
 

 

Instytut Finansów i Zarządzania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

KR:0000707232  REGON: 368881946  NIP:  5213804682 

biuro@instytutonline.pl; telefon 506 427 686 

 

WARUNKI UDZIAŁU 

w szkoleniu : 

„STOWARZYSZENIA, FUNDACJE i KLUBY SPORTOWE 

– tworzenie, nadzór i funkcjonowanie” 

 

Szkolenie organizowane metodą zdalną w okresie 3 sierpnia – 15 września 2020 

 

Szkolenie realizowane jest  w trzech modułach: 

 

I.  Tworzenie stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych (omówienie przepisów ustawowych, zasady tworzenia                   

i prowadzenia rejestrów, organizacje pozazarządowe, status OPP, stowarzyszenia rejestrowe i zwykłe.  

 

II.  Nadzór (zakres , instrumenty administracyjne, prawne i finansowe, rola sądów w procesie nadzoru) 

 

III.  Funkcjonowanie obowiązki wynikające z innych przepisów – ZUS, US, urzędy administracji publicznej, 

prowadzenie działalności zarobkowej i gospodarczej, sprawozdawczość finansowa, zakończenie działalności             

i likwidacja.  

 

Oferowane szkolenie zdalne jest  jedną z najbardziej efektywnych form studiowania. Stosując podejście indywidualne, 

umożliwia każdemu z uczestników  dostosowanie tempa do swoich  indywidualnych możliwości czasowych  i  poziomu 

wiedzy.  Przygotowane materiały edukacyjne, stanowią podstawę do  rozważań i analiz każdego  a dołączony do każdego 

modułu zestaw pytań i problemów ukierunkowuje  pracę własną na  treści najważniejsze.  Nie jest to sprawdzian i nie 

podlega ocenie. Przesłane do nas odpowiedzi  poddawane są  analizie, która wraz z komentarzem wysyłana jest 

uczestników. Taka  procedura jest ważnym  elementem  całego procesu edukacyjnego.  

 

Po zakończeniu szkolenia, czyli odesłaniu do organizatora odpowiedzi  na wszystkie dostarczone zestawy pytań, 

wydawane są zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

 

W okresie trwania szkolenia, uczestnik ma prawo zadawać pytania i zgłaszać problemy (elektronicznie na adres: 

biuro@instytuonline.pl),  w zakresie każdego modułu,  ale nie później niż do dnia wysłania dotyczącego  zestawu pytań 

dotyczącego tego konkretnego modułu 

 

Terminy realizacji każdego z modułów: 

 3 -14 sierpnia, 

17 sierpnia – 28 sierpnia 

1 września – 12 września  

Koszt jednego modułu 200 złotych + VAT (23%). 

W przypadku zgłoszenia udziału jednorazowo we wszystkich trzech modułach - 450 złotych + VAT (23%). 

 

W trakcie całego szkolenia uczestnicy mogą zadawać, drogą elektroniczna, zapytania indywidualne. 

Zgłoszenia lub ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres biuro@instytutonline.pl do 24  lipca 2020 roku 

Telefon do organizatora : 506 430 526 


