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W dniu 23 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Tematem posiedzenia były zmiany w ustawie z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, skutkiem których nastąpiłoby zwolnienie 
organizacji pozarządowych z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. Gośćmi Prezydium 
byli Henryk Wujec – Doradca Prezydenta RP oraz Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor 
Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Finansów.  
 
Senator Mieczysław Augustyn – Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przypomniał, że temat został wywołany przez 
organizacje pozarządowe współpracujące z Parlamentarnym Zespołem. Była podejmowana 
próba zgłoszenia poprawki na etapie prac senackich nad ustawą o rachunkowości. Jak 
powiedział Senator – w katalogu koniecznych zmian, wskazanych na początku prac 
Parlamentarnego Zespołu w tej kadencji, była kwestia uproszczenia rachunkowości. 
Posiedzenie Prezydium Parlamentarnego Zespołu ma na celu podjęcie inicjatywy  
i postanowień, w jakim trybie zostaną zainicjowane prace nad projektem, który umożliwiłby 
uproszczenie rachunkowości prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Jak zauważył 
Senator Augustyn to jest dobry czas do podjęcia takich prac. 
 
W trakcie posiedzenia zaproponowano, że Rada Działalności Pożytku Publicznego, która 
pracuje w zespołach, mogłaby podjąć taką inicjatywę i rozpocząć pracę nad taką zmianą, 
której skutkiem byłoby uproszczenie rachunkowości organizacji pozarządowych, biorąc pod 
uwagę postulaty środowiska III sektora.  
 
Jak powiedział Doradca Prezydenta – Henryk Wujec – zgodnie z podziałem prac –  
w Kancelarii Prezydenta trwają prace nad  ustawą o stowarzyszeniach. W trakcie tych prac 
potrzeba uproszczenia rachunkowości została również zgłoszona. Jak zauważył H. Wujec 
pewne zagadnienia w tej sprawie można rozwiązać na poziomie prac nad rozporządzeniami, 
np. trwają prace nad uproszczeniem sposobu składania sprawozdań przez organizacje 
pozarządowe. Podniesiona przez organizacje pozarządowe kwestia zwolnienia organizacji 
pozarządowych z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości wymaga jednak zmiany 
ustawowej.  
 
Marszałek Senatu przypomniał, że prace te powinny zostać przeprowadzone w ten sposób, 
żeby mogły wejść w życie z dniem 1 stycznia i obowiązywać od nowego roku podatkowego.     
 
  


