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Kalendarz NGO 
Sprawozdanie merytoryczne 

 

Stowarzyszenia nie mają takiego obowiązku, ale powinny to robić, ponieważ np.: 

- wymaga tego sponsor, do którego organizacja składa wniosek o dotacje, 

- dla członków organizacji (przedstawiane i zatwierdzane na walnym zebraniu). 

 

Fundacje mają obowiązek składać sprawozdanie z działalności co rok.  

Muszą je złożyć do swojego organu kontroli, czyli ministra wskazanego w statucie 

fundacji. Jak ma wyglądać i co zawierać sprawozdanie określa Ustawa o fundacjach 

oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji. 

Nie określono w jakim terminie należy złożyć sprawozdanie, można więc przyjąć, że 

do końca roku kalendarzowego, ale wiele ministerstw upomina organizacje, aby 

składały sprawozdania do końca marca. 
 



Kalendarz NGO 
Sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek co roku składać do urzędu skarbowego 

zeznanie podatkowe z wysokości osiągniętych w danym roku dochodów.  

Do końca 3. miesiąca nowego roku obrotowego (zwykle jest to 31 marca) należy 

złożyć formularz CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT-D.  

Do formularza CIT-8 obowiązkowo dołącza się (może być w terminie późniejszym 

po zatwierdzeniu) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja 

dodatkowa).  

Sprawozdanie należy sporządzić do końca 3. miesiąca w nowym roku obrotowym, 

zatwierdzić (przez właściwy organ w organizacji np. zarząd, walne zebranie) w 

ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia nowego roku obrotowego i przekazać do urzędu 

skarbowego w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia przez właściwy organ. 

Uwaga! Sprawozdanie finansowe podpisuje cały zarząd. 

 



Kalendarz NGO 

Obowiązki sprawozdawcze organizacji prowadzącej działalność gospodarczą 

Każda organizacja prowadząca działalność gospodarczą musi dodatkowo złożyć 

swoje sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego.  

Należy je sporządzić i zatwierdzić w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia nowego roku 

obrotowego (najczęściej do końca czerwca) i przekazać do KRS-u w ciągu 15 dni 

od daty zatwierdzenia przez właściwy organ. 

Jeżeli organizacja składa jedynie sprawozdanie finansowe, wniosek składa się z: 

Formularza KRS-Z30, sprawozdania finansowego, uchwały o przyjęciu sprawozdania 

podpisanej przez właściwy organ, dowodu opłaty za Monitor Sądowy i Gospodarczy 

oraz dowodu opłaty za zgłoszenie zmiany do rejestru, jeżeli to zgłoszenie podlega 

opłacie. 



Kalendarz NGO 

 Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego  

OPP mają obowiązek w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego:  

- przekazać sprawozdanie merytoryczne i finansowe (w wersji papierowej) do 

ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego do Departamentu Pożytku 

Publicznego 

- opublikować sprawozdanie merytoryczne i finansowe w internetowej bazie 

sprawozdań opp prowadzonej przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia 

społecznego na stronie https://bopp.pozytek.gov.pl/logowanie.do 

 

Sprawozdanie zatwierdzone przez odpowiednie władze organizacji (np. walne 

zebranie, radę fundacji) musi być przyjęte najpóźniej do końca szóstego miesiąca 

od dnia zakończenia roku obrotowego.  

  

https://bopp.pozytek.gov.pl/logowanie.do


Kalendarz NGO 

STYCZEŃ 

15 stycznia – urząd miasta: złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku od nieruchomości z 

tytułu posiadania nieruchomości lub od lokalu wynajmowanego od urzędu  

(złożenie deklaracji zerowej w przypadku wynajmu lokalu na działalność statutową organizacji 

pożytku publicznego).  

31 stycznia – marszałek województwa: przesłanie sprawozdania (wg wzoru) 

przez organizacje posiadające status agencji pośrednictwa pracy i zatrudnienia.  

31 stycznia – urząd skarbowy:  

złożenie deklaracji PIT-4R – informacja o przekazanych przez płatnika w ciągu roku zaliczkach 

na podatek dochodowy osób fizycznych (pracowników organizacji);   

31 stycznia – ZUS: złożenie deklaracji ZUS IWA – składają ją pracodawcy, którzy byli zgłoszeni 

jako płatnicy nieprzerwanie przez cały rok, działają nadal i zgłaszali w sprawozdawanym 

okresie średnio w miesiącu co najmniej 10 ubezpieczonych do ubezpieczenia wypadkowego. 

 



Kalendarz NGO 

LUTY 

 

20 lutego – Ministerstwo Sprawiedliwości: sprawozdanie z wykorzystania nawiązek 

sądowych z wykazaniem w danym roku wysokości zasądzonych, otrzymanych i 

wydatkowanych nawiązek oraz wskazaniem ich celu przeznaczenia – dla organizacji 

wpisanych do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których 

mowa w art. 47, 49 i art. 57a &2 KK (wykaz znajduje się na stronie www.ms.gov.pl). 

  

28 lutego – pracownicy i urzędy skarbowe: deklaracje PIT: 

PIT-11 – organizacja ma obowiązek przygotować deklaracje PIT-11 (dla pracownika i urzędu 

skarbowego). Deklarację należy przekazać pracownikowi (oryginał) i właściwemu urzędowi 

skarbowemu (kopia). 

 

  



Kalendarz NGO 

MARZEC 

1 marca – Urząd Zamówień Publicznych: sprawozdanie z przeprowadzonych przez organizację 

postępowań o zamówienie publiczne w 2014 r. Sprawozdanie składa się drogą elektroniczną na 

stronie Urzędu Zamówień Publicznych 

  

31 marca 

Dla organizacji, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia (a zwykle jest to regułą), data ta niesie za 

sobą najwięcej obowiązków. 

Sprawozdanie finansowe. Do końca marca powinno być sporządzone sprawozdanie finansowe, a 

więc bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa. 

Urząd skarbowy: deklaracja CIT- 8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT D. Do końca trzeciego 

miesiąca następnego roku podatkowego – zwykle jest to 31 marca – należy złożyć do urzędu 

skarbowego deklarację CIT-8 wraz załącznikiem CIT-8/O. Jest to informacja o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

 Załącznik CIT D jest zestawieniem darowizn otrzymanych przez organizację. 

 



Kalendarz NGO 

CZERWIEC 

 

30 czerwca 

W ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego – czyli od 31 grudnia roku 

poprzedniego – powinno nastąpić zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

przez organ zatwierdzający, zazwyczaj jest to zarząd (określa to statut 

organizacji). Zatwierdzenie musi nastąpić poprzez uchwałę oraz podpisanie 

dokumentów składających się na sprawozdanie finansowe przez wszystkich 

członków organu zatwierdzającego oraz osobę, której powierzono prowadzenie 

ksiąg rachunkowych. 

  



Kalendarz NGO 
LIPIEC 

10 lipca 

W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający 

organizacji sprawozdanie to powinno być przesłane do urzędu skarbowego wraz z uchwałą organu 

zatwierdzającego (może to być np. zarząd lub inny organ wskazany w statucie danej organizacji) o 

podziale ewentualnej nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe. Jeśli 

sprawozdanie finansowe będzie zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca (licząc 

sześć miesięcy od dnia bilansowego 31 grudnia), to termin wysłania sprawozdania do Urzędu 

Skarbowego mija 10 lipca. Jeśli jednak zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ 

nadrzędny nastąpi wcześniej, wówczas termin wysłania sprawozdania do urzędu skarbowego 

upłynie dziesiątego dnia od tej daty zatwierdzenia. 

  

15 lipca - to ważny termin dla OPP. 

   



Kalendarz NGO 

SIERPIEŃ 

30 sierpnia 

Ministerstwo Sprawiedliwości: Organizacje (wpisane do wykazu 

instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o 

których mowa w art. 47, 49 i art. 57a &2 KK – ich wykaz znajduje 

się na stronie internetowej: www.ms.gov.pl), na rzecz których 

orzeczono w 2011 r. nawiązki lub świadczenia pieniężne mają 

obowiązek złożenia w MS sprawozdania z wykorzystania 

przyznanych środków 

    

http://www.ms.gov.pl/


Kalendarz NGO 

GRUDZIEŃ 

31 grudnia 

  

Fundacje – sprawozdanie z działalności do odpowiedniego ministerstwa: fundacje mają 

obowiązek złożyć sprawozdanie według określonego wzoru w Rozporządzeniu MS z dn. 8 

maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 

50, poz. 529) za rok poprzedni do odpowiedniego ministra wskazanego w swoim statucie, 

który sprawuje nadzór nad ich działalnością. Ponieważ ani w ustawie o fundacjach, ani w 

rozporządzeniu dotyczącym przygotowania sprawozdania nie został określony dokładny 

termin jego złożenia, przyjmuje się, że sprawozdanie trzeba złożyć do końca roku 

kalendarzowego (np. za 2009 r. do końca 2010 r.). Czasem jednak ministerstwa żądają 

sprawozdań wcześniej, dlatego warto to sprawdzić, np. na stronie internetowej danego 

ministerstwa. 



Nie popełniaj błędów wobec 

Urzędu Skarbowego  

 Duża liczba i różnorodność rozbudowanych 

formularzy do wypełnienia oraz nie zawsze do 

końca zrozumiałe i zmienne przepisy, powodują 

problemy z wypełnianiem przez organizacje 

obowiązków wobec fiskusa. Skutkiem tego są 

liczne błędy, np. w deklaracjach podatkowych. 

Organizacje czasem popełniają też błędy przy 

składaniu sprawozdania finansowego. A urząd 

skarbowy to nie przelewki... 



Najpowszechniejsze błędy fundacji i stowarzyszeń wobec urzędów 

skarbowych (US) to np.: 

 brak podpisów w deklaracjach podatkowych, 

 podpisywanie deklaracji przez osoby do tego 

nieuprawnione, 

 błędy rachunkowe i drobne pomyłki w deklaracjach PIT 

i CIT, 

 błędy w zeznaniu podatkowym CIT-8 oraz błędne 

obliczenie podatku od umów poniżej 200 zł  

 



 Organizacje pozarządowe często nie dopełniają też 

ważnych obowiązków wobec US związanych ze 

sprawozdaniem finansowym: 

 nie składają sprawozdania finansowego, 

 składają sprawozdanie finansowe w niewłaściwym 

terminie, 

 składają sprawozdanie po ostatecznym terminie na 

jego złożenie w US, czyli (dla większości organizacji) 

po 10 lipca. 

 



 Za niespełnienie obowiązków lub błędy popełnione 

wobec US grozi nam odpowiedzialność karno-

skarbowa 



 grzywna w postaci mandatu – US może, np. nałożyć 

karę w wysokości od 150 zł do 3000 zł za niewielkie 

wykroczenia, 

 grzywna w wysokości od 150 zł do 30 tys. zł ustalana 

kwotowo lub do 720 stawek dziennych (ich wysokość 

ustala sąd), a nawet kara pozbawienia wolności na 

podstawie wyroku sądu, gdy zostały popełnione 

poważniejsze wykroczenia lub przestępstwa 

skarbowe. 

 



Kto może ponieść tą odpowiedzialność 

 Mogą to być członkowie zarządu albo osoby zgłoszone 

do US jako odpowiedzialne za wypełnianie danych 

obowiązków. Osobę odpowiedzialną za wypełnianie 

danych obowiązków zgłaszamy poprzez złożenie w 

urzędzie skarbowym pisma informującego o tym, wraz 

z jej danymi. 

 Poza odpowiedzialnością karno-skarbową członkowie 

zarządu odpowiadają też solidarnie całym swoim 

majątkiem za zaległości podatkowe stowarzyszenia lub 

fundacji (art. 116a Ordynacji podatkowej). 

 



Obowiązek zgłoszenia osoby odpowiedzialnej 

 

 Jeśli organizacja zatrudnia pracowników na umowę o 

pracę, umowę zlecenia lub o dzieło to oznacza to, że 

zobowiązana jest wypełniać obowiązki płatnika 

podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku 

z tym powinna (na podstawie art. 31 Ordynacji 

podatkowej) wyznaczyć osobę/-y, do których 

obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków 

oraz ich terminowe wpłacanie do US 

 



 Organizacja musi zgłosić taką osobę/-y (imię, 

nazwisko, adres) do urzędu skarbowego właściwego 

ze względu na siedzibę organizacji. Najczęściej taką 

osobą jest księgowa/-y lub prezes/-ka organizacji. Na 

zgłoszenie nie ma specjalnego formularza. Trzeba je 

złożyć przed pierwszą wpłatą podatku. 



 Wyznaczona do tych obowiązków osoba w organizacji, 

zgłoszona do US, podpisuje się samodzielnie na 

sporządzanych deklaracjach podatkowych, np. na PIT-4R, 

PIT-11, PIT-8AR w części o nazwie „Oświadczenie 

płatnika lub osoby odpowiedzialnej za obliczenie i 

pobranie podatku”. 

 W przypadku, gdy organizacja nie wyznaczyła i nie 

zgłosiła w US takiej osoby, deklaracje PIT powinien 

podpisać prezes/-ka zarządu, gdyż jak wynika to z 

orzecznictwa Sądu Najwyższego, jako osoba kierująca 

zarządem ponosi odpowiedzialność w zakresie 

wykonania obowiązków płatnika 



Niezłożenie sprawozdania finansowego i 

„zerowego” CIT-8 

 Obowiązkiem każdej organizacji jest składanie co roku 

sprawozdania finansowego i CIT-8 do US. Jeśli tego nie 

zrobimy to członkowie zarządu organizacji mogą ponieść 

karę grzywny. 

 Niektóre organizacje nie składają sprawozdania, ponieważ 

uważają, że ich ten obowiązek nie dotyczy. Tak dzieje się w 

przypadku organizacji, które w całym roku podatkowym 

nie miały żadnych przychodów i nie ponosiły żadnych 

kosztów – często wychodzą one z założenia, że nie mają 

obowiązku sporządzania deklaracji CIT-8 i sprawozdania 

finansowego za ten rok 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/760538.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/760538.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/760538.html


 Zazwyczaj ta błędna decyzja wynika z niezrozumienia 

przepisów dotyczących podatku dochodowego od 

osób fizycznych, które dopuszczają możliwość 

nieskładania zeznania w przypadku nieosiągnięcia 

przychodów podlegających opodatkowaniu. 

 Niezłożenie sprawozdania finansowego i CIT-8 z tego 

powodu może spowodować ukaranie grzywną osoby 

odpowiedzialnej w organizacji za wypełnienie tych 

obowiązków – zgodnie z art. 54 kks: 

 

 



 Dlatego, aby prawidłowo wypełnić obowiązki podatnika 

organizacja, która nie miała przychodów i nie ponosiła 

kosztów musi w wyznaczonych ustawowo terminach 

złożyć w urzędzie skarbowym tzw. zerowe zeznanie 

podatkowe i również zerowe sprawozdanie finansowe. 

Natomiast, jeśli złożymy deklarację CIT-8, ale po 

zatwierdzeniu przez uprawnione władze (np. walne 

zebranie) nie dostarczymy do US w terminie 10 dni 

sprawozdania finansowego (co zdarza się bardzo często), 

w dalszym ciągu możemy zostać ukarani grzywną za jego 

niezłożenie (art. 54 § 3) lub złożenie już po terminie (art. 

56 § 4). 

 



 Pamiętajmy, że sprawozdanie finansowe jest 

traktowane przez urzędy skarbowe jak deklaracja 

podatkowa (art. 3 pkt 5 Ordynacji Podatkowej) w 

związku z tym kary przewidziane za jego niezłożenie 

są takie same jak w przypadku niezłożenia deklaracji 



 

 

Podstawa prawna: 
 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. 

zm.), w skrócie: ustawa o pdop 

 Ustawa dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 361) 

 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 111, poz. 765 z późn. zm.), w skrócie: 

kks 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 

 Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 

 

 



Pamiętaj o PIT-ach  

 Jeśli organizacja zatrudnia pracowników lub 

współpracowników, stażystów lub stypendystów, to 

sporządza i przekazuje deklaracje PIT : 

 



PIT 4R – do urzędu 

skarbowego, czyli informację o 

dochodach oraz pobranych 

zaliczkach z tytułu podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych – do końca stycznia 
 



PIT 11 – pracownikom i 

współpracownikom oraz ich 

urzędom skarbowym – do 

końca lutego 



PIT-8AR –deklarację roczną o 

zryczałtowanym podatku 

dochodowym do urzędu 

skarbowego – do końca stycznia  



PIT-8C – informację dla 

współpracowników o wypłaconych 

stypendiach, o przychodach z 

innych źródeł oraz o niektórych 

dochodach z kapitałów pieniężnych 

– do końca lutego. 
 



 Jeśli organizacja popełni błąd w deklaracji 

podatkowej lub nie złoży jej w terminie, może go 

skorygować, składając do urzędu skarbowego 

korektę i tzw. czynny żal. 

 



 Jeśli organizacja pozarządowa ma wątpliwości co do 

naliczania podatków i chce uzyskać interpretację 

podatkową, chroniąca ją przed konsekwencjami 

prawnymi, może wystąpić do izby skarbowej z 

wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową 

(dotyczącą podatku VAT, CIT, PIT). Przygotowując takie 

pismo, należy dbać o to, żeby wyczerpująco i zgodnie z 

rzeczywistością opisać stan faktyczny sprawy, której 

dotyczy zapytanie o interpretację. 

 



 31 stycznia to ostateczny termin złożenia 

deklaracji: PIT-4R oraz PIT-8AR do urzędu 

skarbowego. Nie mogą o tym zapomnieć także 

fundacje i stowarzyszenia 



 Organizacja, która zatrudniała w 2014 r. osoby na 

umowy: o pracę, dzieło lub na zlecenie, musi złożyć do 

urzędu skarbowego, na formularzu PIT-4R, rozliczenie 

zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 

(PDOF), które były płacone w ciągu całego roku. 

Organizacja wylicza w nim zapłacony podatek w 

podziale na różne typy zatrudnienia. 

 



Podatek od umów poniżej 200 zł 

 
 Organizacja, która w 2014 r.: 

 wypłacała wynagrodzenia do wysokości 200 zł/m-c (w 

przypadku tzw. drobnych zleceń) 

 lub ponosiła świadczenia na rzecz byłych pracowników 

(rencistów, emerytów) 

 lub organizowała loterię z nagrodą, wygraną o wartości 

wyższej niż 760 zł (np. tablet będący nagrodą w konkursie 

realizowanym przez stowarzyszenie o wartości powyżej 

tej kwoty) 

 musi złożyć do urzędu skarbowego, na formularzu PIT-

8AR, informacje o przekazanych w ciągu roku kwotach 

zryczałtowanego podatku dochodowego 



28 lutego upływa termin składania 

PIT-11 

 Obowiązek wysłania deklaracji PIT-11 dotyczy organizacji 

pozarządowych (i innych pracodawców), które zatrudniały 

w 2014 roku osoby na umowy o pracę, dzieło lub umowy-

zlecenia. Organizacja ma obowiązek przygotować i 

przekazać deklarację PIT-11 nie tylko osobie zatrudnionej, 

ale i wysłać ją do odpowiedniego dla miejsca zameldowania 

(lub też miejsca rozliczania, jeśli  tak wcześniej wskazano) 

urzędu skarbowego. 

 



 W formularzu PIT-11 zawarte są informacje o 

uzyskanych przez pracownika (podatnika) dochodach, 

kosztach uzyskania przychodu oraz pobranych 

zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Jeśli dana osoba podpisała z organizacją kilka umów - 

sumuje się wszystkie dane w jednym formularzu, 

nawet jeśli są to umowy różnego rodzaju (np. zlecenia 

i umowy o dzieło). 

 



 Jeśli PIT nie jest odbierany przez pracownika lub 

współpracownika osobiście, należy go wysłać pocztą, 

najlepiej listem poleconym, zachowując kopię PIT-u w 

dokumentach organizacji.  Odbiór osobisty powinien 

być poświadczony podpisem i datą. 

 



 Gdzie znaleźć odpowiednie formularze PIT? Na 

stronie Ministerstwa Finansów : 

www.finanse.mf.gov.pl/systemy-

informatyczne/e-deklaracje/formularze/pit 
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