury podstawowej     (do 4 pozycji) 

1.Ustawa o rachunkowości - aktualna na dzień wykładu 
2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - aktualna na dzień wykładu 
3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1996 r. Prawo o stowarzyszeniach - aktualna na dzień wykładu 
4. Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie - aktualna na dzień wykładu 
 

Wykaz literatury uzupełniającej     (do 4 pozycji) 
1.Rachunkowość finansowa i podatkowa pod red. T. Cebrowskiej, PWN Warszawa 2011 
2. Ustawa o podatku od towarów i usług 
3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 
4. Rozporządzenia wykonawcze do wymienionych ustaw 
 


