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Zapraszamy do zapoznania się z programem Akademii Zarządzania Finansami prowadzonej przez 

Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opartej na autorskiej metodologii i na narzędziach 

wypracowanych przez trenerkę wiodącą Karolinę Cyran-Juraszek.  

Wszystkie informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie:  

https://bit.ly/4W-AkademiaZarzadzaniaFinansami 

Cele edukacyjne Jesiennej Akademii Zarządzania Finansami: 

 Uświadomienie uczestnikom/uczestniczkom, że wybór strategii finansowania i form prowadzenia 

działalności jest procesem, od którego zależy skala działań i skuteczność organizacji 

 Zakreślenie obszaru kompetencji i wiedzy potrzebnej do uruchomienia i prowadzenia działalności 

odpłatnej lub/i gospodarczej 

 Nabycie podstawowego zakresu umiejętności finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

4 funkcji zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie) niezbędnych do 

prowadzenia działalności w organizacji pozarządowej 

 Rozwój umiejętności planowania przedsięwzięć społecznych pod względem finansowym  

 Poznanie podstawowych narzędzi planistycznych: Planer oraz Prove it PL! 
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Akademia Zarządzania Finansami obejmuje cztery 2-dniowe sesje weekendowe: 

I Sesja  

3-4 września 2022 (16 godz.)  

Kluczowe zagadnienia:  

 Wprowadzenie do planowania finansowego – podstawowa funkcja zarządcza w organizacji poza-

rządowej i podmiocie ekonomii społecznej  

 Skąd się biorą pieniądze? 

 Jak planować finanse? Jak ich nie planować? Wyznaczenie celów finansowych dla organizacji.  

Poznanie narzędzia planistycznego służącego podejmowaniu decyzji finansowych oraz nabywanie 

na tej podstawie umiejętności  podejmowania decyzji zarządczych opartych na analizie  

(Prezentacja, praca w grupach, dyskusja, case study) 

 

II Sesja  

1-2 października  2022 (16 godz.)  

Kluczowe zagadnienia: 

 Rola budżetu w rozwoju organizacji, 

 Wyjaśnienie podstawowych pojęć niezbędnych przy tworzeniu i pracy z budżetem oraz metodo-

logii pracy z budżetem.  

 Planowanie budżetu rocznego oraz budżetów poszczególnych projektów i ich wzajemne relacje. 

Wykorzystanie narzędzi służących świadomemu i szybkiemu planowaniu finansów,  

 Analiza źródeł przychodów oraz dylematu deficytu  

(Prezentacja, praca w grupach, dyskusja, case study) 

 

III Sesja  

5-6 listopada 2022 (16 godzin)  

 

Kluczowe zagadnienia: 

 Planowanie budżetów projektów do zadań publicznych zlecanych w trybie pożytku publicznego , 

jego monitorowanie oraz przygotowanie sprawozdania finansowego. 

 Wykorzystanie narzędzia służącego świadomemu i szybkiemu planowaniu części finansowej ofer-

ty, procedury obiegu dokumentów finansowych podczas realizacji projektu oraz sprawozdania 

 Procedury i planowanie obiegu dokumentów finansowych. Jaki powinien wyglądać prawidłowy 

„lot faktury” w organizacji i co musimy o niej wiedzieć.  



 

           

 

Projekt „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1” jest realizowany przez  
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 03-717 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, Tel. 22 616-33-16,  

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, 00-040 Warszawa, ul. Warecka 4/6,  
Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49/201 

 

 

 

 

 Jak czytać faktury, jak odnaleźć się w zapisach księgowych, sprawozdawczości finansowej, księ-

gowości i w planie kont oraz innym procedurom dokumentacji wewnętrznej. 

(Prezentacja, przykłady, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach) 

IV Sesja warsztatowa  

3-4 grudnia 2022 (16 godzin)  

Kluczowe zagadnienia: 

 Podział odpowiedzialności za zarządzanie finansami pomiędzy zarządem, księgowością i manage-

rami/kierownikami.  

 Planowanie działalności ekonomicznej z uwzględnieniem wolumenu sprzedaży i polityki cenowej 

 Struktura funkcjonalna a zarządzanie finansami. 

 Kontrola i odpowiedzialność za zarządzanie oraz rozwój działalności ekonomicznej 

 Księgowości i planowi kont, procedurom dokumentacji wewnętrznej.  

(Prezentacja, przykłady, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach) 

 

Certyfikaty 

 na zakończenie cyklu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające nabycie wiedzy i 

umiejętności w zakresie szkoleń i zakończenia Akademii Zarządzania Finansami. 

 

Projekt „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1” finansowany ze środków 

Samorządu Województwa Mazowieckiego 

 

4 W - AZF jest skierowana do organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej 

działających na terenie powiatów: m.st. Warszawy, piaseczyńskiego, grójeckiego, żyrardowskiego, 

sochaczewskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego, nowodworskiego, 

legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego i otwockiego. 

 

 

 

 

 

 


