
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 3.3:  Publiczne finansowanie organizacji – wykład 

 

Cel zajęć:  
 

 Celem nauczania przedmiotu „Publiczne finansowanie organizacji” jest zapoznanie studenta 

z podstawowymi pojęciami z zakresu działalności organizacji pozarządowych w Polsce. Przedmiot 

ma za zadanie przede wszystkim dostarczyć studentom wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące 

tworzenia i funkcjonowania najczęściej występujących form organizacji pozarządowych, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązki rejestrowe i sprawozdawcze tych podmiotów. 

Następnie uwaga będzie skupiona na zapoznaniu studenta z obowiązującymi zasadami i rodzajami 

prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz sferą zadań publicznych, w których te 

organizacje mogą prowadzić działalność. Studenci poznają sposoby finansowania działalności 

organizacji, w tym przedstawione im zostaną zasady dotyczące przekazywania i rozliczania dotacji ze 

środków publicznych, które są jednymi z najczęstszych form finansowania działań organizacji 

pozarządowych. W tematyce wykładów nacisk zostanie także położony na poznanie przez studentów 

podstawowych obowiązków organizacji pozarządowych związanych z rachunkowością, 

sprawozdawczością, podatkami i składkami ZUS. 

 Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę o zasadach tworzenia 

i funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i fundacji. W wyniku kształcenia 

student będzie znał obowiązki organizacji pozarządowych wynikające z aktualnych regulacji 

prawnych w zakresie dotyczącym możliwości prowadzenia działalności pożytku publicznego i sfery 

zadań publicznych, w których może ona być prowadzona. Efektem kształcenia będzie także wiedza 

w zakresie sposobów finansowania działalności organizacji obejmująca dotacje przekazywane ze 

środków publicznych, w tym zasady współpracy z podmiotami publicznymi dotującymi tę 

działalność. Dodatkowo student będzie potrafił zdefiniować obowiązki związane z rachunkowością, 

sprawozdawczością, podatkami i składkami ZUS, nałożone na organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność w Polsce oraz interpretować możliwe konsekwencje ich nieprzestrzegania. 

 

Zakres tematyczny zajęć:  
 

1. Wprowadzenie do problematyki działalności organizacji pozarządowych w Polsce. 

2. Cele oraz zasady tworzenia i działania stowarzyszeń. 

3. Majątek stowarzyszenia, obowiązki rejestrowe, działalność stowarzyszeń „zwykłych”. 

4. Tworzenie, działalność i likwidacja fundacji. 



 
 

 
 

5. Obowiązki sprawozdawcze fundacji. 

6. Zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego. 

7. Sfera zadań publicznych, w których działalność mogą prowadzić organizacje pożytku publicznego. 

8. Rodzaje działalności organizacji pożytku publicznego. 

9. Sposoby finansowania działalności organizacji. 

10. Dotacje jako najczęstsze formy finansowania działań organizacji. 

11. Klasyfikacja budżetowa dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

12. Obowiązki organizacji pozarządowych związane z rachunkowością, sprawozdawczością, 

podatkami i składkami ZUS. 

 

Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada  2020 do marca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Publiczne finansowanie organizacji” dla studentów i 

studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  na kierunku 

Zarządzanie,  

 

w formie wykładów - w łącznym wymiarze 30 godzin, w dwóch grupach, po 15 godzin  

w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Wprowadzenie do problematyki działalności organizacji pozarządowych w 
Polsce. 

1 

2. Cele oraz zasady tworzenia i działania stowarzyszeń. 1 

3. 
Majątek stowarzyszenia, obowiązki rejestrowe, działalność stowarzyszeń 
„zwykłych”. 

1 

4. Tworzenie, działalność i likwidacja fundacji. 1 

5. Obowiązki sprawozdawcze fundacji. 2 

6. Zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego. 1 



 
 

 
 

7. 
Sfera zadań publicznych, w których działalność mogą prowadzić organizacje 
pożytku publicznego. 

1 

8. Rodzaje działalności organizacji pożytku publicznego. 1 

9. Sposoby finansowania działalności organizacji. 1 

10. Dotacje jako najczęstsze formy finansowania działań organizacji. 1 

11. 
Klasyfikacja budżetowa dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

2 

12. 
Obowiązki organizacji pozarządowych związane z rachunkowością, 
sprawozdawczością, podatkami i składkami ZUS. 

2 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia, tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 


