
 

ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM 

USTAWY / ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH* 

 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.  

Druk Sejmowy Nr 3352 
.................................................................................................................................................................... 

(tytuł projektu oraz nr druku) 

A. OZNACZENIE PODMIOTU  ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM  

1. Nazwa / imię i nazwisko * 

Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa, nr wpisu do KRS – 0000154209  
 

2. Siedziba / miejsce zamieszkania* 

Łódź 

 

3. Adres do korespondencji i adres e-mail. 

 

90-360 Łódź, ul. Piotrkowska 238,   

e-mail: prezes@ratownictwo.org 

 

B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPEZENTOWANIA PODMIOTU  

WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH NAD PROJEKTEM 

L.p. Imię i nazwisko Adres  
1. Jerzy Płókarz 

 

Łódź, ul. Piotrkowska 238 

 
C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDACEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY 

 

Chroniony interes społeczny/obywatelski: 

Ochrona i korzystanie z prawa do wolności działania stowarzyszeń non-profit, zagwarantowanej 

w art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwój stowarzyszeń non-profit w Polsce.  

Postulowane rozwiązanie Prawne:  

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:  

1. W treści art. 2 ust. 1 pkt. 2 przed słowami „osób fizycznych” dodaje się słowa „stowarzyszeń 

nieprowadzących działalności gospodarczej oraz”.  

2. W treści art. 2 ust. 2 przed słowami „osoby fizyczne” dodaje się słowa „Stowarzyszenia 

nieprowadzące działalności gospodarczej oraz”. 

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 corocznie składają rozliczenie przychodów i kosztów. To samo dotyczy 

otrzymywanych przez nie subwencji, które muszą zostać szczegółowo rozliczone wobec instytucji 

dotujących. Są więc pod pełną kontrolą.  

Jeżeli fiskus uznaje, że firmy biznesowe, osiągające głównie przychody opodatkowane, 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? 
 

 
D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY  

 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/ zmiany danych ** 

zgłoszenia dokonanego w dniu ..........................................................................  

                                                (podawać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)  
 

 

 

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE 

Imię i nazwisko Data Podpis 
 

Jerzy Płókarz 

 

 

 

 15 maja 2015 roku 

 

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAN  

 

 

 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia …………………………. 

                                                                                                                                                  (podpis) 

 
 

 


