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Pani 

Ewa Kopacz 

Prezes Rady Ministrów 

 

 

W związku z rozpatrywanym przez Radę Ministrów projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości 

i niektórych innych druk UC125 oraz  naszymi wcześniejszymi pismami, w imieniu reprezentowanych 

organizacji apeluję do Pani Premier oraz całej Rady Ministrów o wprowadzenie następujących zmian w tym 

projekcie:  

 

W art. 6 tej ustawy, postulujemy w proponowanej treści art. 10a Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie:  

a) w ust. 1 wykreślenie punktów 1); 3) i 4),  

b) wykreślenie ust. 2 i 4, 

lub przyjęcie wcześniej proponowanej przez nas zmiany art. 1 i 2 Ustawy o rachunkowości.   

 

Skutkiem postulowanych zmian, będzie zwolnienie stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości 

na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a więc traktowanie ich nie gorzej niż firmy biznesowe.   

 

Z analogiczną petycją zwróciliśmy się do Senatu RP i wkrótce potem Ministerstwo Finansów poinformowało, 

że przygotowuje podobną ustawę, jednak w swoim projekcie wprowadziło szereg niezrozumiałych 

i bezzasadnych ograniczeń, które w dalszym ciągu będą hamowały rozwój stowarzyszeń non-profit. 

Dotyczy to m.in. zwolnienia tylko części stowarzyszeń, propozycji limitu 50 tysięcy złotych przychodu, 

który w dzisiejszych czasach jest wręcz irracjonalny. W projekcie proponuje się też swoiste „karanie” 

pełną księgowością stowarzyszeń za ich prężne działanie oraz za przyjęcie statusu organizacji pożytku 

publicznego. Taka polityka absolutnie nie powinna mieć miejsca. 
 

Obecny stan traktujący stowarzyszenia non-profit tak samo jak przedsiębiorstwa, które osiągają 

przychody ponad 1 200 000 euro jest bezzasadny i niezrozumiały.  

 

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości jest jednym z głównych czynników hamujących rozwój 

stowarzyszeń w Polsce, a w wielu przypadkach wręcz powoduje likwidację takich społecznych organizacji.  

 

Zauważyć należy, że konieczność prowadzenia pełnej księgowości jest w przypadku stowarzyszeń 

nieprowadzących działalności gospodarczej, a jedynie działania czysto non-profit, praktycznie tylko sztuką 

dla sztuki, bowiem w praktyce, w takich organizacjach nie powstaje w ogóle obowiązek podatkowy, 

a są traktowane bardziej restrykcyjnie niż spółki osiągające kilkumilionowe przychody. 

Ponadto stowarzyszenia takie i tak mają obowiązek składania stosownego rozliczenia do urzędów skarbowych. 

Stowarzyszenia non-profit, tak jak firmy biznesowe rozliczają się z urzędami skarbowymi i składają CIT. 

Są więc pod pełną kontrolą. Jeżeli fiskus uznaje, że firmy biznesowe, płacące podatki mogą do 1.200.000 

Euro prowadzić książkę przychodów i rozchodów i że spokojnie wystarczy to do skutecznego 

ich kontrolowania, to w jakim celu stowarzyszenia non-profit osiągające niższe od tego progu przychody, 

mają być zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości?  

 

Prosimy Panią Premier o spotkanie się z przedstawicielami stowarzyszeń popierających naszą prośbę.  

 

 
 
                                                                                                                                          (-) Jerzy Płókarz 

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, Łódź, ul. Piotrkowska 238, | Tel. 42 637-04-74 

Korespondencja: 90-954 Łódź-4, skrytka pocztowa 32.| www.ratownictwo.org   ← Internet → e-mail: sztab@ratownictwo.org 

 


