


NGO czyli… 

• Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, 
które nie są organami lub jednostkami podległymi 
administracji publicznej (rządowej i samorządowej) 
oraz których działalność nie jest nastawiona na 
osiąganie zysku. Czasami o organizacjach 
pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w 
odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora 
przedsiębiorstw.  

• Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w 
Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  



Stowarzyszenia i fundacje to najbardziej 
typowe i najliczniejsze formy prawne, w 
jakich zakładane są i działają organizacje 
pozarządowe. Modelowo te dwie formy 
prawne różnią się w sposób zasadniczy, 
jednakże w praktyce ich działalność może 
być zbliżona. 

NGO czyli… 



Stowarzyszenie 

• Grupa osób (przyjaciół, bliższych i dalszych 
znajomych, członków rodziny), które mają 
wspólne zainteresowania  lub wspólny cel .  

 

• Razem chcą rozwijać swoje zainteresowania 
lub osiągnąć wyznaczony sobie cel 



Fundacja 

Fundację także tworzą ludzie. Jednak o powołaniu 
fundacji i o tym, czym będzie się ona zajmować 
decyduje zazwyczaj jedna lub kilka osób (fundator 
lub fundatorzy), które chcą osiągnąć jakiś ważny 
społecznie cel (np. podnieść poziom wykształcenia 
młodych osób w danej miejscowości) i na ten cel 
przekazują majątek. W sensie prawnym fundacja to 
ten właśnie majątek (pieniądze, papiery 
wartościowe, ruchomości, nieruchomości). 
Fundator może przekazać majątek także na to, aby 
osiągnąć cel ważny gospodarczo (np. rozwój 
ekonomiczny określonego obszaru). 



Główne różnice między 
stowarzyszeniami a fundacjami  

• ich powstawania; 

• celu działania; 

• zarządzania nimi; 

• nadzoru zewnętrznego nad nimi. 

 



Jak powstaje fundacja ? 

• w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji (akcie 
fundacyjnym) fundator wskazuje cel fundacji oraz 
składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację 
(art. 3 ust 2 i 3 Ustawy o fundacjach). Składnikami 
majątkowymi mogą być pieniądze, papiery 
wartościowe, a także rzeczy ruchome i nieruchomości. 
Przepisy prawa nie wskazują minimalnej wartości 
majątku koniecznego do założenia fundacji, ale nie 
może istnieć fundacja zupełnie pozbawiona majątku. 
Majątek jest podstawą utworzenia i działania fundacji. 
Wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji 
jest jedną z przyczyn jej likwidacji 



Jak powstaje stowarzyszenie? 

• do założenia stowarzyszenia nie jest potrzebny 
żaden majątek, konieczne jest natomiast co 
najmniej 15 osób. Stowarzyszenie opiera 
swoją działalność na pracy społecznej 
członków (art. 2 ust 3 Prawa o 
stowarzyszeniach). Jeśli liczba członków 
zmniejszy się poniżej wymaganego minimum 
(15 osób), jest to podstawa do likwidacji 
stowarzyszenia. 



Cel działania fundacji 

• może zostać ustanowiona dla realizacji zgodnych 
z podstawowymi interesami RP celów społecznie 
lub gospodarczo użytecznych, w szczególności 
takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i 
nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, 
opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska 
oraz opieka nad zabytkami (art. 1 Ustawy o 
fundacjach). Fundacja nie może zostać utworzona 
w celu działania na rzecz fundatora, jego rodziny 
lub realizacji  osobistych interesów określonej 
grupy. Cele fundacji muszą być zawsze  
ogólnospołeczne 



Cele działania stowarzyszenia 

• Stowarzyszenie – może zostać utworzone w 
każdym celu prawnie dozwolonym pod 
warunkiem, że nie będzie to cel komercyjny, 
zarobkowy. Stowarzyszenie może ograniczać 
zakres swojej działalności wyłącznie do 
działania na rzecz swoich członków, a jego 
działalność nie musi być społecznie użyteczna 
(np. stowarzyszenie poszukiwaczy Atlantydy). 



Zarządzanie w fundacji 

• Wszystkie najważniejsze decyzje podejmuje 
zarząd fundacji. W fundacji nie ma obowiązku 
powoływania organu kontroli wewnętrznej. 
Jednak do dobrej praktyki należy, aby taki organ 
(np. rada) był w fundacji.  

• Fundator (fundatorzy) nie ma żadnych 
szczególnych uprawnień w fundacji, oprócz tych, 
które zostały mu przyznane w statucie.  

• Nie można być członkiem fundacji.  
• Można być jej pracownikiem, wolontariuszem lub 

zasiadać w jej władzach 



Zarządzanie w stowarzyszeniu 

• Stowarzyszenie – jest zarządzane w sposób 
demokratyczny: najważniejsze decyzje podejmują 
wszyscy członkowie, tzw. walne zebranie 
członków.  

• Zarząd stowarzyszenia wykonuje wolę walnego, a 
także odpowiada przed walnym za swoje 
działania (np. czy wywiązał się z zadań nałożonych 
na niego uchwałą wszystkich członków). Jest 
także kontrolowany przez wewnętrzny organ 
kontrolny (obowiązkowy), np. komisję rewizyjną. 



Nadzór zewnętrzny 

• Fundację – nadzorują ministrowie właściwi ze 
względu na prowadzoną przez organizację 
działalność (np. fundacja zajmująca się ochroną 
zdrowia podlega kontroli Ministra Zdrowia, 
fundacja zajmująca się ekologią – Ministra 
Środowiska) oraz starostowie właściwi ze względu 
na siedzibę fundacji. 

• Na fundacji ciąży obowiązek złożenia co roku 
sprawozdania z działalności do ministra, któremu 
podlega. 

 



Nadzór zewnętrzny 

• Stowarzyszenie – nadzorują starostowie lub 
prezydenci miast na prawach powiatu.  

• Stowarzyszenia nie mają corocznych 
obowiązków sprawozdawczych wobec organu 
nadzoru. 

 



Obowiązki w NGO 

• W organizacji pozarządowej trzeba 
przestrzegać rygorów prawnych, związanych z 
czterema grupami problemów, które 
wzajemnie się przenikają: 

•  dokumentami, ludźmi, finansami i podatkami 



Podstawa prawna 
 

 
• Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 

kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 
z późn. zm.)  
 

• Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. 
(Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) 
 

• ale także: ustawa o rachunkowości, ustawa o 
finansach publicznych i wiele innych…. 





• Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 
stowarzyszenie lub fundacja  uzyskuje osobowość 
prawną oraz obowiązki. Prowadząc organizację 
należy nie tylko zastanawiać się skąd wziąć 
pieniądze na działalność. 

 

• Należy pamiętać o obowiązkach cyklicznych, 
również o obowiązkach wobec KRS. Przede 
wszystkim należy przestrzegać obowiązującego 
prawa oraz wynikających z niego rygorów.  

http://ngo.chorzow.eu/%E2%80%9Dindex.php/ct-menu-item-13.html%E2%80%9D
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osobowo%C5%9B%C4%87_prawna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osobowo%C5%9B%C4%87_prawna
http://poradnik.ngo.pl/x/340835
http://poradnik.ngo.pl/x/809058
http://poradnik.ngo.pl/x/432454
http://ngo.chorzow.eu/%E2%80%9Dindex.php/ct-menu-item-11.html%E2%80%9D
http://ngo.chorzow.eu/%E2%80%9Dindex.php/ct-menu-item-11.html%E2%80%9D


STATUT 

• Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie lub fundacja) ma 
obowiązek posiadania statutu i zgłoszenia go w Krajowym 
Rejestrze Sądowym / nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych, 
np. sportowych/. 

• Treść statutu jest zgodna z ustawami: w przypadku fundacji 
– ustawy o fundacjach, w przypadku stowarzyszeń – ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach. 

• Organizacja prowadzi tylko te działania (statutowe), 
których zakres jest opisany w statucie. 

• Jeżeli w organizacji zaszły zmiany, które dotyczą zapisów 
zawartych w statucie, to statut musi być zaktualizowany – 
także przez rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 
 



STATUT 
• Reprezentowanie i zaciąganie zobowiązań (np. 

podpisywanie umów) w imieniu organizacji 
możliwe jest tylko przez osoby uprawnione – 
zgodnie z zapisami w statucie lub przez osoby, 
którym udzielono pełnomocnictwa – zgodnie z 
zapisami w statucie. 

• Jeżeli organizacja chce korzystać z ulg podatkowych 
(ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych), to musi umieścić w statucie cele 
sformułowane zgodnie z duchem z  art. 17 ust. 4 
oraz art. 4. ust. 1. Ustawy o podatku od osób 
prawnych. 

 
 



• Jeżeli organizacja chce korzystać z pieniędzy publicznych, tj. 
chce realizować zadania publiczne, to w statucie umieszcza 
cele sformułowane zgodnie z duchem z art. 4. ust. 1. ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

• Organizacja może prowadzić działalność 
nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego 

STATUT 



STATUT 
• Statut jest jawny i ogólnodostępny (może być 

umieszczony na stronie internetowej organizacji). 
• Cele w statucie są sformułowane tak, by 

odzwierciedlały działania organizacji i jednocześnie nie 
ograniczały jej rozwoju (nie są sformułowane za 
szeroko i nie za wąsko). 

• Władze organizacji powinny znać statut organizacji. 
• Członkowie i członkinie stowarzyszenia powinni znać 

kluczowe części statutu. 
• Statut powinien być przekazany księgowości (osobie 

zajmującej się księgowością). 
• Osoba zajmująca się księgowością powinna znać statut 

organizacji 



Obowiązkowe dokumenty: 
KRS, NIP, REGON 

• Organizacja pozarządowa ma obowiązek posiadania 
dokumentów rejestrowych (tj. potwierdzenie z 
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zarejestrowania 
organizacji, potwierdzenie nadania numeru 
identyfikacji podatkowej NIP przez urząd skarbowy, 
numeru REGON (w Krajowym Rejestrze Urzędowym 
Podmiotów Gospodarki Narodowej) przez Główny 
Urząd Statystyczny lub potwierdzenie wpisu do 
właściwej ewidencji (np. prowadzonej przez starostwo). 

• Jeśli zaszły zmiany w danych, które są podawane do 
KRS, urzędu skarbowego lub GUS-u, organizacja 
pozarządowa ma obowiązek ich terminowej 
aktualizacji. 



KRS, NIP, REGON 

• Organizacja pozarządowa powinna 
przechowywać w swojej siedzibie oryginalną 
dokumentację rejestrową (potwierdzenia z 
urzędów, wnioski pierwotne i aktualizacyjne). 

• Kopie aktualnych dokumentów rejestrowych 
powinny być przekazywane do księgowości. 

 



Dokumenty związane z siedzibą 

• Organizacja pozarządowa ma i przechowuje dokument 
potwierdzający prawo do lokalu, w którym mieści się 
siedziba organizacji (umowę najmu, umowę użyczenia, akt 
własności). 

• Jeśli organizacja prowadzi działania w innym lokalu niż 
siedziba, to ma i przechowuje dokument potwierdzający 
prawo do lokalu, w którym prowadzone są działania 
organizacji (umowę najmu, umowę użyczenia, akt 
własności). 

• Jeśli organizacja odprowadza podatki od nieruchomości, 
związane z siedzibą lub lokalem, w którym prowadzi 
działania, to ma i przechowuje dokumentację dotyczącą 
tych podatków. 
 



Dokument potwierdzające działalność 
organizacji 

Podstawowe   obowiązki  

• Organizacja pozarządowa ma i przechowuje 
dokumentację działalności swoich organów 
(zarządu, komisji rewizyjnej, walnego zebrania 
członków - w stowarzyszeniu, rady fundacji), 
które są potwierdzeniem ich działania 
(zwłaszcza podejmowane uchwały). 

 



Dokumentacja w NGO 

Wskazane jest, aby organizacja pozarządowa miała i 
przechowywała: 

• aktualną listę członków stowarzyszenia (i innych 
organów organizacji); 

• protokoły lub notatki z posiedzeń organów organizacji; 

• listy obecności z posiedzeń organów – jeśli są 
wymagane; 

• Uchwała powinna zawierać: datę, przedmiot (czego 
dotyczy, np.: uchwała w sprawie…) oraz podpisy 
upoważnionych osób. Uchwała nie musi mieć numeru. 

 



Konieczne są uchwały i protokoły 

Dokumenty potwierdzające podjęcie jakiejś decyzji przez władze, czyli 
w stowarzyszeniu walne zebranie członków, zarząd, komisję 
rewizyjną, a w fundacji: zarząd, rada fundacji   itp. 

Mamy obowiązek przechowywania takich decyzji w formie 
pisemnej. Trzeba pilnować, aby decyzje władz  były podejmowane 

zgodnie ze statutem. 
Jeśli np. statut zobowiązuje zarząd do składania rocznych sprawozdań z 

działalności - to trzeba je składać oraz mieć potwierdzające ten fakt 
dokumenty.  

Jeśli np. komisja rewizyjna lub rada fundacji  ma statutowy obowiązek 
wyrażenia opinii o takim sprawozdaniu - to powinniśmy mieć tą 
opinię w formie uchwały komisji. 

Trzeba pamiętać, że władze  ponoszą odpowiedzialność za swoje 
działania i zaniechania. 
 

http://poradnik.ngo.pl/x/504021
http://poradnik.ngo.pl/x/504021
http://poradnik.ngo.pl/x/504021
http://poradnik.ngo.pl/x/504021
http://poradnik.ngo.pl/x/504021
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/764344.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/764344.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/764344.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/764344.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/764344.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/764344.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/764344.html
http://poradnik.ngo.pl/x/575522
http://poradnik.ngo.pl/x/575522
http://poradnik.ngo.pl/x/575522


Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia i 
fundacje muszą prowadzić księgowość, nawet 
wtedy, gdy jedyny ich przychód to składki 
członkowskie. Właściwym celem prowadzenia 
ksiąg rachunkowych jest rejestracja wydarzeń 
finansowych przy zachowaniu obowiązujących 
przepisów, której efektem jest przejrzysty obraz 
działalności i finansów organizacji. 



Księgowość w organizacji 
pozarządowej 

•  to księgowość pełna, czyli prowadzona za 
pomocą księgi głównej, według ustalonego 
planu kont.  

• w organizacjach nieprowadzących działalności 
gospodarczej księgowość może być 
uproszczona (nie jest to jednak księga 
przychodów i rozchodów) 

 



Księgowość 

• może być prowadzona elektronicznie (np. 
program  LeftHand , taniej w programie 
Krawiec) albo tradycyjnie (tzw. amerykanka). 

• Każdy dokument księgowy musi mieć tzw. 
dekretację.  

 

http://poradnik.ngo.pl/x/472447
http://poradnik.ngo.pl/x/472471
http://poradnik.ngo.pl/x/472471


Polityka rachunkowości 
• Organizacja pozarządowa ma dokument „polityka(zasady) 

rachunkowości”, który zawiera obowiązkowe części opisane w 
ustawie o rachunkowości 
(art. 10): 

• określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów 
sprawozdawczych 

• sposób wyceny aktywów i pasywów oraz metodę ustalania wyniku 
finansowego (w tym zdefiniowanie tego, co jest przez organizację 
traktowane jako środek trwały i określenie zasad amortyzacji) 

• sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym planu kont 
• wykaz ksiąg rachunkowych 
• opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów 
• opis systemu księgowego (elektroniczny, ręczny, nazwa systemu). 
• Polityka rachunkowości odpowiada rzeczywistym działaniom 

organizacji. 
 



Polityka rachunkowości 

• Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy 
stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 
latach obrotowych jednakowego grupowania 
operacji gospodarczych, wyceny aktywów i 
pasywów, w tym także dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania 
wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań 
finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z 
nich wynikające były porównywalne. 

• Polityka rachunkowości i jej modyfikacje są 
zatwierdzane na piśmie przez zarząd (uchwałą). 



Polityka rachunkowości 

• Zarząd organizacji uczestniczy w tworzeniu polityki rachunkowości. 
• Polityka rachunkowości powinna zawierać informację o obiegu 

dokumentów księgowych (w tym o sposobie zatwierdzania 
dokumentów). 

• W polityce rachunkowości powinien być opisany podział kosztów na 
statutowe i administracyjne. 

• W polityce rachunkowości powinny być zapisane terminy 
inwentaryzacji. 

• Bardzo ważne decyzje finansowe powinny być zapisywane w 
polityce rachunkowości. 

• Jeśli organizacja rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej 
lub odpłatnej, powinna zaktualizować politykę rachunkowości. 
 



Sprawozdawczość organizacji  



Sprawozdanie merytoryczne  

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

 

 



• Coroczny obowiązek sprawozdawczy z 
działalności merytorycznej mają tylko te kluby 
sportowe, które prowadzą swoją działalność w 
formie fundacji.  

• Fundacje – po sporządzeniu sprawozdania 
wysyłają je do właściwego ministra, wskazanego 
w statucie fundacji. Fundacje sporządzają 
sprawozdanie według przepisów Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 w 
sprawie sprawozdania fundacji (Dz. U. 50, poz. 
529). 
 
 



Stowarzyszenia (w tym także UKSy, czy kluby 
działające w formie stowarzyszeń 
zarejestrowanych w KRS czy w ewidencji u 
starosty)  nie mają takiego obowiązku, wyraźnie 
wynikającego z przepisów, choć dobrą praktyką 
jest sporządzanie takiego sprawozdania.  Często 
jest ono wymagane np. przez sponsorów czy 
samorządy. 

 

 



Sprawozdanie finansowe 

• Każda organizacja, której rok podatkowy pokrywa 
się z rokiem kalendarzowym, bez względu na jej 
status (np. fundacja, stowarzyszenie, OPP), ma 
obowiązek wysłania do urzędu skarbowego do 31 
marca następujących deklaracji: 

• CIT-8 wraz z CIT-8/0 (informacja o podatku 
dochodowym od osób prawnych); 

• CIT-D (zestawienie darowizn otrzymanych 
/przekazanych przez organizację). 

 

 



Obowiązek sporządzania CIT-D pojawia się, gdy: 

 

• wartość jednorazowej darowizny przekracza 
15 000 zł;  

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

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

 

 



CIT-8 

• Deklaracja CIT-8 jest obowiązkowa dla 
wszystkich organizacji, również tych, które nie 
mają osobowości prawnej. 

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

 

 



Sprawozdanie finansowe  

• Powinno być sporządzone do 31 marca 
następnego roku, 

• Składa się z bilansu, rachunku wyników oraz 
informacji dodatkowej 

 



Wysłanie sprawozdania do KRS 

• Organizacje prowadzące działalność 
gospodarczą wysyłają sprawozdanie 
finansowe do KRS w ciągu 15 dni od daty jego 
zatwierdzenia. Najpóźniej do 15 lipca. 

• Inne podmioty nie mają takiego 
obowiązku!!!!! 

 



Zatwierdzenie sprawozdania i złożenie do Urzędu 
Skarbowego 

• Termin złożenia sprawozdania finansowego do 
Urzędu Skarbowego jest wyznaczony w ciągu 
10 dni od daty jego zatwierdzenia.  

• Ostateczny termin na podjęcie uchwały 
zatwierdzającej sprawozdanie finansowe mija 
30 czerwca (do końca szóstego miesiąca od 
daty zamknięcia roku finansowego).  

• Stąd najpóźniej do 10 lipca (10 dni od 30 
czerwca) należy złożyć sprawozdanie do KRS. 

 



Załączniki 

Do sprawozdania finansowego i uchwały o jego 
zatwierdzeniu dołącza się uchwałę o podziale 
nadwyżki przychodów nad kosztami                         
i ewentualnie opinią biegłego rewidenta.  

 



Deklaracje podatkowe 

• Musimy przechowywać deklaracje 
podatkowe - organizacja ma obowiązek 
przechowywać, złożone przez siebie deklaracje 
podatkowe, jako element dokumentacji 
księgowej.     Np.. 

• Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na 
podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4R 

• Informacja o dochodach oraz o pobranych 
zaliczkach na podatek dochodowy PIT- 11 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_podatkowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_podatkowa


Lokal 

• Niezbędna jest umowa dotycząca prawa do 
lokalu – każda organizacja musi mieć umowę 
określającą jego prawa do lokalu w którym ma 
siedzibę lub prowadzi działalność. Może to być 
umowa najmu lub umowa użyczenia albo akt 
własności. Jeśli z tego tytułu organizacja 
ponosi jakieś koszty czy płaci podatki, np. 
podatek od nieruchomości, oczywiście także 
musi mieć stosowną dokumentację. 

 

http://poradnik.ngo.pl/x/570240
http://poradnik.ngo.pl/x/570152
http://prawo.rp.pl/artykul/397011.html


Konto bankowe 

• Powinniśmy mieć umowę o prowadzenie konta 
bankowego - zazwyczaj każda organizacja posiada konto 
bankowe, musi mieć wówczas umowę na prowadzenie 
rachunku bankowego. Aktualnie (wciąż pojawiają się nowe 
oferty) godne polecenia są oferty banków: 

• BRE Bank S.A. - bankowość korporacyjna dla ngo za 0zł, 
karta, konto, przelewy 

• BGŻ Bank S.A. - bankowość firmowa dla ngo za 0zl, karta, 
konto, przelewy, liczne bankomaty 

• Millenium Bank S.A. - bankowość firmowa dla ngo za 0zl, 
karta, konto, przelewy  
(bezpłatnie tylko przez pierwsze 18 miesięcy). 
 

http://poradnik.ngo.pl/x/893893
http://poradnik.ngo.pl/x/893893
http://www.brebank.pl/
http://www.bgz.pl/dla_firmy/male_srednie/
http://www.bankmillennium.pl/pl/przedsiebiorstwa/


Powinniśmy przechowywać 
dokumentację sprawozdawczą GUS 

• organizacja  może zostać wezwana przez 
Główny Urząd Statystyczny do uczestniczenia 
w badaniu statystycznym poprzez wypełnienie 
formularza SOF-1, czasem także do 
wypełnienia formularza SOF-4 

 

http://poradnik.ngo.pl/x/527490
http://poradnik.ngo.pl/x/527490
http://form.stat.gov.pl/sof/sof1.html
http://form.stat.gov.pl/sof/sof1.html
http://form.stat.gov.pl/sof/sof1.html
http://form.stat.gov.pl/sof/sof1.html
http://form.stat.gov.pl/sof/sof4.html
http://form.stat.gov.pl/sof/sof4.html
http://form.stat.gov.pl/sof/sof4.html




Organizacja pozarządowa 
 
 

•  (np. stowarzyszenia, fundacje) muszą być 
właściwie reprezentowane - w imieniu 
organizacji mogą działać (w tym zaciągać 
zobowiązania) tylko osoby upoważnione 
statutem, albo posiadające pełnomocnictwo, 
udzielone zgodnie z zapisami statutu. 

 

http://poradnik.ngo.pl/x/372507
http://poradnik.ngo.pl/x/372507
http://poradnik.ngo.pl/x/443857


Należy prawidłowo podejmować 
decyzje 

•  wszystkie decyzje muszą być podejmowane w sposób 
określony przez statut. Zgodnie ze statutem muszą być 
zwoływane posiedzenia organów , a ich decyzje muszą 
być dokumentowane. Jeśli np. statut zobowiązuje 
zarząd do składania rocznych sprawozdań z działalności 
- to trzeba je składać oraz mieć potwierdzające ten fakt 
dokumenty. Jeśli np. komisja rewizyjna ma statutowy 
obowiązek wyrażenia opinii o takim sprawozdaniu - to 
powinniśmy mieć tą opinię w formie uchwały komisji. 
Trzeba pamiętać, że władze  ponoszą odpowiedzialność 
za swoje działania i zaniechania. 

 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/764344.html
http://poradnik.ngo.pl/x/575522


Wolontariat musi być zgodny                  
z prawem 

•  wbrew rozpowszechnionemu mniemaniu, wolontariuszem 
nie jest każdy, kto nieodpłatnie zaangażował się w naszą 
działalność. Każdy wolontariusz musi mieć z organizacją  
umowę. Jeśli angażuje się na czas do 30 dni, wystarczy 
umowa ustna oraz ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jeśli na czas dłuższy niż 
30 dni, strony muszą zawrzeć umowę pisemną, 
wolontariusz musi być ubezpieczony, a stowarzyszenie ma 
wobec niego szereg obowiązków. Także wtedy, gdy wysyła 
go w podróż, również jego samochodem. Stowarzyszenie 
ma obowiązek zwrócenia wolontariuszowi określonych 
kosztów. W przypadku niepełnoletnich wolontariuszy, w 
wieku od 13 do 18 lat, stowarzyszenie musi mieć pisemną 
zgodę ich rodziców lub opiekunów prawnych. 
 

http://poradnik.ngo.pl/x/504006
http://poradnik.ngo.pl/x/501411
http://poradnik.ngo.pl/x/501411
http://poradnik.ngo.pl/x/501412
http://poradnik.ngo.pl/x/501411
http://poradnik.ngo.pl/x/501417
http://poradnik.ngo.pl/x/501417
http://poradnik.ngo.pl/x/501423
http://poradnik.ngo.pl/x/501423
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/831828.html
http://poradnik.ngo.pl/x/508857
http://poradnik.ngo.pl/x/508857


Jeśli zatrudniamy, to zgodnie z prawem 

• stowarzyszenie może zatrudniać osoby, w tym 
członków władz oraz swoich członków. 
Obowiązują ogólne reguły dla wszystkich 
pracodawców, tj. niezbędne jest zaświadczenie 
lekarskie oraz dokonanie w terminie do siedmiu 
dni zgłoszenia do ZUS. Jeśli ustalono godzinowy 
czas pracy pracownika, to trzeba prowadzić jego 
ewidencję. Zatrudnienie wymaga umowy o pracę, 
podpisanej przed jej rozpoczęciem. Organizacja 
ma obowiązek przestrzegania kodeksu pracy oraz 
wszelkich zawiązanych z zatrudnianiem 
przepisów. 
 

http://poradnik.ngo.pl/x/529690
http://poradnik.ngo.pl/x/503472
http://poradnik.ngo.pl/x/503481
http://poradnik.ngo.pl/x/503481
http://poradnik.ngo.pl/x/503453
http://poradnik.ngo.pl/x/503448
http://poradnik.ngo.pl/x/503448
http://poradnik.ngo.pl/x/503467
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/kodeks_pracy.pdf
http://poradnik.ngo.pl/x/503480
http://poradnik.ngo.pl/x/503480


• Oczywiście stowarzyszenia i fundacje  mają 
obowiązek (jak wszyscy pracodawcy) 
terminowo wypłacać pracownikowi 
wynagrodzenie czy zwracać koszty podróży 
służbowych. Mają także obowiązki wobec 
urzędu skarbowego, również wobec ZUS, a 
szczególnie w terminie m.in.: 

 

http://poradnik.ngo.pl/x/543271
http://poradnik.ngo.pl/x/504443
http://poradnik.ngo.pl/x/504443
http://poradnik.ngo.pl/x/474020
http://poradnik.ngo.pl/x/474020
http://poradnik.ngo.pl/x/524569


• składać deklaracje ZUS (do 15 następnego 
miesiąca), a jeśli mamy więcej niż 5 
pracowników to tylko programem "Płatnik",  

• płacić składki ZUS (do 15 następnego 
miesiąca),  

• płacić podatek dochodowy od osób fizycznych 
(do 20 następnego miesiąca),  

http://poradnik.ngo.pl/x/524569
http://poradnik.ngo.pl/x/577999
http://poradnik.ngo.pl/x/474020


• złożyć do urzędu skarbowego deklarację PIT 4R, czasem 
także PIT-8AR (do końca stycznia za rok poprzedni),  

• złożyć do urzędu skarbowego deklarację PIT 11, 
niekiedy PIT-8C (do końca lutego za rok poprzedni),  

• składać w odpowiednich terminach właściwe 
deklaracje podatkowe,  

• składać w odpowiednich terminach formularze ZUS,  

• stosować w obliczeniach odpowiednie wskaźniki i 
stawki 

 

http://poradnik.ngo.pl/x/474020
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/845987.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_podatkowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_podatkowa
http://www.druki.gofin.pl/wzory,1217,skladki-zus.html
http://www.wskazniki.gofin.pl/8,111,0,skladki-zus.html
http://www.wskazniki.gofin.pl/8,111,0,skladki-zus.html


• Mamy obowiązek płacić podatek, także od umów 
na kwoty poniżej dwustu złotych. Jeśli jesteśmy 
zarejestrowani w KRS, to stowarzyszenie nie płaci 
składki na fundusz gwarantowanych świadczeń 
pracowniczych. Aktualne informacje podatkowo-
księgowe dostępne są w poradniku ngo.pl, oraz w 
portalach Ministerstwa Finansów, także portalach 
finansowo-księgowych, np. w portalu gofin.pl. 
Musimy pamiętać, że dokumentację pracowniczą 
trzeba przechowywać przez pięćdziesiąt lat od 
daty rozwiązania umowy o pracę. 
 

http://poradnik.ngo.pl/x/851469
http://poradnik.ngo.pl/x/503459
http://poradnik.ngo.pl/x/503459
http://poradnik.ngo.pl/x/503459
http://poradnik.ngo.pl/
http://poradnik.ngo.pl/
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow
http://www.gofin.pl/
http://poradnik.ngo.pl/x/503459


Powinniśmy prawidłowo zawierać 
umowy cywilno-prawne 

• Należy pamiętać, że jeśli ktoś pracuje za 
wynagrodzeniem, pod nadzorem, w 
wyznaczonym przez stowarzyszenie miejscu i 
czasie - to niezależnie od tego, jak nazwiemy 
umowę, zawsze jest to stosunek pracy, 
wymagający podpisania umowy o pracę.  

 

 

 

http://poradnik.ngo.pl/x/503477


• Stowarzyszenie lub  Fundacja płaci podatki 
także od umów-zleceń, ma obowiązek ich 
zgłaszania do ZUS oraz opłacania składek do 
15 następnego miesiąca. Jeśli z umowy wynika 
obowiązek wyjazdu służbowego, zwracamy  
jego koszty. Jeśli kwota z umowy nie 
przekracza dwustu złotych zlecenie 
opodatkowuje się ryczałtowo 

http://poradnik.ngo.pl/x/543273
http://poradnik.ngo.pl/x/504000
http://poradnik.ngo.pl/x/504000
http://poradnik.ngo.pl/x/504000
http://poradnik.ngo.pl/x/504443
http://poradnik.ngo.pl/x/504443
http://poradnik.ngo.pl/x/489662
http://poradnik.ngo.pl/x/489662


• Po zakończeniu realizacji umowy trzeba daną 
osobę wyrejestrować z ZUS. Trzeba również 
pilnować terminów. Gdy umowa zlecenia 
dotyczy osoby prowadzącej w tym zakresie 
działalność gospodarczą, to musi ona 
wystawić organizacji  fakturę 

http://poradnik.ngo.pl/x/577999


• Organizacje  mogą  zawierać także inne umowy, w tym 
umowę o dzieło, czyli wykonanie czegoś przynajmniej 
częściowo materialnego. Należy prawidłowo obliczyć 
wynagrodzenie. Jeśli jego kwota nie przekracza 200 
złotych, obowiązuje ryczałt podatkowy. W ramach 
takiej umowy także można wysłać daną osobę w 
podróż służbową, której koszty należy zwrócić. Jeśli 
dzieło ma charakter twórczy, a chcemy mieć 
przynajmniej niektóre prawa autorskie, warto podpisać 
umowę o dzieło z tzw. przeniesieniem praw autorskich. 
Określi ona wtedy zakres udzielonych praw oraz tzw. 
pola eksploatacji. Obowiązują podobne zasady 
księgowo-podatkowe jak przy umowie zleceniu. 
 

http://poradnik.ngo.pl/x/504007
http://informatorium.ngo.pl/x/489656
http://informatorium.ngo.pl/x/489656
http://poradnik.ngo.pl/x/489661
http://poradnik.ngo.pl/x/504443
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_autorskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_eksploatacji


Jeśli organizujemy zgromadzenie, to 
zgodnie z prawem 

 

• Stowarzyszenie lub Fundacja  oczywiście może 
być organizatorem zgromadzenia, ale tylko 
zgodnie z ustawą o zgromadzeniach, w 
przeciwnym wypadku możemy narazić się na 
sankcje. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_(prawo)
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_zgromadzenia.pdf


Pytajmy o informacje publiczne  

• Organizacje, dla zdefiniowania swoich celów, 
działań, dosyć często potrzebuje tzw. 
informacji publicznej. Zgodnie z ustawą o 
dostępie do informacji publicznej, mamy 
prawo pytać o nią każdy organ władzy 
publicznej oraz każdy podmiot dysponujący 
publicznymi pieniędzmi.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja_publiczna
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_informacja_publiczna.pdf
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_informacja_publiczna.pdf


Korzystajmy z doświadczeń innych  

• organizacje pozarządowe nie działają w Polsce, a 
zwłaszcza na świecie od wczoraj. Jest zatem 
bardzo prawdopodobne, że ktoś już kiedyś 
wymyślił projekt, którego cele odpowiadają 
potrzebom naszych podopiecznych. Kopalnią 
informacji jest także np. portal ngo.pl, 
internetowa strona np. Biura Analiz Sejmowych, 
portal Projektu Polska, czy chociażby strona 
Instytutu Spraw Publicznych. Znaczna część takich 
informacji znajduje się w internecie. Dlatego 
warto spytać "wujka Google" 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pozarz%C4%85dowa
http://ngo.pl/
http://ngo.pl/
http://www.bas.sejm.gov.pl/
http://centrumcyfrowe.pl/
http://www.isp.org.pl/
https://www.google.pl/


Promujmy własne działania 

Każda fundacja i stowarzyszenie działa w jakimś 
konkretnym środowisku społecznym. Powinno 
się zatem dbać o świadome kreowanie 
właściwych relacji z otoczeniem, czyli o tzw. 
public relations. Każde stowarzyszenie powinno 
dbać o właściwe publiczne relacje. Trzeba umieć 
wykorzystywać do tego nie tylko rozmaite 
technologie, ale również współpracować z 
mediami, pamiętając o regułach wynikających z 
prawa prasowego 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Public_relations
http://pl.wikipedia.org/wiki/Public_relations
http://pl.wikipedia.org/wiki/Public_relations
http://poradnik.ngo.pl/x/339577
http://poradnik.ngo.pl/x/339577
http://poradnik.ngo.pl/x/339577
http://ngo.chorzow.eu/index.php/technologie.html
http://poradnik.ngo.pl/x/452972
http://poradnik.ngo.pl/x/452972
http://poradnik.ngo.pl/x/452972
http://poradnik.ngo.pl/x/452972
http://poradnik.ngo.pl/x/452972
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_prawo_prasowe.pdf
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_prawo_prasowe.pdf
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_prawo_prasowe.pdf
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_prawo_prasowe.pdf
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_prawo_prasowe.pdf


Szukajmy środków na działalność 

• skąd brać pieniądze na działalność?. Pieniądze 
same raczej nie przyjdą. Stowarzyszenie lub 
fundacja  ma pełne prawo poszukiwać sponsorów 
dla swojej działalności statutowej. Według 
danych sprzed dwóch lat, średni roczny budżet 
organizacji pozarządowej wynosi około 20 tys. 
złotych, przy czym ponad jedna dziesiąta ngo ma 
zaledwie sto złotych rocznego budżetu. 
Pozyskiwanie środków na działalność, czyli tzw. 
fundraising nie jest proste 

http://poradnik.ngo.pl/x/446637
http://poradnik.ngo.pl/x/339573
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/670098.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/670098.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundraising




Obowiązkowe prowadzenie 
księgowości 

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli księgowości jest 
obowiązkiem każdej działającej organizacji 
pozarządowej, wynikającym z określonych przepisów. 
Punktem wyjścia jest tu ustawa o rachunkowości. Jej 
przepisy dotyczą każdej organizacji, która ma 
osobowość prawną, czyli jest zarejestrowana w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, a także organizacji bez 
osobowości prawnej, np. stowarzyszeń zwykłych lub 
klubów sportowych. Kluby sportowe i uczniowskie 
kluby sportowe, pomimo iż nie są rejestrowane w KRS 
to – zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej – mają 
osobowość prawną i – co za tym idzie – podlegają 
wymogom ustawy o rachunkowości. 



Musimy prowadzić księgowość 

• każda organizacja  musi prowadzić księgowość. 
Najprościej rzecz ujmując, księgowość to rejestr 
zdarzeń, które powodują zmiany w majątku lub jego 
źródłach. Księgowość musi prowadzić także organizacja 
, która nie prowadzi działalności gospodarczej.  
Szczegółowy sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 
zależy od przyjętych zasad finansowych. Najbardziej 
szczegółowe księgi to tzw. pełna księgowość. 
Organizacje , które nie prowadzą działalności 
gospodarczej, mogą stosować księgowość uproszczoną. 
Księgowość może prowadzić upoważniony członek 
zarządu, wolontariusz albo biuro rachunkowe. Zawsze 
odpowiada za to zarząd. 
 

http://poradnik.ngo.pl/x/471733
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87
http://poradnik.ngo.pl/x/472439
http://poradnik.ngo.pl/x/471734
http://www.pit.pl/pelna-rachunkowosc--zasady-ksiegowosci-12602/
http://poradnik.ngo.pl/x/489404
http://poradnik.ngo.pl/x/489404
http://poradnik.ngo.pl/x/472444


Stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane 
w Starostwie a księgowość 

• Stowarzyszenia zwykłe pieniądze na działalność uzyskują 
jedynie ze składek członkowskich, wydawać by się mogło, 
że nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Z ustawy o 
rachunkowości wynika, że organizacje niemające 
osobowości prawnej także podlegają zasadom 
rachunkowości. 

• Stowarzyszenie zwykłe obowiązują więc te same wymogi w 
zakresie sprawozdawczości co stowarzyszenie 
zarejestrowane w KRS. Oznacza to, że stowarzyszenia 
zwykłe muszą prowadzić bieżącą księgowość, a także 
sporządzać roczne sprawozdanie finansowe ze swojej 
działalności i składać je do właściwego urzędu skarbowego 
wraz z roczną deklaracją CIT-8. 



Jakich organizacji nie dotyczy 
księgowość? 

• Spod działania przepisów ustawy o rachunkowości 
wyłączone są jedynie organizacje kościelne (tzw. 
kościelne osoby prawne), ale też nie wszystkie. Te, 
które nie prowadzą działalności gospodarczej, w 
sprawach finansowych podlegają zasadom określonym 
przez wewnętrzne przepisy kościelne. Jednak, gdy 
rozpoczną działalność gospodarczą lub uzyskają status 
organizacji pożytku publicznego (a co za tym idzie będą 
musiały spełniać określone obowiązki sprawozdawcze), 
przynajmniej w odniesieniu do rozpoczętej działalności 
– także będą musiały stosować odpowiednie przepisy 
ustawy o rachunkowości, czyli prowadzić księgi 
rachunkowe.  
 



• Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z 
późn. zm.)  
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. Nr. 137, poz. 1539) 

 



księgowość  w  organizacji 
pozarządowej prowadzona jest 

      

1) na podstawie przepisów ustawy 
o rachunkowości w pełnym zakresie - 
gdy oprócz działalności statutowej 
prowadzą jeszcze działalność 
gospodarczą, albo 

 



księgowość  w  organizacji 

2) w sposób uproszczony, tj. na podstawie 
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek niebędących spółkami 
handlowymi, nieprowadzących działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539 
ze zm.) - gdy prowadzą wyłącznie działalność 
statutową. 

 



księgowość  w  organizacji 

• Organizacje prowadzące księgi na podstawie 
przepisów rozporządzenia sporządzają bilans, 
rachunek wyników i informację dodatkową 
według zasad określonych w tym akcie 
prawnym (wzór bilansu i rachunku wyników 
zawierają załączniki do rozporządzenia, a opis 
zawartości informacji dodatkowej zawiera jego 
§ 3 pkt 6). Ponadto na dzień bilansowy 
ustalony wynik finansowy przeksięgowują: 

 



księgowość  w  organizacji 

• Różnica pomiędzy przychodami a kosztami po 
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania 
finansowego zwiększa przychody lub koszty 
w następnym roku 

•  Różnicę dodatnią można też zaliczyć na 
zwiększenie funduszu statutowego. 

 



Księgowość 

• może być prowadzona elektronicznie (np. 
program  LeftHand , taniej w programie Krawiec) 
albo tradycyjnie (amerykanka). Każdy dokument 
księgowy musi mieć tzw. dekretację. Wydanie 
komuś dokumentów księgowych (finansowych) 
musi być potwierdzone pisemnym protokołem 
odbioru. Wszelkich korekt możemy dokonywać 
tylko przez skreślenie danego wpisu, z 
zachowaniem jego czytelności oraz nadpisanie go 
treścią poprawną z tzw. parafką osoby 
upoważnionej.  
 

http://poradnik.ngo.pl/x/472447
http://poradnik.ngo.pl/x/472471


Dokumentacja księgowa 

•  musi być właściwie przechowywana, a 
miejsce jej przechowywania zgłoszone do 
urzędu skarbowego. Mamy obowiązek 
właściwie archiwizować te dokumenty. 
Dokumenty księgowe przechowujemy pięć lat. 
Dokumenty dotyczące zatrudnienia - 
pięćdziesiąt lat. Sprawozdania finansowe 
przechowuje się przez cały czas istnienia 
organizacji. 

http://poradnik.ngo.pl/x/472472
http://poradnik.ngo.pl/x/472472
http://poradnik.ngo.pl/x/472472
http://poradnik.ngo.pl/x/539563
http://poradnik.ngo.pl/x/539563
http://poradnik.ngo.pl/x/539563
http://poradnik.ngo.pl/x/539563
http://poradnik.ngo.pl/x/539563
http://poradnik.ngo.pl/x/539563
http://poradnik.ngo.pl/x/539563


• Musimy zbierać składki - stowarzyszenie ma 
obowiązek zbierać od swych członków składki 
członkowskie, w wysokości oraz na zasadach 
określonych w statucie, albo zgodnie ze 
statutem określonych uchwałą zarządu lub 
walnego zgromadzenia. 

http://poradnik.ngo.pl/x/446641
http://poradnik.ngo.pl/x/446641
http://poradnik.ngo.pl/x/446640
http://poradnik.ngo.pl/x/446640
http://poradnik.ngo.pl/x/455112


Możemy dostawać dotacje 
 

• stowarzyszenie ma prawo uzyskiwać od organów 
administracji, na określonych zasadach pieniądze 
na realizację zadania publicznego, ale tylko 
takiego które ma zapisane w celach statutowych. 
Dotacja nie może być przeznaczona na działalność 
gospodarczą. Sposób realizacji oraz finansowania 
danego projektu w tym jego rozpoczęcie, 
dokładnie określa pisemna umowa, zawarta 
pomiędzy organem administracji a organizacją. 
Jej treść w znacznej części wynika wprost z 
ustawy.  

http://poradnik.ngo.pl/x/836863
http://www.ngo.pl/x/340591
http://poradnik.ngo.pl/x/446643
http://poradnik.ngo.pl/x/455118
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/848433.html
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_pozytek.pdf
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_pozytek.pdf


• Otrzymanie dotacji wiąże się z obowiązkiem przestrzegania 
ścisłych rygorów. Umowa zwykle definiuje cel projektu, 
zakres działań, harmonogram, obowiązki promocyjne oraz 
oczywiście wysokość poszczególnych kosztów (kosztorys). 
Koszty i przychody związane z projektem muszą być 
odrębnie księgowane; czasem nawet organ administracji  

     wymaga założenia odrębnego konta bankowego. 
Finansowanie musi odbywać się zgodnie z ustawą o 
finansach publicznych, niekiedy także zgodnie z prawem 
zamówień publicznych. W trakcie realizacji umowy 
zazwyczaj istnieje obowiązek składania okresowych 
sprawozdań z jej realizacji oraz informowania o istotnych 
zmianach w organizacji. 

http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/761533.html
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_finanse_publiczne.pdf
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_finanse_publiczne.pdf
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_zamowienia.pdf
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_zamowienia.pdf
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/854066.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/854066.html


Możemy przyjmować darowizny 

• stowarzyszenie może przyjmować darowizny, 
które zobowiązane jest wykorzystać wyłącznie na 
cele lub działania zgodne ze statutem. Wszystkie 
darowizny: pieniężne, rzeczowe, usługowe, 
barterowe (wymiana usług) muszą być 
księgowane jako przychód. Czasem możemy mieć 
czy możemy sprzedać podarowane rzeczy, bez 
ryzyka uznania że prowadzimy działalność 
gospodarczą. Podobnie może być z umową 
barterową o wymianie usług. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_darowizny
http://poradnik.ngo.pl/x/448340
http://poradnik.ngo.pl/x/448340
http://poradnik.ngo.pl/x/448329
http://poradnik.ngo.pl/x/448332
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/807309.html
http://poradnik.ngo.pl/x/528667
http://poradnik.ngo.pl/x/528667


• Otrzymanie darowizny pieniężnej od osoby fizycznej 
stowarzyszenie ma obowiązek pokwitować - patrz poniżej: 
zasady obrotu gotówką. Po otrzymaniu (od osoby fizycznej 
bądź prawnej) darowizn przekraczających 15 tys. złotych 
(czego wszystkim życzymy) należy zgłosić ten fakt w 
urzędzie skarbowym, chyba że przychód organizacji nie 
przekroczył 20 tys. złotych. Wraz z darowizną rzeczową lub 
w formie usługi powinniśmy uzyskać od darczyńcy 
dokument określający jej wartość; w przypadku osoby 
prawnej powinna to być umowa lub faktura z podaną 
wartością, aby darczyńca mógł rozliczyć podatek VAT. 
Najlepiej każdą darowiznę przyjmować wraz z umową 
określającą co najmniej jej przedmiot oraz wartość. 

http://poradnik.ngo.pl/x/448357
http://poradnik.ngo.pl/x/448357


Musimy przestrzegać zasad obrotu 
gotówką  

• jeśli stowarzyszenie przyjmuje wpłaty lub 
dokonuje płatności gotówką to oznacza, że 
prowadzi kasę. Każde przyjęcie gotówki musi 
kwitować drukiem KP (kasa przyjmie), a każdą 
wypłatę z kasy kwituje drukiem KW (kasa 
wyda). Jeśli wartość wpłat gotówkowych 
przekracza 20 tys. złotych rocznie, 
stowarzyszenie musi mieć tzw. kasę fiskalną, 
która musi być zarejestrowana w urzędzie 
skarbowym.  

http://poradnik.ngo.pl/x/539557
http://www.druki.gofin.pl/wzor,846,868,kp-dowod-wplaty.html
http://www.druki.gofin.pl/wzor,811,868,kw-dowod-wyplaty.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kasa_fiskalna
http://poradnik.ngo.pl/x/859561
http://poradnik.ngo.pl/x/859561


• Okresowo, zwykle co miesiąc, należy 
sporządzać raport kasowy czyli zestawienie 
tych operacji. Przynajmniej raz w roku, zwykle 
na jego zakończenie, trzeba sporządzić 
protokół z kontroli kasy. Gotówka w kasie musi 
się zgadzać z ostatnim raportem kasowym. 

http://poradnik.ngo.pl/x/472493
http://poradnik.ngo.pl/x/539557


• . Stowarzyszenie i fundacja  ma obowiązek co 
najmniej raz w roku dokonać inwentaryzacji 
środków pieniężnych nie tylko gotówki, ale 
także środków znajdujących się na koncie. 
Należy także przeprowadzić na koniec roku 
tzw. weryfikację sald. Za majątek (kasę) 
organizacji zawsze odpowiada zarząd 
organizacji, choćby kasę prowadził kasjer. 

http://poradnik.ngo.pl/x/857107
http://poradnik.ngo.pl/x/857107
http://poradnik.ngo.pl/x/857093
http://poradnik.ngo.pl/x/861124
http://poradnik.ngo.pl/x/861124


Powinniśmy mieć konto bankowe 

• bez konta stowarzyszenie nie może otrzymać 
dotacji z publicznych pieniędzy. Konto jest też 
niezbędne do rozliczeń podatkowych. Każde 
założenie, zmiana czy likwidacja konta musi być 
zgłoszona do urzędu skarbowego, na formularzu 
NIP-2. Trzeba pamiętać, że dostęp do konta 
(możliwość wykonywania operacji) mogą mieć 
tylko osoby upoważnione statutem, albo 
posiadające pełnomocnictwo, udzielone zgodnie 
z zapisami statutu.  

http://poradnik.ngo.pl/x/893893
http://poradnik.ngo.pl/x/893893
http://poradnik.ngo.pl/x/893900
http://poradnik.ngo.pl/x/893900
http://poradnik.ngo.pl/x/893900
http://poradnik.ngo.pl/x/893900
http://poradnik.ngo.pl/x/893900
http://www.druki.gofin.pl/wzor,337,369,nip-2-8-zgloszenie-identyfikacyjne-zgloszenie-aktualizacyjne.html
http://www.druki.gofin.pl/wzor,337,369,nip-2-8-zgloszenie-identyfikacyjne-zgloszenie-aktualizacyjne.html
http://www.druki.gofin.pl/wzor,337,369,nip-2-8-zgloszenie-identyfikacyjne-zgloszenie-aktualizacyjne.html
http://poradnik.ngo.pl/x/372507
http://poradnik.ngo.pl/x/372507
http://poradnik.ngo.pl/x/372507
http://poradnik.ngo.pl/x/443857


• Operacje na rachunku bankowym muszą być zgodne z 
decyzjami władz organizacji, podejmowanymi zgodnie 
ze statutem. W związku z posiadaniem konta, 
stowarzyszenie i fundacja mają obowiązek 
przechowywania wyciągów bankowych w księgowości. 
Organizacja  ma obowiązek co najmniej raz w roku 
dokonać inwentaryzacji środków pieniężnych nie tylko 
na koncie, ale także gotówki. Należy także 
przeprowadzić na koniec roku tzw. weryfikację sald. Za 
majątek (kasę) odpowiada zarząd organizacji, choćby za 
konto była odpowiedzialna wyznaczona osoba. 

http://poradnik.ngo.pl/x/857107
http://poradnik.ngo.pl/x/857093
http://poradnik.ngo.pl/x/861124


Musimy ewidencjonować majątek  

• zwykle organizacja posiada jakieś wyposażenie, 
które jest tzw. majątkiem trwałym, czyli mającym 
dłuższy niż rok obrotowy okres użytkowania. 
Wyposażenie należy inwentaryzować 
przynajmniej raz na dwa lata, zaś środki trwałe 
przynajmniej raz na cztery lata. Musi być 
prowadzona ich ewidencja księgowa. Środki 
trwałe powinny być klasyfikowane zgodnie z 
prawem. Należy również naliczać tzw. noty 
amortyzacyjne według stawek z klasyfikacji. 
Warto skorzystać z podręcznych kalkulatorów. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywa_trwa%C5%82e
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_podatkowy
http://poradnik.ngo.pl/x/857107
http://poradnik.ngo.pl/x/837788
http://poradnik.ngo.pl/x/857107
http://poradnik.ngo.pl/x/837790
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kst/2,0.html
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kst/2,0.html
http://www.kalkulatory.gofin.pl/index.php


Możemy inwestować wolne środki 

• stowarzyszenie  i fundacja może inwestować, ale 
tylko te środki finansowe, które ma wolne, w 
szczególności te, których nie zakazali inwestować 
darczyńcy. Trzeba wiedzieć, jak inwestować. Ze 
zwolnienia podatkowego korzystają tylko 
inwestycje organizacji w bezpieczne instrumenty 
finansowe, m.in. papiery skarbowe. W przypadku 
inwestowania w inne papiery wartościowe czy 
waluty, należy oczywiście uiszczać należny 
podatek oraz w polityce rachunkowości 
zdefiniować sposób wyceny tych instrumentów 
finansowych na koniec roku bilansowego. 

http://poradnik.ngo.pl/x/448457
http://poradnik.ngo.pl/x/448458
http://poradnik.ngo.pl/x/448456
http://poradnik.ngo.pl/x/448457
http://poradnik.ngo.pl/x/448457
http://pl.wikipedia.org/wiki/Papier_warto%C5%9Bciowy_(prawo)
http://poradnik.ngo.pl/x/472456
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_podatkowy




Jesteśmy zwolnieni z płacenia 
podatków, ale nie zawsze  

• stowarzyszenie generalnie ma obowiązek płacić podatek jak 
wszystkie osoby prawne, ale korzysta ze zwolnienia podatkowego, 
wskazanego w art.17 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych. Oczywiście składki członkowskie nie są opodatkowane, 
podobnie dotacje. Niektóre podatki stowarzyszenie musi płacić, w 
tym np. podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też podatek 
VAT, również niekiedy podatek od spadków i darowizn, a także 
podatek od czynności cywilnoprawnych. Warto podkreślić, że gdy 
stowarzyszenie wynajmuje lokal użytkowy od gminy, to jako tzw. 
posiadacz zależny ma obowiązek płacić także podatek od 
nieruchomości. Jeśli stowarzyszenie ma siedzibę w wynajmowanym 
lokalu mieszkalnym, który jest wyodrębniony - również ma 
obowiązek płacenia podatku od nieruchomości. 

http://poradnik.ngo.pl/x/470925
http://poradnik.ngo.pl/x/470927
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_podatek_dochodowy_prawne.pdf
http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/ustawa_podatek_dochodowy_prawne.pdf
http://poradnik.ngo.pl/x/470934
http://poradnik.ngo.pl/x/470928
http://poradnik.ngo.pl/x/470906
http://poradnik.ngo.pl/x/470923
http://poradnik.ngo.pl/x/470922
http://poradnik.ngo.pl/x/470922
http://poradnik.ngo.pl/x/492572
http://poradnik.ngo.pl/x/513357
http://prawo.rp.pl/artykul/397011.html
http://prawo.rp.pl/artykul/397011.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=219D51FD&view=null


Musimy wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną 

• każde stowarzyszenie ma obowiązek zgłosić do 
urzędu skarbowego osobę odpowiedzialną za 
obliczanie oraz odprowadzanie podatku. 
Zgodnie z przepisami, należy również 
terminowo składać deklaracje podatkowe. 
Trzeba pamiętać, że deklaracje muszą 
podpisać tylko osoby upoważnione statutem, 
czyli zazwyczaj zarząd oraz osoba 
odpowiedzialna za obliczenie podatku. 

http://www.podatki.gofin.pl/17,2,64,102608.html
http://www.podatki.gofin.pl/17,2,64,102608.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_podatkowa
http://poradnik.ngo.pl/x/372507


Co roku składamy rozliczenie 
podatkowe 

• stowarzyszenie ma obowiązek złożenia go do 
urzędu skarbowego, do końca trzeciego 
miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. 
Składa się je na formularzu CIT-8, niekiedy 
także z załącznikami CIT-8/O oraz CIT-D. Jeśli 
stowarzyszenie nie miało w danym roku 
żadnych przychodów - musi złożyć tzw. 
deklarację zerową. 

http://ngo.chorzow.eu/wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/849243.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_podatkowy
http://www.druki.gofin.pl/wzor,1156,1698,cit-8-21-zeznanie-o-wysokosci-osiagnietego-dochodu.html
http://www.druki.gofin.pl/wzor,1156,1698,cit-8-21-zeznanie-o-wysokosci-osiagnietego-dochodu.html
http://www.druki.gofin.pl/wzor,1156,1698,cit-8-21-zeznanie-o-wysokosci-osiagnietego-dochodu.html
http://www.druki.gofin.pl/wzor,1158,1698,cit-8o-8-informacja-o-odliczeniach-od-dochodu-i-od-podatku.html
http://www.druki.gofin.pl/wzor,1158,1698,cit-8o-8-informacja-o-odliczeniach-od-dochodu-i-od-podatku.html
http://www.druki.gofin.pl/wzor,1158,1698,cit-8o-8-informacja-o-odliczeniach-od-dochodu-i-od-podatku.html
http://www.druki.gofin.pl/wzor,1,podatek-dochodowy,1162,cit-d3--informacja-podatnika-podatku-dochodowego-od-osob.html
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