
WSTĘP 

 

Każda jednostka gospodarcza jest zobowiązana do ujmowania wszelkich 

przychodów i kosztów związanych z rodzajem działalności, jaką prowadzi. Organizacje 

pozarządowe jako osoby prawne zobligowane są do ewidencji przychodów i kosztów 

poprzez ich ewidencję w księgach handlowych. Ze względu na swoją wagę i znaczenie 

w przedsiębiorstwie stały się one obiektem zainteresowania i z tego też powodu zostały 

dokładnie omówione w niniejszej pracy. W każdej organizacji pozarządowe przychody oraz 

koszty rozkładają się nieco inny sposób. Zależy to przede wszystkim od rodzaju 

działalności, jaką dana fundacja prowadzi. Ich głównym celem nie jest osiąganie zysków, 

a realizacja celów statutowych. Oczywiście aby organizacja pozarządowa mogła realizować 

swoje cele statutowe musi osiągać przychody. Tematem pracy jest „Ujęcie przychodów 

i kosztów w rachunkowości organizacji pozarządowych na przykładzie wybranej fundacji”. 

Autorka pracy pragnie objaśnić jak ważne jest w organizacji pozarządowej, jaką jest 

fundacja, prawidłowe pod kątem rachunkowości ukazanie przychodów i kosztów 

w księgach handlowych. 

 Celem pracy jest analiza tematu przychodów i kosztów w teorii nawiązując 

do powszechnie dostępnej literatury. Podstawowym celem pracy jest pokazanie, co to są 

przychody i koszty w organizacjach pozarządowych. Kolejnym celem pracy jest 

przedstawienie zasad rachunkowości, jakie osoba prawna musi stosować, aby prawidłowo 

rozliczać się na przykład względem urzędu skarbowego. Autorka chciała również 

przedstawić specyfikę prowadzenia rachunkowości fundacji, gdzie przychody i koszty nie 

są ujmowane jak w zwykłym przedsiębiorstwie, które nastawione jest na osiąganie 

przychodów i zarabianie na siebie. Jednak najbardziej istotnym celem pracy jest ukazanie, 

jak ogromną rolę w omawianej fundacji stanowi prawidłowe ujmowanie przychodów 

i koszty. 

 Pierwszy rozdział niniejszej pracy omawia teoretyczne zasady prowadzenia 

rachunkowości przez osoby prawne. Mówi o tym, co to jest rachunkowości, kto i w jaki 

sposób powinien stosować zasady opisane w ustawie o rachunkowości. Rozdział ten 

przedstawia także bliżej, jakim tworem jest organizacja pozarządowa i czym różni się 

od zwykłego przedsiębiorstwa. Początkowo rozdział ten pokazuje, czy organizacja 

pozarządowa może prowadzić działalność statutową i gospodarczą, aby w dalszej części 

pracy pokazać, w jaki sposób można rozróżnić rodzaje prowadzonej przez fundację 

działalności. Szczegółowo omawia dokładny podział przychodów i kosztów na działalność 
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nieodpłatną, odpłatną oraz gospodarczą, powołując się na literaturę fachową oraz 

na obowiązujące akty prawne zajmujące się tymi aspektami działalności fundacji. W tej 

części pracy ukazano również możliwość zaangażowania w realizację celów statutowych 

wolontariuszy i na jakie zasady należy przy tym stosować zgodnie z kodeksem pracy. 

Zaznaczono tutaj, że organizacja pozarządowa może również zaliczać w koszty diet 

i podróży służbowych, jakie wolontariusz poniósł w celu zrealizowania zadania 

publicznego. Kolejny punkt rozdziału dokładnie omawia zakres i ujęcie zarówno 

w przychodach jak i kosztach realizację działalności odpłatnej. Zauważa się również, 

iż podstawowym aspektem dotyczącym fundacji jest realizacja celów statutowych poprzez 

działalność nieodpłatną, która jest działalnością wiodącą. W rozdziale tym przedstawiono 

również jak cienka jest linia pomiędzy działalnością odpłatną a gospodarczą oraz 

informacje dotyczące przedmiotu prowadzenia tych dwóch działalności. Mówi on również 

o tym jak bardzo ważne jest wyodrębnienie nie tylko przychodów i kosztów w zakresie 

każdego rodzaju działalności prowadzonej przez fundację, ale również oddzielnie wyniku 

finansowego na każdej prowadzonej działalności. Kolejnym niezwykle istotnym tematem 

poruszanym w tym rozdziale jest specyfika rachunkowości podmiotów ekonomii 

społecznej, gdzie szczegółowo zostały omówione zasady rachunkowości, jakie winna 

stosować organizacja pozarządowa. Dodano to również krótką informację o zmianie 

przepisów dotyczących sprawozdań finansowych fundacji i stowarzyszeń, które nie 

prowadzą działalności gospodarczej. 

Drugi rozdział pracy zajmuje się ukazaniem i ewidencją przychodów i kosztów 

organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego.  

Przedstawione zostały tutaj zasady ujmowania zarówno przychodów jak i kosztów 

w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej. Rozdział ten pokazuje w jaki 

sposób należy ewidencjonować otrzymane darowizny, środki pieniężne otrzymane 

w ramach dotacji oraz jak należy ewidencjonować przychody z przekazanego przez urząd 

skarbowy 1 % na rzecz fundacji. Pokazano również, w jaki sposób należy ujmować 

przychody w ramach działalności odpłatnej.  Jako, że niniejsza praca mówi o wszelkich 

przychodach organizacji pozarządowych, nie mogło również zabraknąć informacji 

o przychodach z działalności gospodarczej, którą jednostka może prowadzić ubocznie, 

by środki pieniężne zdobyte w ramach działalności gospodarczej pomogły w realizacji 

celów statutowych. Rozdział przedstawia również sposób ewidencji kosztów w układzie 

rodzajowym i funkcjonalnym organizacji pozarządowej. Prezentuje ujęcie podstawowych 

kosztów generowanych przez fundację w celu realizacji określonych zadań. 
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Trzeci rozdział pracy zajmuje się charakterystyką omawianej fundacji. 

Przedstawiono tutaj zasady rachunkowości oraz obowiązki sprawozdawcze, jakie musi 

stosować fundacja. Kolejny punkt rozdziału został poświęcony analizie przykładowego 

planu kont, za pomocą którego organizacja pozarządowa powinna ewidencjonować 

przychody i koszty. Przedstawiono również na schemacie przykładowe operacje 

gospodarcze, które pojawiły się w fundacji w danym roku obrotowym oraz jak 

na podstawie tychże operacji kształtuje się rachunek wyników sporządzony przed zmianami 

ustawy o rachunkowości. Ostatni punkt rozdziału trzeciego zajmuje się analizą struktury 

i dynamiki przychodów w omawianej fundacji na podstawie analizy całkowitych 

przychodów za rok 2013.  

Dane źródłowe potrzebne do przeprowadzenia analizy struktury i dynamiki 

przychodów zaczerpnięte zostały bezpośrednio z rachunku wyników sporządzonego jako 

załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2014. Na podstawie otrzymanych danych 

stworzono odpowiednie tabele, które zostały przedstawione w sposób jasny i czytelny dla 

każdego odbiorcy. Na podstawie wyżej wymienionych tabel utworzono wykresy, które 

w sposób obrazowy pokazują strukturę przychodów oraz ich dynamikę. Następnie wykresy 

przeanalizowano oraz zamieszczono do ich analizy stosowne komentarze. 

Podczas pisania niniejszej pracy odwołano się do różnego rodzaju literatury 

źródłowej. Autorka chciała w ten sposób pokazać jak postrzeganie przychodów i kosztów 

ma wpływ na całokształt pokazania sytuacji gospodarczej i finansowej fundacji. Powołując 

się na literaturę współczesną brano pod uwagę definicję przychodów i kosztów wszelkiego 

rodzaju, ale związanych z przedmiotem prowadzonej działalności, do której organizacja 

pozarządowa została powołana. Doskonałym źródłem wiedzy w tym zakresie okazały się 

również obowiązujące akty normatywne – ustawy i rozporządzenia mówiące o tematyce 

związanej z pracą. W pracy korzystano również z artykułów prasowych i czasopism 

zajmujących się interesującą autorkę tematyką zarówno przychodów jak i kosztów. 

Wykorzystano także materiały internetowe. 
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ROZDZIAŁ I 

RACHUNKOWOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

1.1. Pojęcie rachunkowości w świetle przepisów ustawy o rachunkowości 

 

Każda jednostka gospodarcza, która prowadzi działalność gospodarczą zobowiązana 

jest do prowadzenia rachunkowości. Według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 

1994 r. przepisy o rachunkowości stosuje się m.in. w jednostkach mających siedzibę lub 

miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 

1. Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również organizacje) oraz spółki 

cywilne, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego 

Banku Polskiego, 

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 

spółki partnerskie, z zastrzeżeniem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów, 

produktów i operacji finansowych za poprzedni rok wyniosły, co najmniej 

równowartość w polskiej walucie 1.200.000 EURO, 

3. Jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów, 

4. Gminy, powiaty, województwa i ich związki, 

5. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, 

o których mowa w pkt 1-2, 

6. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

7. Jednostki niewymienione w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań 

zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym 

dotacje lub subwencje zostały im przyznane
1
. 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem każdej działającej organizacji 

pozarządowej na podstawie ustawy o rachunkowości, gdzie w art. 2 ust. 1 wskazane jest 

prowadzenie rachunkowości przez „inne osoby prawne”.  

                                                 
1
 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity) Dz. U. 2013 poz. 330, art. 2 ust. 1 
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Podstawowym aktem, który reguluje funkcjonowanie każdej jednostki gospodarczej jest 

statut, opierający się na przepisach prawa obowiązującego w Polsce. Organizacje 

pozarządowe są zobowiązane stosować też inne akty prawne, są to m.in.:  

1. Konstytucja. 

2. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami 

handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 30 

listopada 2001 r.). 

4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.  

5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2001 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.).  

6. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.  

7. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.  

8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

11. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu 

podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania 

oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku 

od towarów i usług. 

13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie 

wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 

badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego. 

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2010 r. 

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. 

w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji 

pożytku publicznego. 

17. Kodeks pracy. 

18. Kodeks cywilny. 
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19. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych. 

21. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo do zamówień publicznych. 

22. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Polityka rachunkowości jest obowiązkowym dokumentem dla każdej organizacji 

pozarządowej
2
, przygotowanym indywidualnie dla każdej jednostki, zgodnie z art.10 

Ustawy o rachunkowości
3
. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w sprawach, które 

nie zostały uregulowane przepisami ustawy i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy 

jednostki mogą stosować Krajowe Standardy Rachunkowości, natomiast w przypadku 

braku takiego standardu mogą stosować Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 

Finansowej
4
. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zakresu działania 

i organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
5
, który został powołany w celu 

ogłaszania Krajowych Standardów Rachunkowości. 

Komitet Standardów Rachunkowości zatwierdził i ogłosił w Dzienniku Urzędowym 

Ministra Finansów sześć krajowych standardów rachunkowości: 

1. Rachunek przepływów pieniężnych. 

2. Podatek dochodowy. 

3. Niezakończone usługi budowlane. 

4. Utrata wartości aktywów. 

5. Leasing, najem i dzierżawa. 

6. Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania wekslowe
6
. 

 Każda jednostka posiadająca osobowość prawną, czyli zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, a także jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości 

prawnej (np. stowarzyszenie zwykłe lub klub sportowy) podlega przepisom ustawy 

o rachunkowości
7
. 

                                                 
2
 K. Adamska-Dudkiewicz Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej rozwiązania praktyczne, 

Wydawca: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa 2011 r., s. 10 
3
 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity) Dz. U. 2013 poz. 330, art. 10 

4
 Z. Messner., J. Pfaff Podstawy Rachunkowości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd 

Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2010, s. 21. 
5
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu 

organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. nr 140, poz. 1580 z późn. zm.). 
6
 Z. Messner., J. Pfaff Podstawy Rachunkowości Finansowej, op. cit., s. 21. 

7
 K. Adamska-Dutkiewicz (FRSO), konsultacja merytoryczna Śliwiński K. (Stowarzyszenie Klon/Jawor), 

„Organizacja pozarządowa a prowadzenie ksiąg rachunkowych”, artykuł powstał w ramach projektu „Fimago 

– zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”, który jest elementem Programu Wspierania 

Organizacji Pozarządowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Strona internetowa: www.frso.pl 

(na dzień 02.12.2014 r.) 

http://www.frso.pl/


 7 

Co dokładnie oznacza prowadzenie rachunkowości? Jednostki gospodarcze 

zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w skład których wchodzą: 

- dziennik, 

- konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna), 

- konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna), 

- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych, 

- wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)
8
. 

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej odzwierciedlający w formie 

pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w danej jednostce, pozwalający 

na przedstawienie jej sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego
9
. 

Rachunkowość jest więc systemem, który ujmuje za pomocą miernika wyrażonego 

w pieniądzu, wszelkie działania podmiotów gospodarczych. Rachunkowość jest zatem 

odzwierciedleniem prowadzonej działalności przez jednostkę gospodarczą i dzięki niej 

można dokonać właściwej oceny danego przedsiębiorstwa. Można więc powiedzieć, 

że podstawowym celem rachunkowości jest dokładne zobrazowanie sytuacji majątkowej 

i finansowej jednostki w sposób prawdziwy i rzetelny. Mówiąc o podstawowym celu 

rachunkowości nie można zapomnieć również o przedmiocie rachunkowości. Jest nim 

każde zdarzenie gospodarcze, wyrażone w mierniku pieniężnym i znacząco wpływające na 

zmianę sytuacji danej jednostki, jego zasoby czy też wynik finansowy. 

Rachunkowość obejmuje trzy podstawowe działy: księgowość, kalkulację 

i sprawozdawczość. Pierwszy z nich księgowość, jest najważniejszym elementem 

rachunkowości i stanowi jej tzw. część rejestracyjną, która polega na pieniężnym bądź też 

ilościowym ujęciu właściwie udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, powodujące 

zmiany w majątku jednostki gospodarczej oraz w źródłach pochodzenia tego majątku. 

Drugim działem rachunkowości jest kalkulacja, dzięki której można ustalić jednostkowy 

koszt wytworzenia danego produktu. Poprzez kalkulacje można dostarczyć informacji 

o  poniesionych kosztach jednostkowych jak i całości kosztów, które później są niezbędne 

do prowadzenia tzw. rachunku kosztów. Bardzo ważnym działem rachunkowości jest 

sprawozdawczość finansowa, której celem jest przygotowanie konkretnych informacji 

o stanie działalności gospodarczej danej jednostki. Za pomocą danych ekonomicznych 

pochodzących z ksiąg rachunkowych jednostka obrazuje swoją sytuację finansową 

                                                 
8
 K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość Fundacji, Stowarzyszeń i Innych Jednostek 

Nieprowadzących Działalności Gospodarczej, PWE, Warszawa 2010, s. 26. 
9
 W. Turowska, A. Węgrzyn, Rachunkowość, Wyd. MARINA, Wrocław 2014, s. 13. 
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i majątkową. Sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy powinno zawierać następujące 

elementy: wprowadzenie wraz z informacją o kontynuacji działalności, bilans, rachunek 

zysków i strat, informację dodatkową, która zawiera dane uzupełniające do bilansu 

oraz rachunku zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej, zestawienie zmian w funduszu własnym oraz 

w przypadku spółek akcyjnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych oraz spółek 

z ograniczoną odpowiedzialnością należy dodatkowo przedstawić sprawozdanie 

z działalności w danym roku obrotowym, w którym ujęte będą informacje na temat 

zamierzenia i zagrożenia dla ich działalności
10

. 

Naczelną zasadą rachunkowości jest zasada wiernego i rzetelnego obrazu, która mówi 

o tym, że wszystkie informacje ujęte w rachunkowości służące do sporządzenia 

sprawozdania finansowego muszą być przestawione obiektywnie. Należy również pamiętać 

o przestrzeganiu nadrzędnych zasad rachunkowości:  

 Zasada memoriałowa – nakazuje nam rozróżniać wpływy i wydatki oraz przychody 

i koszty,  

 Zasada współmierności – polega na wykazywaniu w wyniku finansowym kosztów 

i przychodów dotyczących tego samego okresu. Wyodrębniamy współmierność 

czasową (rozliczamy koszty i przychody w czasie, rozliczenia międzyokresowe 

kosztów - RMK i rozliczenia międzyokresowe przychodów - RMP) oraz 

współmierność przedmiotową (koszty zmiany produktu), 

 Zasada ostrożności – przejawia się ona poprzez dokonywanie odpisów 

aktualizujących wartości majątku, 

 Zasada kontynuacji działania – przy prowadzeniu rachunkowości i sporządzaniu 

sprawozdań finansowych należy dowiedzieć się czy jednostka będzie funkcjonować 

w niezmienionym trybie przez okres 1 roku; brak kontynuacji działania wpływa 

na informacje ujęte przede wszystkim w sprawozdaniach finansowych poprzez 

odmienne zasady wyceny majątku określone w ustawie, 

 Zasada ciągłości – mówi o tym, że jednostka gospodarcza nie zmienia zasad wyceny 

grupowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala nam zachować 

ciągłość pomiędzy sprawozdaniami finansowymi w kolejnych okresach 

sprawozdawczych, 

                                                 
10

 Z. Messner, J. Pfaff Podstawy Rachunkowości Finansowej, op. cit., s. 7, 8. 
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 Zasada istotności – muszą być ujęte wszystkie informacje, które wpływają 

na poprawną ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej
11

.  

W przypadku ostatniej wymienionej zasady, poziom istotności określa podmiot 

gospodarczy, np. do wartości sumy bilansowej, do wartości kapitałów własnych, 

do wartości wyniku brutto. Jednostka ta powinna bezwzględnie określić poziom istotności 

w swojej polityce rachunkowości. Przykładem może być niewykazywanie 

w sprawozdaniach finansowych wartości, które są mniejsze niż 1 % wyniku brutto, 

ponieważ nieujęcie nie wpłynie błędnie na obraz wyniku finansowego
12

. 

 

 

1.2. Pojęcie podmiotów ekonomii społecznej 

 

Ekonomia społeczna to pojęcie bardzo szerokie. To jeden ze sposobów określania 

działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Opisanie 

instytucji, stanowiących tzw. „rdzeń” tego środowiska, pomaga dobrze zrozumieć pojęcie 

ekonomii społecznej. Według pracowników europejskiej sieci badawczej EMES (European 

Research Network) za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie 

społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele społeczne lub 

we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększeniu dochodu udziałowców 

czy też właścicieli
13

.  

Podmiotem ekonomii społecznej jest m.in. fundacja. Ustawa o fundacjach
14

 nie zawiera 

konkretnej definicji. Powszechnie przyjmuje się, że fundacja jest jednostką organizacyjną 

typu zakładowego, posiadającą osobowość prawną, którą może założyć zarówno osoba 

fizyczna jak i osoba prawna. Fundacja zostaje utworzona głównie po to, by realizować 

określone cele społeczne i gospodarczo użyteczne, w szczególności takie, jak: ochrona 

zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc 

społeczna, ochrona środowiska i zabytków. Fundator ustala statut fundacji, który określa jej 

nazwę, siedzibę, majątek a także cele, zasady, formy i zakres działalności, skład 

i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu lub 

                                                 
11

 W. Turowska, A. Węgrzyn, Rachunkowość, op. cit., s. 16, 17. 
12

 I. Olchowicz, Podstawy Rachunkowości, wykład, Vademecum Rachunkowości tom I, Difin S.A., Warszawa 

2009 r., Wydanie 7, s. 38 
13

 Internet, www.ekonomiaspołeczna.pl, aktualizacja 02.05.2013 r. 
14

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ,Tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203, z późn. 

zm.  

http://www.ekonomiaspołeczna.pl/
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jego członków
15

. Poprzez rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego fundacja zyskuje 

osobowość prawną.  

Jedynym obligatoryjnym organem fundacji jest zarząd. Fundator może utworzyć 

również inne organy, takie jak kolegium fundatorów czy też rada fundacji, jednak 

informacje te muszą się bezwzględnie znaleźć w przyjętym statucie fundacji. Fundacja 

może zatrudniać pracowników zajmujących się sprawami administracyjnymi oraz 

realizujących działania statutowe.  

Majątek fundacji stanowią przede wszystkim składniki majątkowe przekazane przez 

fundatorów w akcie fundacyjnym oraz środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku 

działalności fundacji. Mogą to być środki uzyskane w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej, m.in. odsetki z rachunku bankowego, odsetki od lokat kapitałowych, dochód 

z obrotu papierami wartościowymi oraz zbycia udziałów, dywidend, dochodów 

z nieruchomości i praw majątkowych. Majątek stanowią również otrzymane z kraju 

i z zagranicy darowizny, zapisy, spadki, środki uzyskane ze zbiórek publicznych 

i subwencje. 

Fundacje są zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z ustawą 

o rachunkowości. Nadzór nad fundacjami pełni – wskazany w statucie – właściwy minister. 

Funkcje kontrolne mogą pełnić instytucje publiczne, które przekazały organizacji dotacje, 

Naczelna Izba Kontroli – w przypadku wszystkich dotacji ze środków publicznych, jak 

również Minister Pracy i Polityki Społecznej, gdy fundacja posiada status organizacji 

pożytku publicznego.  

Działalność stowarzyszenia reguluje Ustawa Prawo o stowarzyszeniach
16

. 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem utworzonym 

w celach niezarobkowych. Stowarzyszenie ustala swoje cele, programy działania i struktury 

organizacyjne oraz uchwala akty wykonawcze dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie 

opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, ale może również zatrudniać 

pracowników, zajmujących się zarówno sprawami administracyjnymi, jak i statutowymi.  

Stowarzyszenie zakłada grupa, co najmniej 15 osób fizycznych, która jednocześnie 

uchwala statut stowarzyszenia i wybiera komitet założycielski, który składa odpowiednie 

dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego i na ich podstawie stowarzyszenie uzyskuje 

osobowość prawną. Majątek stowarzyszenia to głównie przychody z tytułu składek 

                                                 
15

 K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość Fundacji, Stowarzyszeń i Innych Jednostek 

Nieprowadzących Działalności Gospodarczej, op. cit., s. 19. 
16

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 

855, z późn. zm. 
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członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów 

z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Organizacja ta może również 

otrzymywać dotacje
17

. 

Oprócz stowarzyszeń rejestrowanych w KRS, występują też stowarzyszenia zwykłe 

rejestrowane u starosty. Jedynym źródłem finansowania są składki członkowskie. 

Stowarzyszenie zwykłe może utworzyć co najmniej 3 osoby fizyczne
18

. 

Zarówno fundacja, jak i stowarzyszenie, po dwóch latach prowadzenia działalności 

statutowej może prowadzić działalność pożytku publicznego. Wtedy dana organizacja 

pozarządowa na podstawie przyznanego przez sąd statusu OPP (statusu organizacji pożytku 

publicznego) może otrzymywać 1 % z podatku przekazywanego przez podatników.  

 

 

1.3. Działalność statutowa i gospodarcza podmiotów ekonomii społecznej 

 

Czy fundacja może prowadzić jednocześnie działalność statutową i gospodarczą? 

Art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
19

 stanowi, że fundacja może 

prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

Wiodącą działalnością organizacji pozarządowych jest ich działalność statutowa, którą 

można podzielić na działalność nieodpłatną i odpłatną. Działalność gospodarcza może być 

prowadzona ubocznie. W celu realizacji celów statutowych, szczegółowo określonych 

w statucie, organizacje pozarządowe powinny korzystać jedynie ze środków finansowych 

uzyskanych ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, zbiórek społecznych, subwencji, 

dotacji i dochodów z własnego prowadzenia działalności przewidzianej statutem. 

Większość jednostek podejmuje działalność gospodarczą w celu uzyskania większych 

dochodów na realizację zadań statutowych
20

. 

Konkretny zakres zarówno działalności statutowej jak i gospodarczej powinien zostać 

szczegółowo opisany w statucie, ponieważ w ustawach informacje na ten temat 

są okrojone
21

. Przedmiotem działalności statutowej fundacji, która została powołana 

do wykonania zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

                                                 
17

 K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość Fundacji, Stowarzyszeń i Innych Jednostek 

Nieprowadzących Działalności Gospodarczej, op. cit., s. 16, 17 
18

 Ibidem 
19

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Tekst jednolity Dz. U. 1991.46.203 z późn. zm.  
20

 K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość Fundacji, Stowarzyszeń i Innych Jednostek 

Nieprowadzących Działalności Gospodarczej, op. cit., s. 23 
21

 Ibidem, s. 25 
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dziedzictwa przyrodniczego, jest np. prowadzenie schroniska dla zwierząt, leczenie ich oraz 

walka o ich prawa. Fundacja ta w celu pozyskania większych środków finansowych 

na realizację celów statutowych może ubocznie prowadzić działalność gospodarczą, 

w ramach której będzie realizowała przykładowo umowy sponsoringowo-reklamowe, 

pośrednictwo finansowe, działalność prac badawczo-rozwojowych, działalność 

szkoleniową
22

. 

Przy określaniu działalności statutowej i gospodarczej trzeba wziąć pod uwagę zarówno 

aspekty rachunkowe jak i podatkowe. W księgach rachunkowych powinno się 

bezwzględnie wyodrębnić działalność statutową i gospodarczą w zakresie kosztów 

i przychodów, mimo iż wynik finansowy ustalany jest na całokształcie działalności 

organizacji pozarządowej
23

.  

Prowadzenie działalności nieodpłatnej polega na tym, iż ostateczny beneficjent nie płaci 

za nabywane usługi czy też towary. Przykładem może być wydawanie bezpłatnych 

posiłków, czy korzystanie z nieodpłatnego doradztwa podatkowego
24

. Na realizację celów 

statutowych w ramach prowadzonej działalności nieodpłatnej, organizacja pozarządowa 

może pozyskać środki pieniężne z tzw. grantów, dotacji. Instytucje, które udzielają takiego 

wsparcia finansowego to np. Minister Pracy i Polityki Społecznej czy też Minister 

Finansów. Organizacja pozarządowa przygotowuje rzetelny projekt, który chce realizować 

oraz kosztorys dla poszczególnych zadań. Taką dotację również należy wyodrębnić 

na kontach księgowych zgodnie z budżetem danego projektu w układzie funkcjonalnym 

oraz w układzie rodzajowym na potrzeby przygotowania rachunku zysków i strat. 

W przypadku działalności nieodpłatnej możliwe jest zaangażowanie do pracy każdej 

osoby chcącej pomóc danej organizacji pozarządowej w ramach tzw. wolontariatu. Ustawa 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25

 wprowadza instytucję wolontariatu. 

Wolontariuszem może zostać każdy. Mogą nimi być zarówno osoby pełnoletnie, jak 

i niepełnoletnie, wobec których wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego oraz 

cudzoziemcy, którzy nie muszą posiadać pozwolenia na pracę w Polsce do tego rodzaju 

aktywności społecznej. Nie ma też przeciwwskazań, by pracę wolontariuszy wykonywali 

bezrobotni, nie tracą oni bowiem przez to statusu bezrobotnego ani prawa do zasiłku. Dużo 

                                                 
22

 K. Czubakowska, K. Winiarska, Rachunkowość Fundacji, Stowarzyszeń i Innych Jednostek 

Nieprowadzących Działalności Gospodarczej, op. cit., s. 23 
23

 Ibidem 
24

 J. Boberski, A. Gniłka, Łukaszczuk B., Moczko-Wdowczyk S., U. Patrzek pod red. dr Muchy M.  

Organizacje pożytku publicznego fundacje i stowarzyszenia roli podatnika, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, 

Wrocław 2011 r., Wydanie I 
25

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96 

poz. 873 z późn. zm. 
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organizacji pozarządowych korzysta z pomocy wolontariuszy. Działają oni dla dobra 

publicznego w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji 

i ekologii
26

. Wolontariusz powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wszelkie 

wymagania do rodzaju oraz zakresu wykonywanych usług czy świadczeń. Osoba, która 

ubiega się o stanowisko wolontariusza w danej organizacji pozarządowej nie jest 

zatrudniana jak zwykły pracownik na podstawie umowy o pracę, bo za swoją pomoc nie 

pobiera wynagrodzenia, ale świadczy ją na podstawie tzw. porozumienia. Stosunek prawny 

łączący korzystającego z wolontariuszem jest stosunkiem cywilnoprawnym. W przypadku 

jakichkolwiek spraw nieuregulowanych w porozumieniu oraz ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
27

.  

Organizacja pozarządowa, która chce podpisać porozumienie z wolontariuszem 

musi mieć status korzystającego. Informacje o tym, jakie trzeba spełnić warunki, aby pełnić 

rolę korzystającego przedstawiono w art. 42 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym 

i wolontariacie
28

. Zgodnie z zapisami tej ustawy nie zabrania się pracownikowi by był 

wolontariuszem poza godzinami pracy w swoim miejscu pracy. Jednak należy pamiętać 

o konieczności zachowania czasu na odpoczynek pomiędzy pracą zawodową 

a działalnością w ramach wolontariatu. Ponadto korzystający ma obowiązek zgodnie 

z art. 45 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie informować wolontariusza o ryzyku 

dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, jak również 

zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń
29

. 

Obowiązkiem wynikającym z ustawy jest zawarcie umowy mającej charakter 

porozumienia pomiędzy korzystającym i wolontariuszem, w której obie strony regulują 

wzajemne zobowiązania. Porozumienie może być pisemne lub ustne, w zależności od czasu 

współpracy. W przypadku, gdy okres współpracy wynosi do 30 dni – umowa może mieć 

formę ustną, natomiast przy okresie współpracy powyżej 30 dni – umowa musi mieć 

charakter pisemny. Przyjmuje się, że okres 30 dni kalendarzowych liczony jest 

od pierwszego dnia, w którym wolontariusz wykonał dla nas świadczenie.  

                                                 
26

 J. Blicharz Komentarz do art. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 20013 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie,  LEX 2012, stan prawny: 2012.01.01., strona internetowa: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#content.rpc--ASK--nro=587320192&wersja=-

1&localNroPart=0&reqId=1419757674393_1526221127&class=CONTENT&loc=4&full=1&hId=1 (na dzień 

28.12.2014 r.) 
27

 Strona internetowa: http://poradnik.ngo.pl/x/504362 (na dzień 03.01.2015 r.) 
28

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96 

poz. 873 z późn. zm., art. 42 
29

 Ibidem, art. 45 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#content.rpc--ASK--nro=587320192&wersja=-1&localNroPart=0&reqId=1419757674393_1526221127&class=CONTENT&loc=4&full=1&hId=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#content.rpc--ASK--nro=587320192&wersja=-1&localNroPart=0&reqId=1419757674393_1526221127&class=CONTENT&loc=4&full=1&hId=1
http://poradnik.ngo.pl/x/504362
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Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada 

na korzystającego obowiązek zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ww. ustawy wolontariuszowi mogą 

przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych. 

W przypadku porozumienia zawartego na okres dłuższy niż 30 dni wolontariuszowi 

przysługują świadczenia wypadkowe wynikające z ustawy o zaopatrzeniu z tytułu 

wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. 

Zaopatrzeniowy charakter tego świadczenia oznacza, że nie trzeba opłacać żadnych 

składek, a ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pokrywa Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli porozumienie zostało podpisane na okres krótszy niż 

30 dni, to korzystający ma obowiązek wykupić wolontariuszowi polisę od następstw 

nieszczęśliwych wypadków u ubezpieczyciela komercyjnego. W praktyce organizacje 

pozarządowe z reguły przyjmują wolontariuszy na dłużej, aby nie ponosić dodatkowych 

kosztów związanych z ubezpieczeniem. 

Bardzo ważną sprawą w obrębie rachunkowości organizacji pozarządowych jest 

fakt, iż nie wycenia się świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Nie są one dla 

organizacji pozarządowej ani przychodem ani też kosztem
30

. Wartość świadczeń 

wolontariuszy nie jest wskazywana w rachunkowości organizacji oraz sprawozdaniach 

finansowych. W związku z powyższym praca w ramach wolontariatu jest niematerialną 

formą wkładu własnego. Tego rodzaju wkład własny nie może podlegać odrębnej ewidencji 

na kontach bilansowych jednostki dotowanej, ponieważ powodowałoby to – np. właśnie 

w przypadku nieodpłatnej pracy wolontariusza – wykazanie kosztów, które wcale nie 

zostały poniesione. W związku z powyższym ewidencjonowanie odpowiednio 

wycenionego i udokumentowanego własnego wkładu niematerialnego powinno odbywać 

się pozabilansowo, np. na kontach zespołu 9. W przypadku otrzymania dotacji 

od jakiejkolwiek instytucji informację o współpracy z wolontariuszem można opisać 

w sprawozdaniach bezpośrednio do dotującego według zasad przez niego określonych 

w podpisanej umowie dotacji. Zatem nie można oszacować wartości tłumaczenia tekstu, 

które wykonał dla organizacji pozarządowej w ramach porozumienia wolontariusz i tym 

samym, wykazać tę wartość jako darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym. 

                                                 
30

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96 

poz. 873 z późn. zm., art. 50 
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Korzystający, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, może pokrywać na zasadach dotyczących pracowników niezbędne koszty 

ponoszone przez wolontariusza, które związane są z wykonywaniem świadczeń, takich jak 

koszty podróży służbowych i diety
31

. W statucie każda organizacja pozarządowa określa 

sposób i zasady zwrotu kosztów podróży służbowej swoim pracownikom czy 

wolontariuszom. Przykładowo zamiast stawki za 1 km przebiegu pojazdu, która zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dla samochodów o pojemności skokowej powyżej 900 cm
3
 

wynosi 0,8358, organizacja pozarządowa w swojej polityce rachunkowości czy też 

w statucie może przyjąć stawkę niższą, np. 0,39. Ogólnie jednak większość stowarzyszeń 

i fundacji stosuje regulacje przygotowane dla sfery państwowej lub samorządowej.  

Organizacja pozarządowa może pokryć również koszty szkoleń wolontariuszy 

w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych szczegółowo 

w porozumieniu o współpracy. Dzięki takiemu zapisowi w przedmiotowym kontrakcie 

organizacja może opłacić wolontariuszowi kursy, szkolenia lub inne formy zajęć, które 

będą bardzo przydatne w dalszej jego aktywności jako wolontariusza. Oczywiście zakres 

szkolenia powinien być spójny z zakresem świadczeń, jakie zostały określone 

w podpisanym porozumieniu. 

Organizacja pozarządowa może ponieść w ramach współpracy z wolontariuszem 

zwrot kosztów, które ponosi on w związku ze swoją aktywnością na rzecz organizacji. 

Do najczęściej spotykanych kosztów tego rodzaju należą koszty dojazdu do placówki 

organizacji czy też miejsce wyznaczone do świadczenia usług w ramach wolontariatu, 

na przykład bilety MZK, PKS oraz koszty rozmów telefonicznych, które wolontariusz 

prowadził ze swojego telefonu w związku z realizacją zadania w ramach działalności 

statutowej, np. kontakty z innymi wolontariuszami, organizatorami akcji czy festynu. 

Na podstawie przedstawionych rachunków, biletów, billingu rozmów telefonicznych można 

precyzyjnie określić wysokość kosztów, jakie poniósł wolontariusz, które podlegają 

zwrotowi. Przykładem mogą być również koszty odpłatnych badań lekarskich niezbędnych 

do podjęcia współpracy albo zakupu środków ochrony osobistej.   

Organizacje pozarządowe w ramach działalności statutowej mogą również prowadzić 

działalność odpłatną, która nie może jednak przynosić im zysku. Oznacza to, że przychody 

                                                 
31

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96 

poz. 873 z późn. zm., art. 45 
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mogą być równe poniesionym kosztom lub niższe od tych kosztów
32

. Przykładowo fundacja 

w ramach działalności odpłatnej organizuje kongres naukowy, który odbędzie się 

w Amsterdamie. Rzeczywiście poniesionym kosztem będzie opłata za rejs oraz za najem 

sali kongresowej, a więc fundacja otrzymane przychody od ostatecznych beneficjentów 

(uczestników kongresu), przeznaczy na opłacenie kosztów organizowanej akcji, zatem 

wynik finansowy będzie zerowy.  

Podjęcie przez organizację pozarządową odpłatnej działalności pożytku publicznego nie 

wymaga żadnej formalnej rejestracji. Informacja o prowadzeniu odpłatnej działalności wraz 

z jej zakresem (konkretnymi rodzajami działalności) musi być określona w statucie albo 

w innym akcie wewnętrznym, np. uchwale zarządu. Każda organizacja pozarządowa może 

prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, bez względu na to, czy uzyskała ona 

status organizacji pożytku publicznego czy też nie. Jeśli jednak organizacja ta decyduje się 

na uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, to we wniosku o rejestrację OPP, 

składaną na odpowiednim formularzu do KRS, musi określić swoją działalność statutową 

i zaznaczyć, co jest działalnością nieodpłatną, a co odpłatną. Ponadto każda organizacja 

podejmująca odpłatną działalność pożytku publicznego ma obowiązek wyodrębnienia 

księgowo działalności odpłatnej i nieodpłatnej w celu określenia przychodów, kosztów 

i wyniku finansowego na poszczególnej działalności.  

Z ustawowej definicji odpłatnej działalności pożytku publicznego
33

 wynika, iż jest 

to zawsze statutowa działalność organizacji pozarządowych lub zrównanych z nimi 

podmiotów. Generalnie działalność ta służyć ma głównie osiąganiu założonych celów 

statutowych. 

Odpłatna działalność pożytku publicznego może przyjmować różne formy:  

1. Działalność wykonywana bezpośrednio przez organizacje pozarządowe (lub 

zrównane z nimi podmioty). Przykładem może być sprzedaż przedmiotów 

darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.  

2. Działalność niewykonywana bezpośrednio przez organizacje pozarządowe (lub 

zrównane z nimi podmioty), lecz przez inne osoby bezpośrednio korzystające 

z wykonywanej przez te organizacje działalności. Szczególnie w zakresie 

rehabilitacji i przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych. 

                                                 
32

 J. Blicharz Komentarz do art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 20013 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie, LEX 2012, stan prawny: 2012.01.01., strona internetowa: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?#content.rpc?nro=587320200&wersja=-

1&localNroPart=0 (na dzień 28.12.2014 r.) 
33

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96 

poz. 873 z późn. zm. 
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Ustawodawca przykładowo wskazał sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczonych 

usług przez osoby niepełnosprawne, jako formę działalności opisanej w ww. drugim 

punkcie
34

. 

W sytuacjach określonych w art. 9 Ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie
35

, działalność odpłatna może stać się działalnością gospodarczą, jeśli 

zostaną spełnione poniższe warunki: 

1. Wynagrodzenie z działalności odpłatnej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
36

, jest wyższe od tego, jakie 

wynika z kosztów tej działalności.  

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej w ramach 

wykonywanej statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres 

trzech ostatnich miesięcy, 3-krotnie przekracza przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które zostało ogłoszone przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

W przypadku spełnienia jednego z wcześniej wymienionych warunków, organizacja 

powinna zarejestrować dany rodzaj działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. Jeśli podczas kontroli urzędu skarbowego zostanie stwierdzone, że jednostka nie 

zgłosiła faktu prowadzenia działalności gospodarczej, wówczas bez dalszych sankcji 

organizacja może złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców w ciągu 30 dni 

od dnia wezwania przez ten organ. Ważną informacją dla początkujących organizacji 

pozarządowych jest fakt, że zakres dotyczący prowadzonej przez jednostkę działalności 

odpłatnej statutowej oraz gospodarczej nie mogą się pokrywać
37

. 

Ustawodawca celowo pominął w tym przepisie nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego, ponieważ taka działalność ze swojej istoty nie jest działalnością wykonywaną 

za wynagrodzeniem, o czym stanowi art. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego 

                                                 
34

 N. Kowal Komentarz do art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 20013 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie, Kantor Wydawniczy Zamykacze 2005, stan prawny: 2005.07.31., strona internetowa: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?#content.rpc?nro=587222376&wersja=-

1&localNroPart=0 (na dzień 28.12.2014 r.) 
35

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96 

poz. 873 z późn. zm., art. 9 
36

 Ibidem, art. 8 ust. 1 
37

 J. Blicharz Komentarz do art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 20013 r. o działalności pożytku publicznego i 
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i wolontariacie
38

. Odpłatna działalność pożytku publicznego bezwzględnie nie może 

pokrywać się z działalnością gospodarczą
39

.  

Odpłatna działalność pożytku publicznego uznawana jest za działalność 

gospodarczą zawsze wtedy, gdy spełniony zostanie co najmniej jeden z dwóch wyżej 

wymienionych warunków w określonym czasie, w którym dana działalność organizacji 

pozarządowej wykonywana jest
40

 w sposób zorganizowany i ciągły. 

Niewielkie organizacje pozarządowe wręcz obawiają się prowadzić działalność 

gospodarczą. Wynika to często z ich niewiedzy o tego rodzaju działalności i o przepisach 

dotyczących zarówno kwestii rachunkowej jak i podatkowej, która podlega kontroli urzędu 

skarbowego i innych jednostek powołanych do tego rodzaju czynności. W przypadku 

większych organizacji pozarządowych prowadzenie działalności gospodarczej przez 

fundacje oraz stowarzyszenia staje się w Polsce coraz bardziej powszechne. Organizacje, 

które decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej są świadome, że w ten sposób 

mogą sobie zapewnić głównie niezależność finansową. Działalność ta musi mieć tzw. 

charakter pomocniczy w stosunku do prowadzonej działalności statutowej danej 

organizacji
41

. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności
42

 działalność gospodarcza jest 

to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, 

rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana 

w sposób zorganizowany i ciągły. Podmiotami podejmującymi działalność gospodarczą 

są m.in. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale wykonujący we własnym imieniu 

działalność gospodarczą. Wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 

działalności gospodarczej również są uznawani za przedsiębiorców
43

. 

Działalność podejmowana w sposób zorganizowany, ciągły, zarobkowy, zawodowy 

i we własnym imieniu to cechy charakterystyczne działalności gospodarczej
44

. Działalność 

zorganizowana to taka, która posiada formę organizacyjno-prawną oraz odpowiednie 
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poz. 873 z późn. zm., art. 7 
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 Ibidem, art. 9 ust. 3 
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struktury. Ciągłość nie znaczy, że działalność musi być prowadzona bez przerwy, 

ale zakłada stałość podejmowanych działań, nawet w przypadku, gdy mamy do czynienia 

z działalnością prowadzoną sezonowo. Podstawową cechą jest działalność zarobkowa, 

której podstawowym celem jest dążenie do osiągnięcia zysku, który w przypadku 

organizacji pozarządowych ma służyć realizacji celów statutowych. Zawodowy charakter, 

jakże ważna cecha dla prowadzonej działalności, wymaga posiadania odpowiednich 

kwalifikacji, wiedzy oraz umiejętności przez osoby, które chcą podjąć tę działalność. 

Również działanie we własnym imieniu ma tu duże znaczenie, oznaczające że wszelkie 

działania i czynności w ramach działalności gospodarczej podejmowane są przez 

przedsiębiorcę w jego imieniu, na jego ryzyko i rachunek
45

.  

W gruncie rzeczy w tym samym obszarze w ujęciu rodzajowym możemy prowadzić 

działalność odpłatną i nieodpłatną oraz działalność nieodpłatną i gospodarczą. Nie można 

jednocześnie prowadzić działalności tego samego rodzaju w ramach działalności odpłatnej 

i gospodarczej. Załóżmy, że organizacja pozarządowa posiada niewielki majątek i jest nim 

sprzęt wędkarski
46

. Stowarzyszenie może go wykorzystywać zarówno w ramach 

działalności statutowej jak i gospodarczej, ale stosując przy tym poniżej opisane wyjątki: 

1. Organizacja pozarządowa wykorzystuje sprzęt wędkarski w ramach działalności 

nieodpłatnej i gospodarczej poprzez organizację zawodów w wędkarstwie. 

2. Organizacja pozarządowa wykorzystuje sprzęt wędkarski w ramach działalności 

nieodpłatnej i odpłatnej poprzez organizację zawodów w wędkarstwie. 

3. Organizacja pozarządowa wykorzystuje sprzęt wędkarski w ramach działalności 

odpłatnej poprzez organizację zawodów wędkarskich oraz w ramach działalności 

gospodarczej poprzez organizację szkoleń w zakresie właściwego dbania 

i konserwacji sprzętu wędkarskiego oraz w jaki sposób go używać, stać się dobrym 

wędkarzem i łowić duże okazy.  

W ostatnim punkcie wskazano, by rodzajowo działalność odpłatna miała inny charakter niż 

działalność gospodarcza. Ponadto, nie ma konieczności wydzielania zarówno w statucie jak 

i innym akcie wewnętrznym majątku organizacji pozarządowej na poszczególne rodzaje 
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działalności statutowej, w tym odpłatnej i nieodpłatnej oraz gospodarczej, by później 

używać przykładowego sprzętu wędkarskiego zgodnie z wcześniej ustalonym podziałem.  

W kwestii rachunkowości bardzo ważne jest wyodrębnienie kosztów, przychodów 

oraz wyniku finansowego na każdej prowadzonej przez organizację działalności, czyli 

działalności odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej.  

O ile łatwo jest rozdzielić działalność nieodpłatną od pozostałych działalności, tak 

ciężko jest czasem dostrzec różnicę pomiędzy działalnością odpłatną a gospodarczą
47

.  

Najbardziej trafne rozróżnienie powyżej wymienionych rodzajów działalności zostało 

wyjaśnione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 22 marca 

2006 r.
48

, w którym sąd jednoznacznie wskazał, że w przypadku, gdy organizacja 

pozarządowa nie pobiera żadnego wynagrodzenia za świadczone przez siebie usługi można 

mówić o działalności nieodpłatnej. Pobieranie takiego wynagrodzenia wskazuje typowo na 

działalność odpłatną danej organizacji pozarządowej, opisaną dokładnie w art. 8 ust. 1 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
49

, natomiast pobieranie 

wynagrodzenia wyższego od koszów bezpośrednich, jakie zostały faktycznie poniesione 

przez organizację wówczas działalność odpłatna przekształca się w działalność 

gospodarczą, co jasno wynika z art. 9 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy
50

.  

Istnieje również możliwość powołania przez fundację spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością typu not for profit, potocznie zwaną spółką non profit – wówczas 

możemy prowadzić działalność nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą. Jednak należy 

pamiętać, że w przypadku takiej spółki również, jak w przypadku organizacji 

pozarządowej, nie można prowadzić w tym samym zakresie działalności odpłatnej 

i gospodarczej.   

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zakładane zarówno przez osoby 

fizyczne jak i prawne (na przykład fundacje i stowarzyszenia). Umowa spółki jest 

najważniejszym dokumentem wewnętrznym. Sporządza się ją w formie aktu notarialnego. 

W umowie szczegółowo określa się cele, strukturę, liczbę i wysokość udziałów oraz zasady 

podziału zysków. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną, 

                                                 
47

 A. Jarosiński, L. Kuczmierowska Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, op. cit., s. 13 
48

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 22 marca 2006 r. (sygn. akt I SA/Bk 

346/05) 
49

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96 

poz. 873 z późn. zm, art. 8 ust. 1 
50

 A. Jarosiński, L. Kuczmierowska Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, op. cit., s. 13 
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natomiast za nieuregulowane zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem
51

. Jeżeli 

prowadzenie działalności gospodarczej nabiera ogromnego rozmachu, warto pomyśleć nad 

utworzeniem fundacji, która będzie jedynym udziałowcem w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością. W takim przypadku fundacja będzie mogła prowadzić w ramach 

działalności nieodpłatnej i odpłatnej działalność wędkarską i w tym samym zakresie będzie 

mogła działać gospodarczo w ramach utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

typu non-profit. 

 

 

1.4. Specyfika rachunkowości podmiotów ekonomii społecznej 

 

Rachunkowość organizacji pozarządowych jest dosyć specyficzna. Zgodnie z art. 10 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy wyodrębnić 

rachunkowo działalność nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą
52

. Zakres wyżej 

wymienionych działalności powinien być szczegółowo opisany w statucie bądź innym 

akcie wewnętrznym organizacji pozarządowej. Takim dokumentem jest na przykład 

polityka rachunkowości
53

, w której znajdują się wszystkie ważne informacje i zasady 

prowadzenia rachunkowości danego podmiotu gospodarczego.  

W polityce rachunkowości powinny się znaleźć poniżej wymienione zasady 

rachunkowości, które jednostka powinna stosować w praktyce: 

1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, który trwa od 1 stycznia do 31 

grudnia, natomiast okresy sprawozdawcze to następujące po sobie poszczególne 

miesiące danego roku. 

2. Metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów danej jednostki: 

 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według 

ceny nabycia, która pomniejszona została o odpisy umorzeniowe oraz odpisy 

z tytułu trwałej utraty wartości, 

 udziały w innych jednostkach i inwestycje długoterminowe wyceniane 

są według ceny nabycia, która pomniejszona została o odpisy z tytułu 

utraconej wartości, 

                                                 
51

 Strona internetowa: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672516, aktualizacja 27.06.2011 r. (na dzień 

04.01.2015 r.) 
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 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 nr 96 

poz. 873 z późn. zm., art. 10 
53 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity) Dz. U. 2013 poz. 330, art. 3 ust. 1 pkt 

11 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672516


 22 

 inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny nabycia lub wartości 

rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa, 

 rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według ceny 

nabycia, 

 należności i udzielone pożyczki wyceniane są według kwoty wymagalnej 

zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, 

 zobowiązania wyceniane są według kwoty wymagalnej zapłaty, 

 rezerwy wyceniane są według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej 

wartości, 

 kapitały (fundusze) własne, pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są według 

wartości nominalnej. 

3. Wynik finansowy ustalany jest na podstawie zasad określonych w załączniku numer 

2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. 

4. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest na dzień kończący rok obrotowy, 

czyli na dzień 31 grudnia danego roku obrotowego, które składa się z następujących 

elementów: 

 bilans, 

 rachunek wyników, 

 informacja dodatkowa, 

Od dnia 05.09.2014 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy 

o rachunkowości, obowiązują nowe zasady rachunkowości dla organizacji pozarządowych 

tj. m.in. dla fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej. Z dniem 

tym przestały obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 

2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących 

spółkami handlowymi oraz nieprowadzących działalności gospodarczej
54

. Szczegółowe 

informacje o zmianach zostaną przedstawione w rozdziale numer 3. 

5. Zakładowy plan kont, w którym powinny znaleźć się następujące dane: 

 wykaz kont księgi głównej, 

 zasady tworzenia kont analitycznych (księgi pomocnicze) oraz ich 

funkcjonowanie w korelacji z kontem syntetycznym (księga główna), 

 opis działania kont zawartych w wykazie, 

                                                 
54

 Strona internetowa: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/655570?doc_id=1259695&projekt=433512, 

aktualizacja 02.12.2014 r. (na dzień 05.01.2015 r.) 
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 zapisy charakterystycznych operacji gospodarczych występujących w danej 

jednostce. 

6. Wykaz ksiąg rachunkowych, którymi posługuje się jednostka oraz sposób ich 

prowadzenia zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

7. Wskazanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób 

rzetelny i prawidłowy. 

8. Informacja, w jaki sposób prowadzone są księgi rachunkowe i w jaki sposób 

są chronione. Księgi można prowadzić elektronicznie przy użyciu komputera lub 

ręcznie przy użyciu tzw. amerykanki. 

9. Przechowywanie zatwierdzonego rocznego sprawozdania i ksiąg rachunkowych 

oraz pozostałych dowodów księgowych odbywa się zgodnie z art. 74 ustawy 

o rachunkowości. 

10. Aktualizacja dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości należy do obowiązków 

kierownika jednostki.  

11. Informacja o dniu, w którym zarządzenie wchodzi w życie. 

12. Data i podpis kierownika jednostki
55

. 

Ustalone zasady rachunkowości zapisane zostały zgodnie z wymaganiami przedstawionymi 

w ustawie o rachunkowości
56

 oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami 

handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
57

. 

Księgi rachunkowe to czytelne urządzenie systemu rachunkowości, w których dokonuje 

się zapisów rachunkowych na podstawie dokumentów księgowych danej jednostki 

gospodarczej. Zgodnie z art. 13 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe tworzą między 

innymi: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald oraz 

inwentarz
58

.  

Księgi rachunkowe otwiera się zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Można 

tego dokonać w poniżej określonych sytuacjach: 

1. Na dzień rozpoczęcia działalności – jest to dzień pierwszego zdarzenia 

wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. 

2. Na początek każdego kolejnego roku obrotowego. 

                                                 
55

 K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość Fundacji, Stowarzyszeń i Innych Jednostek 

Nieprowadzących Działalności Gospodarczej, op. cit., s. 30 
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 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 
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 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r., Dz. U. z 2001 nr 137, poz. 1539 
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 Ibidem, s. 37 
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3. Na dzień zmiany formy prawnej danej jednostki. 

4. Na dzień wpisu organizacji pozarządowej do rejestru połączenia jednostek lub 

podziału jednostki, powodujących powstanie nowej jednostki (czy też jednostek). 

5. Na dzień, w którym jednostka rozpoczęła procedurę likwidacji lub ogłosiła 

upadłość. 

Otwarcie ksiąg rachunkowych powinno się odbyć w ciągu piętnastu dni od dnia pojawienia 

się powyższych sytuacji.  

Księgi rachunkowe zamyka się, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości: 

1. Na dzień, który kończy rok obrotowy. 

2. Na dzień, w którym jednostka kończy swoją działalność, w tym również na dzień 

sprzedaży jednostki, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile 

nie nastąpiło jego umorzenie.  

3. Na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej przedsiębiorstwa.  

4. W jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki 

przez inną jednostkę, czyli 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 gospodarcza, czyli na dzień 

poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału. 

6. Na dzień poprzedzający dzień postawienia danej jednostki w stan likwidacji lub 

ogłoszenia jej upadłości. 

7. Na inny dzień bilansowy określony w odrębnych przepisach
59

.  

Zamknięcie ksiąg rachunkowych jest czynnością nieodwracalną i należy tego dokonać nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia powstania powyższych zdarzeń. 
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 Ibidem, s. 40, 41 
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ROZDZIAŁ II 

PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ POSIADAJĄCEJ 

STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

 

W ramach prowadzonej działalności organizacje pozarządowe pozyskują środki 

stanowiące ich przychody między innymi z wymienionych poniżej źródeł: 

 Składki członkowskie (dotyczy tylko Stowarzyszeń). 

 Darowizny pieniężne i rzeczowe. 

 Dotacje ze środków publicznych i innych źródeł. 

 Sponsoring. 

 Spadki i zapisy. 

 Inwestycje kapitałowe. 

 Zbiórki publiczne. 

 Nawiązki sądowe. 

 Dochody z działalności gospodarczej. 

 Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

 Odpis 1 % od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
60

. 

Organizacja pozarządowa zobligowana jest wyodrębnić przychody z działalności 

nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej. Najlepiej jest wykorzystać w tym celu konta 

syntetyczne i analityczne wydzielając przychody z poszczególnych rodzajów.  

Do konta syntetycznego – Przychody z działalności nieodpłatnej można utworzyć 

odpowiednią analitykę: 

1. Darowizny. 

2. Przychody ze środków publicznych i innych źródeł. 

3. Odpis 1 % od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. 

4. Zbiórki publiczne. 

5. Składki członkowskie. 
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 Strona internetowa: https://lordtom.nazwa.pl/Euro-Concret/wp-content/uploads/Aspekty_finansowo-

ksiegowe_w_organizacjach_pozarzadowych.pdf (na dzień 29.01.2015 r.), s. 25 
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2.1. Przychody z działalności nieodpłatnej 

 

2.1.1. Darowizny 

 

Przepisy prawa podatkowego nie regulują pojęcia „darowizna”. Definicję możemy 

odnaleźć w art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
61

, który mówi 

o tym, że poprzez zawartą umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego 

świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zobowiązanie darczyńcy 

do świadczenia na rzecz obdarowanego ma charakter jednostronny i nie może się wiązać 

z jakimkolwiek ekwiwalentem62. 

Dla bardzo wielu organizacji pozarządowych istotnym źródłem środków 

finansowych są darowizny, które mogą być otrzymywane od innych osób prawnych bądź 

osób fizycznych. Przedmiotem darowizny mogą być między innymi: środki pieniężne, 

środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały, towary
63

.  

Darczyńca może dokonać odliczenia przekazanej darowizny, jednak kwota ta nie 

może przekroczyć 10% dochodu podmiotu będącego osobą prawną, natomiast w przypadku 

osoby fizycznej, wartość ta nie może przekroczyć 6% dochodu. Zgodnie z art. 18 Ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
64

, ustawodawca 

pozwala na odliczenie darowizny przekazanej na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz darowizny 

przekazanej na cele kultu religijnego. Zgodnie z powyższym, od 1 stycznia 2004 r. 

odliczenie przekazanej darowizny jest możliwe, gdy obdarowanym jest zarówno 

organizacja niebędąca jednostką sektora finansów publicznych, jak również organizacja 

realizująca następujące cele w sferze zadań publicznych określonych w wyżej wymienionej 

ustawie: 

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
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3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

4. Działalność charytatywna. 

5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego. 

7. Ochrona i promocja zdrowia. 

8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

10. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej. 

14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

15. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. 

16. Wypoczynek dzieci i młodzieży. 

17. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

18. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

19. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

20. Turystyka i krajoznawstwo. 

21. Porządek i bezpieczeństwo publiczne. 

22. Obronność państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działania wspomagające rozwój demokracji. 

24. Ratownictwo i ochrona ludności. 

25. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą. 

26. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 

27. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca 

między społeczeństwami. 
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28. Promocja i organizacja wolontariatu. 

29. Pomoc Polonii i Polakom za granicą. 

30. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 

31. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

32. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie 

i ochrony praw dziecka. 

33. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
65

. 

W przypadku darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, wszelkie darowizny 

wspierające istnienie tego kultu spełniają wymóg omawianego przepisu. Dotyczy 

to również utrzymania miejsc kultu religijnego czy działalności misyjnej podejmowanej 

przez organizację religijną
66

. 

Darowizna może mieć charakter pieniężny, czyli ofiarowana fizycznie gotówka lub 

pieniądze przekazane w formie przelewu, bądź też rzeczowy, na przykład produkty 

spożywcze, sprzęt komputerowy oraz inne przedmioty, które mają pomóc potrzebującym, 

wózek inwalidzki, łóżko specjalistyczne. O tym, jak prawidłowo wycenić wartość 

darowizny reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
67

. Jeśli przedmiotem 

darowizny są materiały opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny 

uważa się jego wartość wraz z podatkiem od towarów i usług. 

Organizacje pożytku publicznego, które otrzymują darowizny, są zobowiązane 

do wyodrębnienia z przychodów, w składanym przez siebie zeznaniu o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób 

prawnych, kwoty ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu, na jaki darowizna 

ta została przekazana.  

Organizacja pozarządowa, która otrzymała w danym roku podatkowym przychody 

z tytułu darowizn zobowiązana jest uwzględnić je w składanym zeznaniu CIT, bez względu 

na ich kwotę. Jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000,00 PLN lub jeżeli 

łączna suma darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy 

przekracza 35.000,00 PLN, organizacja pozarządowa jest zobowiązana wyszczególnić 

darowizny pochodzące od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy. 

Jednocześnie, podatnicy ci są zobowiązani także udostępnić do publicznej wiadomości 

(poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie 
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dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych) te informacje 

o darowiznach, a także powiadomić o nich, w formie pisemnej, właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, których dochód za dany rok 

podatkowy nie przekracza kwoty 20.000,00 PLN. 

 Prawidłowe ewidencjonowanie darowizn w księgach rachunkowych ma ogromny 

wpływ na rzetelne przedstawienie zarówno sytuacji majątkowej jak i finansowej organizacji 

pozarządowej. Otrzymane darowizny ujmowane są w księgach jako przychody 

z działalności statutowej (podstawowej), natomiast darowizny środków trwałych lub też 

darowizny pieniężne, które przeznaczone są na zakup środków trwałych ujmowane 

są na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
68

. 

 Otrzymane darowizny muszę być odpowiednio wycenione. Środki pieniężne 

w polskiej walucie wyceniane są według wartości nominalnej, natomiast środki pieniężne 

w walucie obcej należy przeliczyć na złotówki. Przewalutowania należy dokonać biorąc 

pod uwagę średni kurs danej waluty ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (NBP) 

na dzień poprzedzający dzień otrzymania darowizny. Wpływ darowizny pieniężnej na 

rachunek bankowy organizacji pozarządowej obrazuje poniższa ewidencja na kontach 

księgowych. 

 

SCHEMAT 1: 

Ujęcie przychodów z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej przelewem na konto bankowe 

organizacji pozarządowej. 

 

 

 

    (1a)    (1b) 

 

 

 

Objaśnienia do schematu 1:  

1a) Ujęcie przychodów z działalności nieodpłatnej z tytułu otrzymanej darowizny 

pieniężnej. 

                                                 
68

 J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst Ewidencjonowanie darowizn przez organizacje pozarządowe, 
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1b) Wpływ darowizny na konto bankowe fundacji. 

 

Źródło: strona internetowa http://finanse-ngo.pl/news/artykul-ewidencjonowanie-darowizn-

przez-organizacje-pozarzadowe (na dzień 26.01.2015 r.). 

 

W przypadku, gdy przedmiotem darowizny nie są środki pieniężne, wartość 

otrzymanego składnika majątku wycenia się według ceny rynkowej, zaś jeżeli nie można 

ustalić ceny sprzedaży netto, wówczas powinno się skorzystać z pomocy rzeczoznawcy.  

 

 

SCHEMAT 2: 

Ujęcie przychodów z tytułu darowizny rzeczowej otrzymanej na podstawie umowy. 

 

 

 

    (1a)    (1b) 

 

 

 

Objaśnienia do schematu 2:  

1a) Ujęcie przychodów z działalności nieodpłatnej z tytułu otrzymanej darowizny 

rzeczowej. 

1b) Przyjęcie materiałów do magazynu od darczyńcy po cenie rynkowej. 

 

Źródło: strona internetowa http://finanse-ngo.pl/news/artykul-ewidencjonowanie-darowizn-

przez-organizacje-pozarzadowe (na dzień 26.01.2015 r.). 

 

Organizacje pozarządowe otrzymane darowizny mogą przekazywać innym 

organizacjom pozarządowym lub innym instytucjom czy też osobom fizycznym. Ważne 

jest by miało to odpowiednie odzwierciedlenie w księgach rachunkowych, przy obciążeniu 

kosztów statutowych działalności nieodpłatnej
69

. Na poniższym schemacie pokazano ujęcie 

darowizny rzeczowej przeznaczonej do zużycia. 
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SCHEMAT 3: 

Przyjęcie materiałów przeznaczonych do zużycia po cenie rynkowej od darczyńcy. 

 

 

 

    (1a)    (1b) 

 

 

 

    (1c)    (1d) 

 

 

 

Objaśnienia do schematu 3:  

1a) Ujęcie przychodów z działalności nieodpłatnej z tytułu otrzymanej darowizny 

rzeczowej. 

1b) Ewidencja materiałów przeznaczonych do zużycia w układzie rodzajowym. 

1c) Księgowanie równoległe na koncie „Rozliczenie kosztów”. 

1d) Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym na koncie „Koszty działalności 

nieodpłatnej”. 

 

Źródło: strona internetowa http://finanse-ngo.pl/news/artykul-ewidencjonowanie-darowizn-

przez-organizacje-pozarzadowe (na dzień 26.01.2015 r.). 

 

 

2.1.2. Dotacje ze środków publicznych i innych źródeł 

 

Jednym ze źródeł, z jakich organizacje pozarządowe pozyskują środki na swoje 

działania są między innymi różnego rodzaju dotacje. Co to jest dotacja? To bezzwrotne 

środki finansowe przekazywane organizacji na realizację konkretnego projektu. Mogą one 

pochodzić ze środków prywatnych i wtedy są przyznawane przez fundacje od tak zwanych 

grantodawców, firmy lub osoby prywatne oraz ze środków publicznych, przyznawanych 

Zużycie materiałów i energii 
Przychody z działalności 

nieodpłatnej 

Koszty działalności nieodpłatnej Rozliczenie kosztów 
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przez administracje rządową lub też samorządową
70

. Uregulowania prawne w zakresie 

dotacji ze środków prawnych można znaleźć między innymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych
71

 i w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku samorządów wprowadzono 

dodatkowo rozporządzenie, które mówi między innymi o stosowaniu jednego wzoru 

umowy oraz formularza oferty i sprawozdania. 

Dotacja to środki pieniężne, które najczęściej pochodzą z budżetu państwa, budżetu 

jednostek samorządu oraz z państwowych funduszy celowych, które przeznaczone 

są na finansowanie lub częściowe dofinansowanie zadań publicznych lub inwestycji 

związanych z tymi zadaniami. Organizacje pozarządowe mogą się starać o dotację celową, 

podmiotową lub przedmiotową. W art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych jest opisana szczegółowo dotacja celowa.  

Środki pozyskane w ramach dotacji celowych mogą być wydatkowane między innymi 

na finansowanie: 

1. Zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego ustawami. 

2. Ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad 

kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Zadań agencji wykonawczych. 

5. Zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. 

6. Kosztów realizacji inwestycji. 

7. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym 

w odrębnych ustawach.  

Środki pieniężne otrzymane w ramach dotacji celowymi można również przeznaczyć 

na poszczególne cele:  

1. Realizację programów finansowanych, gdzie środki pieniężne wydatkowane 

są przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki 

budżetowe. 

2. Realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków 

europejskich i środków. 
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3. Finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego oraz inne podmioty, ze środków przekazywanych przez jednostki.  

4. Realizację programów finansowanych z udziałem środków. 

5. Współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich.  

6. Wyprzedzające finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, o którym mowa 

w odrębnych przepisach, w części podlegającej refundacji ze środków Unii 

Europejskiej. 

Dotacje przedmiotowe to środki pieniężne przeznaczone na dopłaty do określonych 

rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych. Dotacje 

te zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mogą być 

udzielane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów Unii Europejskiej: 

1. Dla przedsiębiorców wytwarzających określone rodzaje wyrobów lub świadczących 

określone rodzaje usług.  

2. Dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa wraz z uwzględnieniem 

ich równoprawności. 

W ustawie o finansach publicznych
72

 jest mowa również o dotacjach podmiotowych, 

obejmują środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie 

międzynarodowej, wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie 

określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej.  

Organizacje pozarządowe najczęściej jednak korzystają z dotacji celowych, których 

rodzaj jest szczegółowo opisany w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Samorządy dodatkowo mają stosować z góry narzucone, poprzez 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego 

wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania 

z wykonania tego zadania
73

, wzory formularzy ofert i sprawozdań oraz ramowy wzór 

umowy dotacyjnej
74

.  

Dotacje mogą być przyznane organizacjom pozarządowym za pomocą otwartych 

konkursów ofert, konkursów ogłaszanych na podstawie oferty złożonej z własnej 
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inicjatywy organizacji, zlecenia realizacji zadania bez konkursów lub też poprzez procedurę 

tak zwanych „małych grantów”
75

.  

Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych egzekwują od organizacji 

pozarządowej prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji 

księgowej zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy o rachunkowości
76

 w sposób 

umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. W planie kont 

organizacji pozarządowej należy rozgraniczyć każdą dotację na odpowiednich kontach 

księgowych zarówno po stronie przychodów jak i kosztów. O tym, w jaki sposób 

wyodrębnić dotację po stronie kosztów na kontach księgowych będzie informacja w dalszej 

części drugiego rozdziału. Dzięki takiemu odróżnieniu organizacji pozarządowej będzie 

łatwiej przygotować sprawozdanie finansowe z realizacji danego zadania publicznego oraz 

organowi administracyjnemu podczas ewentualnej kontroli będzie łatwiej zweryfikować 

koszty i przychody danej dotacji
77

.  

Ewidencjonując dotację na realizację wieloletnich projektów należy zwrócić szczególną 

uwagę na już wcześniej wymienione nadrzędne zasady rachunkowości, to jest zasadę 

memoriału i zasadę współmierności. W ramach przypomnienia stosowanie zasady 

memoriału, zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o rachunkowości
78

, polega na ujmowaniu 

wszystkich przychodów i kosztów uzyskania przychodów, dotyczących danego roku 

obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Z kolei zastosowanie zasady 

współmierności, zgodnie z art. 6 ust 2 wyżej wymienionej ustawy, odnosi się do zaliczania 

do grupy aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego kosztów bądź 

przychodów, które dotyczą przyszłych okresów oraz przypadających na ten okres 

sprawozdawczy jeszcze nieponiesionych kosztów. 

Koszty dotyczące innych okresów niż te, w których je poniesiono, podlegają rozliczeniu 

w czasie, to jest zaliczeniu do okresów, których dotyczą, natomiast przychody przyszłych 

okresów są rozliczane w ramach międzyokresowych rozliczeń przychodów. 

W przypadku dotacji na projekt wieloletni, organizacja pozarządowa ponosi w jednym roku 

pewne koszty, które są finansowane ze środków własnych, natomiast przychód z tytułu 

otrzymanej dotacji wpłynie w roku następnym.  
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Przykładowa ewidencja kosztów związanych z projektem wieloletnim, finansowanym 

czasowo ze środków własnych została pokazana na schemacie nr 4 i 5, gdzie odpowiednio 

pokazano ujęcie otrzymanej dotacji w pierwszym i kolejnym roku. 

 

SCHEMAT 4: 

Ujęcie dotacji w pierwszym roku jej otrzymania. 

 

 

 

      (1) 

 

 

 

 

      (2) 

 

 

Objaśnienia do schematu 4:  

1) Przyznanie dotacji na projekt wieloletni. 

2) Poniesienie kosztów związanych z projektem. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość 

Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 

op. cit., s. 144. 

 

 

SCHEMAT 5: 

Ewidencja dotacji w drugim roku jej otrzymania. 

  

 

      (1) 

 

 

 

Czynne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów Rozliczenie kosztów 

 

Rozrachunki publicznoprawne 
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów 

Rachunek bankowy 
Rozrachunki 

publicznoprawne 
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      (2) 

 

 

 

 

 

      (3) 

 

 

 

Objaśnienia do schematu 5:  

1) Wpływ dotacji ze środków publicznych na rachunek bankowy.  

2)  Rozliczenie dotacji na pokrycie kosztów działalności statutowej. 

3) Zarachowanie do roku bieżącego kosztów zaliczanych w czasie. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość 

Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 

op. cit., s. 144. 

 

 

2.1.3. Przekazanie 1 % na rzecz Fundacji czy innej organizacji pozarządowej 

 

Praktycznie każdy obywatel płacący podatek dochodowy może wspomóc organizację 

pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego, przekazując jej 1 % 

swego podatku
79

. O status organizacji pożytku publicznego mogą starać się wyłącznie 

organizacje pozarządowe, z wyłączeniem organizacji pozarządowych wymienionych 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w art. 3 ust. 4, takich jak: 

1. Partie polityczne. 

2. Związki zawodowe i organizacje pracodawców. 
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3. Samorządy zawodowe. 

4. Fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu 

terytorialnego. Wyjątkowa sytuacja następuje wtedy, gdy przepisy odrębne stanowią 

inaczej, majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem 

komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi 

w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność 

statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki. 

5. Fundacje utworzone przez partie polityczne. 

6. Kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
80

. 

O status organizacji pożytku publicznego mogą też ubiegać się również tak zwane 

podmioty zrównane w ustawie z organizacjami pozarządowymi, czyli między innymi osoby 

prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych oraz 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Do listy podmiotów będących 

organizacjami pożytku publicznego mogą również dopisać się, poza fundacjami 

i stowarzyszeniami, na przykład parafie, izby przemysłowo-handlowe, izby rolnicze, spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz straże pożarne. Najbardziej istotnym warunkiem, 

jaki musi spełnić podmiot ubiegający się o status organizacji pożytku publicznego, jest 

stwierdzenie faktu, że odpowiada on definicji organizacji pozarządowej.
81

. 

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
82

 organizacją 

pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa lub też podmiot, który spełnia 

poniższe wymagania: 

 Prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub 

określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona 

ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku 

do społeczeństwa.  

 Działalność gospodarczą prowadzi wyłącznie jako dodatkową w stosunku 

do działalności pożytku publicznego. 

 Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową. 
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 Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

Należy wyciągnąć jeden konkretny wniosek z powyższych niektórych punktów ww. 

ustawy – organizacja pozarządowa musi czynnie prowadzić działalność statutową. Zatem 

o status organizacji pożytku publicznego nie może się ubiegać się nowo powstała 

organizacja pozarządowa, ponieważ nie są one w stanie jeszcze wykazać żadnej konkretnej 

działalności. Dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności przez organizację 

pozarządową mogą być różnego rodzaju raporty opisujące dotychczasową działalność, 

składane deklaracje podatkowe czy też sprawozdania finansowe a także publikacje, takie 

jak wycinki prasowe, książki wydane przez organizację pozarządową na przykład w ramach 

projektu
83

. 

Podatnik, który chce przekazać jeden procent swojego podatku na rzecz organizacji 

pożytku publicznego, nie dokonuje samodzielnie wpłaty. Może tego dokonać poprzez 

wypełnienie rocznego zeznania podatkowego, wskazując w odpowiednim miejscu 

deklaracji jedną z organizacji pożytku publicznego, na rzecz której chce przekazać 1% 

swojego podatku należnego. Następnie Urząd Skarbowy po weryfikacji zeznania 

podatkowego przekaże, w imieniu podatnika, na konto bankowe organizacji, właściwą 

sumę pieniędzy. Należy również wspomnieć, że podatnicy, którzy nie rozliczają się 

z Urzędem Skarbowym wg skali, tylko poprzez tak zwany podatek liniowy w wysokości 

19% również mogą przekazać 1 % swojego podatku
84

. 

Organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego posiada 

przywilej, czyli dodatkową możliwość pozyskiwania środków finansowych, jaką jest 

przychód z 1% podatku dochodowego odprowadzanego przez podatników, ale też nakłada 

się na taką organizację pewne obowiązki. Między innymi podmiot, który ma status 

organizacji pożytku publicznego zobowiązany jest wydatkować otrzymane środki pieniężne 

na cele związane z realizacją zadań pożytku publicznego.  

Przychody z 1 % należy, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie
85

, wydzielić w księgach rachunkowych. Ponadto organizacje pożytku 

publicznego są zobligowane, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wzorów rocznego 

sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego 
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z działalności organizacji pożytku publicznego, podać w sprawozdaniu finansowym 

informacje o przychodach i wydanych środkach z tytułu 1 %. W związku z powyższym 

należy również wyodrębnić w planie kont koszty, które dana organizacja pozarządowa 

poniosła z otrzymanego 1 %.  

Ewidencja przychodów z tytułu otrzymanego 1 % powinna przedstawiać się w księgach 

rachunkowych w sposób następujący. 

 

SCHEMAT 6: 

Ewidencja przychodów z tytułu 1 %. 

 

 

 

1 

 

 

Objaśnienia do schematu 6: 

1) Wpływ na rachunek bankowy przychodów od Urzędu Skarbowego z tytułu 1 %. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość 

Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 

op. cit., s. 132. 

 

 

2.2. Przychody z działalności odpłatnej 

 

Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego umożliwia pobieranie przez 

organizację pozarządową opłat za prowadzone działania oraz sprzedaż usług lub towarów 

świadczonych przez uczestników różnych projektów
86

. Prowadzenie działań o charakterze 

odpłatnym pomaga organizacji pozarządowej realizować cele statutowe, nie naruszając tym 

samym swoich funduszy uzbieranych w ramach działalności nieodpłatnej. Działalność 
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odpłatną może prowadzić każda organizacja pozarządowa, zarówno taka, która działa już 

wiele lat, jak i nowo zarejestrowana.  

Ustawodawca nie określił konkretnie działalności odpłatnej, a Urzędy Skarbowe nie 

patrzą przychylnie. Jednak warto zauważyć, że częściowe finansowanie lub też pokrywanie 

kosztów w całości poprzez pobieranie opłat od uczestników danego projektu, zmniejsza 

koszty ponoszone bezpośrednio przez organizację pozarządową, które rzeczywiście 

są finansowane przez społeczeństwo
87

. Pobierane opłaty nie mogą przekraczać kosztów 

realizacji działań, których dotyczą. Od marca 2010 roku w kalkulacji kosztów działalności 

odpłatnej można uwzględnić wszystkie koszty danego projektu, czyli koszty bezpośrednie 

i pośrednie, na przykład koszty umowy zlecenie koordynatora projektu czy też koszty 

obsługi księgowej, w części odpowiadającej jego pracy przy księgowaniu kosztów 

i przychodów danego projektu
88

.  

Dotychczas w przypadku otrzymanych darowizn rzeczowych, które nie będą użyteczne 

dla danej organizacji pozarządowej, można było dokonać sprzedaży tych przedmiotów, 

w ramach prowadzonej działalności odpłatnej. Ustawodawca dokonał zmian prawnych 

w tym zakresie i od 3 listopada 2011 roku zapis ten został wykreślony. W związku 

z powyższym sprzedaż zarówno otrzymanych darowizn rzeczowych jak i przedmiotów 

niepotrzebnych, na przykład starego sprzętu biurowego, nie następuje w ramach 

działalności odpłatnej. Przychody te ujmuje się na koncie Pozostałe przychody 

operacyjne
89

.  

Warto również pamiętać o aspektach podatkowych, które występują przy sprzedaży 

usług czy towarów na rzecz osób fizycznych czy też prawnych. W przypadku sprzedaży 

towarów czy usług osobom fizycznym należy sprawdzić czy konieczne będzie 

ewidencjonowanie tych przychodów za pomocą kasy fiskalnej. W rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia 

ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących znajdują się informacje, czy zakres 

prowadzonej przez organizację pozarządową działalności odpłatnej nakłada obowiązek 

posiadania kasy fiskalnej. W przypadku sprzedaży alkoholi wymagana będzie koncesja, 
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ale warto też pamiętać, iż dochód z tej sprzedaży przeznaczony na cele statutowe nie jest 

objęty zwolnieniem podatkowym
90

. 

Poprawna ewidencja przychodów z tytułu realizacji usługi szkoleniowej przez 

organizację pozarządową została przedstawiona na poniższym schemacie. Szkolenie 

„Pierwsza pomoc” realizowane jest w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

Szkolenie to będzie w całości sfinansowane przez osoby biorące w nim udział.   

 

 

SCHEMAT 7: 

Ujęcie przychodów otrzymanych w ramach przeprowadzenia szkolenia pt. „Pierwsza 

pomoc”. 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

Objaśnienia do schematu 7: 

1) Wpłata do kasy za udział trzech uczestników zewnętrznych w szkoleniu. 
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2) Wystawienie uproszczonej faktury dla firmy QWE za udział siedmiu uczestników 

w szkoleniu, obejmujący wraz z wynajmem sali, sprzętu medycznego i trenera. 

3) Wpłata na rachunek bankowy fundacji na podstawie wcześniej wystawionej 

uproszczonej faktury. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość 

Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 

op. cit., s. 133. 

 

 

2.3. Przychody z działalności gospodarczej 

 

Wiele organizacji pozarządowych zanim rozpocznie działalność gospodarczą mocno 

zastanawia się czy na pewno to pomoże, czy może skutek będzie zupełnie odwrotny i raczej 

działanie to zaszkodzi. Każda organizacja pozarządowa musi sobie sama odpowiedzieć 

na to trudne pytanie, przedstawić wszystkie plusy i minusy. Najważniejsza jest realizacja 

celów statutowych, natomiast warto przypomnieć, że dobrze prowadzona ubocznie 

działalność gospodarcza może pomóc w zdobyciu pieniędzy na realizację zadań 

publicznych
91

. 

Przede wszystkim zanim fundacja podejmie się prowadzenia działalności gospodarczej 

musi spełnić warunki określone w art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 

o fundacjach, który mówi o tym, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, 

ale w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych oraz wartość środków 

majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 

jeden tysiąc złotych
92

. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy określić w statucie 

rodzaj, przedmiot i zakres tej działalności. Następnym ważnym krokiem jest zarejestrowanie 

działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym i dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia 

w wpisie do rejestru przedsiębiorców można rozpocząć działania w zakresie działalności 

gospodarczej.  

Z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej przez organizację pozarządową, staje się 

ona przedsiębiorcą z całą grupą konsekwencji związanych z posiadaniem tego statusu. Wiąże 

się to między innymi z szeroką wiedzą w zakresie przepisów prawa, które reguluje 
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wykonywanie tej działalności. W przypadku, gdy organizacja pozarządowa chce zatrudnić 

pracownika, by działalność gospodarcza mogła się skutecznie rozwijać, należy również 

przyswoić sobie wiedzę z zakresu prawa pracy, które normuje kodeks pracy, gdyż podpisując 

umowę z pracownikiem, staje się on pracodawcą93.  

Kolejną ważną kwestią, którą należy poruszyć w momencie, gdy organizacja pozarządowa 

decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest prawo podatkowe, szczególnie 

prawo dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. 

Podatnicy podatku VAT zobowiązani są do składania deklaracji miesięcznie lub kwartalnie 

w zakresie rozliczenia z Urzędem Skarbowym różnicy pomiędzy podatkiem VAT naliczonym 

a należnym. Każda organizacja pozarządowa zobligowana jest do składania rocznego zeznania 

o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego 

od osób prawnych94. 

Sądy długo borykały się z problemem, czy inwestycja organizacji pozarządowej 

w papiery wartościowe i późniejsze przeznaczenie otrzymanych dochodów na cele 

statutowe powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

W uchwale siedmiu sędziów
95

 Sąd Najwyższy stwierdził, że dochód fundacji, której celem 

statutowym jest wspieranie działalności naukowej, jest zwolniony z opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób prawnych również w części wykorzystanej na ulokowanie 

kapitału poprzez nabycie papierów wartościowych. W związku z powyższym wyrokiem 

sądowym ustawodawca znowelizował Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych
96

, 

poprzez dodanie do niej ust. 1e, który mówi o tym, że uprawnia się podmiot do zwolnienia 

z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochody przeznaczone 

na cele statutowe oraz inne cele, które zostały określone w tym przepisie, również 

w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie: 

 Wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów 

skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r. 

 Papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów 

finansowych, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi
97

, 

o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem
98

, pod warunkiem, 
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że papiery wartościowe lub instrumenty finansowe zostaną zdeponowane na innym 

rachunku prowadzonym przez uprawniony do tego podmiot. 

 Jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie 

ustawy o funduszach inwestycyjnych
99

. 

Początkujące organizacje pozarządowe często mylą sponsoring z darowizną, a niestety 

niezrozumienie różnic pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami może mieć poważne 

konsekwencje
100

. Sponsoring jest to określone umową wzajemne zobowiązanie dwóch 

podmiotów, które polega na przekazaniu środków pieniężnych, materialnych lub też usług 

przez sponsora na rzecz sponsorowanego, w zamian za usługi reklamowe czy też 

promocyjne, świadczone przez sponsorowanego na rzecz sponsora. Za świadczenie usług 

reklamy w takiej formie sponsorowany jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT lub 

uproszczonej faktury.  

Warto przypomnieć w tym momencie, iż darowizna ma charakter bezinteresownego 

wsparcia finansowego lub rzeczowego, często przekazywana na cele statutowe
101

. Sponsor, 

czyli najczęściej osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 

gospodarczą, przekazując środki finansowe sponsorowanemu oczekuje korzyści 

biznesowych, jakimi są między innymi budowanie i wzmacnianie wizerunku firmy, 

ugruntowanie swojej marki na rynku oraz odnalezienie nowej grupy klientów
102

. Umowy 

sponsoringowe są tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego
103

. 

W przypadku, gdy w ramach umowy sponsoringowej, sponsor sfinansuje szkolenie 

prowadzone przez fundację, a sponsorowany ponosi koszty reklamy, która zostanie 

umieszczona na przykład na szkoleniu w formie stojącego baneru. W takim wypadku często 

stosuje się tak zwane umowy barterowe, w których mowa o tym, iż sponsor przekaże środki 

pieniężne fundacji a w zamian za to, sponsorowany umieści reklamę, zgodnie z umową 

sponsoringu.  

Rozliczenie wyżej opisanej umowy może nastąpić w formie tak zwanego barteru, gdzie 

strony umowy świadczą wzajemne usługi, a rozliczenie nastąpi w formie kompensaty. 

W takiej sytuacji należy odpowiednio ująć dane operacje gospodarcze w księgach 

handlowych po stronie sponsorowanego.  
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Należy również pamiętać o tym, iż w księgowości kompensaty można dokonywać 

jedynie względem tego samego kontrahenta. Znacznie ułatwia to rozliczenia należności 

i zobowiązań. Można w ten sposób uniknąć opłaty za przelew bankowy. Nie ma znaczenia 

czy zobowiązania są większe od należności czy też odwrotnie. Kontrahent, u którego 

powstała różnica w tytułu zobowiązań, przelewa daną kwotę na konto drugiego podmiotu, 

z którym zawarł odpowiednią umowę i sprawa rozrachunków jest zamknięta. 

Przeksięgowania kompensaty wobec tego samego kontrahenta można dokonać za pomocą 

dokumentu polecenie księgowania. 

 

 

SCHEMAT 8: 

Ewidencja umowy sponsoringowej. 

 

 

 

    (1a)    (1) 

 

 

 

    (1b) 

 

 

 

 

 

    (2)    (2a) 

 

 

 

 

        (2b) 
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(3) 

 

 

 

Objaśnienia do schematu 8: 

1) Ewidencja faktury VAT sprzedaży za wykonane usługi w wartości brutto. 

a) Ujęcie przychodów w wysokości netto. 

b) Ujęcie podatku VAT należnego z faktury sprzedaży. 

2) Ewidencja faktury VAT zakupu za wykonane usługi w wartości brutto. 

a) Ujęcie kosztów w wysokości netto. 

b) Ujęcie podatku VAT naliczonego z faktury zakupu. 

3) Kompensata rozliczenia rozrachunków wobec tego samego kontrahenta. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość 

Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 

op. cit., s. 136. 

 

 

 

2.4. Koszty organizacji pozarządowych w układzie rodzajowym i funkcjonalnym 

w świetle przepisów ustawy o rachunkowości 

 

2.4.1. Amortyzacja 

 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości
104

 aktywa jednostki gospodarczej to zasoby 

majątkowe kontrolowane przez jednostkę, które posiadają wiarygodną określoną wartość 

oraz które powstały w wyniku przeszłych zdarzeń, a w przyszłości mają spowodować 

wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki. Tego typu składniki majątku można nabyć, 

wytworzyć lub też nieodpłatnie otrzymać. Wartość aktywów wykazywana jest odpowiednio 

                                                 
104

 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity) Dz. U. 2013 poz. 330, art. 3 ust. 1 pkt 

12 

Rozrachunki z dostawcami 

krajowymi” 

Rozrachunki z odbiorcami 

krajowymi” 
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w bilansie jednostki gospodarczej
105

. Do środków trwałych zaliczmy między innymi grunty, 

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, 

środki transportu oraz inne środki trwałe, do których można zaliczyć na przykład inwentarz 

żywy, ulepszenie w obcym środku trwałym
106

. Środki trwałe w momencie ich pozyskania 

wycenia się według ceny nabycia, jest to jednocześnie wartość początkowa ujmowana 

w bilansie. Do tej wartości zalicza się również koszty transportu, koszty montażu czy też 

koszty naprawy. Wartość początkową środka trwałego zmniejszają odpisy amortyzacyjne, 

które dokonywane są w celu uwzględnienia utraty wartości środka trwałego na skutek 

używania lub upływu czasu
107

.  

Środki trwałe będące własnością jednostki podlegają zużyciu, które nazywane jest 

amortyzacją. Amortyzacja jest planową, systematyczną oraz przewidywaną utratą wartości 

danego środka trwałego. W rachunkowości organizacji pozarządowych konto 

„Amortyzacja” służy do ewidencjonowania planowych odpisów amortyzacyjnych środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zasady amortyzacji ustala się 

na podstawie Ustawy o rachunkowości lub ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych
108

. Odpisów amortyzacyjnych zgodnie z prawem podatkowym można 

dokonywać za pomocą metody liniowej, która polega na odpisywaniu stałej wartości części 

środka trwałego. Zmiana metody amortyzacji w trakcie jej trwania jest niemożliwa. 

Zgodnie z Klasyfikacją Rodzajową Środków Trwałych należy ustalić indywidualnie okres 

amortyzacji oraz roczną stawkę amortyzacji w momencie przyjęcia środka trwałego 

do używania
109

.  

Konto „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” jest kontem korespondującym 

do konta „Amortyzacja”
110

. W przypadku zakupienia środka trwałego w ramach 

działalności nieodpłatnej, dokonuje się następujących odpisów w księgach 

rachunkowych
111

. 

 

                                                 
105

 K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek 

nieprowadzących działalności gospodarczej, op. cit., s. 78 
106

 I. Olchowicz Podstawy rachunkowości, op. cit., s. 240 
107

 Ibidem, s. 242 
108

 K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek 

nieprowadzących działalności gospodarczej, op. cit., 134 
109

 Stowarzyszenie Euro-Concret, Aspekty finansowo-księgowe w organizacjach pozarządowych, op. cit., s. 

27, 28 
110

 Komentarz do zakładowego planu kont, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obowiązujący 

od 1 stycznia 2013 r., s. 33 
111

 K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek 

nieprowadzących działalności gospodarczej, op. cit., s. 134 
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SCHEMAT 9: 

Zakup środka trwałego oraz dokonanie odpisu umorzeniowego środka trwałego organizacji 

pozarządowej. 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

      (2) 

 

 

Objaśnienia do schematu 9: 

1) Ewidencja zakupu środka trwałego od kontrahenta. 

2) Ewidencja odpisu amortyzacyjnego zakupionego środka trwałego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość 

Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 

op. cit., s. 134. 

 

 

2.4.2. Zużycie materiałów i energii 

 

Materiały to rzeczowe składniki aktywów obrotowych. Można do nich zaliczyć surowce 

i inne materiały podstawowe, półfabrykaty, paliwo, materiały pomocnicze, zapasowe części 

do maszyn i urządzeń, opakowania. Materiały powinny być wycenione według ceny 

nabycia, jednak ustawa o rachunkowości dopuszcza również wycenę według ceny zakupu, 

pomniejszona o wartość od towarów i usług a przy imporcie – powiększona o cło i podatek 

Amortyzacja 
Odpisy umorzeniowe 

środków trwałych 

 

Koszty działalności nieodpłatnej Rozliczenie kosztów 

 

Środki trwałe Rozrachunki z dostawcami 
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akcyzowy
112

. Materiały w ciągu roku obrotowego mogą być ujmowane w stałych cenach 

ewidencyjnych, natomiast nie później jak na dzień bilansowy należy ustalić ich wartość 

według cen zakupu, nabycia lub kosztu wytworzenia.  

Jeżeli jednostka nie stosuje stałych cen ewidencyjnych, a przychody materiałów 

wycenia się według cen zakupu, nabycia lub kosztu wytworzenia, wówczas w przypadku 

rozchodu materiałów można zastosować poniższe zasady wyceny: 

1. Według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen 

(kosztów) danego składnika. 

2. Według powszechnie znanej metody FIFO (z ang. first in – first out), która zakłada 

iż rozchód zapasów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników, 

zaczynając od tych, które jednostka najwcześniej nabyła. 

3. Według tak zwanej metody LIFO (z ang. last in – first out), gdzie rozchód zapasów 

wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników, które dana jednostka 

nabyła najpóźniej. 

4. Według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych zapasów, 

które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich 

wytworzenia czy zakupu
113

. 

W przypadku organizacji pozarządowych, które nie prowadzą gospodarki magazynowej 

materiałów, a zakupione materiały zużywają na bieżąco, wówczas kierownik jednostki 

może zadecydować, iż wartość nabytych materiałów będzie odpisywana bezpośrednio 

w koszty w momencie ich zakupu. Konto „Zużycie materiałów i energii” służy 

do ewidencjonowania materiałów biurowych, czasopism, środków czystości oraz wszelkich 

kosztów związanych z zużyciem energii, na przykład wodnej, gazowej, energetycznej. 

Wydanie materiałów cennych dla danej organizacji pozarządowej może przebiegać przy 

użyciu konta „Materiały w magazynie”. Sposób ewidencji przedstawia poniższy schemat. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112

 Ibidem, s. 122, 123 
113

 Ibidem 
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SCHEMAT 10: 

Uproszczona ewidencja materiałów. 

 

 

(2) 

 

      (3) 

 

       (1) 

 

 

 

       

 

 

 

Objaśnienia do schematu 10: 

1) Ewidencja zakupu materiałów w ciągu roku. 

2) Inwentaryzacja niezużytych materiałów na koniec roku. 

3) Przeksięgowanie niezużytych materiałów na koniec następnego roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość 

Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 

op. cit., s. 125. 

 

 

2.4.3. Usługi obce 

 

Na koncie „Usługi obce” księguje się wszelkiego rodzaju usługi realizowane przez inne 

firmy na rzecz organizacji pozarządowej. Podstawowymi usługami obcymi są usługi 

transportowe, remontowe i pozostałe usługi obce, do których zaliczyć można między 

innymi usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty za usługi najmu 

Zużycie materiałów i energii Materiały w magazynie 

 

Rozrachunki z dostawcami 
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i dzierżawy, usługi informatyczne, księgowe oraz usługi bankowe, w tym opłaty za przelew 

i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego
114

. 

 

SCHEMAT 11: 

Zakup usługi transportowej w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 

 

 

(1)                               (1a) 

 

 

 

       (1b) 

 

 

 

 

 

      (2) 

 

 

 

Objaśnienia do schematu 8: 

1) Ewidencja faktury VAT zakupu za wykonane usługi w wartości brutto. 

a) Ujęcie kosztów w wysokości netto. 

b) Ujęcie podatku VAT naliczonego z faktury zakupu. 

2) Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym działalności odpłatnej. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość 

Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 

op. cit., s. 136. 
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 Ibidem, s. 136 
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2.4.4. Podatki i opłaty 

 

Konto „Podatki i opłaty” przeznaczone jest do ewidencji różnego rodzaju podatków 

i opłat będących kosztem danej jednostki gospodarczej. Ujmuje się na nim między innymi 

następujące koszty: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, 

podatek akcyzowy oraz inne podatki wnoszone na rzecz gminy lub miasta oraz opłaty 

administracyjne, skarbowe, sądowe czy też targowiskowe
115

. 

 

 

SCHEMAT 12: 

Ewidencja opłaty skarbowej. 

 

 

 

(1) 

 

 

 

      (2) 

 

 

 

Objaśnienia do schematu 12: 

1) Ewidencja opłaty skarbowej na koncie kosztowym wraz z rozliczeniem publiczno-

prawnym. 

2) Księgowanie równoległe dotyczące kosztów zarządu danej jednostki. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość 

Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 

op. cit., s. 137. 
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 Ibidem, s. 137 
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2.4.5. Wynagrodzenia 

 

Konto „Wynagrodzenia” jest niezbędne w przypadku, gdy organizacja pozarządowa 

podjęła decyzję o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę. Na koncie tym ujmuje się 

również wynagrodzenie koordynatora projektu zatrudnionego na podstawie umowy 

cywilno-prawnej w organizacji pozarządowej na potrzeby realizacji danego projektu 

w ramach działalności nieodpłatnej. Do kosztów wynagrodzenia przykładowej umowy 

zlecenie zalicza się kwotę brutto przedmiotowej umowy i odpowiednio potrąca się od niej 

poszczególne składniki wynagrodzenia, na przykład składkę zdrowotną i zaliczkę 

na podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku gdy zleceniobiorca jest już 

zatrudniony w innej firmie i ma z tytułu tamtej umowy odprowadzane pełne składki. Gdyby 

organizacja pozarządowa chciała zatrudnić osobę, która nigdzie nie pracuje, wówczas 

należy odprowadzić wszystkie składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy czym 

składka chorobowa jest dobrowolna. Organizacja pozarządowa może również zatrudnić 

studenta, wtedy od wynagrodzenia brutto potrącona zostanie jedynie zaliczka na podatek 

dochodowy od osób fizycznych. 

 

SCHEMAT 13: 

Księgowanie listy płac z tytułu umowy zlecenie w ramach działalności nieodpłatnej. 

Z umowy odprowadzona ma zostać jedynie składka zdrowotna i zaliczka podatek od osób 

fizycznych. 

 

 

 

 

      (1) 

       (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia 

230 – „Rozrachunki z tytułu 

wynagrodzeń” 

 

Rozrachunki publicznoprawne 
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      (3) 

 

Objaśnienia do schematu 13: 

1) Ewidencja wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej na umowę zlecenie wraz 

z rozrachunkiem. 

2) Potrącenie z wynagrodzenia składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek od osób 

fizycznych. 

3) Księgowanie równoległe wynagrodzenia w koszty działalności nieodpłatnej. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość 

Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 

op. cit., s. 138. 

 

2.4.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 

 

Na koncie „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników” ujmuje 

się koszty składek społecznych po stronie pracodawcy, składki na Fundusz Pracy i Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe, które są wypłacane zamiast odpisów 

na ten fundusz. Kosztem rodzajowym na tym koncie będą również inne odpisy wynikające 

z odrębnych przepisów, na przykład dopłaty do biletów dla pracowników, koszty szkolenia 

pracowników z zakresu BHP, koszty badań pracowniczych lekarza medycyny pracy 

i innych. 

Warto dodać w tym miejscu, że fundacja nie musi odprowadzać składek na Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
116

, ponieważ nie stosuje się wobec niej 

przepisów ustawy  o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 

pracodawcy. Z art. 2 ust. 2 ustawy wynika, iż niewypłacalność pracodawcy nie zachodzi 

w odniesieniu do osób prawnych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, 

                                                 
116

 M. Kozłowska, Fundacja nie ma obowiązku opłacania składek na FGŚP, Artykuł z dnia 7 lipca 2014 r., 

strona internetowa: http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/fundacja-nie-ma-obowiazku-oplacania-

skladek-na-fgsp (na dzień 09.02.2015 r.) 

Koszty działalności nieodpłatnej 
Rozliczenie kosztów 

 

http://www.kadry.abc.com.pl/informacje-o-autorze/i/malgorzata-kozlowska
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innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, o którym w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym117, 

wpisanych do rejestru przedsiębiorców z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, 

jednostek zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do sektora finansów publicznych, 

a także osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe zatrudniających osoby 

wykonujące pracę zarobkową w tym gospodarstwie
118

. 

 

 

SCHEMAT 14: 

Zaksięgowanie kosztów BHP dotyczących zatrudnienia nowego pracownika w dziale 

administracji. 

 

 

 

      (1) 

 

 

 

 

      (2) 

 

 

Objaśnienia do schematu 14: 

1) Księgowanie kosztów BHP pracownika wraz z rozrachunkiem. 

2) Księgowanie równoległe wraz z przyporządkowaniem kosztów do odpowiedniego 

miejsca powstania kosztów jednostki gospodarczej. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość 

Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 

op. cit., s. 139. 
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Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203), 
118

 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 

teks jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 272, art. 2 ust. 2 
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2.4.7. Pozostałe koszty 

 

Konto „Pozostałe koszty” służy do ewidencjonowania kosztów, których nie można 

zakwalifikować do wcześniej przestawionych poszczególnych grup kosztów 

rodzajowych
119

. Na tym koncie księguje się na przykład koszty podróży służbowych 

krajowych i zagranicznych, koszty reprezentacji i reklamy, koszty ubezpieczeń rzeczowych 

i osobowych, zwrot wydatków za używanie prywatnych pojazdów pracowników 

na potrzeby realizacji zadań danej organizacji pozarządowej oraz odprawy pośmiertne 

i odszkodowania powypadkowe. Kosztem ujętym w tej pozycji planu kont może być 

również stypendium naukowe, koszty narad, konferencji i szkoleń oraz koszty przyjęcia 

obcokrajowców
120

. 

 

SCHEMAT 15: 

Koszty podróży krajowej pracownika realizowanej w ramach działalności nieodpłatnej. 

 

 

 

 

 

 

 

  (3)          (1) 
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 K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek 

nieprowadzących działalności gospodarczej, op. cit., s. 139 
120

 Komentarz do zakładowego planu kont, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, op. cit., s. 36. 

37 

Pozostałe koszty 
Inne rozrachunki 

z pracownikami 

 

Koszty działalności nieodpłatnej Rozliczenie kosztów 

 

Kasa 
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Objaśnienia do schematu 15: 

1) Ujęcie w koszty podróży służbowej pracownika. 

2) Ujęcie w koszty działalności nieodpłatnej podróży służbowej – księgowanie 

równoległe. 

3) Wypłata z kasy pieniędzy pracownikowi za odbytą podróż służbową. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Czubakowska, K. Winiarska Rachunkowość 

Fundacji, Stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 

op. cit., s. 140 
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ROZDZIAŁ III 

PREZENTACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNDACJI W RACHUNKU 

WYNIKÓW WEDLE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH DO 04.09.2014 R. 

 

 

3.1. Charakterystyka działalności fundacji 

 

Fundacja jest osobą prawną, która działa na podstawie przepisów ustawy 

o fundacjach
121

. Działania fundacji prowadzone są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale 

może ona również realizować swoje cele statutowe, poza granicami kraju zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Fundacja została utworzona w 2009 roku, a jego 

głównym celem statutowym jest realizacja celów społecznie użytecznych w zakresie 

ochrony praw zwierząt oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminowania, nie 

tylko zwierząt, ale także ludzi. Fundacja jest organizacją pozarządową, która realizuje 

swoje cele statutowe między innymi poprzez przeciwdziałanie bezdomności, okrucieństwu 

i przemocy względem zwierząt. Fundacja pomaga krzywdzonym zwierzętom, 

w szczególności tym porzuconym, chorym i pozbawionym właściwej opieki ze strony 

człowieka. Jej działania mają na celu podnoszenie świadomości społecznej oraz 

rozpowszechnianie wiedzy z zakresu humanitarnego traktowania zwierząt.   

Fundacja wspiera również osoby i inne instytucje podejmujące tematykę praw zwierząt. 

W 2014 roku została wydana książka, w której opisano różne działania względem zwierząt, 

również te brutalne. Fundacja propaguje wegetarianizm i weganizm, gdzie w rozdziale 

poświęconym temu tematowi opisuje, współpracując z dietetyczką, życie człowieka, który 

z  własnego wyboru nie jada mięsa. 

 W ramach realizacji tych celów fundacja prowadzi między innymi akcję budowy 

domków dla wolno żyjących kotów, leczenie oraz sterylizację bezdomnych kotów. 

Fundacja zajmuje się również organizacją spotkań i szkoleń, gdzie uczestnicy oporządzają 

zwierzęta, sprzątają im w domkach. Pomóc może każdy, w akcjach uczestniczy wielu 

wolontariuszy. Ponadto fundacja bierze udział w różnych projektach non-profit oraz 

projektach finansowanych między innymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności czy też na przykład z Programu Operacyjnego 
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 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U.  1991 r., nr 46, poz. 203 wraz z późn. zm.  
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Kapitał Ludzki. Dzięki pozyskanym środkom została również wydana książka, opracowano 

i wydano grę planszową oraz zrealizowano następujące akcje: 

 Cykl spotkań otwartych, mających na celu poszerzenie wiedzy na temat praw 

zwierząt, warunków ich życia w mieście. 

 Interaktywne warsztaty empatyczności prowadzone dla przedszkoli, dzieci ze szkoły 

podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej i licealnej, w ramach których dzieci 

w różnym wieku uczestniczyły w grach i zabawach. Ze zdobytej na warsztatach 

wiedzy utworzono komiks. 

 Praca nad filmem poświęconym organizacjom pro zwierzęcym, ich działaniom 

i organizowanym przez nie wydarzeniom.  

 Wspieranie białoruskich organizacji pozarządowych. 

Fundacja przede wszystkim posiada status organizacji pożytku publicznego, co daje jej 

możliwość uzyskiwanie przychodów nie tylko z otrzymanych darowizn, ale może również 

otrzymywać przychody z tytułu 1 %, które może przekazać każdy podatnik podatku 

dochodowego od osób fizycznych za pomocą rozliczenia się z urzędem skarbowym 

na podstawie zeznania rocznego składanego do 30-tego kwietnia każdego roku 

za poprzedni rok. 

 

 

3.2. Prowadzenie rachunkowości fundacji, obowiązki sprawozdawcze 

 

Fundacja jako osoba prawna zobowiązana jest do stosowania zasad rachunkowości 

zgodnie z ustawą o rachunkowości
122

. Najważniejszym dokumentem zaraz po statucie jest 

zatem polityka rachunkowości, w której powinny się znaleźć wszelkie niezbędne 

informacje dotyczące zasad księgowości.  

Fundacja będąca organizacją pozarządową posiadająca status organizacji pożytku 

publicznego musi się wywiązać z kilku ważnych terminów w ciągu roku podatkowego. 

Na dzień 31 marca każdego roku podatkowego zarząd fundacji winien sporządzić 

sprawozdanie finansowe za rok poprzedni, na które składa się bilans, rachunek wyników, 

informacja dodatkowa, w przypadku gdy organizacja nie prowadzi działalności 

gospodarczej, oraz zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez 

podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku, gdy do deklaracji CIT-8 
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 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity) Dz. U. 2013 poz. 330, art. 2 ust. 1 
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dołączymy również załącznik CIT-D, w którym informuje się urząd skarbowy 

o otrzymanych lub przekazanych darowiznach, należy również na przykład poprzez własną 

stronę internetową udostępnić publicznie informację o otrzymanych lub przekazanych 

darowiznach. Pismo takie powinno być również przesłane wraz ze sprawozdaniem 

finansowym do urzędu skarbowego. Informacja ta nie dotyczy podmiotów, których dochód 

nie przekroczył 20.000 PLN. Następnie w ciągu trzech miesięcy od dnia sporządzenia 

sprawozdania finansowego rada fundacji zobowiązana jest je zatwierdzić. Dla fundacji, 

których rok obrotowy kończy się 31 grudnia sprawozdanie finansowe winno być 

zatwierdzone najpóźniej 30 czerwca. Od dnia zatwierdzenia sprawozdania fundacja 

ma 10 dni na wysłanie go do urzędu skarbowego.  

Jednak to nie wszystkie obowiązki sprawozdawcze, jakie fundacja misi spełnić. 

W ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego, fundacja, która posiada 

status organizacji pożytku publicznego zobligowana jest do wysłania sprawozdania 

finansowego i sprawozdania merytorycznego do Ministra Polityki i Pracy Społecznej. 

Fundacja musi również udostępnić oba sprawozdania na swojej stronie internetowej oraz 

na stronie internetowej wyżej wymienionego ministra.  

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie można dokonać żadnych zmian 

w księgach handlowych. Wszelkie błędy czy też zmiany dotyczące poprzedniego roku 

należy odnosić na wynik finansowy roku bieżącego. 

 

 

3.3. Plan kont fundacji 

 

Organizacje pozarządowe w perspektywie prowadzenia ksiąg rachunkowych 

są specyficzne na przykład ze względu na plan kont. Jest on niezbędnym elementem 

polityki rachunkowości, który pozwala na rzetelne prowadzenie księgowości oraz 

sporządzenie sprawozdania finansowego. Na kontach księgi głównej prowadzona jest 

ewidencja zdarzeń gospodarczych. Plan kont fundacji obejmuje następujące rodzaje kont: 

konta syntetyczne, analityczne i pozabilansowe. Konta syntetyczne tworzą tak zwaną księgę 

główną. Można je podzielić na konta analityczne, aby bardziej szczegółowo przedstawić 

sytuacje gospodarcze danej organizacji pozarządowej. Konta analityczne tworzą księgi 

pomocnicze
123

.  
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 K. Kiełbiowska Jak napisać politykę rachunkowości organizacji – poradnik dla stowarzyszeń i fundacji 

nieprowadzących działalności gospodarczej, Wydawca: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
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Zespoły od numeru zero do numeru trzy są praktycznie takie same jak w planie kont 

przykładowo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Inny jest obraz przedstawienia 

kosztów i przychodów w zakresie zespołu 4, 5 i 7. Tabela 1 zawiera przykładowy plan kont, 

z podziałem na zespoły, wybranej fundacji. 

 

 

TABELA 1: 

Plan kont fundacji 

NAZWA ZESPOŁU 
NUMER 

KONTA 
NAZWA KONTA 

Zespół 0 „Aktywa 

trwałe” 

010 Środki trwałe 

011 Środki trwałe w budowie 

020 Wartości niematerialne i prawne 

030 Aktualizacja środków trwałych 

040 Aktualizacja wartości niematerialnych i prawnych 

070 Odpisy umorzeniowe środków trwałych 

075 Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych 

i prawnych 

091 Środki trwałe w likwidacji 

Zespół 1 „Środki 

pieniężne, rachunki 

bankowe oraz inne 

krótkoterminowe 

aktywa finansowe” 

100 Kasa 

130 Rachunki bankowe 

131 Rachunki bankowe – lokaty 

132 Inne rachunki bankowe 

135 Inne aktywa pieniężne 

138 Kredyty bankowe i pożyczki 

139 Środki pieniężne w drodze 

140 Krótkoterminowe aktywa finansowe 

Zespół 2 „ 

Rozrachunki i 

roszczenia” 

201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi 

202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi 

203 Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi 

204 Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi 

220 Rozrachunki publicznoprawne 

221 Rozrachunki z tytułu VAT 

221-1 Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego 

221-2 Rozrachunki z tytułu VAT należnego 

230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

234 Inne rozrachunki z pracownikami 

249 Pozostałe rozrachunki 

261 Pożyczki otrzymane- długoterminowe 

262 Pożyczki otrzymane- krótkoterminowe 

290 Odpisy aktualizujące rozrachunki 

Zespół 3 „Materiały i 301 Rozliczenie zakupu materiałów 

                                                                                                                                                     
ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, 03- 717  Warszawa, www.frso.pl, Fundator wydania: Polsko-Ameryńska 

Fundacja Wolności, rok 2011, s. 30 

 

http://www.frso.pl/
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towary” 302 Rozliczenie zakupu towarów 

303 Rozliczenie zakupu usług 

310 Materiały w magazynie 

330 Towary 

Konto pozabilansowe 390 Zapasy obce 

Zespół 4 „Koszty 

realizacji zadań 

statutowych i koszty 

administracyjne” 

400 Koszty realizacji zadań statutowych 

401 Amortyzacja 

402 Zużycie materiałów i energii 

403 Usługi obce 

404 Podatki i opłaty 

405 Wynagrodzenia 

406 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na 

rzecz pracowników 

407 Pozostałe koszty administracyjne 

490 Rozliczenie kosztów 

Zespół 5 „Koszty 

według typów 

działalności i ich 

rozliczenie” 

501 Koszty działalności odpłatnej 

502 Koszty działalności nieodpłatnej 

510 Koszty projektu realizowanego ze środków 

unijnych 

520 Koszty projektu realizowanego ze środków 

publicznych 

530 Koszty działalności gospodarczej 

550 Koszty zarządu 

Zespół 6 „Rozliczenia 

międzyokresowe 

kosztów” 

641 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

641-1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

641-2 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Zespół 7 „Przychody 

koszty związane z ich 

osiągnięciem” 

701 Przychody z działalności odpłatnej 

702 Przychody z działalności nieodpłatnej 

703 Przychody z działalności gospodarczej 

751 Przychody finansowe, w tym odsetki finansowe 

752 Koszty finansowe, w tym odsetki finansowe 

755 Różnice kursowe finansowe 

756 Pozostałe przychody finansowe 

757 Pozostałe koszty finansowe 

763 Pozostałe przychody operacyjne (PPO) 

764 Pozostałe koszty operacyjne (PKO) 

771 Zyski nadzwyczajne 

772 Straty nadzwyczajne 

 800 Fundusz statutowy 

 801 Fundusz z aktualizacji wyceny 

 821 Rozliczenie wyniku finansowego 

 841 Rezerwy 

 842 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 850 Fundusze specjalne 

 860 Wynik finansowy 

 865 Zyski, straty z lat ubiegłych 

 871 Podatek dochodowy od osób prawnych 

 872 Inne obciążenia przychodów 

 873 Fundusz z aktualizacji wyceny 
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Konta pozabilansowe ujmowane w zespole 9 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie T. Naumiuk Wzorcowy plan kont 2012 

z komentarzem, Wyd. Infor Expert Sp. z o. o., Warszawa 2011 r., Wydanie 2, s. 11-18 

 

 

3.4. Przedstawienie operacji gospodarczych na kontach księgowych 

 

Fundacja zobowiązana jest udokumentować wszelkie ponoszone wydatki. W przypadku 

zapłaty za usługę z konta bankowego czy też gotówką, musi to stanowić odzwierciedlenie 

w dokumentacji w postaci faktury VAT czy faktury uproszczonej. Jeśli usługa zostanie 

wykonana i został wystawiony dokument faktury, a nie zapłacono za tę usługę, wówczas 

powstaje zobowiązanie wobec dostawcy. W sytuacji, gdy z konta bankowego fundacji 

zapłacono z góry za usługę, a faktura nie wpłynęła do fundacji, wtenczas powstanie 

należność. 

Istotne znaczenie odnośnie księgowania poszczególnych dokumentów ma wybór 

metody sporządzania sprawozdania. Fundacja sporządza rachunek w wariancie 

porównawczym, zaś ewidencja poszczególnych operacji gospodarczych następuje według 

kont zespołu 4 i 5. W takiej sytuacji wymuszone jest księgowanie równoległe. Jest 

to przydatne rozwiązanie dla fundacji, ponieważ zaangażowana jest ona w dużą ilość 

projektów. W związku z tym księgowanie dokumentów rodzajowo może nie wystarczyć, 

natomiast pokazanie sytuacji księgowej również za pomocą kont zespołu 5 doskonale 

obrazuje sytuację księgowania projektu według wcześniej zaakceptowanego budżetu.  

Księgowanie poszczególnych dokumentów źródłowych jest niezbędne 

do przygotowania sprawozdania finansowego za dany rok podatkowy. Ewidencji tej należy 

dokonywać zgodnie z polityką rachunkowości oraz na poszczególnych kontach księgowych 

zgodnie z przyjętym planem kont. Poniższy schemat przedstawia sposób ujęcia w księgach 

rachunkowych operacji gospodarczych, jakie zachodziły w ciągu roku obrotowego. Każda 

operacja ma wpływ na stan majątkowy i finansowy fundacji. 
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TABELA 2 

Założenia do schematu 16 

 

Numer 

operacji 

gospodarczej 

Treść operacji gospodarczej 
Kwota w 

PLN 

1 Księgowanie faktury uproszczonej za energię  

1a Księgowanie faktury za energię nr 1/2013 8.627,08 

1b 
Księgowanie faktury korygującej do faktury pierwotnej nr 

1/2013 dotyczącej zużycia energii 
-505,42 

2 
Zapłata z rachunku bankowego za fakturę za energię po 

odjęciu faktury korygującej 
8.121,66 

3 Księgowanie faktury uproszczonej za usługi obce 109.871,59 

4 Zapłata z wyciągu bankowego za fakturę za usługi obce 109.871,59 

5 Księgowanie wynagrodzenia brutto z umowy o pracę 127.675,72 

6 
Zapłata z wyciągu bankowego za pracę wykonaną w 

poprzednim miesiącu 
127.675,72 

7 
Księgowanie ubezpieczeń społecznych z tytułu umów o 

pracę 
13.714,55 

8 

Zapłata w rachunku bankowego do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych ubezpieczeń społecznych z tytułu umów o 

pracę 

13.714,55 

9 Księgowanie podróży służbowych pracowników 10.283,08 

10 
Zapłata z rachunku bankowego za podróże służbowe 

pracowników 
10.283,08 

11 Księgowanie kosztów działalności statutowej 10.246,30 

12 
Zapłata z rachunku bankowego za usługi związane z 

działalnością statutową 
10.246,30 

13 
Księgowanie faktur za usługi księgowe świadczone w 

ramach działalności nieodpłatnej 
8.280,00 

14 
Zapłata z rachunku bankowego za usługi księgowe 

świadczone w ramach działalności nieodpłatnej 
8.280,00 

15 Wpływ dotacji na rachunek bankowy 259.977,85 

16 
Wpływ darowizn od osób fizycznych na rachunek 

bankowy 
14.364,96 

17 Wpłata na rachunek bankowy zbiórki publicznej 2.165,46 

18 
Naliczenie odsetek z tytułu ulokowanych środków 

pieniężnych na rachunku bankowym 
4,54 

19 
Zapłata za naliczone odsetki z tytułu nieopłaconych faktur 

w terminie 
0,06 

20 
Przeksięgowanie wyniku finansowego dodatniego z roku 

ubiegłego w pozostałe przychody operacyjne 
47.075,38 

21 
Przeksięgowanie sumy przychodów na konto wynik 

finansowy 
323.588,19 

21a 
Przeksięgowanie przychodów z tytułu otrzymanych dotacji 

na konto wynik finansowy 
259.977,85 

21b 
Przeksięgowanie przychodów z tytułu otrzymanych 

darowizn na konto wynik finansowy 
14.364,96 
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21c 
Przeksięgowanie przychodów z tytułu zbiórki publicznej 

na konto wynik finansowy 
2.165,46 

21d 

Przeksięgowanie przychodów z tytułu otrzymanych 

odsetek od środków pieniężnych ulokowanych na rachunku 

bankowym na konto wynik finansowy 

4,54 

21e 

Przeksięgowanie z pozostałych przychodów operacyjnych 

kwoty wyniku finansowego z roku poprzedniego na konto 

wynik finansowy 

47.075,38 

22 Przeksięgowanie sumy kosztów na konto wynik finansowy 288.192,96 

22a 
Przeksięgowanie kosztów energii na konto wynik 

finansowy 
8.121,66 

22b 
Przeksięgowanie kosztów usług obcych na konto wynik 

finansowy 
109.871,59 

22c 
Przeksięgowanie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów o 

pracę na konto wynik finansowy 
127.675,72 

22d 

Przeksięgowanie kosztów ubezpieczeń społecznych z 

tytułu naliczonych i wypłaconych wynagrodzeń z tytułu 

umów o pracę na konto wynik finansowy 

13.714,55 

22e 
Przeksięgowanie kosztów podróży służbowych 

pracowników na konto wynik finansowy 
10.283,08 

22f 
Przeksięgowanie kosztów działalności statutowej na konto 

wynik finansowy 
10.246,30 

22g 

Przeksięgowanie kosztów obsługi księgowej prowadzonej 

w ramach działalności nieodpłatnej na konto wynik 

finansowy 

8.280,00 

22h 
Przeksięgowanie kosztów finansowych na konto wynik 

finansowy 
0,06 

 

 

Na podstawie założeń wykazanych w tabeli 2, fundacja dokonanała w ciągu roku 

obrotowego odpowiednich księgowań na kontach księgowych, które zostały przedstawione 

na poniższym schemacie. 

 

SCHEMAT 16: 

Księgowanie operacji gospodarczych według założeń z tabeli nr 2 

 

 

 

    

 

 

 

Zużycie materiałów i energii 
Rozrachunki z dostawcami 

krajowymi 

 

8.121,66 (1) 

109.871,59 (3) 

10.246,30 (11) 

8.280,00 (13) 

 

(1a) 8.627,08 (2) 8.121,66 

(4) 109.871,59 

(12) 10.246,30 

(14) 8.280,00 

 

 

505,42 (1b) 

8.121,66 (22a) 
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Koszty działalności nieodpłatnej Rozliczenie kosztów 

 

(1) 8.121,66 

(3) 109.871,59 

(5) 127.675,72 

(7) 13.714,55 

(9) 10.283,08 

(11) 10.246,30 

(13) 8.280,00 

 

8.121,66 (1) 

109.871,59 (3) 

127.675,72 (5) 

13.714,55 (7) 

10.283,08 (9) 

10.246,30 (11) 

8.280,00 (13) 

 

 

Usługi obce 

(3) 109.871,59 

Wynagrodzenia 
Rozrachunki z pracownikami z tytułu 

wynagrodzeń 

 

127.675,72 (5) (5) 127.675,72 

8.121,66 (2) 

109.871,59 (4) 

127.675,72 (6) 

13.714,55 (8) 

10.283,08 (10) 

10.246,30 (12) 

8.280,00 (14) 

0,06 (19) 

 

Rachunek bankowy 

 

(6) 127.675,72 

 

Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia na rzecz pracowników 
Rozrachunki 

publicznoprawne 

 

13.714,55 (7) (7) 13.714,55 

Pozostałe koszty 
Pozostałe rozrachunki 

z pracownikami 

 

10.283,08 (9) (9) 10.283,08 (10) 10.283,08 

 

109.871,59 (22b) 

127.675,72 (22c) 

13.714,55 (22d) 

10.283,08 (22e) 

(8) 13.714,55 

(15) 259.977,85 

(16) 14.364,96 

(17) 2.165,46 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji dokumentów księgowych w fundacji 

w roku obrotowym 

 

 

Koszty działalności statutowej 

(11) 10.246,30 

Usługi księgowe 

(13) 8.280,00 

259.977,85 (15) 

14.364,96 (16) 

2.165,46 (17) 

 

Przychody z działalności nieodpłatnej 

 

4,54 (18) 

 

Przychody z tytułu odsetek 

 

Koszty finansowe 

 

(19) 0,06 

 

47.075,38 (20) 

 

Wynik finansowy roku ubiegłego 

 

(20) 47.075,38 

 

Pozostałe przychody operacyjne 

 

259.977,85 (21a) 

14.364,96 (21b) 

2.165,46 (21c) 

4,54 (21d) 

47.075,38 (21e) 

 

Wynik finansowy roku bieżącego 

 

(22a)     8.121,66 

(22b) 109.871,59 

(22c) 127.675,72 

(22d)   13.714,55 

(22e)   10.283,08 

(22f)   10.246,30 

(22g)    8.280,00 

(22h)           0,06 

 

 

10.246,30 (22f) 8.280,00 (22g) 

(21a) 259.977,85 

(21b) 14.364,96 

(21c) 2.165,46 

(18) 4,54 

 

(21d) 4,54 

 

0,06 (22h) 

 

(21e) 47.075,38 

 

    288.192,96 

Sk. 35.395,23 

 

323.588,19 

- 

 

    323.588,19 

 

323.588,19 
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3.5. Zestawienie obrotów i sald 

 

Zestawienie obrotów i sald jest dokumentem niezbędnym do sprawdzenia poprawności 

danych księgowych, które zostały zaewidencjonowane w danym roku podatkowym, 

obejmujące wykaz wszystkich kont syntetycznych, ich salda początkowe, obroty debetowe 

i kredytowe oraz salda końcowe. Podsumowanie to pełni funkcję kontrolną i informacyjną 

oraz służy do sprawdzenia poprawności zapisów księgowych za dany okres. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości na podstawie zapisów na kontach księgi głównej 

należy sporządzić na koniec każdego okresu sprawozdawczego, jednak nie rzadziej niż 

na koniec miesiąca rozliczeniowego, zestawienie obrotów i sald, które powinno zawierać 

następujące elementy: 

a) symbole lub nazwy kont, 

b) salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy 

i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu 

sprawozdawczego
124

. 

Obroty powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów 

dzienników częściowych. Zestawienie obrotów i sald winno również zawierać formalne 

elementy zgodnie z ustawą o rachunkowości
125

, między innymi: 

a) oznaczenie jednostki, 

b) wskazanie roku obrotowego, 

c) określenie okresu sprawozdawczego, 

d) data sporządzenia czy też wygenerowania, 

e) nazwa rodzaju księgi, np. zestawienie obrotów i sald księgi głównej.  

W przypadku sporządzania zestawienia obrotów i sald na za dany rok obrotowy, należy 

tego dokonać nie później niż do 85-go dnia po dniu bilansowym. Potocznie zwana 

„obrotówka” jest jednym z podstawowych dokumentów pomocnych przy tworzeniu 

sprawozdania finansowego, głównie bilansu i rachunku zysków i strat. 

Wygenerowanie takiego zestawienia pozwala wykryć między innymi następujące błędy: 

a) podwójne księgowanie po tej samej stronie kont, 

b) podwójne księgowanie po różnych stronach kont, lecz w niejednakowych sumach, 

c) błędy rachunkowe w obliczaniu obrotów kont, 

d) zaksięgowanie operacji tylko na jednym koncie, bez zapisu przeciwstawnego. 

                                                 
124

 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity) Dz. U. 2013 poz. 330, art. 18 ust. 1 
125

 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity) Dz. U. 2013 poz. 330, art. 13 ust. 4 
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Prócz funkcji kontrolnej obrotówka spełnia również funkcje sprawozdawcze 

i informacyjne, jest zatem źródłem informacji o stanie i wartości poszczególnych 

składników majątku i kapitału. Warto również wspomnieć, że fundacja na podstawie 

poniżej przedstawionego zestawienia obrotów i sald może sprawdzić poprawność 

księgowania, zwłaszcza jeśli nie ma dostępu do programu komputerowego a księgowanie 

dokumentów źródłowych odbywa się „ręcznie” przy użyciu tzw. amerykanki. 

Tabela przedstawia zestawienie obrotów i sald, które pokazuje księgowanie operacji 

gospodarczych zawartych w schemacie 16. 

 

 

TABELA 3: 

Obroty kont narastająco bez bilansu otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne. 

 

Nazwa konta 
Obroty Wn 

narastająco 

Obroty Ma 

narastająco 
Saldo Wn Saldo Ma 

Zużycie energii 8.627,08 505,42 8.121,66 0,00 

Usługi obce 109.871,59 0,00 109.871,59 0,00 

Wynagrodzenia 127.675,72 0,00 127.675,72 0,00 

Ubezpieczenia 

społeczne 
13.714,55 0,00 13.714,55 0,00 

Pozostałe 

koszty 
10.283,08 0,00 10.283,08 0,00 

Koszty 

działalności 

statutowej 

10.246,30 0,00 10.246,30 0,00 

Usługi 

księgowe 
8.280,00 0,00 8.280,00 0,00 

Rozliczenie 

kosztów 
505,42 288.698,32 0,00 288.192,90 

Koszty 

działalności 

nieodpłatnej 

288.698,32 0,00 288.698,32 0,00 

Przychody 

z tytułu dotacji 
0,00 259.977,85 0,00 259.977,85 

Przychody 

z tytułu 

darowizn 

0,00 14.364,96 0,00 14.364,96 

Przychody 

ze zbiórek 
0,00 2.165,46 0,00 2.165,46 
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publicznych 

Przychody 

finansowe 

otrzymane 

 

0,00 4,54 0,00 4,54 

Koszty 

finansowe 
0,06 0,00 0,06 0,00 

Pozostałe 

przychody 

operacyjne 

0,00 47.075,38 0,00 47.075,38 

 

Źródło: zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej wybranej fundacji na dzień 

31.12.2013 r. 

 

 

3.6. Analiza przychodów i kosztów na podstawie rachunku wyników według 

przepisów obowiązujących do 04.09.2014 r. 

 

Tabela 4 przedstawia ujęcie przychodów i kosztów fundacji za dwa następujące 

po sobie lata: 2012 i 2013. Zestawienie to ma pokazać, jaki jest wynik finansowy 

na poszczególnych rodzajach działalności. Rachunek wyników sporządza się na podstawie 

tabeli 3, w której znajdują się obroty kont syntetycznych i analitycznych. Jest integralną 

częścią sprawozdania finansowego. 

 

TABELA 4 

Rachunek wyników za rok 2013 według przepisów obowiązujących do 04.09.2014 r. 

Pozycja Nazwa pozycji ROK 2012 ROK 2013 

A Przychody z działalności statutowej 349.275,22 276.508,27 

I 
Składki brutto określone statutem 

0,00 0,00 

II Inne przychody określone statutem 349.275,22 276.508,27 

B 
Koszty realizacji zadań statutowych 

292.407,93 279.912,90 

C 

Wynik finansowy na działalności 

statutowej (wielkość dodatnia lub 

ujemna) (A-B) 
56.867,29 -3.404,63 
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D 
Koszty administracyjne: 

9.930,00 8.280,00 

1 
Zużycie materiałów i energii 

0,00 0,00 

2 
Usługi obce 

9.930,00 8.280,00 

3 
Podatki i opłaty 

0,00 0,00 

4 
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 

społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 

5 
Amortyzacja 

0,00 0,00 

6 Pozostałe 0,00 0,00 

E 
Pozostałe przychody (niewymienione w 

poz. A i G) 0,00 47.075,38 

F 
Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, 

D i H) 0,00 0,00 

G 
Przychody finansowe 

4,87 4,54 

H 
Koszty finansowe 

32,28 0,06 

I 

Wynik finansowy brutto na całokształcie 

działalności 

 (wielkość dodatnia lub ujemna) 

 (C-D+E-F+G-H) 

46.909,88 35.395,23 

J 
Zyski i straty nadzwyczajne: 

0,00 0,00 

I 
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 

0,00 0,00 

II 
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 

0,00 0,00 

K 
Wynik finansowy ogółem (I+J) 

46.909,88 35.395,23 

I 
Różnica zwiększająca koszty roku 

następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

II 
Różnica zwiększająca przychody roku 

następnego (wielkość dodatnia) 
46.909,88 35.395,23 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji zestawienia obrotów i sald w fundacji 

w roku obrotowym oraz danych ze sprawozdania za rok ubiegły. 

 

 

Przedstawiony w tabeli 4 rachunek wyników jest jednym z podstawowych 

i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego fundacji, za pomocą którego 

można uzyskać informacje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności 
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oraz przedstawia ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Ukazuje on również, jaki jest 

stosunek osiągniętych przychodów do poniesionych kosztów. Wartości poszczególnych 

pozycji rachunku wyników wykazane w złotówkach, przedstawione są w kwotach netto 

w przypadku, gdy fundacja jest podatnikiem podatku VAT. Koszty, które ujmuje się w tym 

zestawieniu związane są z osiągniętymi przychodami, głównie koszty zespołu czwartego 

planu kont. Mogą to być na przykład koszty zużytych materiałów i energii, usługi obce, 

koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia, koszty amortyzacji oraz innych 

pozostałych kosztów, które stanowią koszty podstawowej działalności. Również konta 

zespołu 7 zarówno po stronie przychodów jak i kosztów są ujmowane w rachunku wyników 

na przykład jako pozostałe przychody operacyjne czy też pozostałe koszty operacyjne. 

Należy również wziąć pod uwagę przychody i koszty finansowe oraz zyski i straty 

nadzwyczajne. Dopiero przyrównanie wszystkich przychodów i kosztów daje nam rzetelny 

wynik finansowy za dany rok obrotowy. 

Fundacja może wybrać jaki wariant rachunku wyników chce sporządzać, jednak 

w przypadku rozliczania się z otrzymanych dotacji najbardziej korzystnym rozwiązaniem 

jest ujęcie przychodów i kosztów w układzie porównawczym, przy wykorzystaniu kont 

zespołu cztery i pięć oraz siedem.  

Na podstawie powyższego rachunku wyników z dwóch następujących po sobie 

okresów sprawozdawczych można przeprowadzić analizę finansową fundacji używając 

przy tym wskaźników dynamiki i struktury.  

Głównym celem statutowym fundacji jest realizacja zadań publicznych w ramach 

działalności statutowej nieodpłatnej. Aby fundacja mogła je realizować potrzebuje środków 

pieniężnych, by móc pokryć wydatki statutowe. Najbardziej istotne przychody w ramach 

działalności nieodpłatnej pochodzą z tak zwanych dotacji.  

Rysunek 1 przedstawia jak kształtowały się w przychody w dwóch kolejnych latach 

działalności fundacji. 

Biorąc pod uwagę przychody z dotacji do całości przychodów można dokonać analizy 

dynamiki przychodów na przełomie dwóch następujących po sobie lat. W roku 2012 

przychody z tytułu otrzymanych dotacji wyniosły 327.807,92 PLN, natomiast przychody 

ogółem stanowiły kwotę 349.280,09 PLN. W roku 2013 przychody z tytułu otrzymanych 

dotacji wyniosły 259.977,85 PLN, zaś ogólna wartość przychodów kształtowała 

na poziomie 323.588,19 PLN.  
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RYSUNEK 1 

Struktura przychodów fundacji w okresie dwóch lat 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rachunku wyników przedstawionego w tabeli 4 

 

 

Z powyższych danych jasno wynika, że przychody zmalały, ponieważ kwota 

otrzymanej dotacji znacznie zmniejszyła się. Mniejsza dotacja oznacza nie tylko słabszy 

wynik finansowy, ale również stanowią pewnego rodzaju źródło otrzymania, jednak 

procentowo stanowią mały udział w ogólnej wartości przychodów. Powyższe stwierdzenie 

zweryfikują wykresy za poszczególne lata, które przedstawiają zestawienie przychodów 

z darowizn do ogólnej kwoty przychodów. 
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Na rysunku 2 przedstawione zostały przychody z tytułu otrzymanych darowizn do 

dotacji, które fundacja uzyskała w 2012 roku. Procentowe ujęcie tych kwot pokazuje jak 

duży udział mają otrzymane dotacje względem innych, mniej znaczących przychodów. 

 

 

RYSUNEK 2 

Ujęcie procentowe przychodów z tytułu otrzymanych darowizn i dotacji za rok 2012 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z zestawienia obrotów i sald 

 

 

Rysunek 3 prezentuje to samo ujęcie przychodów, które jest widoczne na rysunku 2, 

ale za rok 2013. Próżnica procentowa jest niewielka w stosunku do roku ubiegłego.  

Rysunki 2 i 3 bardzo dobrze obrazują, jaki jest faktyczny procent wpływów 

z darowizn w stosunku do dotacji, które fundacja otrzymała. Uzyskanie środków 

publicznych na realizację celów statutowych nie jest takie proste. Bardzo ważne jest, 

by w budżecie dokładnie uwzględnić wszelkie wydatki i cele, na które chce się przeznaczyć 

pieniądze. 
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RYSUNEK 3 

Ujęcie procentowe przychodów z tytułu otrzymanych darowizn i dotacji za rok 2013 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z zestawienia obrotów i sald 

 

 

Im ciekawszy i bardziej pomocny projekt tym większa szansa na to, że zostanie on 

sfinansowany. Wiele fundacji nie wie, w jaki sposób napisać dobry projekt na dotację, 

dlatego też można skorzystać z bezpłatnych kursów, na których prezentowane są informacje 

na ten temat. Niektóre fundacje startujące w przetargach co roku mają już tak ogromne 

doświadczenie, że niemalże co roku biorą udział w kilku grantach, które z powodzeniem 

wygrywają. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

 Temat pracy brzmiał „Ujęcie przychodów i kosztów w rachunkowości organizacji 

pozarządowych na przykładzie wybranej fundacji”. Każda jednostka prowadząca 

jakąkolwiek działalność musi w swojej polityce rachunkowości uwzględniać ujęcie 

przychodów oraz kosztów. Celem niniejszej pracy była analiza przychodów i kosztów 

organizacji pozarządowej. Do analizy wybrano jednostkę zwaną fundacją, gdyż jest 

to bardzo szczególny rodzaj podmiotu. Wykonuje on swoją działalność w głównej mierze 

o charakterze nieodpłatnym, mającym na celu pomaganie. Priorytetem działalności takiego 

rodzaju jednostki nie jest osiąganie zysku, ale realizacja wszelakich celów statutowych 

określonych szczegółowo w statucie fundacji. Zasady ujmowania przychodów i kosztów 

są inne niż w przedsiębiorstwie nastawionym na osiąganie zysków. Ukazanie jak znaczące 

są te różnice pomiędzy przykładową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a fundacją 

stało się podstawowym celem niniejszej pracy. 

 Aby uzyskać możliwość przeprowadzenia analizy kształtowania się przychodów 

w fundacji, należało zebrać odpowiednie materiały. Najbardziej przydatny okazał 

się rachunek wyników sporządzony za rok 2013 wykonany, jako załącznik do sprawozdania 

finansowego za cały rok podatkowy. Na podstawie zebranych informacji wykonano tabele 

i rysunki, które w jasny i przejrzysty sposób pokazały znaczenie przychodów w omawianej 

jednostce. 

 Analiza przyniosła następujące wnioski. W fundacji przychody z tytułu dotacji 

stanowiły największy udział w ogólnej kwocie przychodów. Analizując tylko przychody 

z tytułu darowizn do wielkości przychodów z tytułu dotacji za 2012 rok należy zauważyć, 

że przychody z tytułu darowizn stanowią jedynie 6 % przychodów z dotacji, a w 2013 jest 

to zaledwie 5 % udział. Nie ma potrzeby przyrównywania do siebie pozostałych 

przychodów, ponieważ stanowią one tak niskie wartości, że nie stanowią znaczącego 

udziału. Jedynie kwota pozostałych przychodów operacyjnych w roku 2013 jest znacząca, 

jednak kwota ta wynika z przeksięgowania dodatniego wyniku finansowego za rok 2012. 

 Z przeprowadzonej analizy jasno i wyraźnie wynika, że przychody stanowią 

fundament działalności fundacji. I krótko mówiąc, gdyby nie przychody z tytułu 

otrzymanych dotacji to fundacja nie miałaby środków na realizację celów statutowych. 

Dodatkowym przychodem dla fundacji mogą być otrzymane darowizny czy też przychody 

z tytułu 1 % przekazywane na rzecz fundacji. Dlatego tak ważne jest wspieranie organizacji 
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pozarządowych, które niosą pomoc nie tylko osobom fizycznym czy prawnym, ale również 

działają na rzecz zwierząt i dążą do zachowania ich praw. 
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