
 

   

 

ZMIANY W USTAWACH: 

  

O RACHUNKOWOŚCI  

 

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

I WOLONTARIACIE 

 

ORAZ INNYCH USTAWACH 

 
 WYBRANE  ZAGADNIENIA 



USTAWA O RACHUNKOWOŚCI 

zakres zmian 

    

   Księgowość uproszczona 

  dla małych jednostek 

    

   Jednostki mikro – zakres 

  uproszczeń 



ZMIANY WPROWADZONE USTAWĄ   

z dnia 23 lipca 2015  

o zmianie ustawy o rachunkowości oraz 

niektórych innych ustaw 

Od 01-01-2016 roku organizacje, które: 

 nie prowadzą działalności 

gospodarczej,  

 nie posiadają statusu OPP,  

 wszystkie przychody, które osiągnęły 

w roku poprzednim nie przekroczyły 

100.000,00 zł 

mogą wybrać prowadzenie uproszczonej 

ewidencji księgowej 

Szczegóły w art. 10a ust.1 ustawy  

 



 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

18.12.2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej 

ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre 

organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

  

 

Określa wszelkie zasady 

prowadzenie uproszczonej 

księgowości oraz wzory 

dokumentów i sposób ich 

wypełniania 







Kogo i kiedy dokonujemy zgłoszenia o 

zamiarze rozliczanie się w sposób 

uproszczony 

Informację kierujemy do Naczelnika 

Urzędu Skarbowego 
 

 Jeśli rozpoczynamy działalność – w terminie 30 dni od 
dnia rozpoczęcia. 

 Jeśli kontynuujemy działalność – w terminie 

 do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w 
którym rozpoczyna się prowadzenie ewidencji. 

 Zawiadomienie dotyczy także lat następnych. 

 Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego w 
terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku 
podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję 
przychodów i kosztów, o: 

 1) rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji; 
2) niespełnianiu warunków 

 



  

Organizacje, które wybrały 

księgowość uproszczoną nie 

składają sprawozdań 

finansowych,  

ale mają oczywiście obowiązek 

składania rocznych deklaracji 

podatkowych CIT-8 



Jednostki mikro wg ustawy  

o rachunkowości – zmiana z 11 lipca 2014 

Art.3 ust.1a  

1) spółki handlowe (kapitałowe i osobowe), spółki 
cywilne, spółdzielnie oraz inne osoby prawne, (…) 
jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który 
sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku 
poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku 
jednostek rozpoczynających działalność w roku 
obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie 
przekroczyły co najmniej dwóch z następujących 
trzech wielkości: 

 

– 1.500.000 zł. – w przypadku sumy aktywów bilansu 
na koniec roku obrotowego, 
  

– 3.000.000 zł. – w przypadku przychodów netto ze 
sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 
  

– 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia 
w przeliczeniu na pełne etaty, 

 



Jednostki mikro – cd. 

Ustawa z 11 lipca 2014 o zmianie ustawy o rachunkowości 

Art.3 ust.1a. Jednostkami mikro w rozumieniu 

ustawy są: 

2)  stowarzyszenia, związki zawodowe, 

organizacje pracodawców, izby gospodarcze, 

fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców 

zagranicznych, w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, 

społeczno-zawodowe organizacje rolników, 

organizacje samorządu zawodowego, organizacje 

samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie 

Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – 

jeżeli nie prowadzą działalności 

gospodarczej, 

3) (…) 



jak zostać jednostką mikro 

 

 spełnić warunki z ustawy 

 podjąć uchwałę o rozliczaniu się 

jako jednostka mikro 

 przyjąć zakres uproszczeń i   

  wpisać go do polityki   

rachunkowości 





Korzyści z rozliczania się 

jako jednostka mikro 

Prosty bilans 

 

Prosty rachunek wyników 

 

Brak obowiązku tworzenia 

dodatkowych zestawień do 

sprawozdania finansowego  

np. zestawienia przepływów 

pieniężnych 







Odpłatna działalność 

statutowa pożytku publicznego 

zmiany wprowadzone ustawą 

Działalnością odpłatną pożytku publicznego 

jest działalność statutowa organizacji 

pozarządowej mieszcząca się w zestawie 

zadań publicznych,  

za którą organizacja pobiera opłaty 

(wynagrodzenie) 

 
(czyli musi wynikać z celów zapisanych w statucie i mieścić się  

w zadaniach publicznych pożytku publicznego). 

 



OGRANICZENIA W DZIAŁANOŚCI  ODPŁATNEJ  

zmiany wprowadzone ustawą z 5 sierpnia 2015 

BYŁO: 

 Limit 
wynagrodzeń  
to 3-krotność 
średniego 
wynagrodzenia 
w sektorze 
przedsiębiors
tw liczona 
jako średnia 
z 3-ch 
miesięcy 
wyłącznie z 
działalności 
odpłatnej, 
ale bez 
względu na 
rodzaj umowy. 
 

 

JEST: 

 Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie osoby fizycznej z 

tytułu zatrudnienia przy 

wykonywaniu statutowej 

działalności odpłatnej pożytku 

publicznego, za okres ostatniego 

roku obrotowego, a w przypadku 

zatrudnienia trwającego krócej niż 

rok obrotowy – za okres tego 

zatrudnienia, nie może przekroczyć 

3-krotność przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni. 



Sprzedaż towarów i usług  
zmiany wprowadzone ustawą z 5 sierpnia 2015 

BYŁO: 

 sprzedaż towarów 
lub usług 
wytworzonych lub 
świadczonych przez 
osoby bezpośrednio 
korzystające z 
działalności 
pożytku 
publicznego,  

 w szczególności  

 w zakresie 
rehabilitacji oraz 
przystosowania do 
pracy zawodowej 
osób 
niepełnosprawnych 
oraz reintegracji 
zawodowej i 
społecznej osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 

BYŁO: 

 sprzedaż wytworzonych towarów lub 
świadczenie usług w zakresie: 

 

  a)     rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 127, poz. 721, z poźn. zm.[1])), lub 

   

  b)     integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, o których mowa 
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211) 
oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 
94, poz. 651, z późn. zm.[2]));”, 
 

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3386_u.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3386_u.htm


 długo oczekiwana zmiana 

 Ustawa z 5 sierpnia 2015 

ponownie wprowadza 

sprzedaż przedmiotów 

darowizny jako 

działalność odpłatną 

(art.8 ust.1 pkt.3) 



Wyłączone z działalności gospodarczej 

są również następujące zdarzenia 

gospodarcze: 

  Sprzedaż surowców wtórnych 
 uzyskanych w drodze zbiórki lub 
 darowizny  

 

 Sprzedaż przedmiotów darowizny w 
 drodze zbiórki publicznej 

 

 Sprzedaż losów w ramach 
 prowadzonej  poprzez  organizację 
 „małej loterii  fantowej”   



MAŁA LOTERIA FANTOWA 

  
 Co to jest kwota bazowa?  

 To maksymalna wartość nagród przeznaczonych do 
wylosowania, która pozwala zaliczyć loterię do 
„małej loterii fantowej” – w 2016 r. to 
prawdopodobnie 4.063,75 zł 

 Za jaka kwotę można sprzedać losy na takiej 
loterii? 

 O tej kwocie decyduje wartość nagród, która nie 
mogą być mniejsze niż 30%  wartości sprzedanych 
losów. W 2016 r. to maksymalnie 13.546,00 zł 

 Jakie warunki musi spełnić organizator loterii? 

 Musi złożyć w Urzędzie Celnym zgłoszenie na 30 dni 
przed rozpoczęciem loterii, a cały dochód z niej 
przeznaczyć na cele społecznie użyteczne. 



Przykład 

1.Wartość pozyskanych nagród = 

3.000,00 zł 

2.Maksymalna kwota uzyskana ze 

sprzedaży losów (x) 

3000,00 = 30% 

X = 100% 

 

   X = (3000,00 x 100) : 30 

   X = 10 000,00 zł 

 



od 01-01-2016 zleceniobiorcy 

  
 Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, 
pracujący na podstawie kilku umów zleceń, 
będzie musiał płacić składki od tych, 
których podstawa wymiaru jest niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

 

 Przy czym, zmienione przepisy zawierają 
zastrzeżenie, że zleceniobiorca nie będzie 
musiał odprowadzać składek od każdej umowy 
zlecenia, jeśli łączna podstawa wymiaru 
składek z umów zlecenia lub innych tytułów 
do ubezpieczeń wyniesie co najmniej kwotę 
równą minimalnemu wynagrodzeniu. 



przykład 



Nie wystarczy oświadczenie 

– konieczny będzie dowód 

 Na Zleceniobiorcy ciążył będzie 

obowiązek potwierdzenia 

opłacania składek na 

ubezpieczenie społeczne od 

podstawy nie niższej niż 

minimalne wynagrodzenie np. na 

podstawie dokumentu RMUA  





od 01-01-2016 przedsiębiorcy 

 Jeśli zleceniobiorca prowadzi 

jednocześnie  

  działalność gospodarczą, 
zobowiązany będzie zapłacić 

obowiązkowe składki od prowadzonego 

biznesu, jeżeli podstawa wymiaru 

składek z umowy zlecenia będzie niższa 

od najniższej podstawy wymiaru składek 

obowiązującej osoby prowadzące 

działalność gospodarczą – tj. 60 proc. 

przeciętnego wynagrodzenia. 



Dziękuję za uwagę 

 

 


