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STOWARZYSZENIE

Art. 8.
Stowarzyszenie podlega obowi ązkowi wpisu do KRS, o ile przepis ustawy 
nie stanowi inaczej.

Art. 17.
1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowo ść prawn ą i mo że rozpocz ąć 

działalno ść po  wpisie do KRS.

FUNDACJA

Art. 7.
1. Fundacja podlega obowi ązkowi wpisu do KRS.
2. Fundacja uzyskuje osobowo ść prawn ą z chwil ą wpisania do KRS



1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 
2. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2015 r. w sprawie 

prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez 
niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 2178).

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001 r.  



� Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania 
działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

� Art. 2.

1.Przepisy ustawy o rachunkowości, stosuje się do mających siedzibę lub 
miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji)

- spółek cywilnych,

- innych osób prawnych,

- z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,



Art.3. (słowniczek)

5a) członek organu jednostki – osoba fizyczna, pełniąca funkcję 
członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady 
nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego 
organu administrującego jednostki, powołana do pełnienia tej funkcji 
zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi 
obowiązującymi jednostkę przepisami prawa; 

6. kierownik jednostki – członek zarządu lub innego organu 
zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego 
organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez 
jednostkę.

7) organ zatwierdzający – organ, który zgodnie z obowiązującymi 
jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa 
własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego 
jednostki. 



Art.4

3. Rachunkowość jednostki obejmuje:

1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;

2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych,    
ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i 
systematycznym;

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego  
stanu aktywów i pasywów; 

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

5) sporządzanie sprawozdań finansowych;

6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz  
pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

7) poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach  
przewidzianych ustawą.



Art. 4.

5. Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią 
inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków 
w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu 
nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w 
zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za 
przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury –
zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy,(…). 
Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub 
przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. 
W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ 
wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, 
odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.



Art. 9. 

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.

Art. 10.
1.Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku 
polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w 
szczególności dotyczące:

1)określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów 
sprawozdawczych;

2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 
finansowego;

3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (..)

4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów 
księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących 
podstawę dokonanych w nich zapisów.



Art. 11. 
1. Księgi rachunkowe są prowadzone przez jednostkę. 
2. Jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych: 
1) przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3, lub 

przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego 
państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

Art. 11a. 
W przypadku gdy księgi rachunkowe są prowadzone poza siedzibą 
jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest 
obowiązany: 
1) powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania; 
2) zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych wraz z dowodami 

księgowymi uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub 
nadzoru w siedzibie jednostki lub w miejscu sprawowania zarządu 
albo w innym miejscu za zgodą organu kontroli lub nadzoru



Art. 12.
1. Księgi rachunkowe otwiera się, (…): 

1) na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego 
zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub 
finansowym, 

2) na początek każdego następnego roku obrotowego, 

3) na dzień zmiany formy prawnej,

4) na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału 
jednostki, powodujących powstanie nowej jednostki (jednostek), 

5) na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości

– w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń



Art.12

2.Księgi rachunkowe zamyka się (…):
1) na dzień kończący rok obrotowy,
2) na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej 
sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile 
nie nastąpiło jego umorzenie, 
3) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, 
4) w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z 
przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do 
rejestru tego połączenia, 
5) na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli 
w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na 
dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
6) na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji 
lub ogłoszenia upadłości, 
7) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami
– nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.



Art. 12.
4. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki 
kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 
dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy. 

5. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym 
wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w 
zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, 



Art. 13.

1. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum 

zapisów) i sald, które tworzą:

1) dziennik;

2) księgę główną;

3) księgi pomocnicze;

4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg 

pomocniczych;

5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).



Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów

wg ustawy o rachunkowości
art.2.
5. Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 
r. poz. 239 i 395), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i 
kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie.

wg ustawy o dppiw
Art. 10a. 
1. Organizacje pozarządowe,(…) prowadzą uproszczoną ewidencję 

przychodów i kosztów, w przypadku gdy: 

1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1, 

2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej, 

3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego



4) osiągają przychody wyłącznie z: 

a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek 
członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, 
przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, 

b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży 
towarów i usług, 

c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, 

d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 
lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w 
tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form 
oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych 
rachunkach, 



5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej 
ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z 
tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 
100 000 zł 
– jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji 
przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu 
przepisów o rachunkowości. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 5 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje 
się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność. 

3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i 
kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku 
podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w 
przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni 
od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu 
skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem 
dochodowym. 



4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także lat 
następnych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w 
sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni 
od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi 
uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o:
1) rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji;
2) niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w 
drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji 
przychodów i kosztów,…
Rozporządzenie Ministra Finansów



SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA 

Każda organizacja pozarządowa (za wyjątkiem prowadzącej uepik) 
oprócz raportów składanych do darczyńców (według wzorów i 
zasad określonych w umowach) jest zobowiązana sporządzić 
sprawozdanie finansowe, czyli bilans, rachunek zysków i strat oraz 
informację uzupełniającą.

Wzór tego sprawozdania określa załącznik nr 6 do ustawy o 
rachunkowości.

Sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd organizacji, z 
umieszczeniem daty podpisu; musi być też podpisane przez osobę, 
która je przygotowała (najczęściej jest to księgowa/księgowy).

Zatwierdzenia sprawozdania (w formie podjętej uchwały) dokonuje 
organ zatwierdzający (np. komisja rewizyjna czy rada fundacji) 
określony w statucie organizacji



Bilans jest sprawozdaniem finansowym, zawierający informacje o 
stanie majątku i kapitałów oraz sytuacji materialnej organizacji.

Bilans sporządza osoba odpowiedzialna za księgowość, na podstawie 
zapisów w księgach rachunkowych. 

Bilans jest prezentowany w formie tabeli, w której po lewej stronie 
wykazane są AKTYWA, a po prawej stronie PASYWA. 

Suma aktywów i suma pasywów musi się bilansować, czyli kwoty te 
muszą być identyczne.

Zarówno pasywa, jak i aktywa, wykazywane są w bilansie w dwóch 
wartościach

– na początek i na koniec roku obrotowego. 

Zazwyczaj bilans sporządza się za dany rok obrotowy. Rokiem 
obrotowym może być rok kalendarzowy, ale można też przyjąć inny 
zakres.



Bilans sporządza się w języku polskim w walucie polskiej. 
Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, 
jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w bilansie (art. 
45, ust. 5 ustawy). 

Każdy bilans powinien zawierać szereg elementów, które obejmują:
� dokładne określenie organizacji, dla której został on sporządzony,
� wyszczególnienie przewidzianych w ustawie pozycji, grup i wartości 
aktywów   oraz pasywów,
� łączną sumę bilansową – aktywów i pasywów,
� datę, na którą bilans został sporządzony (moment bilansowy),
� podpisy osób odpowiedzialnych za rzetelne i prawidłowe 
sporządzenie bilansu (podpisy kierownika jednostki i głównego 
księgowego).



BILANS
............................................... REGON: 

(nazwa jednostki) na dzień 31.12.2017 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości dla organizacji pozarządowych

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 

1 2 pocz ątek roku koniec roku 1 2 pocz ątek roku koniec roku

A Aktywa trwałe 0,00 A Fundusze własne 4 391,70 3 117,76 

I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1 000,00 1 000,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe II Pozostałe fundusze

III Należności długoterminowe
III Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 391,70 

IV Inwestycje długoterminowe

V
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
IV Zysk (strata) netto 3 391,70 -1 273,94 

B Aktywa obrotowe 5 216,76 4 285,81 B
Zobowi ązania i rezerwy na 

zobowi ązania
825,06 1 168,05 

I
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych
I Rezerwy na zobowiązania

II Należności krótkoterminowe 752,09 259,41 II Zobowiązania długoterminowe

III Inwestycje krótkoterminowe 4 311,67 4 026,40 III Zobowiązania krótkoterminowe 336,43 179,20 

1 Środki pieniężne 4 311,67 4 026,40 IV Rozliczenia międzyokresowe 488,63 988,85 

IV.
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
153,00 1

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów

C Należne wpłaty na fundusz statutowy 2
Inne rozliczenia 
międzyokresowe

Suma bilansowa 5 216,76 4 285,81 Suma bilansowa 5 216,76 4 285,81 

....................................

.

Data sporządzenia Podpisy

30.03.2018.



AKTYWA -wszystkie składniki majątkowe, które w danym momencie 
pozostają do dyspozycji organizacji.

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne – są to prawa majątkowe o 
przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, np. 
prawa autorskie, prawa do projektów, wynalazków, znaków towarowych, 
itd.

II. Rzeczowe aktywa trwałe – np. środki trwałe o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, np. nieruchomości (grunty, 
prawoużytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, lokale, 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; maszyny i urządzenia, środki 
transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, środki 
trwałe w budowie, itd.).

Każdy tzw. środek trwały o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł – np. 
sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe – jest elementem rzeczowych 
aktywów trwałych. Środki trwałe podlegają odpisom amortyzacyjnym i 
umorzeniowym.



III. Należności długoterminowe – należności z tytułu dostaw i 
usług, które stają się wymagalne powyżej 12 miesięcy od dnia 
bilansowego.

IV. Inwestycje długoterminowe – nie użytkowane przez organizację, 
a nabyte dla osiągnięcia korzyści nieruchomości, a także udziały, 
akcje czy inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, itd.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – kwoty pieniężne 
należne organizacji, od osób fizycznych lub prawnych z tytułu 
rozliczeń z odbiorcami oraz z tytułu rozliczeń z pracownikami i z 
budżetem



B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – np. nabyte w celu zużycia 
na własne potrzeby materiały.

II. Należności krótkoterminowe – ogół należności z tytułu dostaw i 
usług oraz całość lub część należności z innych tytułów 
niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne 
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Środki pieniężne – np. banknoty i monety pozostające w kasie, 
środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych – również na 
rachunkach lokat, czeki i weksle.

2. Pozostałe aktywa finansowe



IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – koszty poniesione 
w okresie sprawozdawczym a dotyczące późniejszego okresu. 

(np. organizacja wykupiła roczną polisę ubezpieczeniową na okres od 
lipca do lipca. Polisa w całości zostanie zapłacona w momencie 
zawarcia umowy, czyli w lipcu. Do kosztów (w znaczeniu 
rachunkowym) danego roku będzie zaliczona wartość polisy za okres 
od lipca do grudnia. Do rozliczeń międzyokresowych czynnych będzie 
zaliczona kwota polisy za okres od stycznia do lipca kolejnego roku. 
Kwota ta będzie wykazana w bilansie).

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy



PASYWA

To źródła finansowania majątku organizacji: fundusze własne, rezerwy, 
zobowiązania długo – i krótkoterminowe oraz rozliczenia 
międzyokresowe i przychody przyszłych okresów.

A. Fundusze własne

I. Fundusz statutowy – stanowi wartość funduszu założycielskiego, 
który może być powiększany z dodatniego wyniku finansowego.

II. Pozostałe fundusze - fundusze wynikające z zastosowania przepisów 
ustawy o rachunkowości do wyceny posiadanego majątku. 



III. Zysk (strata) z lat ubiegłych oraz IV. Zysk (strata) netto. 

Wykazywane są kwoty wyników, które nie zostały decyzją najwyższych 
władz organizacji przeniesione do funduszu. Zysk (strata) dzielony jest 
na narastający (zsumowany) wynik finansowy z lat ubiegłych, czyli do 
końca poprzedniego roku, oraz wynik finansowy roku, którego dotyczy 
sprawozdanie. 
Zasada ta od początku 2017 roku obowiązuje wszystkie organizacje bez 
względu na to czy prowadzą działalność gospodarczą czy też nie.

Obecnie organizacje pozarządowe tak samo (wg jednej zasady) 
prezentują zysk lub stratę w sprawozdaniu finansowym. Zysk lub strata 
roku poprzedniego, jeśli nie została przeniesiona do funduszy, jest 
pokazywana w bilansie w punkcie „Zysk (strata) z lat ubiegłych” i nie jest 
dodawana do przychodów albo kosztów w rachunku zysków i strat. 



B. Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania
Informacje o długach organizacji lub kwocie, która jest na coś specjalnego 
odłożona.

I. Rezerwy na zobowiązania. Kwoty tu wpisane świadczą o tym, że 
organizacja w sposób celowy gromadzi środki rezerwowe, na przykład na 
planowane remonty.

II. Zobowiązania długoterminowe oraz III. Zobowiązania krótkoterminowe. 
Kwoty, które organizacja jest winna na koniec roku, zobowiązana są 
podzielone w zależność do długości trwania zobowiązania (czy jest 
krótsze, czy dłuższe niż rok).

V. Rozliczenia międzyokresowe - przychody podlegające rozliczaniu w 
czasie. (np. dotacje już otrzymane przez organizację, ale zgodnie z umową 
dotacji przeznaczone na działania w następnych latach)



Rachunek zysków i strat - zwany również rachunkiem wyników –
informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów 
działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy jednostki.

Rachunek zysków i strat podsumowuje przychody i koszty jednostki 
i ukazuje jej zdolność do generowania zysków i samofinansowania. 

W zestawieniu znajdują się różne kategorie zwiększające lub 
zmniejszające wynik finansowy jednostki.



.............................................. REGON: 

(Nazwa jednostki) (Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat 

na dzień 31.12.2017.

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości dla organizacji pozarządowych

Pozycja Wyszczególnienie
Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bie żący rok obrotowy 

1 2 3 4
A.

Przychody działalno ści statutowej: 210 871,62 143 888,84 
I.

Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 210 871,62 143 888,84 

II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody pozostałej działalności statutowej
B.

Koszty działalno ści statutowej 207 480,69 145 136,42 

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 207 480,69 145 136,42 

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 

C. Zysk (strata) z działalno ści statutowej (A-B) 3 390,93 -1 247,58 

D. Przychody dzaiałalno ści gospodarczej

E. Koszty działalno ści gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalno ści gospodarczej (D-E) 0,00 0,00 
G.

Koszty ogólnego zarz ądu
H.

Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej (C+F-G) 3 390,93 -1 247,58 
I.

Pozostałe przychody operacyjne 0,24 
J.

Pozostałe koszty operacyjne 26,66 
K.

Przychody finansowe 0,79 0,06 
L.

Koszty finansowe 0,02 
M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 3 391,70 -1 273,94 

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M-N) 3 391,70 -1 273,94 

……………………….. 

Data sporządzenia: Podpisy 

30.03.2018.



A. Przychody z działalności statutowej
wpisywane są w podziale na rodzaje działalności statutowej, które mogą 
prowadzić organizacje.
I.Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. (np. składki, 
darowizny i dotacje)
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

(np. odpłatność uczestników działań statutowych organizacji)
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej. 
(przychody nie mieszczące się w poprzednich punktach)

B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III. Koszty pozostałej działalności statutowej

Takie pogrupowanie przychodów i kosztów działalności statutowej jest 
zgodne z wymogiem ich księgowego podziału na poszczególne rodzaje 
działalności i wymogiem wskazania źródła finasowania działalności 
statutowej organizacji.



D. Przychody z działalności gospodarczej. - wszystkie przychody ze 
sprzedaży prowadzonej w ramach działalności gospodarczej.

E. Koszty działalności gospodarczej.- koszty prowadzonej sprzedaży w 
ramach działalności gospodarczej.

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E). -podsumowuje się 
działalność gospodarczą organizacji w czasie objętym sprawozdaniem. Od 
przychodów działalności gospodarczej zostają odjęte jej koszty (D-E).

G. Koszty ogólnego zarządu.- koszty ogólne organizacji nie przypisane do 
żadnego wykazanego wyżej rodzaju działalności, nie związane 
bezpośrednio, ani z działalnością statutową, ani z gospodarczą. 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G). - wynik działalności 
bieżącej organizacji, czyli działalności statutowej i gospodarczej, z 
uwzględniłem kosztów ogólnego zarządu.



I. Pozostałe przychody operacyjne. - przychody, które nie wynikają z 
działalności statutowej, ani gospodarczej. 

J. Pozostałe koszty operacyjne.- koszty, które nie wynikają z działalności 
statutowej, gospodarczej, ani nie są kosztami ogólnego zarządu

K. Przychody finansowe.-przychody, które nie wynikają z działalności 
statutowej, ani gospodarczej - są związane z operacjami finansowymi

L. Koszty finansowe.- koszty, ponoszone w związku z przychodami 
finansowymi i koszty operacji finansowych.

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L). - podsumowanie całości działalności 
organizacji, przed odjęciem kwoty należnego podatku.

E. Podatek dochodowy.-podatek dochodowy do zapłaty przez jednostkę

O. Zysk (strata) netto (M-N).-wynik dodatni oznacza zysk, wynik ujemny 
stratę.



INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym 
albo ewidencji - podać pełną nazwę organizacji, nr w KRS lub innym 
rejestrze, a także jej adres (zgodnie z danymi zawartymi w KRS / innym 
rejestrze).

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Przykładowy zapis: „nie dotyczy” lub „czas trwania działalności jednostki 
jest nieograniczony”.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
Przykładowy zapis: „Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01-01-
2018 do 31-12-2018.



INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się 
przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Przykładowy zapis): „Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. 
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności”.

5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku 
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w 
zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
-opisuje się ogólnie zasady polityki rachunkowości, ważne jest 
wyjaśnienie, jakimi metodami księgowymi w organizacji wyceniono jej 
„majątek” – opisany w bilansie. 



INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informacja dodatkowa

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu 
dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i 
formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Przykładowy zapis: „Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych 
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane 
są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom 
organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, 
odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich 
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem 
kwoty ogółem dla każdej kategorii
Przykładowy zapis: „Organizacja nie udziela kredytów członkom organów 
administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań 
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju”.



INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informacja dodatkowa

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
informacja, co składa się na Aktywa trwałe i obrotowe oraz na Pasywa 
(wynik finansowy powinien być taki sam, jak podany w rachunku zysków i strat a 
suma aktywów i suma pasywów powinny się zgadzać (jak w bilansie).

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich 
źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z 
tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków 
publicznych - rodzaje przychodów, które organizacja zyskała w rozliczanym roku,
według rodzaju działalności, tak jak w rachunku zysków i strat oraz według typu -
np. składki, darowizny, dotacje.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów
-koszty organizacji w rozliczanym roku, w podziale na koszty statutowe i 
administracyjne



INFORMACJA UZUPEŁNIAJ ĄCA

Informacja dodatkowa

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu 
statutowego
opisuje się wszystkie zmiany w wysokości funduszu statutowego lub innych 
tworzonych przez jednostkę funduszy o podobnym charakterze.

7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, 
zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych 
przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych
informacja merytoryczna o działaniach organizacji sfinansowanych ze środków z 
1%.

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny 
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia 
wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do 
jednostki.



SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ

Sprawozdania dzielimy na dwa rodzaje: merytoryczne i finansowe.

1.Sprawozdanie merytoryczne.

Sprawozdanie merytoryczne to informacje o działalności statutowej 
stowarzyszenia lub fundacji. Ma ono na celu m.in. pokazać, jakie 
działania podjęła organizacja w określonym czasie, służyć też może ich 
ocenie, ewaluacji.

Coroczny obowiązek sprawozdawczy z działalności merytorycznej mają 
tylko fundacje – po sporządzeniu sprawozdania wysyłają je do 
właściwego ministra, wskazanego w statucie fundacji.

Stowarzyszenia nie mają takiego obowiązku

Organizacja, która ma status organizacji pożytku publicznego 
(niezależnie od tego, czy jest fundacją czy stowarzyszeniem), musi 
zamieszczać sprawozdania merytoryczne ze swej działalności na stronie 
MPiPS w terminie do 15 lipca.



Sprawozdanie finansowe

• Termin sporządzenia sprawozdania: do końca 3 miesiąca nowego roku 
obrotowego, czyli dla większości organizacji będzie to 31 marca. 

• Termin przyjęcia sprawozdania przez właściwe władze organizacji do 
końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego, czyli będzie to najpóźniej do 
30 czerwca.

• Termin przekazania do urzędu skarbowego: w ciągu 10 od daty 
zatwierdzenia, czyli zazwyczaj będzie to najpóźniej do 10 lipca.

• Termin złożenia do KRS (organizacje prowadzące działalność 
gospodarczą): w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia, czyli najpóźniej 
do 15 lipca.

Sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez cały zarząd 
organizacji, a także przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do 
tego upoważniony (np. zarząd, walne zebranie członków).



� Jeśli organizacja ma dochód, od którego trzeba zapłacić podatek
dochodowy, to ma ona obowiązek zapłacić zaliczkę na podatek do
każdego 20. dnia kolejnego miesiąca.

� Raz na rok składa się deklarację CIT-8, czyli zeznanie o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy. Jeśli
organizacja osiąga dochody zwolnione z podatku to do deklaracji
CIT-8 załącza dodatkowo deklarację – CIT-8/O. Deklarację należy
złożyć w terminie do końca trzeciego miesiąca następnego roku.

� Jeśli organizacja otrzymywała darowizny od osoby prawnej lub
fizycznej, które u darczyńcy były podstawą do odliczenia od
podatku wykazuje je na CIT-D stanowiącym załącznik do rocznej
deklaracji CIT-8 składanej obowiązkowo wraz ze sprawozdaniem
finansowym.



Organizacja ma obowiązek wykazywania kwot darowizn z podaniem
nazw poszczególnych darczyńców, gdy:

• wartość jednorazowej darowizny przekracza 15 000 zł,

• wartość wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od
jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł.

Z obowiązku składania deklaracji CIT-D zwolnione są organizacje,
których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza 20 000 zł.

Ponadto organizacja ma obowiązek udostępnienia do publicznej
wiadomości, poprzez publikację w Internecie, w środkach masowego
przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach
ogólnie dostępnych informacji na temat otrzymanych darowizn.



Rodzaje działalności organizacji 
pozarządowych

Organizacja pozarządowa może jednocześnie prowadzić 
działalność:

• nieodpłatną pożytku publicznego, 
• odpłatną pożytku publicznego,
• pozostałą działalność statutową 
• działalność gospodarczą. 



Działalność nieodpłatna pożytku 
publicznego

Działalność prowadzona w sferze zadań publicznych, za którą nie jest 

pobierane wynagrodzenie. 

W praktyce są to działania finansowane np. z dotacji, ze składek 

członkowskich lub z darowizn.



� Z punktu widzenia finansowo – księgowego wykonywanie działań w 
zakresie działalności statutowej nieodpłatnej nie może być powiązane z 
pobraniem jakiegokolwiek wynagrodzenia. Wynagrodzenie to nie może 
być pobrane zarówno od beneficjentów na rzecz, których działa 
organizacja jak również od ich rodzin i innych osób powiązanych z 
beneficjentem. 

� W przypadku pobrania wynagrodzenia kwalifikacja przychodów i 
kosztów z nimi związanych odbywać się będzie na kontach dotyczących 
działalności statutowej odpłatnej.



� Przychody z tytułu 1% odpisu podatku,
� Przychody z tytułu składek członkowskich,
� Zbiórki publiczne z wyłączeniem sprzedaży przedmiotów darowizn,
� Dotacje, subwencje,
� Darowizny pieniężne i rzeczowe
� Spadki, zapisy
� Nawiązki,
� Inne przychody określone statutem nie powiązane z pobieraniem 
wynagrodzenia oraz działalnością gospodarczą.



Organizacja nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego, aby 
mogła prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.

Zapisy zawarte w art. 6-10 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, mówiące o odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego, odnoszą się do wszystkich organizacji, które działają w 
sferze pożytku, a nie tylko do organizacji, które mają status OPP.

.



�Działalność ze sfery należącej do zadań publicznych określonych w 
art. 4 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, za którą organizacja może pobierać wynagrodzenie. 

�Działalność statutowa odpłatna może być prowadzona tylko w 
zakresie realizacji celów statutowych.

� Działalność odpłatna nie wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy

�W działalności odpłatnej organizacja może angażować wolontariuszy



1. Polityka społeczna i zdrowie
a. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
b. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
c. ochrona i promocja zdrowia;
d. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
e. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
f. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
g. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
h. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka;

i. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym



2. Działalność pomocowa
a. działalność charytatywna; 
b. ratownictwo i ochrona ludności;
c. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych 

i wojen w kraju i za granicą.

3. Kultura i tożsamość narodowa
a. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

języka regionalnego;
c. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji dziedzictwa 

narodowego.

4. Edukacja, sport i środowisko
a. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
b. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
c. wypoczynek dzieci i młodzieży;
d. turystyka i krajoznawstwo 



5. Zrównoważony rozwój
a. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
b. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

6. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego
a. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
b. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, w 
zakresie sfer pożytku publicznego;

c. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
d. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami;
e. promocja i organizacja wolontariatu; 
f. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
g. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;
h. pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
i. promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą 



7. Gospodarka i rynek pracy
a. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 

bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
b. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości;
c. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

W celu prowadzenia działalności pożytku publicznego nie 
trzeba posiadać statusu organizacji pożytku publicznego 



Działalność pożytku publicznego może 
być prowadzona przez:

Organizacje pozarządowe:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub
przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa
handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami
prawnymi,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z
zastrzeżeniem ust. 4



Działalność pożytku publicznego może 
być prowadzona przez:

1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego;

2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3. spółdzielnie socjalne;

4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby
sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i
1171), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i
pracowników.



Przepisy dot. działalności pożytku publicznego
nie dotyczą :

1. partii politycznych;

2. związków zawodowych i organizacji pracodawców;

3. samorządów zawodowych;

4. fundacji utworzonych przez partie polityczne.

Przepisów nie stosuje się do zlecania realizacji zadań w zakresie opieki nad
Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu państwa
w części, której dysponentem jest Szef Kancelarii



� pobieranie opłat za działania organizacji
Opłaty nie powinny być wyższe od kosztów realizacji działań. Do 
kosztów działalności odpłatnej można wliczyć nie tylko koszty 
bezpośrednie ale też i pośrednie, jak np. koszt obsługi księgowej w 
odpowiedniej proporcji odpowiadającej działalności odpłatnej.

� sprzedaż przedmiotów darowizny
Możliwość sprzedaży przedmiotów darowizny została na powrót 
wprowadzona do znowelizowanej ustawy o działalności pożytku 
publicznego. Przepisy obowiązują od 9 listopada 2015 r.



� sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub
b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 
205, poz. 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220) oraz ustawie z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651, z 
późn. zm.)

Cena danego dzieła bądź usługi nie musi być równa kosztom 
wytworzenia, może być wyższa. Należy wtedy pamiętać, aby uzyskany 
przychód został przeznaczony na cele statutowe



� sprzedaż książek po cenie obejmującej tylko koszt druku 

� sprzedaż na festynie z okazji Dnia Matki rysunków oraz innych prac 
plastycznych wykonanych przez dzieci w ramach zajęć 
weekendowych prowadzonych przez stowarzyszenie 

� sprzedaż wysyłkowa książek i czasopism, pochodzących z darowizn 

� sprzedaż na corocznym kiermaszu wyrobów ceramicznych 
wykonanych przez podopiecznych organizacji w ramach warsztatów 
dla osób z niepełnosprawnością umysłową



a/ Kawiarnia - trudno byłoby prowadzić kawiarnię „po kosztach”, 
ponieważ koszt herbaty, kawy czy kanapek jest symboliczny w stosunku 
do pobieranych opłat, nawet jeśli w kalkulacji uwzględni się 
wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprzedaż.

b/ Sponsoring, rozumiany jako eksponowanie logotypu firmy w zamian 
za opłatę, nigdy nie będzie działaniem, które można traktować jako 
działalność odpłatną. 
Sponsoring polega na tym, że firma przekazuje organizacji 
pozarządowej środki, które następnie wpisuje w swoje koszty reklamy 
lub marketingu (na potwierdzenie tego będzie żądać od organizacji 
faktury). Niezależnie od tego, że zysk ze sponsoringu może być nawet w 
całości przeznaczony na konkretne działanie pożytku publicznego, nadal 
jest to usługa reklamowa, która nie będzie się mieściła w zakresie 
działalności statutowej organizacji pozarządowej. 



Jeśli przychód z tytułu działalności odpłatnej np. sprzedaży usług jest 
wyższy niż kalkulacyjne koszty jego uzyskania to wówczas pojawia się 
dochód z tej działalności. 
Jeśli zostanie on przeznaczony na cele statutowe podmiotu mieszczące 
się w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z 
późn. zm.), to będzie on zwolniony z opodatkowania. 
Natomiast w przypadku przeznaczenia tego dochodu na inny, nie 
wymieniony w tym przepisie cel społeczny, będzie on, na normalnych 
zasadach, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wyjaśnienie ze strony www.pozytek.gov.pl/FAQ



� 1) otrzymana odpłatność - w odniesieniu do działalności danego 
rodzaju - jest wyższa od kosztów tej działalności

� 2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu 
zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej 
pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w 
przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za 
okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni. 



�Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2017 roku 
wyniosło 4 530,47 zł.  
�Limit 3-krotności wynagrodzenia wynosi więc w 2018 roku:
13 591,41 zł.  

�Ograniczenie wynagrodzeń nie ma zastosowania do innych rodzajów 
działań organizacji 
a/ w ramach nieodpłatnej działalności 
b/ w ramach działalności gospodarczej



Księgowe wyodrębnienie działalności odpłatnej i 
nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalności 
gospodarczej 

Art. 10. 1. ustawy o dpp

Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 pkt 2–4: 
1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 
2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub 
3) działalności gospodarczej 
– wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu 
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych 
działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 



Prowadzenie jednocześnie odpłatnej działalności 
pożytku publicznego i działalności gospodarczej.

Art. 6. ustawy o dpp

Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, 
(wysokość wynagrodzenia) działalnością gospodarczą, w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być 
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna

Uwaga! Nie może pokrywać się zakres prowadzonej przez organizację 
działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej.



Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
art.2 Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność, działalność 
wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, 
rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, a także działalność 
zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Działalnością gospodarczą jest działalność:
-mająca charakter stały, powtarzalny, 
-prowadzona w sposób profesjonalny, zapewniający bezpieczeństwo
i pewność obrotu, 

-mająca przynieść w zamierzeniu zysk (choć czasem zdarza się strata),
-bez znaczenia jest sposób przeznaczenia uzyskanego w ten sposób 
majątku; 



Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach,
Fundacja aby mogła prowadzić działalność gospodarczą, powinna:
� określić zamiar prowadzenia działalności gospodarczej w statucie,
� prowadzić działalność w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych (działalność gospodarcza musi mieć charakter 
pomocniczy w stosunku do działalności statutowej),

� zapewnić środki majątkowe w wysokości co najmniej 1 000 zł ( to 
minimum musi zostać zachowane zarówno w momencie rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia),

� zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Krajowy Rejestr Sądowy (w momencie wpisu fundacja staje się 
przedsiębiorcą ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z 
posiadaniem tego statusu).



Zgodnie z art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach
Stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą według 
ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
� określić zamiar prowadzenia działalności gospodarczej w statucie,
� prowadzić działalność w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych (działalność gospodarcza musi mieć charakter 
pomocniczy w stosunku do działalności statutowej), 

� dochód nie może być przeznaczony do podziału między jej członków
� zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Krajowy Rejestr Sądowy

Jedyna różnica - brak określenia kwoty środków majątkowych, jakie

stowarzyszenie musi przeznaczyć na działalność gospodarczą.



Fundacje i stowarzyszenia podlegają ogólnym przepisom podatkowym
i innym opłatom publicznoprawnym co inne podmioty prawa:

� Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
� Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
� Podatek od towarów i usług (VAT)
� Podatek od nieruchomości 
� ZUS
� Opłaty na PFRON



Słowniczek:

- Przychody to otrzymane pieniądze (np. składki członkowskie, dotacje, 
darowizny, przychody z odpłatnej działalności statutowej, odsetki 
bankowe itp.), jak też wartość rzeczy otrzymanych przez organizację w 
związku z prowadzonymi przez nią działaniami (art. 12 ustawy o CIT).

- Koszty uzyskania przychodu to wydatki organizacji poniesione w 
danym okresie w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia 
źródła przychodu (art. 15 ustawy o CIT), np. wynagrodzenia 
pracowników, opłaty eksploatacyjne itp.

-Dochód to wszystkie przychody organizacji minus koszty ich
uzyskania osiągnięte w danym roku podatkowym. 

Dochód podlegający opodatkowaniu -to, co organizacji zostanie po
odliczeniu kosztów



1. Zwolnienie ze względu na cel przeznaczenia dochodów - może korzystać
organizacja, której działalność (określona w jej celach w statucie) ma
zakres przewidziany ustawą o CIT. Ustawa określa zamknięty katalog
działalności, z której dochody organizacji będą zwolnione od podatku,
pod warunkiem, że ich cele statutowe będą tożsame z celami
wymienionymi w ustawie.

Art. 17 ust. 1 pkt. 4  - zwolnienie dot. Stowarzyszeń i Fundacji
zwalnia się z podatku dochodowego dochody Fundacji i Stowarzyszeń ,
których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-
techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu
studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i
sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego w części
przeznaczonej na te cele - Zwolnienie to dotyczy nie tylko dochodu
uzyskanego z bezpośredniego prowadzenia odpowiedniej działalności,
ale też dochodu uzyskanego w ramach działań pośrednich – wspieranie



art. 17 ust. 1 pkt. 5 – dot. Stowarzyszeń – nie fundacji - zwalnia od
podatku dochodowego dochody spółek, których udziałowcami są
wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach i których celem statutowym jest działalność
wymieniona wyżej ( art. 17 ust. 1 pkt. 4 ) – zwolnienie dotyczy tej części
dochodów, która została przeznaczona na wymienione wyżej cele
statutowe oraz przekazana tym organizacjom

Warunek dotyczący zwolnienia  dochodów:

Zwolnienie dotyczące podatników przeznaczających swoje dochody na
cele statutowe lub inne określone w tym przepisie ma zastosowanie
wtedy gdy dochód jest przeznaczony i bez względu na termin
wydatkowany na cele określone w tym przepisie ( art. 17 ust. 1 ) , w tym
także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na
opłacenie podatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.



Wymienione zwolnienia nie dotyczą :

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu 
wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, 
spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego i pozostałych wyrobów 
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, a także wyrobów z 
metali szlachetnych – Zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek 
naukowych i badawczych uzyskane z działalności polegającej na 
wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego

2. dochodów wydatkowanych na cele inne niż wymienione w powołanych 
wyżej przepisach

Cele statutowe - to nie tylko bezpośrednie prowadzenie działalności
określonej w art. 17 ust. 1 pkt 4 pdop przez organizację, lecz także
wspieranie tej działalności, o ile wynika to ze statutu przewidującego
występowanie organizacji w funkcji podmiotu wspierającego .



• Cele podlegające zwolnieniu muszą wynikać wprost ze statutu
organizacji.

• Samo wskazanie danej działalności w statucie nie decyduje o zwolnieniu.
Jeśli organizacja określi w statucie działalność, którą będzie wykonywała,
nie oznacza to, że będzie ona automatycznie zwolniona od podatku.
Zwolnienia muszą wynikać przede wszystkim z przepisów podatkowych.
Zatem statutowa działalność prowadzona przez organizację dodatkowo
musi pokrywać się z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o
CIT.

• Statut powinien określać nie tylko ogólnie sformułowane cele. Istotne jest
również, aby w statucie znalazło się obok wskazania danej działalności
(zwykle objętej zwolnieniem) jako celu organizacji, także dość
szczegółowe określenie metody realizacji tego celu. Chodzi tu o
wskazanie np. narzędzi, osób odpowiedzialnych za wykonanie danych
zadań, składników majątku wykorzystanych do realizacji zadań,
sposobów finansowania itp.

• Cele statutowe organizacji, które mają uprawniać do zwolnienia, nie
muszą być głównymi celami jej działalności.



2.    Zwolnienie ze względu na źródło dofinansowania.

Dotacje otrzymane ze środków samorządu, instytucji rządowej czy
zagranicznej, automatycznie są zwalniane z podatku, bez względu na
przeznaczenie środków przez organizację. Najczęściej cel
przeznaczenia pieniędzy z dotacji opisany jest w umowie z taką
instytucją, ale ogólnie przesłanie jest takie, że niezależnie od tego, na
co je przeznaczymy, nie płacimy od nich podatku. Dotyczy to:

• środków pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy (art. 17 ust. 1
pkt 23);

• dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetu jednostki
samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 1 pkt 47);

• kwot otrzymanych od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały
środki na ten cel z budżetu państwa, np. PFRON, NFOŚ (art. 17 ust. 1
pkt 48).



� Ważne- w przypadku wymienionych środków nie mamy do czynienia
z kosztami uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 58) – całość
środków otrzymanych z tych źródeł staje się dochodem organizacji
wykazywanym jako dochód zwolniony z podatku.

� art. 17 ust. 1 pkt. 40 – tylko Stowarzyszenia - zwalnia się z podatku
dochodowego składki członkowskie Stowarzyszeń w części nie
przeznaczonej na działalność gospodarczą.



VAT w organizacji pozarządowej 

• VAT nie jest związany i zależny od tego czy organizacja prowadzi 
działalność gospodarczą i odpłatną. VAT zależy od konkretnych 
sprzedawanych usług i towarów i ich kwalifikacji w ustawie o VAT 
oraz od tego, czy organizacja korzysta ze zwolnienia VAT ze 
względu na nieprzekroczenie wysokości przychodów 
opodatkowanych.

• W przypadku prowadzenia działalności odpłatnej pożytku 
publicznego – kupujący, czyli podmiot od którego pobieramy 
opłaty, wynagrodzenie za świadczone usługi, towar ma prawo 
żądać rachunku, potwierdzającego tę wpłatę. W takiej sytuacji 
organizacja może wystawić fakturę.



VAT w organizacji pozarządowej 

Stowarzyszenie lub fundacja nie musi rejestrować działalności 
gospodarczej, by zostać uznane za podatnika VAT.
Liczy się faktyczne dokonywanie czynności, które na gruncie 
ustawy o VAT uznane zostaną za działanie jako przedsiębiorca. 
Uzyskiwanie przychodów ze swojej działalności przekazywanych 
na cele statutowe na gruncie ustawy o VAT stanowi działalność 
gospodarczą dla celów podatku VAT. 
W przypadku działalności wyłącznie nieodpłatnej (np. 
przekazującego wyłącznie usługi lub towary zgodnie z celami 
statutowymi) – nie można uznać stowarzyszenia za podatnika, w 
związku z czym podatek nie wystąpi i brak jest prawa odliczenia 
podatku VAT 

(interpretacja indywidualna z 25 sierpnia 2011 r. nr IPTPP1/443-
313/11-2/IG - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).



VAT w organizacji pozarządowej 

Składek członkowskich nie należy traktować jako działalności 
opodatkowanej. Nie jest to również odpłatność za świadczenia na 
rzecz członków.
Tak samo za odpłatność nie należy uznawać darowizn 
dokonywanych na rzecz stowarzyszenia czy fundacji. 

Organizacja ma prawo korzystać również ze zwolnienia 
podmiotowego – do wartości sprzedaży opodatkowanej w 
wysokości 200.000 zł.
(art.113 ustawy o VAT)



Wystawianie faktur i zasady z tym 
związane

Faktura jest najczęstszym dokumentem świadczącym o dokonaniu 
transakcji.
Wystawianie faktur może przybrać formę papierową lub 
elektroniczną.
Zgodnie z ustawą o VAT o rodzaju faktury nie decyduje jej nazwa, 
a dane, które są w niej zamieszczone. Jeśli dokument nie będzie 
zawierał elementów wymaganych przez ustawę, nie będzie mógł 
zostać uznany za fakturę. 
Faktura powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach - jeden 
dla wystawcy, drugi dla nabywcy.



Wystawianie faktur i zasady z tym 
związane
Ogólnie zasady mówią o tym, że na wystawianie faktur podatnik 
ma czas do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu 
sprzedaży. 

Od zasady tej istnieją wyjątki dotyczące:
• usług budowlanych i budowlano-montażowych - fakturę należy 

wystawić do 30. dnia od dnia wykonania usług;
• dostawy m.in. książek drukowanych - fakturę wystawia się do 

60. dnia od dnia wydania towarów;
• dokonywanie czynności polegających na drukowaniu m.in. 

książek - fakturę wystawia się do 90. dnia od dnia wykonania 
czynności;

• dostawy m.in. energii elektrycznej i cieplnej oraz świadczenia 
usług telekomunikacyjnych, najmu czy stałej obsługi prawnej, 
wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 - fakturę należy wystawić 
z upływem terminu płatności;



Wystawianie faktur i zasady z tym 
związane

Dodatkowo zgodnie z art. 106b ust. 3 obowiązkowe wystawianie 
faktur może nastąpić na zgłoszenie żądania nabywcy towaru lub 
usługi, o ile takie żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, 
licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dostarczono towar 
lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Ważne!
Wystawianie faktur w powyższych terminach dotyczy zarówno 
vatowców, jak i nievatowców.



Kasy rejestrujące

Art.111 ustawy o VAT
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot 
podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących



Kasy rejestrujące

Zwolnienia z obowi ązku ewidencjonowania na kasie rejestruj ącej 
podatników rozpoczynaj ących sprzeda ż w 2018 r.

Jeśli wykonuje czynności wymienione w 
załączniku do rozporządzenia.

Zwolnienie 
przedmiotowe

Zwolnienie 
podmiotowe

Jeśli obrót zrealizowany na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, 
przewidywany przez podatnika, nie 
przekroczy, w proporcji do okresu 
wykonywania tych czynności w 2018 r., 
kwoty 20 000 zł.



Fundacja i Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych 
może zatrudniać:

a/  pracowników

b/  zleceniobiorców

c/  wykonawców dzieła

d/  wolontariuszy



Kodeks Pracy - Art. 2

Pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania,

wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 

Umowa o pracę jest dwustronną czynnością prawną. 

Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na 

rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia 

pracownika za wynagrodzeniem.

Tylko pracowników (w rozumieniu kp) chronią i obowiązują przepisy

prawa pracy. 

Oznacza to, że osoba, która wykonuje zadania dla naszej organizacji na 

podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie nie jest pracownikiem



Rodzaje umów

Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje umów o pracę: 

umowa na czas nieokreślony

umowa na czas określony

umowa na czas wykonywania określonej pracy

umowa na czas próbny

dodatkowo pracodawca może zawierać tzw. umowę na zastępstwo; 

nie jest to nowy rodzaj umowy o pracę, a typ umowy na czas określony



Umowa zlecenie (art. 734 - 751 Kodeksu Cywilnego) polega na tym, 
że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonych 
czynności dla dającego zlecenie, za których efekt nie jest 
odpowiedzialny (odmiennie od umowy o dzieło, która jest tzw. umową 
rezultatu).

Zazwyczaj przyjmuje się, że wykonawca zlecenia musi wykonać 
czynność, do której się zobowiązał, osobiście. Jednakże w odróżnieniu 
od umowy o prace dopuszcza się wykonania zlecenia przez osobę 
trzecią – zastępcę. 

Umowa zlecenia może być w każdej chwili wypowiedziana przez 
każdą ze stron. Jeżeli czyni to dający zlecenie powinien zwrócić 
poniesione przez drugą stronę wydatki, a w razie odpłatnego zlecenia 
uiścić odpowiednią część wynagrodzenia. Jeżeli umowę wypowiada 
przyjmujący zlecenie odpłatne, bez ważnego powodu, odpowiada wobec 
drugiej strony za powstałą z tego tytułu szkodę.



Ważne cechy umowy zlecenia:

a/ brak podporządkowania pracodawcy, 

b/ pracę może świadczyć nie tylko osoba fizyczna, ale i podmiot 
gospodarczy (firma), 

c/ nie ma ograniczeń w liczbie kolejnych takich umów, 

d/ zleceniodawca nie udziela urlopu, nie wypłaca odprawy, nie 
płaci za czas choroby 



Umowa o dzieło to tzw. umowa rezultatu, czyli zobowiązanie do 
wykonania określonego w niej dzieła (np. napisanie książki, czy 
wybudowanie domu). Może w niej być określony termin wykonania 
pracy. Taka umowa ulega rozwiązaniu po spełnieniu świadczeń obu 
stron, czyli po wykonaniu pracy i zapłaceniu za nią. 

Od umowy o dzieło nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenia 
społeczne ani zdrowotne (chyba że jest zawarta przez firmę z własnym 
pracownikiem). 

Jeżeli dotyczy działalności twórczej i autorskiej (jak np. napisanie 
broszury czy zorganizowanie koncertu), to opodatkowana jest tylko 
połowa wynagrodzenia (koszt uzyskania przychodu wynosi aż 50 
proc.).

Poprzez zawarcie tej umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
oznaczonego dzieła, to znaczy zobowiązuje się do uzyskania pewnego 
wyniku swoich działań, a zamawiający, do wypłaty wynagrodzenia 
określonego w umowie. 



Obowiązki wobec ZUS

Pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia składek ZUS 
dotyczących ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i 
funduszu pracy za zatrudnione (ubezpieczone) osoby.

Zgłoszenie płatnika

dla organizacji zarejestrowanych w KRS zgłoszenie płatnika następuje 
do urzędu skarbowego za pomocą formularza NIP-8 - dane 
uzupełniające, w terminie 7 dni od:

- daty zatrudnienia pierwszego pracownika

lub 

-powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie 
ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi pierwszej osoby



Zgłoszenie ubezpieczonego

Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i 
rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. 
Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od daty powstania 
obowiązku ubezpieczenia (tj. od momentu zatrudnienia). (druk ZUA)

Zleceniobiorca, który jest już objęty ubezpieczeniami społecznymi z 
innych tytułów podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń zdrowotnych, w 
ciągu 7 dni od zawarcia umowy zlecenia (druk ZZA)

Zgłoszenie wyrejestrowania

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń 
społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń, w terminie 
7 dni od daty zaistnienia tego faktu. (druk ZWUA)

dla organizacji zarejestrowanych w KRS wyrejestrowanie płatnika 
następuje do urzędu skarbowego za pomocą formularza NIP-8 - dane 
uzupełniające, w terminie 14 dni od daty zaistnienia tego faktu



Zgłoszenie zmiany danych

Płatnik składek zobowiązany jest zawiadomić ZUS o wszelkich 
zmianach, jakie nastąpiły w stosunku do danych osób 
ubezpieczonych zawartych w zgłoszeniu, w terminie 7 dni od 
zaistnienia tych zmian. (druk ZIUA)

Płatnik składek zobowiązany jest zawiadomić ZUS o wszelkich 
zmianach w stosunku do danych zawartych w swoim zgłoszeniu, w 
terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian. (druk NIP-8 do US)

Organizacja, która zatrudnia pracowników, powinna co miesiąc 
składać następujące deklaracje:

• DRA - deklaracja rozliczeniowa

• RCA - imienne raporty o należnych składkach i 
wypłaconych świadczeniach za każdego pracownika



Dodatkowo, należy złożyć deklarację RSA w następujących 
przypadkach:

• gdy ktoś z pracowników był na zwolnieniu lekarskim

• gdy ktoś z pracowników korzystał z urlopu bezpłatnego

• gdy ktoś z pracowników przebywa na urlopie macierzyńskim/ 

wychowawczym

W przypadku, gdy organizacja zatrudnia pracowników na zlecenie z 
ubezpieczeniem zdrowotnym, należy złożyć deklarację RZA.

Jednocześnie co miesiąc należy przekazać pracownikom, zarówno 
zatrudnionym na etacie, jak i na zleceniu, gdy odprowadzana jest 
składka od zleceń na ubezpieczenie zdrowotne, informację o 
odprowadzonych za nich składach do ZUS – w formie deklaracji 
RMUA.



Obowiązkowe ubezpieczenia pracownika:

a/ finansowane przez pracownika

•ubezpieczenie emerytalne  9,76 %

•ubezpieczenie rentowe  1,5 %

•ubezpieczenie chorobowe 2,45 %

•ubezpieczenie zdrowotne  9 %

b/ finansowane przez pracodawcę

•ubezpieczenie emerytalne  9,76 %

•ubezpieczenie rentowe  6,5 %

•ubezpieczenie wypadkowe  1,67 %  (do 9 pracowników)

•Fundusz Pracy  2,45 %



Od 1 lipca 2009 r. pracodawcy (oraz inne jednostki organizacyjne) za 
niektórych pracowników nie opłacają składek na Fundusz Pracy oraz 
FGŚP.

Chodzi o zatrudnionych, którzy:
• ukończyli 50  rok życia i
• w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji 

bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.

Zwolnienie z opłacania składek obejmuje okres 12 miesięcy, począwszy 
od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę ze wskazanymi 
osobami.

Również od 1 lipca 2009 r. nie opłaca się składek na FP i FGŚP za 
wszystkie osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej: 

• 55 lat - dla kobiet i
• 60 lat - dla mężczyzn.



Obowiązki pracodawcy wobec US:

1.Organizacja (pracodawca) po każdym miesiącu, w którym 
dokonywała wypłaty dla zatrudnionych osób dokonuje wpłaty 
należnej zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych osób, do 
20 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu dokonania 
wypłat, jednym przelewem, za wszystkich zatrudnionych, do 
właściwego dla organizacji (pracodawcy) Urzędu Skarbowego.

2. Po zakończeniu roku składa za cały rok deklarację PIT-4R – do 
końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.(w wersji 
takiej jak PIT-11)

W deklaracji umieszcza się informacje o należnych zaliczkach na 
podatek dochodowy za każdy miesiąc roku minionego. 



3. Na koniec roku kalendarzowego dla każdej z zatrudnionych osób 

sporządzamy deklarację roczną PIT-11 czyli informację o 

dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy –

do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Deklaracje PIT wystawiamy w wersji papierowej (do 5 osób) lub 
elektronicznej:

a/ 1 oryginał dla zatrudnionego

b/ 2 oryginał dla Urzędu Skarbowego

c/ kopia dla organizacji

Deklaracje PIT składamy do Urzędu Skarbowego według miejsca 
zamieszkania podatnika 



Koszty uzyskania przychodu - ze stosunku pracy PIT
w roku 2018

Miesięczne Roczne

Pracownik miejscowy 111,25 
1.335 zł  z jednej umowy

2.002,05 zł  z wielu umów

Pracownik dojeżdżający 139,06
1.668,72 zł  z jednej umowy

2.502,56 zł  z wielu umów

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna 46, 33

Roczna 556,02





Podatek dochodowy, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę:

1.Składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na 
obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim 
współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w 
innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem ust. 4.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się 
podatek, nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej 
składki.



Dokumentacja kosztów wynagrodzeń obejmuje sporządzenie listy płac lub  
wystawienie rachunku za wykonaną pracę. 

Dokumenty te zawierają informację o wysokości płacy brutto, wszystkich 
dokonanych od tej płacy potrąceniach: obligatoryjnych i dobrowolnych 
oraz podają wartość wynagrodzenia do wypłaty. 

Na podstawie tych dokumentów dokonuje się rejestracji w księgach 
rachunkowych, koszt ten ujmowany jest zawsze na poziomie płacy brutto.

Lista płac jest dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty 
wynagrodzeń.

Podstawę do sporządzenia listy płac stanowią:

• umowy o pracę, listy obecności, karty urlopowe, zaświadczenia o 

niezdolności do pracy (zwolnienia lekarskie), zatwierdzone wnioski   

premiowe itp.,

• oświadczenia pracownika dla celów obliczania podatku dochodowego 
od osób fizycznych,

• dokumenty dotyczące potrąceń z wynagrodzeń (np. tytuły wykonawcze)



Wystawiając rachunki za wykonaną pracę na podstawie umowy zlecenia 
lub umowy o dzieło, należy posiadać informacje dotyczące zatrudnienia 
zleceniobiorcy. 

Informacje te są potrzebne do prawidłowego wyliczenia składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Rachunek do umowy zlecenia z naliczeniem składek na ubezpieczenie 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne jest stosowany przy wypłatach 
należności z tytułu umów zlecenia zawartych z pracownikami 
zleceniodawcy oraz osobami niezatrudnionymi w innym zakładzie pracy 
lub osobami otrzymującymi wynagrodzenie, ale łącznie niższe niż 
kwota minimalnego wynagrodzenia.

Rachunek do umowy zlecenia z naliczeniem składek tylko na 
ubezpieczenie zdrowotne jest wystawiany w przypadku wypłat z tytułu 
umów zlecenia przez osoby zatrudnione poza zakładem pracy 
zleceniodawcy, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne jest nie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia (art. 9 
ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).



Rachunki do umowy zlecenia bez odliczeń składek ZUS są 
wystawiane dla osób niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniu 
społecznemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli są uczniami 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych 
lub studentami do ukończenia 26 lat (art. 6 ust. 4 ustawy o 
systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 9 ust. 1 ustawy o 
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia).

Rachunek do umowy o dzieło.

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło nie 
podlegają ubezpieczeniu społecznemu i ubezpieczeniu 
zdrowotnemu. 

Wyjątek stanowią pracownicy zamawiającego, którzy 
podlegają ubezpieczeniom społecznym (art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 9 ust. 1 ustawy o 
Narodowym Funduszu Zdrowia).



Dotacja a prowadzenie księgowości

Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych wymagają od 
organizacji prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-
księgowej i ewidencji księgowej zgodnie z Ustawą o rachunkowości, w 
sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

W planie kont księgowych organizacji należy wyodrębnić zarówno na 
koncie przychodów jak i na koncie kosztów konta księgowe, związane z 
każdą otrzymaną dotacją.

Takie wyodrębnienie może być weryfikowane podczas kontroli 
dokonywanej przez administrację. Może być również pomocne dla samej 
organizacji, której dzięki temu łatwiej będzie przygotować sprawozdanie 
finansowe z realizacji zadania publicznego



Plan kont

Należy zadbać o to, żeby plan kont odzwierciedlał budżet projektu tak, 
aby ułatwić koordynatorowi sprawne zarządzanie projektem od strony 
finansowej.

Dobrze ułożony plan kont jest podstawą do przygotowania 
sprawozdania z realizacji projektu.



Wkład własny

Wkład własny finansowy 
Dotacja często nie zapewnia sfinansowania całości kosztów projektu. 
Jeśli przewiduje się w projekcie wkład własny finansowy, to powinno się 
do niego ustalić oddzielne konta księgowe. Finansowy wkład własny 
musi być widoczny na kontach. 

Wkład własny niepieniężny
Wkład niepieniężny to wniesienie do projektu określonych składników 
majątku Beneficjenta, tj. (nieruchomość, urządzenia, materiały, badania, 
świadczenia wykonywane przez wolontariuszy). 
W przypadku wkładu niepieniężnego w postaci majątku (nieruchomości, 
urządzenia) podlega on wycenie np. w postaci sporządzonej ekspertyzy 
wykonanej przez rzeczoznawcę lub poprzez inne materiały tj. wykazy 
cen rynkowych. 

Nowością w projektach jest ewidencjonowanie wkładu niepieniężnego. 
Księgowanie tych kosztów powinno odbywać się na kontach 
pozabilansowych. Zapisy na tych kontach muszą odpowiadać zapisom 
w sprawozdaniu organizacji. 


