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Streszczenie: Analiza zaprezentowana na łamach niniejszego opracowania zorientowana 
została na identyfikację wymiaru jakościowego nowych zasad sprawozdawczości finansowej 
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podmiotów tworzących trzeci sektor gospodarki, tj. organizacji pozarządowych. Proces ba-
dawczy oparty został na studiach literaturowych, analizie obowiązujących aktów prawnych 
oraz opiniach specjalistów praktyków – przedstawicieli trzeciego sektora. Wbrew oczekiwa-
niom i założeniom architektów nowych rozwiązań wpisanych w znowelizowaną w 2015 r. 
ustawę o rachunkowości w praktyce nie przełożą się one na istotne zmniejszenie obowiąz-
ków sprawozdawczych stowarzyszeń i fundacji. Obciążenia wpisane w zakres sprawozdaw-
czości finansowej, choć formalnie zmniejszone, w praktyce nie zostały jednak dostosowane 
do specyfiki organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych opartych na pracy wolontarystycz-
nej oraz nastawionych na realizację przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Słowa kluczowe: ewidencja księgowa, organizacje pozarządowe, podmioty mikro, przedsię-
biorczość, sprawozdawczość finansowa

Abstract: The analysis presented in the pages of this paper is focused on identifying new 
dimension of quality of financial reporting entities NGOs. The research process is based 
on the literature studies, analysis of existing legal acts and opinions of specialists practitio-
ners - representatives of the third sector. Contrary to the expectations and assumptions of 
the architects of new solutions entered in the amended in 2015. Accounting Act in practice 
translate into significant decrease in the reporting obligations of NGOs. The scope of finan-
cial reporting, although formally been reduced, in practice, the solutions adopted have not 
been adapted to the specific NGOs, especially those based on the volunteer work and aimed 
at realization of socially useful.

Keywords: accounting records, NGOs, micro-entities, entrepreneurship, financial reporting

Wstęp

Państwa w swojej współczesnej formie stają się coraz bardziej złożonymi organi-
zmami funkcjonującymi według reguł, w których jedno z najważniejszych miejsc, choć 
niezbyt często doceniane, zajmują przedsiębiorcy. Aktywiści rynkowi powołujący do 
funkcjonowania podmioty gospodarki niezależnie od formy organizacyjno-prawnej 
są w każdych warunkach kluczowym ogniwem rozwoju. Liczne ekspertyzy i rankingi 
międzynarodowe nie pozostawiają jednak złudzeń, że prowadzenie podmiotu gospo-
darczego w Polsce jest zdecydowanie trudniejsze niż w innych krajach. Wpływ na to 
mają skomplikowane i pracochłonne procedury, w tym przede wszystkim te związane 
ze sprawozdawczością, jak również obciążenia fiskalne i społeczne. Nie są one jednak 
jednorodne, a ich zakres i forma warunkowane są rodzajem podmiotu.

Analiza zaprezentowana na łamach niniejszego opracowania zorientowana zosta-
ła na identyfikację wymiaru jakościowego nowych zasad sprawozdawczości finanso-
wej podmiotów tworzących trzeci sektor gospodarki, tj. organizacji pozarządowych. 
Proces badawczy w  przeważającej mierze oparty został na analizie dokumentów. 
Obok studiów literaturowych oraz analizy obowiązujących aktów prawnych wykorzy-
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stane zostały opinie specjalistów praktyków – przedstawicieli trzeciego sektora oraz 
doświadczenia zawodowe autorki pełniącej funkcje członka zarządu dwóch organi-
zacji pozarządowych.

Wbrew oczekiwaniom i  założeniom architektów nowych rozwiązań wpisanych 
w znowelizowaną w 2015 r. ustawę o rachunkowości w praktyce nie przełożą się one na 
istotne zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych stowarzyszeń i fundacji. Obcią-
żenia wpisane w zakres sprawozdawczości finansowej, choć formalnie zmniejszone, 
w praktyce nie zostały jednak dostosowane do specyfiki organizacji pozarządowych, 
zwłaszcza tych opartych na pracy wolontarystycznej oraz nastawionych na realizację 
przedsięwzięć społecznie użytecznych. Ustawodawca, włączając w jeden zbiór pod-
miotów stowarzyszenia i  fundacje oraz przedsiębiorstwa z założenia nastawione na 
zysk i z istoty funkcjonowania nieuzależniające swojego bytu od transferów zewnętrz-
nych, nie uwzględnił specyfiki rozliczania dotacji oraz dodatkowych obowiązków 
sprawozdawczych wpisanych w funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego.

1. Zmiany w strukturze podmiotów gospodarki narodowej

Polska gospodarka, która poddawana jest często skrajne odmiennym ocenom 
w zakresie kondycji i potencjału, jest pełna sprzeczności poznawczych. Podłożem 
rozbieżności poglądów jest fakt, że w ekonomii poza fasadą jednej naukowej praw-
dy kryje się ogromna różnorodność wzajemnie antynomicznych opinii1. Niezależ-
nie jednak od formułowanych ocen niekwestionowane, choć niedoceniane miejsce 
w polskiej gospodarce zajmują podmioty gospodarki narodowej z sektora prywat-
nego. Sytuacja ta ma swoje podłoże w niekorzystnej strukturze rodzimej gospodar-
ki. Niepomyślna prywatyzacja większości polskich przedsiębiorstw państwowych 
zapoczątkowana wraz z transformacją systemową ma swoje konsekwencje. W Pol-
sce brakuje przedsiębiorstw prężnych, zdolnych konkurować z podmiotami zagra-
nicznymi, a jednocześnie masowo pojawiają się stowarzyszenia i fundacje. Faktem 
jest, że nie można w przypadku tych organizacji mówić o realnej konkurencji ryn-
kowej, nie można również nie doceniać zadań, jakich podejmują się te podmioty.

Przewaga działań społecznie użytecznych nie umniejsza jednak obowiązków 
sprawozdawczych nakładanych na jednostki należące do trzeciego sektora. Poważ-
nym ograniczeniem jest w  tym przypadku bariera finansowa. Organizacje niege-
nerujące zysku przegrywają w dostępie do sprawnych instytucji rozrachunkowych. 
Pomijając te podmioty, które powstają w imię partykularnych interesów, a  takich 
jest coraz więcej, znaczna część trzeciego sektora oparta jest na pracy wolontary-
stycznej, a sprawozdawczość w każdym zakresie funkcjonowania organizacji reali-
zowana jest w mniej lub bardziej profesjonalny sposób przez jej członków. Biorąc 

1  N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 59.
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pod uwagę coraz większy udział trzeciego sektora w gospodarce narodowej, należy 
oczekiwać zwiększonego zainteresowania przedmiotową tematyką w wymiarze teo-
retycznym i praktycznym.

Dane statystyczne potwierdzają, że trzeci sektor dość ekspansywnie wkracza na 
polski rynek. Lata 1995-2013 przyniosły wielokrotny przyrost podmiotów należą-
cych do tego sektora. W przypadku fundacji wzrost sięgnął prawie 348%. Udział 
tego typu podmiotów w  gospodarce w  minionym dwudziestoleciu zwiększył się 
z  0,18% do 0,42%. Z  kolei w  przypadku stowarzyszeń i  organizacji społecznych 
wzrost ten przekroczył już 679%. W odniesieniu do ogólnej populacji podmiotów 
gospodarki narodowej stowarzyszenia i organizacje społeczne istotnie zwiększyły 
swój udział z 0,63% do 2,56%. W tym samym czasie przyrost osób fizycznych pro-
wadzących działalność gospodarczą osiągnął poziom zaledwie 75%, a w przypadku 
spółek handlowych 274%2.

Powyższa sytuacja wskazuje na bezsporną popularność organizacji pozarzą-
dowych. Ten swoisty fenomen, łączony z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, 
określany jest często mianem „mody na dobroczynność”. Pomoc dobrowolna jest 
wszelako szlachetna i godna pochwały3, w tle jednak przebija się źródło owego tren-
du, jakim są fundusze europejskie, a w szczególności Europejski Fundusz Społeczny 
przeznaczony zarówno na bezpośrednie finansowe wsparcie podmiotów z trzeciego 
sektora, jak również na wsparcie inicjatyw przez nie realizowanych4. Utrzymanie się 
kierunku i tempa zachodzących zmian nie zrewolucjonizuje z pewnością zbyt szyb-
ko struktury podmiotów gospodarki narodowej. Nowe obszary aktywności ekono-
micznej obywateli są bowiem wypadkową wielu czynników. Przykłady z otocznia 
oraz pragmatyzm ekonomiczny zostały już dostrzeżone przez wielu przedsiębior-
ców inicjujących powstanie licznych fundacji.

2. Nowe zasady sprawozdawczości finansowej
 – nowelizacja ustawy o rachunkowości

Dnia 5 września 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
zmieniającej ustawę o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100) upraszczającej spra-
wozdawczość finansową wielu podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, w tym 
organizacji pozarządowych. Dzięki nowelizacji przepisów wprowadzono nową kate-
gorię jednostek typu mikro, obejmując m.in. większość organizacji pozarządowych 

2  D. Jegorow, Wskaźnikowo-relacyjna niestrukturalna analiza podmiotów gospodarki narodowej wg 
sektorów własnościowych w Polsce w latach 1995-2013 – sektor prywatny, cz. 3, red. D. Jegorow, CIVIS 
& Sun Solution, Chełm 2014, s. 24, 26, 29-30.
3  T.G. Palmer, Państwo opiekuńcze. Kosztowne złudzenie, Fijorr, Warszawa 2014, s. 204.
4  D. Jegorow, Realizacja zadań publicznych współfinansowanych z  funduszy europejskich – szansa czy 
zagrożenie, [w:] Organizacje pozarządowe w województwie lubelskim – teoria i praktyka, red. P. Olszewski, 
A. Stachula, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2013, s. 23.



Sprawozdawczość finansowa w organizacjach pozarządowych... 179

(wszystkie nieprowadzące działalności gospodarczej i większość prowadzącą działal-
ność gospodarczą). Nowo zdefiniowane podmioty mikro zyskały możliwość sporzą-
dzania skróconego sprawozdania finansowego. Istota wprowadzonych zmian dotyczy 
odrębnej, ograniczonej kategorii informacji wykazywanych w sprawozdaniu finan-
sowym, w którym znajdą się jedynie ogólne wiadomości o podmiocie. Bilans oraz 
rachunek zysków i strat został w znacznym stopniu skrócony. Ponadto jednostki za-
wierające w bilansie dane uzupełniające określone w załączniku nr 4 do ustawy, zosta-
ły zwolnione z obowiązku sporządzenia informacji dodatkowych określonych w art. 
48 ustawy oraz sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 wymienionej ustawy. 
Sprawozdanie finansowe sporządzone według wzoru dla jednostek mikro składa się z:

−	 informacji ogólnych,
−	 bilansu,
−	 rachunku zysków i strat,
−	 informacji uzupełniających do bilansu5.
Nowelizacja ustawy o  rachunkowości to efekt działań podjętych przez insty-

tucje Unii Europejskiej, które zgłosiły potrzebę uproszczenia zasad dotyczących 
prowadzenia rachunkowości. Parlament Europejski 18 grudnia 2008 r. przyjął re-
zolucję w sprawie wymogów rachunkowości dotyczących małych i średnich przed-
siębiorstw, w szczególności mikroprzedsiębiorstw, w której uznał, że dotychczasowe 
przepisy wspólnotowe dotyczące zasad rachunkowości „są często bardzo uciążliwe 
dla małych i  średnich przedsiębiorstw, a  w  szczególności dla mikroprzedsiębior-
stw”6. W efekcie podjętych prac 26 czerwca 2013 r. została przyjęta dyrektywa Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finan-
sowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i  powiązanych sprawozdań 
niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. 
Dyrektywa ta weszła w życie w dniu 19 lipca 2013 r. Nowelizacja dokonuje transpo-
zycji przepisów dyrektywy 2013/34/UE odnośnie do jednostek mikro7.

3. Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych

Sprawozdawczość organizacji pozarządowych wpisana jest w złożony system, któ-
remu podlegają wszystkie podmioty gospodarki narodowej. W zależności jednak od 

5  M. Woźniak, Uproszczenia księgowe dla małych organizacji pozarządowych, art. z dnia 20 lutego 2015 r., 
http://www.owes.bcp.org.pl/uproszczenia-ksiegowe-dla-malych-organizacji-pozarzadowych-artykulhttp://
poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1266401.html [dostęp: 10.09.2015].K. Kacprzak, Ułatwienia w  sporządzaniu 
sprawozdań finansowych dla jednostek mikro, http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/sprawozdawczosc/70
0020,Ulatwienia-w-sporzadzaniu-sprawozdan-finansowych-dla-jednostek-mikro.html [dostęp: 10.09.2015].
6  Ibidem.
7  J. Zabielski, Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 661), Kancelaria Senatu. 
Biuro Legislacyjne, Warszawa, 17 czerwca 2014 r., s. 1.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie180

formy organizacyjno-prawnej poszczególnych podmiotów zakres i rodzaj obowiązków 
sprawozdawczych jest inny, począwszy od dopuszczalnych prawem form, po zakres 
podstawowych i  dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Nowelizacja ustawy 
o  rachunkowości, wprowadzając zmiany w  zakresie obowiązków sprawozdawczych 
ogółu podmiotów gospodarki narodowej, nie uwzględniła jednak w  pełni specyfiki 
trzeciego sektora wynikającej ze sposobu finansowania realizowanych zadań, jak rów-
nież potrzeby zachowania szczególnej transparentności ponoszonych wydatków, często 
bowiem uzależnionych od bezpośrednich wpłat dokonywanych przez obywateli.

Zgodnie z  intencją ustawodawcy uproszczenia przysługujące jednostkom mikro 
mogą stosować wszystkie organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospo-
darczej. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą spełnić muszą 
dodatkowe wymagania. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 1a ustawy, w którym mowa o „in-
nych osobach prawnych”, do których zalicza się stowarzyszenia i fundacje inne niż objęte 
pkt 2, a więc prowadzące działalność gospodarczą. Uproszczenia przysługują organiza-
cjom, które w roku, za który sporządzają sprawozdanie finansowe i w roku poprzedzają-
cym okres sprawozdawczy nie przekroczyły dwóch spośród trzech wielkości:

−	 suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego jest nie wyższa niż 1,5 mln zł,
−	 przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy są nie wyż-

sze niż 3 mln zł,
−	 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekracza 10 osób8.
Istotną informacją dla organizacji pozarządowych jest fakt, że wraz z wejściem 

w życie zmian w ustawie o rachunkowości uchylono rozporządzenie Ministra Fi-
nansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539, z późn. zm.). Oznacza to, że 
jeśli dana organizacja pozarządowa wcześniej korzystała z uproszczeń przewidzia-
nych w  rozporządzeniu, będzie zobligowania do przygotowania sprawozdania fi-
nansowego według nowych zasad. O tym, czy będzie mogła korzystać z uproszczeń 
przewidzianych w załączniku nr 4 do ustawy oraz z  innych przywilejów określo-
nych dla jednostki mikro, decydują organy decyzyjne danego podmiotu w drodze 
uchwały, która musi zostać przyjęta przed terminem sporządzenia sprawozdania fi-
nansowego za dany rok. Nowe przepisy mają zastosowanie do sprawozdań finanso-
wych sporządzonych już za 2014 r. W przypadku, gdy organizacja, która nie prowa-
dzi działalności gospodarczej, nie podejmie decyzji o sporządzaniu sprawozdania, 
według załącznika nr 4  będzie zobowiązana sporządzać sprawozdanie finansowe 
na zasadach ogólnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości9. 

8  H. Waniak-Michalak, Nowe wymogi dotyczące rachunkowości stowarzyszeń i  fundacji, art. z dnia 
10 czerwca 2015, https://rachunkowosc.com.pl/ksiegi-i-ewidencje/sprawozdawczosc/nowe_wymogi_
dotyczace_rachunkowosci_stowarzyszen_i_fundacji.htm [dostęp: 11.09.2015].
9  Odpowiedź na interpelację poselską, DR1.054.2.2015.DBX.2015.146, Ministerstwo Finansów, 
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Nowe zasady wprowadzają zatem kluczową zmianę. Zanika prawne rozgraniczenie 
na podmioty prowadzące działalność gospodarczą i podmioty nieprowadzące dzia-
łalności gospodarczej. Kwestią wiążącą jest bycie lub nie jednostką mikro.

4. Uproszczona ewidencja dla organizacji pozarządowych

Kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości w powiązaniu z nowelizacją ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie według stanu prawnego na dzień 
1 stycznia 2016 r. to również zmiany w ewidencji księgowej prowadzonej przez organi-
zacje pozarządowe. Planowane zniesienie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych 
na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez nieposiadające statusu 
organizacji pożytku publicznego i nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzy-
szenia i fundacje, których przychody nie przekraczają 100 tys. zł rocznie, jest zasadni-
czym uproszczeniem prowadzenia organizacji pozarządowych wprowadzonym ustawą 
z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1333). Podstawę nowych regulacji, dopuszczających prostszą ewi-
dencję w małych stowarzyszeniach i fundacjach, będzie stanowić nowo dodany art. 10a 
do ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1118, ze zm.). Planowane do wprowadzenia zmiany to efekt uwzględnia-
nia postulatów małych w wymiarze potencjału rynkowego stowarzyszeń i fundacji, we-
dług których obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania dość szcze-
gółowego sprawozdania jest jednym z większych utrudnień działalności, generującym 
dodatkowe koszty, istotne zwłaszcza dla niedużych organizacji10. Wśród szczegółowych 
warunków umożliwiających korzystanie z wprowadzanych uproszczeń znalazły się:

−	 konieczność działania w sferze zadań publicznych,
−	 nieprowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swo-

bodzie działalności gospodarczej,
−	 nieposiadanie statusu organizacji pożytku publicznego,
−	 osiąganie przychodów wyłącznie z m.in. działalności nieodpłatnej pożytku 

publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, 
subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, działalności odpłat-
nej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług (przychody te łącznie 
nie mogą przekroczyć w roku poprzedzającym 100 000 zł).

Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów nie jest obligatoryj-
ne. Wymaga podjęcia stosownej decyzji organów zarządczych11.

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r.; M. Woźniak, Uproszczenia księgowe…; A. Gałązka, Uwaga! Przygotuj 
się na nowe sprawozdania finansowe!, art. z dnia 10 grudnia 2014 r., http://poradnik.ngo.pl/wiadom-
osc/1266401.html [dostęp: 10.09.2015].
10  H. Waniak-Michalak, Nowe wymogi dotyczące rachunkowości… 
11  O. Dziadana, Nowe uproszczenia związane z nowelizacją ustawy o rachunkowości, http://www.fcen-
ter.pl/aktualnosci-19-nowe_uproszczenia_zwiazane_z_nowelizacja_ustawy_o_rachunkowosci.html 
[dostęp: 10.09.2015].
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5. Spójność nowych zasad sprawozdawczych z praktyką

Nowe zasady sprawozdawczości finansowej wynikające z nowelizacji ustawy o ra-
chunkowości nie zostały jednak wystarczająco precyzyjnie przystosowane do specyfiki 
organizacji pozarządowych, tylko raczej do specyfiki podmiotów z sektora MSP. Nowe 
wzory sprawozdawcze nie uwzględniły konieczności wyodrębnienia poszczególnych 
działalności stosownie do art. 10 ust. 1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi o obowiązek nakładany na orga-
nizacje pożytku publicznego prowadzące nieodpłatną działalność pożytku publicznego, 
odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą wyodrębnienia 
tych form działalności w  stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów 
i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości12.

Nie ma wątpliwości, że nowe wzory sprawozdawcze wprowadzone nowelizacją 
ustawy o rachunkowości przyniosły szereg uproszczeń. Liczba pozycji koniecznych 
do wypełnienia w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego (w bilansie 
oraz w rachunku zysku i strat) istotnie zmniejszyła się. W rachunku zysków i strat 
nie wyróżniono przychodów i kosztów działalności statutowej organizacji, a jedy-
nie jej ewentualną działalność gospodarczą. Koszty podzielone zostały według ro-
dzajów (amortyzacja, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia oraz pozostałe). 
Dotychczas koszty rozpisywane były na poszczególne rodzaje działalności i  – co 
najważniejsze – zgodnie z innymi przepisami na poszczególne dotacje. Organizacje 
pozarządowe opierające swoją działalność na transferach zewnętrznych w formie 
dotacji i subwencji zazwyczaj zobowiązane są umową o dofinansowanie do prowa-
dzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Bilans został tak uproszczony, że nie da 
się z niego wyczytać, jaka jest rzeczywista kondycja finansowa organizacji (nie ma 
m.in. pozycji, w której można by przedstawić dotacje, które otrzymała organizacja 
na okres dłuższy niż rok). Informacja uzupełniająca do bilansu, która zastąpiła in-
formację dodatkową, nie obejmuje specyfiki działań i finansów organizacji. Orga-
nizacje pozarządowe umieszczały w informacji dodatkowej szczegółowe informacje 
o poszczególnych źródłach finansowania i wydatkach, np. o zbiórkach publicznych, 
darowiznach, dotacjach – z  wyszczególnieniem każdej z  nich (organizacje do tej 
pory dokonywały podziału kosztów na: działalność statutową nieodpłatną, odpłat-
ną i gospodarczą). Poprzedni wzór sprawozdania dla organizacji nieprowadzących 
działalności gospodarczej zawierał takie informacje, dzięki czemu sprawozdanie 
było czytelne i pozwalające na jednoznaczną interpretację zawartych danych. Nowy 
wzór sprawozdania nie wymaga podziału przychodów i kosztów według prowadzo-
nych działań, a w konsekwencji nie jest określone, ile pieniędzy organizacja zdobyła 
i ile wydała na działalność statutową nieodpłatną, ile na działalność odpłatną, a ile 

12  M. Woźniak, Uproszczenia księgowe…; A. Gałązka, Uwaga! Przygotuj się na nowe… 
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na gospodarczą. W efekcie organizacja, która wybierze wzór sprawozdania finanso-
wego dla jednostek mikro, aby opisać specyfikę działań, powinna rozszerzyć zakres 
informacji ponad te, które wynikają z wprowadzonego wzoru. Nowy wzór zakłada, 
że organizacje pozarządowe oprócz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji będą 
musiały wyodrębniać koszty według rodzajów zawartych w sprawozdaniu (czyli np. 
„wyciągać” wszystkie wynagrodzenia)13. Nowe wzory sprawozdawcze nie zostały 
zatem ostatecznie przystosowane do specyfiki organizacji pozarządowych.

Praktycy postulują dodanie struktury przychodów i kosztów do sprawozdania 
dla jednostek mikro, z uwzględnieniem nieodpłatnej i odpłatnej działalności po-
żytku publicznego oraz działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości można to zrobić poprzez dodanie szczegółowego podziału kosz-
tów w rachunku zysków i strat, bądź poprzez dodanie tych danych do informacji 
uzupełniających. W  praktyce organizacja, która będzie chciała wypełnić jedynie 
minimum wskazane we wzorze sprawozdania dla jednostek mikro, i  tak zobligo-
wana zostanie do wykonania dodatkowej pracy. W praktyce niezbędne będzie gru-
powanie dokumentów finansowych tak, aby koszty zostały policzone i zagregowane 
w czterech kategoriach, narzuconych wzorem sprawozdania: amortyzacja, zużycie 
materiałów i energii, wynagrodzenia i pozostałe14.

Powodem uciążliwej i  niewątpliwie nadmiernej pracochłonności prowadzenia 
ewidencji księgowej nie są jednak wytyczne wynikające z ustawy o rachunkowości, 
ale otoczenie prawne. I to w nim należy poszukiwać dalszych uproszczeń. Szczegól-
nie pożądane są kompleksowe zmiany obejmujące prawo podatkowe, prawo ubez-
pieczeń społecznych i prawo gospodarcze15. Wprowadzone zmiany są niewątpliwie 
właściwym przedsięwzięciem. Jednak bez realnego zbliżenia przepisów podatkowych 
i rachunkowych trudno mówić o uproszczeniach i ułatwieniach w prowadzeniu pod-
miotów gospodarki narodowej niezależnie od formy. Wprowadzanie uproszczeń 
w  rachunkowości jest niezwykle trudnym zadaniem. Może bowiem doprowadzić 
do utraty wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej jednostki16. Taka niestety 
konstatacja wyłania się z analizy transpozycji ustawy o rachunkowości i powiązanych 
z nią aktów ustawodawczych i wykonawczych na grunt organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe dla opisania specyfiki podejmowanych działań w spra-
wozdaniu finansowym będą musiały rozszerzyć zakres informacji ponad te, które 
wynikają z wprowadzonych wzorów. Mogą wprawdzie to zrobić, co wynika z art. 50 
ustawy o rachunkowości, tj. można wykazywać informacje z większą szczegółowo-

13  A. Gałązka, Uwaga! Przygotuj się na nowe…; R. Niecikowska, Wybierz wzór sprawozdania finansowe-
go, art. z dnia 4 marca 2015 r., http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1443371.html [dostęp: 10.09.2015].
14  R. Niecikowska, Wybierz wzór…
15  W. Gos, S. Hońko, M. Rublewski, Granice uproszczeń rachunkowości małych i  średnich 
przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, t. 47 (103), s. 58.
16  E. Wysłocka, R. Biadacz, Ocena zmian w uproszczonej sprawozdawczości mikropodmiotów, „Zeszyty Nau-
kowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 832, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 71, s. 181.
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ścią, czyli np. dodawać odpowiednie pozycje do sprawozdania finansowego17. Brak 
standaryzacji w  tym zakresie, a  jednocześnie podnoszona potrzeba wprowadzenia 
zmian są dowodem braku profesjonalizacji w zakresie konstruowanych rozwiązań. 
Prymat teorii nad praktyką jest wpisany w polską przestrzeń publiczną. Liczne postu-
laty ukierunkowane na potrzebę łączenia teorii z praktyką gospodarczą mają w więk-
szości charakter wyłącznie deklaratywny. Problem ma jednak wymiar praktyczny, 
dotykający przedsiębiorców.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w obszarze zakresu i formy obligatoryjnej sprawozdawczości 
finansowej obejmujące organizacje pozarządowe to ważny krok w zmniejszeniu skom-
plikowania dotychczasowych sprawozdań finansowych oraz wprowadzenie udogod-
nień w tym zakresie. Nowelizacje przepisów jednak w różnym zakresie obejmować będą 
poszczególne organizacje pozarządowe. Warunkowane to będzie zarówno wielkością 
rynkową poszczególnych podmiotów, faktem prowadzenia lub nie działalności gospo-
darczej oraz posiadania lub nie statusu organizacji pożytku publicznego.

Jednoznaczna ocena jakości i użyteczności zaprojektowanych zmian nie jest dzi-
siaj możliwa do przeprowadzenia. Nie można bowiem w sposób binarny ocenić wpro-
wadzonych zmian z uwagi na ich złożoność i konsekwencje. Faktem jest jednak to, że 
sformułowanych zostało już wiele zastrzeżeń wobec rozwiązań, które nie zmierzyły 
się jeszcze z praktyką gospodarczą. Wkrótce zatem katalog wnoszonych zastrzeżeń 
może się jeszcze rozszerzyć. Eksperci precyzyjnie wskazali już potencjalne obszary 
pożądanych zmian. Tam gdzie są jednak niejednoznaczności i  margines dowolno-
ści, pozorna swoboda może implikować niekorzystne konsekwencje, w tym prawne 
i finansowe. Cenna energia członków licznych organizacji pozarządowych w najbliż-
szych latach zostanie zagospodarowana na działania pozorne, bo związane z koniecz-
nością kreatywnej sprawozdawczości finansowej wynikającej z niedostosowanych do 
organizacji pozarządowych wzorów dokumentów.

Ogół ustawowych zmian możliwych do wdrożenia przez organizacje pozarządo-
we w ramach sprawozdawczości finansowej może w praktyce objąć większość sektora. 
Wprowadzone opcje uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu 
sprawozdań finansowych to jedno. Ministerstwo Finansów podaje, że ponad 70% or-
ganizacji pozarządowych uprawnionych będzie do uproszczonej ewidencji przycho-
dów i kosztów18. Po raz pierwszy określona grupa podmiotów posiadających osobo-
wość prawną nie będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a jedynie 
uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

17  A. Gałązka, Uwaga! Przygotuj się na nowe…
18  Odpowiedź na interpelację poselską, DR1.054.2.2015.DBX.2015.146, Ministerstwo Finansów, 
Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r.
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Ile organizacji pozarządowych skorzysta z wprowadzonych zmian, pokażą naj-
bliższe lata. Wówczas analiza zmian ilościowych w powiązaniu z kontekstem jako-
ściowym pozwoli na obiektywną ocenę znowelizowanych przepisów i ich ewentualną 
dalszą rekonstrukcję.
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