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I. Postanowienia ogólne 

 

I.1. Rok obrotowy i okresy sprawozdawcze 

 

Rokiem obrotowym jednostki jest dwanaście miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. 

W jego skład wchodzą krótsze okresy sprawozdawcze:  

a. miesiąc dla: 

 sumowania obrotów na kontach księgi głównej oraz dokonywania uzgodnień 

z dziennikiem i zapisami w ewidencji analitycznej prowadzonej do kont 

syntetycznych oraz zamykania księgowań miesiąca; 

 sporządzania deklaracji podatkowych i innych sprawozdań (informacji 

wewnętrznych), do których jednostka jest zobligowana; 

b. rok dla: 

 inwentaryzacji aktywów i pasywów Stowarzyszenia, wycena i rozliczenie różnic, 

 dokonania przeksięgowania kosztów i przychodów na wynik finansowy, 

 sporządzania sprawozdania finansowego, deklaracji podatkowych i innych 

sprawozdań, do których jednostka jest zobligowana. 

 

I.2. Księgi rachunkowe 

1. zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: 

 dziennik,  

 księgę główną, 

 księgi pomocnicze, 

 zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg 

pomocniczych, 

 wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). 

2. Księgi rachunkowe prowadzone są i archiwizowane w siedzibie Stowarzyszenia w języku 

polskim i w walucie polskiej.  

3. Księgi prowadzone są przy pomocy programu komputerowego biura rachunkowego, z 

którym jest podpisana umowa .  

4. Udostępnianie osobie trzeciej zbiorów lub ich części do wglądu na terenie jednostki 

wymaga zgody członka zarządu lub osoby przez niego upoważnionej. Udostępnianie 

osobie trzeciej zbiorów lub ich części do wglądu poza siedzibą jednostki wymaga 

pisemnej zgody członka zarządu oraz pozostawienia w jednostce spisu przejętych 

dokumentów. 

5. Jednostka stosuje wykaz kont księgi głównej określony w  dziale III.2 niniejszego 

opracowania.  

6. Poszczególne operacje na kontach syntetycznych grupuje się, prowadząc ewidencję 

szczegółową według zasad określonych w dziale III.3. 

 

 

 



 

 

 

 

7. Konta ksiąg pomocniczych prowadzone są dla: 

 wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i środków trwałych 

w budowie wraz z ewidencją odpisów umorzeniowych , 

 rozrachunków z kontrahentami , 

 rozrachunków z pracownikami, 

 operacji sprzedaży, 

 operacji zakupu, 

 operacji kasowych, 

 pozostałe operacje. 

I.3. Sprawozdanie finansowe 

 

1. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z wymogami ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późniejszymi 

zmianami) [„Ustawa”]. 

W skład tego sprawozdania wchodzą: 

 bilans, 

 rachunek zysków i strat, 

 informacja dodatkowa. 

 

II. Dowody księgowe 

 

1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające 

dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami źródłowymi", które dzielą się 

na: 

a. zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów, 

b. zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom, 

c. wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki. 

 

2. Podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe: 

a. zbiorcze - służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które 

muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,  

b. korygujące poprzednie zapisy, 

c. zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu 

źródłowego, 

d. rozliczeniowe - ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów 

klasyfikacyjnych. 

 

3. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów 

źródłowych, zezwala się na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą 

księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. 

Nie może to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy 

opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności. 

 
 



 

 

 

4. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 

a. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,  

b. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,  

c. opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach 

naturalnych, 

d. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę 

sporządzenia dowodu, 

e. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki 

aktywów, 

f. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach 

rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach 

rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 

 

5. Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem 

operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne oraz wolne od błędów 

rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych 

wymazywania i przeróbek. Przed przyjęciem dokumentów do realizacji są one 

sprawdzane pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym  i 

zatwierdzane do wypłaty przez 2 członków zarządu. 

 

6. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować 

jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego 

sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią 

inaczej. 

 

7. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści 

lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści 

poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile 

odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. 

III. SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 

 

III.1. Zakładowy plan kont 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników  Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont.  

Zakładowy plan kont zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych oraz 

opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont 

ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. 

 

 

 



 

 

 

III.2. Zakładowy plan kont  obejmuje następujące konta   

 
Konta bilansowe 
 

Zespół 0 – Majątek trwały 

 011 Środki trwałe 

 013 Pozostałe środki trwałe 

 020 Wartości niematerialne i prawne 

 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) 

 

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe 

 101 Kasa 

 130 Rachunek bieżący 

 131 Inne rachunki bankowe  

 140 „Środki pieniężne  w drodze” 

 
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia 

 201 Rozrachunki  z odbiorcami i dostawcami   

 225 Rozrachunki z budżetami 

 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

 240 Pozostałe rozrachunki  

 

Zespół 4- Koszty według rodzaju 

 

 400 Amortyzacja 

 410 Zużycie materiałów 

 419 Zużycie energii 

 420 Usługi obce 

 430 Wynagrodzenia 

 445 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

 463 Podróże Służbowe 

 470 Pozostałe koszty 

 

 



 

 

 

 490 Rozliczenie kosztów 

 

Zespół 5 Koszty według typów działalności  

 500 Koszty realizacji zadań statutowych 

 501 Koszty administracyjne 

 

Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania 
 

 700 Przychody z działalności statutowej   

 750 Przychody finansowe 

 751 Koszty finansowe 

 760 Pozostałe przychody operacyjne 

 761 Pozostałe koszty operacyjne  

 770 Zyski nadzwyczajne 

 775 Straty nadzwyczajne 

 

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 
 

 800 Fundusz statutowy 

 860 Wynik finansowy 

 

III.3. Opis operacji księgowych 

1. Ewidencja analityczna środków trwałych jest prowadzona do konta 010 „Środki trwałe”  

w powiązaniu z odpisami umorzeniowymi(amortyzacyjnymi) ujmowanymi na koncie 

071 – „umorzenia środków trwałych”  

Stowarzyszenie prowadzi księgi inwentarzowe w podziale na środki małowartościowe tzw. 

wyposażenie (wartość 500-3499 zł) oraz środki trwałe o wartości 3500 zł. Środki 

małowartościowe umarza się jednorazowym odpisem natomiast środki trwałe amortyzowane 

są metodą liniową w oparciu o stawki procentowe, ustalone zgodnie z przepisami zawartymi 

w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obwiązującej w danym roku 

obrachunkowym.  

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki procentowe, ustalone 

zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 

obwiązującej w danym roku obrachunkowym, jeżeli nie można dokonać jednorazowej 

amortyzacji. 

2. Ewidencja szczegółowa do konta 101 – Kasa jest prowadzona za pomocą raportów 

kasowych.  

 



 

 

 

Środki pieniężne w kasie objęte są raportem kasowym, w którym obroty ujmuje się bieżąco. 

Raport kasowy sporządza się za okres miesiąca, a w razie większej ilości obrotów częściej.  

Inwentaryzację środków pieniężnych w kasie przeprowadza się poprzez spis z natury wg 

stanu na koniec roku obrotowego. 

3. Środki pieniężne na rachunku bankowym objęte są raportem bankowym sporządzanym 

miesięcznie. Stan rachunku bankowego potwierdza się wg stanu na koniec roku obrotowego 

4. Ewidencja szczegółowa rozrachunków z odbiorcami i dostawcami (konta 201, 202) jest 

prowadzona za pomocą zbiorów pomocniczych z uwzględnieniem obrotów i sald na kontach 

pomocniczych. W przypadku konieczności wyodrębnienia konta rozrachunki dla danego 

projektu wyodrębnia się go na drugim poziome. W szczególnych przypadkach rozrachunki 

prowadzone są wg realizowanych sponsorów. 

5. Ewidencja szczegółowa na kontach zespołu „4” jest prowadzona wg analityki 

umożliwiającej zarządowi przeprowadzenie oceny pełnych kosztów Stowarzyszenia / 

Fundacji.  

 

6. Ewidencja szczegółowa kosztów wg prowadzonej działalności statutowej księgowana jest 

na kontach księgi głównej zespołu „5”. Prowadzona jest ona w zbiorze spełniającym 

charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta kosztów statutowych, administracyjnych, 

działalności gospodarczej tak szczegółowy podział jest niezbędny do podejmowania decyzji 

gospodarczych i finansowych oraz do sporządzania sprawozdań finansowych w celu 

rozliczenia otrzymanych grantów, dotacji u sponsora. Rodzaje kont analitycznych są spójne z 

prowadzoną działalnością Stowarzyszenia. Konta trzeciego poziomu w przypadku kosztów 

odpowiadają pozycjom budżetowym jakie widnieją w podpisanych umowach.  

Koszty administracyjne ewidencjonowane są analityczne wg pozycji wymaganych w 

rachunkach zysków i strat metodą porównawczą, przy czym suma sald kont analitycznych 

równa się saldu konta zespołu 5 – syntetycznemu. Ustala się następujące zespoły kont 

odpowiadające działalności zgodnej ze statutem. 

 

7.Ewidencja szczegółowa do konta 700 - „Przychody z działalności statutowej” jest 

prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta 

szczegółowe poszczególnych zadań statutowych, które otrzymują dotacje podstawowe 

(dotacja na działalność Stowarzyszenia / Fundacji) oraz dotacje celowe (dotacje na 

poszczególne formy działalności statutowej – Stowarzyszenia. 

 

8. Ewidencja szczegółowa do konta 701 - „Przychody z działalności gospodarczej” jest 

prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta 

szczegółowe poszczególnych form działalności gospodarczej. Rejestry sprzedaży usług 

stanowiące pomocnicze księgi rachunkowe do konta 701, oraz konta 222 są prowadzone 

zgodnie z wymogami przepisów dotyczących VAT, to jest według ustalonej w tych 

przepisach struktury sprzedaży, miejsc jej wykonywania i stawek podatku VAT. 



 

 

 

9. Zatwierdzone sprawozdania roczne podlegają trwałemu przechowywaniu. Pozostałe zbiory 

przechowuje się co najmniej przez okres:  

 księgi rachunkowe – 5 lat od końca roku w którym złożono sprawozdanie  

 karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki przez okres wymaganego 

dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz 

podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat  

 dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej – do dnia 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego, za dany rok obrotowy,  

 dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez okres nie 

krótszy od 5 lat od upływu jej ważności  

 dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat  

 pozostałe dowody księgowe i dokumenty – 5 lat  

 w przypadku realizacji umów z których wynika dłuższy okres przechowywania 

dokumentów źródłowych, dokumenty te powinny zostać wyodrębnione (oddzielne 

segregatory) od pozostałych dokumentów.  

 

 

 


