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Program szkolenia 

• Podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej. 

• Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego. 

• Specyfika rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących 

działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność 

gospodarczą 

• Dokumentacja księgowa organizacji pozarządowych - podstawy 

prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

• Odpowiedzialność za księgi rachunkowe i ochrona danych.  

• Księgi rachunkowe – pojęcie, zasady otwarcia i zamknięcia.  

• Terminy wykonania obowiązków w zakresie rachunkowości – o 

czym należy pamiętać. 



 

Podstawowe akty prawne 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych 

jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących 

działalności gospodarczej. (Dz. U. Nr137, poz.1539); 

 

 

• Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. 

Nr 152, poz. 1223 ze zm.) 

 



Podstawowe akty prawne 

 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania 

merytorycznego z działalności organizacji pożytku 

publicznego 

 



Polityka rachunkowości 

 
 Jednostka powinna posiadać dokumentacje  opisującą 

przyjęte przez nią zasady rachunkowości, które muszą 

uwzględniać wymagania ogólne ustawy i rozporządzenia oraz 

specyfikę działalności.  

 

 Polityka rachunkowości powinna być wprowadzona uchwałą 

zarządu lub zarządzeniem kierownika organizacji i powinna w 

szczególności określać (art. 10ust 1 ustawy): 

 

 

 



Rachunkowość organizacji 

Rachunkowość jednostki obejmuje: 

 przyjęte zasady (politykę) rachunkowości; 

 prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg 

rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku 

chronologicznym i systematycznym; 

 okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji 

rzeczywistego stanu aktywów i pasywów; 

 wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; 

 sporządzanie sprawozdań finansowych; 

 gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz 

pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą; 

 poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w 

przypadkach przewidzianych ustawą. 

 



Rachunkowość organizacji 

 Politykę rachunkowości muszą posiadać jednostki, które zgodnie 

z ustawą mają obowiązek prowadzenia ksiąg  rachunkowych.  

 Stworzenie polityki rachunkowości w jednostce jest obowiązkiem 

i wynika wprost z przepisów.  

 

 

Uwaga: 

 Za jej brak odpowiada kierownik jednostki, w przypadku organizacji 

jest to ….? 



Rachunkowość organizacji 

 W polityce rachunkowości  zawarte są informacje  dotyczące:  

 

- określenia roku obrotowego  i wchodzących w jego skład okresów 

sprawozdawczych,  

- metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 

finansowego,  

- sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz systemu służącego 

ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg 

rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę 

dokonanych w nich zapisów.  

 

 



Rachunkowość organizacji 

Sposób prowadzenia ksiąg musi też zawierać opis systemu  

przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg  rachunkowych przy 

użyciu komputera - opisu systemu informatycznego, zawierającego 

wykaz programów,  procedur lub funkcji, w zależności od struktury 

oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów  oraz 

programowych zasad ochrony danych, w tym  w szczególności metod 

zabezpieczenia dostępu do danych  i systemu ich przetwarzania, 

a ponadto określenie wersji  oprogramowania i daty rozpoczęcia jego 

eksploatacji. 

 

 



Rachunkowość organizacji 

 

Dodatkowo, przy zakładowym planie kont powinien się znaleźć 

- wykaz kont księgi głównej,  

- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,  

- zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz  

- ich powiązania z kontami księgi głównej.  

 



Przychody 

Przychody to uprawdopodobnione powstanie w okresie 
sprawozdawczym korzyści  ekonomicznych, o wiarygodnie 
określonej  wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, 
albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które  doprowadza 
do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego 
niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez 
udziałowców lub właścicieli. 



Przychody 

Ustawa o rachunkowości nie określa momentu powstania  

przychodu.  

 

Zgodnie jednak z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości moment 
uznania, że przychód już powstał nie wynika z jednoczesnego 
wpływu środków pieniężnych.  

 

Wobec tego przy identyfikacji momentu powstania przychodu  

należy się posługiwać MSR 18 „Przychody”, który mówi, że  

„przychód następuje tylko wtedy, gdy jest prawdopodobne, że 
korzyści ekonomiczne związane z transakcja wpłyną do 
jednostki. 

 



Przychody - klasyfikacja 

Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne

Przychody operacyjne Przychody finansowe

Przychody



Przychody 

Do przychodów jednostki zalicza się:  

otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł 

określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem,  

w tym:  

 otrzymane składki statutowe,  

 nieodpłatnie otrzymane składniki majątku,  

 a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku;  

oraz  

 przychody finansowe,  

 dotacje i subwencje.  



Koszty 

Do kosztów działalności jednostki zalicza się: 

  koszty związane z realizacją zadań statutowych - w tym także 

świadczenia określone statutem.  

Za koszty uważa się również:  

 koszty administracyjne jednostki, a w szczególności  

 wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na 

rzecz pracowników i innych osób,  

 odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych,  

 zużycie materiałów i energii,  

 usługi obce oraz  

 pozostałe koszty o charakterze administracyjnym. 



Koszty 

 

W organizacjach pozarządowych mamy  obowiązek wykazać 

koszty rodzajowo ale  też wyodrębnić koszty w ramach  

działalności nieodpłatnej, odpłatnej i  gospodarczej. 

   

 



Koszty -klasyfikacja 

Układ rodzajowy kosztów Układ funkcjonalny kosztów

Koszty zwykłej działalności operacyjnej Pozostałe koszty operacyjne

Koszty operacyjne Koszty finansowe

Koszty



Pozostałe koszty operacyjne 

Pozostałe koszty operacyjne są pośrednio związane  

z działalnością operacyjną i są to m.in.: 

 

• koszty związane z nabyciem środków trwałych, środków trwałych w 

budowie, wartości niematerialnych i prawnych, 

• odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne, 

• obciążające jednostkę odszkodowania, kary i grzywny, 

• nieodpłatnie przekazane przez jednostkę aktywa; 

 

 

 



Koszty operacji finansowych 

 

Koszty operacji finansowych to w szczególności: 

 

• odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów, pożyczek, za zwłokę w 

spłacie zobowiązań, 

• wartość nabycia sprzedanych aktywów finansowych, 

• ujemne różnice kursowe; 

 



Wynik finansowy 

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami,  ustalona w  rachunku 

wyników,  

 

 zwiększa –  po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania  finansowego 

- odpowiednio przychody lub  koszty w następnym roku obrotowym; 

 

 różnicę dodatnią można zaliczyć na  zwiększenie funduszu 

statutowego. 

 



Sprawozdanie finansowe 

Sprawozdanie finansowe składa się z: 

1) bilansu, 

2) rachunku wyników, 

informacji dodatkowej. 

W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia 

ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego  roku obrotowego, 

podane w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia. 

 

W rachunku wyników wykazuje się oddzielnie przychody i  koszty oraz 

zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy,  podane w kolejności 

i w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

 



Sprawozdanie finansowe 

Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem  

oraz rachunkiem wyników informacje i wyjaśnienia niezbędne  

do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności: 

 

 objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz 

przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku 

poprzedniego, uzupełniające dane o aktywach i pasywach, 

 informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem 

ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem, 

 informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia 

pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze 

kosztów administracyjnych, 

 

 



Sprawozdanie finansowe 

 

 dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu 

statutowego, 

 dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych 

zobowiązań związanych z działalnością statutową, 

 informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz 

składnikach majątku i źródłach ich finansowania. 

 

 



Przechowywanie dowodów 

• Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne powinny być 

przechowywane w jednostce w oryginalnej postaci, w ustalonym 

porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, w podziale na okresy sprawozdawcze, w sposób 

pozwalający na ich łatwe odszukanie.  

 

• Roczne zbiory dowodów księgowych i dokumentów 

inwentaryzacyjnych oznacza się określeniem nazwy ich rodzaju 

oraz symbolem końcowych lat i końcowych numerów w zbiorze.  

 

• Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego treść dowodów 

księgowych może być przeniesiona na informatyczne nośniki 

danych, pozwalające zachować w trwałej postaci zawartość 

dowodów.  



Przechowywanie dowodów 

 

Przechowywanie i zabezpieczenie dowodów księgowych odbywa się  
poprzez bieżące porządkowanie i układanie chronologiczne w 
segregatorach. 

Czas przechowywania: 

 

Księgi rachunkowe – 5 lat; 

Karty wynagrodzeń pracowników – 50 lat; 

Listy płac, premii i nagród – 50 lat; 

Zaświadczenie o wysokości zarobków – 3 lata; 

Dowody księgowe dotyczące inwestycji, kredytów, umów itp. – 5 lat; 

Dokumenty inwentaryzacyjne i inne – 5 lat;  

Dokumenty w zakresie pomocy publicznej- 10 lat; 

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe- bezterminowo 

 

 

 



CIT-D 

Obowiązek sporządzania CIT-D pojawia się, gdy: 

 

 Otrzymujemy darowizny – bez względu na kwotę; 

 Wykazujemy podmioty przekazujące darowiznę gdy: 

• wartość jednorazowej darowizny przekracza 15000 zł;  

• wartość wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od 

jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł. 

 

 



CIT-8 

     Deklaracja CIT-8 jest obowiązkowa dla wszystkich  organizacji, 
również tych, które nie mają osobowości  prawnej (art. 1 ust. 2 
ustawy o podatku dochodowych  od osób prawnych).  

 

Uwaga: 

     Organizacje nie są bezwarunkowo zwolnione z  podatku 
dochodowego od osób prawnych, więc nawet  jeśli ich dochody 
podlegają zwolnieniu, to muszą to wykazać w deklaracji CIT-8 
sporządzanej po  zakończeniu roku podatkowego. 

  

 



Terminy sprawozdawcze 

o Każda organizacja musi sporządzić sprawozdanie do 31 marca 

(jeśli jej rok finansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  

 

o Ustawa mówi o terminie sporządzenia  sprawozdania finansowego – 

do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku finansowego).  

 

Uwaga: 

Sporządzane sprawozdanie  nie wysyłamy w tym czasie ani do urzędu  

skarbowego, ani do KRS. 

 



Terminy sprawozdawcze 

    Sprawozdanie finansowe wysyłamy dopiero po jego   
zatwierdzeniu przez uprawniony do tego w statucie  organ 
zatwierdzający (np. komisję rewizyjną lub walne 
zgromadzenie członków): 

 

• w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia – do urzędu 
skarbowego;  

 



Terminy sprawozdawcze 

 Sprawozdania finansowe i merytoryczne trzeba złożyć  do MPiPS  w 
terminie 15 dni od daty zatwierdzenia  sprawozdania finansowego i 
umieścić je w tym samym  terminie na stronie internetowej 
Ministerstwa (w bazie  sprawozdań).  

 

Uwaga: 

    Jeśli OPP nie przekaże w tym  terminie sprawozdania finansowego 
oraz merytorycznego  do MPiPS, to nie zostanie uwzględniona na 
wykazie OPP  uprawnionych do otrzymywania 1% podatku (art. 27a 
ust. 2  znowelizowanej ustawy). 

 



Terminy sprawozdawcze 

o Termin lipcowy (10 lipca) to termin ostateczny na wysłanie  
sprawozdania, jeśli jego zatwierdzenie nastąpiło 30  czerwca, czyli 
ostatniego dopuszczalnego dnia (ustawa  mówi, że sprawozdanie 
musi być zatwierdzone do końca  szóstego miesiąca, licząc od dnia 
zakończenia roku  finansowego). 

 

o Do sprawozdania finansowego wysyłanego do urzędu  skarbowego 
należy załączyć uchwałę organu  zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe wraz z  informacją o podziale zysku/pokryciu straty;  
opinię audytora (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu); 

 



Działalność odpłatna  

i nieodpłatna 

 
• Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność 

statutowa organizacji (w części obejmującej działalność pożytku 

publicznego), za którą nie jest pobierane wynagrodzenie.    

 

• Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w 

zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań 

publicznych, prowadzona w ramach realizacji przez organizację 

pozarządową celów statutowych, za którą organizacja pobiera 

wynagrodzenie (tj. opłaty od osób korzystających z działalności 

organizacji). Jednak to wynagrodzenie, w odniesieniu do 

działalności danego rodzaju, nie może być wyższe od tego, jakie 

wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności. Należy 

przyjąć, że chodzi tu o koszty, które nie obejmują utrzymania 

struktur innych niż bezpośrednio związane z realizacją zadania. 

  

 



Praktyczne  

prowadzenie księgowości 

 

o Wszystkie materiały i dokumenty wychodzące na zewnątrz 

organizacji przekładają się na to jak jest ona postrzegana. 

 

o Sprawozdawczość finansowa to nie tylko konieczność 

wymagana przepisami prawa ale również element jej 

wizerunku. 

 

o Rzetelne, przejrzyste sprawozdanie finansowe wiele mówi o 

kondycji organizacji ale także o jakości jej pracy. 

 

 



Praktyczne  

prowadzenie księgowości 
 Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje muszą 

prowadzić księgowość.  

 

 Księgowość w organizacji pozarządowej, to księgowość pełna, 

czyli prowadzona za pomocą księgi głównej, według ustalonego 

planu kont.  

 

 W organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności 

gospodarczej księgowość jest prowadzona w sposób uproszczony. 

 

 Każdego roku stowarzyszenia i fundacje powinny  sporządzić 

sprawozdanie finansowe (składające się z bilansu, rachunku 

wyników oraz informacji dodatkowej). 



Praktyczne  

prowadzenie księgowości 

 

         Najkorzystniejszą formą prowadzenia księgowości jest 

posługiwanie się odpowiednim programem finansowo-księgowym 

(księgowość można prowadzić również „ręcznie”, czyli za 

pomocą odpowiednich dzienników i kartotek. 



Praktyczne  

prowadzenie księgowości 
 

        Komputerowy program księgowy jest narzędziem, które rejestruje, 

gromadzi i przetwarza wszystkie operacje finansowe zachodzące 

w organizacji. 

 

 

Jaki program wybrać?  

 

Uwaga: 

 

 Nie ma programów stworzonych specjalnie dla organizacji 

pozarządowych. 

 Programy finansowo-księgowe są uniwersalne i zgodne z ustawą o 

rachunkowości. 



Praktyczne  

prowadzenie księgowości 
 Na rynku jest dostępnych wiele programów komputerowych.  

 

 Ich ceny wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.  

 

 Program musi być legalny i bezwzględnie powinien spełniać warunki 

zapisane w ustawie o rachunkowości, dotyczące między innymi 

bezpieczeństwa danych i braku możliwości modyfikacji zapisów po 

zamknięciu miesiąca. 

 

 Jako użytkownik musimy posiadać licencję na używanie 

programu.  



Praktyczne  

prowadzenie księgowości 
         Jakie funkcje i możliwości powinien posiadać program 

komputerowy:  

 

- możliwość rozbudowywania i modyfikacji planu kont, w tym 

rozwinięcia kont syntetycznych o konta analityczne, w zakresie co 

najmniej dziewięciu cyfr po koncie syntetycznym; 

 

- możliwość powiązania kont księgowych z tabelą bilansu i 

rachunku wyników, aby móc automatycznie generować 

sprawozdanie finansowe w każdym momencie; 

 

- możliwość modyfikacji pozycji tabeli bilansu i rachunku wyników, 

tak by dostosować je do obowiązujących nas wzorów 

sprawozdań;  



Praktyczne  

prowadzenie księgowości 

 

 Księgowość to nie tylko wypełnianie rubryk, zbieranie i przepisywanie 

kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja wydarzeń 

finansowych.  

 Od tego, jakie są przyjęte zasady finansowe w danej organizacji, czyli 

np. jak jest ułożony plan kont, jak są kwalifikowane wydatki 

programowe i administracyjne, zależy ostateczny wynik finansowy 

organizacji, a więc finansowy wskaźnik jej działalności.  

 



Praktyczne  

prowadzenie księgowości 
 

 Przejrzysty, konsekwentny i rzetelny sposób prowadzenia ksiąg 

finansowych jest  jedną z najlepszych rekomendacji danej 

organizacji. 

 

 Dopracowany plan kont i system księgowy bardzo ułatwia 

rozliczanie się z otrzymanych dotacji, pozwala na szybkie 

wygenerowanie potrzebnych informacji na temat np. kosztów 

danego programu, kosztów administracyjnych, pomaga przy ocenie 

rentowności działalności całej organizacji i usprawnia jej pracę.  



Praktyczne  

prowadzenie księgowości 

 
o Gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie 

wyznaczono osoby odpowiedzialnej, wówczas odpowiedzialność 

ponoszą wszyscy członkowie tego organu. 

 

o W razie niewywiązywania się z obowiązków przewidzianych w 

ustawie tj. spowodowania zaniedbań w zakresie prowadzenia 

rachunkowości, osoby odpowiedzialne podlegają wysokim karom, 

łącznie z karą pozbawienia wolności 



Praktyczne  

prowadzenie księgowości 



Ważne 

  

 Ani stowarzyszenie, ani fundacja nie są powoływane w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 Podstawowym celem tych podmiotów jest zawsze prowadzenie 

działalności statutowej. 

 

 Działalność gospodarcza może mieć tylko i wyłącznie charakter 

pomocniczy, służący pozyskiwaniu środków ma działalność 

statutową. 

 

 



Ważne 

  

 Ani stowarzyszenie, ani fundacja nie są powoływane w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 Podstawowym celem tych podmiotów jest zawsze prowadzenie 

działalności statutowej. 

 

 Działalność gospodarcza może mieć tylko i wyłącznie charakter 

pomocniczy, służący pozyskiwaniu środków ma działalność 

statutową. 

 

 



Ważne 

 Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest przeszkodą do 

uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, 

że działalność ta jest prowadzona w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych. 

 

• W związku z działalnością gospodarczą nie można korzystać z pracy 
wolontariuszy. 

 

• Organizacja posiada obowiązek składania rocznych sprawozdań do 
KRS. 

 

 



Pamiętaj ! 

 

Zyski, dochody z działalności gospodarczej muszą być 

przeznaczone na działalność statutową organizacji. 

 

Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą w tym samym 

zakresie w jakim prowadzi działalność statutową. 

 

Nie może pokrywać się zakres działalności gospodarczej i 

odpłatnej statutowej. 



Dziękuję za uwagę i wytrwałość ! 

 

 

      Aneta Rozwadowska Jachacz 

 

       a.t.rozwadowska@wp.pl 


