
Sprawdź jak uprościć księgowość Twojej organizacji

Jeżeli  Państwa  organizacja  prowadzi  księgowość  bez  wykorzystania  dedykowanego 
programu finansowo – księgowego, w tzw. wersji papierowej – zazwyczaj w programie Excel, 
to ten poradnik przygotowany jest właśnie dla Państwa. 

1)Główne  problemy  związane  z  prowadzeniem  księgowości  papierowej  lub  w  arkuszu 
kalkulacyjnym.

Wiele  organizacji  pozarządowych  z  różnych  powodów  nadal  prowadzi  księgowość 
stowarzyszeń i fundacji w tzw. formie papierowej, wykorzystując w najlepszym przypadku arkusz 
kalkulacyjny, a czasami dosłownie prowadzi ją na kartkach papieru. 

Taki  sposób prowadzenia księgowości  zazwyczaj  jest  wynikiem przyzwyczajeń,  chorego 
ograniczania kosztów wszędzie gdzie się tylko da i postrzegania swojej organizacji jako małej, 
bez wielkich potrzeb. To jest naprawdę wielki błąd!

To właśnie dział zajmujący się księgowością organizacji powinien dążyć do uproszczenia 
sobie  pracy,  do  automatyzacji  powtarzających  się  działań  i  do  wprowadzenia  sprawdzonych 
rozwiązań informatycznych.

Jeżeli  zastanowimy  się  przez  chwilę,  to  dojdziemy  do  wniosku,  że  tzw.  księgowość 
papierowa,  nie  wykorzystująca  programu  finansowo  –  księgowego,  powoduje  bardzo  wiele 
problemów  w  funkcjonowaniu  organizacji.  Taka  forma  zarządzania  księgami  jest  bardzo 
czasochłonna i generuje bardzo często błędy rachunkowe i formalne. Księgi prowadzone 
na  papierze  lub  w  arkuszu  kalkulacyjnym  są  trudne  w  sprawdzaniu  i  weryfikacji 
nieprawidłowości  a dodatkowo coroczny obowiązek przygotowania  sprawozdania  finansowego 
czy raportów może powodować konieczność wielogodzinnego zostawania w pracy po godzinach. 

Prowadząc wiele lat księgi w taki sposób na pewno przestaliście się Państwo zastanawiać 
czy można to zmienić,  czy można wyeliminować wspomniane wcześniej  problemy i  trudności. 
Zazwyczaj robicie to, ponieważ tak się przyzwyczailiście i wydaje się to łatwe.

Zastanówmy się jednak wspólnie przez chwilę czy można to zmienić, czy można uprościć 
i ułatwić sobie pracę w zakresie księgowości organizacji. Ja uważam, że tak.

2)Jak poradzić sobie z problemami występującymi w przypadku księgowości papierowej lub 
w arkuszu kalkulacyjnym?

Coraz więcej  organizacji  pozarządowych zaczyna dostrzegać wiele zalet  profesjonalnych 
i sprawdzonych programów finansowo – księgowych, które tworzone są aby ułatwić i przyspieszyć 
procesy księgowe i rachunkowe w różnego rodzaju organizacjach. Oczywiście na początku boimy 
się zmian. Nie jesteśmy pewni czy poradzimy sobie z nauką nowego narzędzia pracy. Dodatkowo 
cały czas mamy problem ze znalezieniem środków na zakup tego typu programów.

Kiedy jednak zaczniemy szukać  choćby w internecie,  to  zobaczymy,  że  można  znaleźć 
programy księgowe w rozsądnych  cenach  z  wieloma promocjami.  Wpiszmy w wyszukiwarce 
google  np.  „program  księgowy  dla  stowarzyszeń”  lub  „program  księgowy  dla  fundacji” 
i zobaczmy jakie możliwości oferuje wybrany program i ile kosztuje.



3)W  jaki  sposób  programy  finansowo  –  księgowe  pomagają  uprościć  i  przyspieszyć 
księgowość organizacji

Warto  zwrócić  uwagę,  że  programy  księgowe  automatyzują  powtarzające  się  operacje, 
generują za nas po kliknięciu na jedną ikonę sprawozdania finansowe czy deklaracje podatkowe. 
Co więcej, potrafią one również wielokrotnie skrócić i ułatwić księgowanie wyciągami bankowymi, 
ponieważ umieją analizować wyciągi otrzymywane z banku i wiązać pozycje z danymi w księgach. 
Programy  księgowe  doskonale  dbają  o  eliminację  praktycznie  wszystkich  rodzajów  błędów 
rachunkowych  czy  formalnych.  Praktycznie  każdy  program  można  pobrać  w  wersji  demo 
i  przetestować,  sprawdzając  czy  będzie  nam  odpowiadał.  W  przypadku  niewielu  najlepszych 
programów księgowych dla organizacji ich producenci ułatwiają dobre poznanie zasad działania 
zapraszając na darmowe szkolenia z obsługi.

4)Jakie obawy występują w organizacji w związku z wdrożeniem księgowości elektronicznej, 
programu?

 Problemem w III sektorze jest brak dostatecznej obsługi informatycznej co wiąże 
się z obawami dotyczącymi instalacji i konfiguracji programu. Obowiązek ten spada na księgowych 
gdzie  powstaje  pewnego  rodzaju  bariera,  z  którą  nie  są  w  stanie  sami  sobie  poradzić.  Często 
poszukiwania  jakiegokolwiek  oprogramowania  kończą  się  na  etapie  przejrzenia  kilku  stron 
producentów. Nawet jeżeli w końcu uda się wybrać odpowiednie oprogramowanie 
do  przetestowania  to  osoby  te  pozostawiane  są  bez  żadnej  pomocy  jako  niekomercyjni 
użytkownicy,    a pytań jest sporo m.in. o to „jak rozpocząć pracę na programie”, jak poradzić sobie 
z  wprowadzeniem  danych”  „jak  dostosować  plan  kont”  itd.  Dodatkowo  pojawiają  się  obawy 
związane  z  kosztem  licencji,  aktualizacji  czy  wsparcia  technicznego  a  także  ewentualnego 
wdrożenia. 

W związku  z  powyższym  większość  księgowych  ma  dość  poszukiwań.  Pozostają  przy 
dotychczasowym  rozwiązaniu,  które  jest  im  znane  nie  zdając  sobie  sprawy,  że  prowadzenie 
księgowości w formie papierowej czy w Excelu zajmuje o wiele więcej czasu.

5)Pod jakimi warunkami organizacja powinna rozważyć zastąpienie księgowości ręcznej na 
program księgowy bez żadnych obaw?

a) jeżeli z programu korzystają już inne organizacje. 

Jest  to  informacja,  która  mówi  nam  czy  dany  program  rzeczywiście  się  sprawdzi 
w podobnej specyfice działalności. 

b)  jeżeli  producent  oprogramowania  udzieli  pomocy  w  szybkim  i  prostym  poznaniu 
programu. 

Obecnie istnieje wiele metod zapoznania się z funkcjonalnością danego oprogramowania. 
Mogą to być nieodpłatne szkolenia, instrukcje obsługi, filmy instruktażowe, konsultacje 
ze specjalistą a nawet prezentacje bezpośrednie lub on-line.

c) jeżeli nie nadwyręży to budżetu organizacji.

Program księgowy powinien być tani ale jednocześnie funkcjonalny.  Mimo tego, że organizacje 
pozarządowe zmuszone są do prowadzeni pełnych ksiąg to jednak mogą liczyć na spore profity. 
Niektórzy producenci udostępniają licencje po znacznie obniżonej cenie rynkowej – zazwyczaj 
jest to od ok 30-50 % wartości normalnej licencji dla firm. Dzięki temu dana organizacja może 
się swobodnie rozwijać a pozostałe środki przeznaczyć na działania statutowe.  



6)Przykładowe organizacje, które zdecydowały się na zmianę księgowości papierowej lub w 
Excelu na program księgowy.

Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci

Jesteśmy  bardzo  zadowoleni  z  programu  Lefthand  Pełna  Księgowość.  Korzystamy  z  niego  od  roku  2007,  jest  prosty  w  obsłudze, 
funkcjonalny, składa się z kilku modułów: Finansowo-księgowego, Środków trwałych, Kadrowo-płacowego i Sprzedaży. Program pozwala generować 
niezbędne raporty.

Ogromną zaletą jest możliwość bezpłatnego przetestowania  programu oraz konsultowania się z twórcami Lefthandu drogą telefoniczną  
lub internetową. Pracownicy pomocy technicznej chętnie udzielają odpowiedzi na przedstawiane problemy.

                     Główna księgowa
                      Katarzyna Rajtak 

Stowarzyszenie Yacht Club GLINIK

Zakup oprogramowania LeftHand znacznie usprawnił naszą pracę, szczególnie w zakresie wymogów formalnych. Wdrożenie wykonane  
samodzielnie poprawiło też przepływ informacji i wprowadziło pewną dyscyplinę wśród członków (składki członkowskie).

Zakupiona wersja komercyjna programu jest łatwa i intuicyjna w obsłudze. Można oprogramowanie wdrożyć własnymi siłami korzystając 
z filmów instruktażowych na stronie domowej LeftHand. Generalnie bardzo jesteśmy zadowoleni z tego zakupu i trudno nam sobie wyobrazić dalszą  
pracę bez tego oprogramowania.             
                                 
                                                                                                                                                                                      Prezes Stowarzyszenia 
                                                                                                                                                                                           Jerzy Malinowski  

Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc 

Szkolenie, w którym uczestniczyłam, po zakupie programu "Pełna księgowość dla stowarzyszeń i fundacji" to świetna propozycja.  
Bardzo przystępnie, rzeczowo, a przede wszystkim w miłej atmosferze poznajemy zasady obsługi programu. Na każde pytanie zadane przez  
uczestników  szkolenia  otrzymujemy  rzetelną  odpowiedź  od  prowadzącego.  Szczerze  polecam  również  późniejszą  współpracę."

Ewa  Błesińska
Księgowa

Stowarzyszenie Civis Europae 

Na program księgowy lefthand zdecydowaliśmy się po przeglądnięciu różnych innych programów oferowanych na rynku, możliwości darmowego jego 
przetestowania  i  pomocy  technicznej  w  trakcie  jego  użytkowania..  Ręczna  księgowość  uniemożliwiałaby  nam  właściwą  realizację  projektów 
finansowanych z UE , którymi zajęliśmy się właśnie w tym czasie. Wymogi dotyczące księgowości są w tej kwestii bardzo sformalizowane. 

Na  potrzeby  Instytucji  Pośredniczącej  należy  tworzyć  wydruki  księgowe,  które  w sposób bardzo szczegółowy umożliwiają  kontrolę  i  ewidencję  
kosztów ponoszonych w trakcie realizacji projektu.

Ułatwieniem pracy jest przejrzysty i łatwy w obsłudze program księgowy jakim po przetestowaniu okazał się Lefthand. 

Program lefthand zawiera wszystkie niezbędne funkcje - możliwość dostosowania planu kont do naszych potrzeb, stworzenia wielu archiwów które  
pomagają w wyodrębnieniu osobnych księgowań i raportów nawet dla kilku jednocześnie prowadzonych projektów, łatwość dokonywania księgowań  
przez funkcję „duplikuj”, prowadzenia rozrachunków, możliwość wydrukowania każdego dokumentu - do prowadzenia księgowości Stowarzyszenia. 

Użytkujemy program LH od 2006 r.

Z pełna odpowiedzialnością polecamy program lefthand wszystkim, którzy poszukują wygodnej formy zarządzania organizacją pozarządową.

Barbara Skórzewska 

Księgowa



7)Czy ten poradnik był dla Ciebie interesujący?

Jeżeli poradnik zainteresował Cię na tyle, że zastanawiasz się chociaż nad sprawdzeniem 
jakie programy mogą ułatwić Ci pracę, to zachęcamy szczególnie do zwrócenia uwagi 
na rozwiązanie proponowane przez firmę LeftHand. Od ponad 10 lat ta firma tworzy i dba o rozwój 
programów księgowych głównie dla organizacji pozarządowych.

Możesz  samodzielnie  przetestować  za  darmo  przez  35  dni  wersję  demo  programu 
„LeftHand Pełna Księgowość dla organizacji pozarządowych” klikając na link

http://www.lefthand.com.pl/pl/subsites/program_ksiegowy_dla_stowarzyszen/#stowdown

i wypełniając formularz z prośbą o wersję demo. 

Możesz również skontaktować się ze specjalistą ds. programu „LeftHand Pełna Księgowość 
dla organizacji pozarządowych”, który odpowie na wszystkie Twoje pytania, zwłaszcza 
te dotyczące uproszczenia i ułatwienia księgowość w Twojej organizacji:

Katarzyna Milewska
email: katarzyna.milewska@lefthand.com.pl
lub email: info@lefthand.com.pl
tel.: (22) 427 – 37 - 18

Dziękujemy  Państwu  za  czas  poświęcony  na  zapoznanie  się  z  niniejszym  poradnikiem 
i zachęcamy do wprowadzania odważnych zmian w dziale księgowości Państwa organizacji 
pozarządowych.
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