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Panie i Panowie 

Senatorowie  

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przejęcie i zgłoszenie następującej poprawki do projektu ustawy 

z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 661):  

 

W art. 1 ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości: 

- w pkt 1), a), w treści art. 2 pkt. 2 ustawy o rachunkowości, przed słowami „osób fizycznych” postulujemy 

dodanie słów „stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej oraz”.  

 

- i w konsekwencji dodanie ppkt. c) o treści: „w ust. 2 przed słowami „osoby fizyczne” dodaje się słowa 

„Stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej oraz”.  

 

Uzasadnienie 

Skutkiem tej poprawki będzie zwolnienie stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości na rzecz 

ewidencji przychodów i rozchodów, co jest od wielu lat postulowane przez te organizacje. Obecny stan 

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

ponad 1 200 000 euro jest bezzasadny i wręcz niezrozumiały.  

 

Poprawka ta mieści się w zakresie regulacji dokonywanych w ramach tej ustawy, bowiem ustawą tą zmienia się 

treść m.in. właśnie art. 2 pkt. 2 Ustawy o Rachunkowości, w którego treści postulujemy zmianę. 

 

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, co daje pełną możliwość kontrolowania ich działalności. To samo dotyczy otrzymywanych 

przez nie subwencji, które muszą zostać szczegółowo rozliczone wobec instytucji dotujących.  

 

Zlikwidowanie utrudnienia jakim jest dla stowarzyszeń non-profit obowiązek prowadzenia pełnej księgowości 

jest wysoce uzasadnione względami społecznymi, tym bardziej, że proponowana regulacja nie pociąga za sobą 

żadnych ujemnych skutków.  

 

Z uwagi na olbrzymią wagę i słuszność tej poprawki dla funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce, wszyscy 

z Państwa Senatorów, którzy pomogą w tej sprawie polskim stowarzyszeniom, zostaną umieszczeni 

w  publikowanej w internecie galerii osób zasłużonych dla  organizacji społecznych 

(http://ratownictwo.org/obrona/chwalimy-ganimy).    
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