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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 listopada 2001 r.

w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci dla niektórych jednostek nieb´dàcych spó∏kami handlowymi,
nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Na podstawie art. 82 pkt 1 ustawy z dnia 29 wrze-
Ênia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 591,
z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106,
poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703,
Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102,
poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do nie-
których jednostek nieb´dàcych spó∏kami handlowymi,
je˝eli nie prowadzà dzia∏alnoÊci gospodarczej,
a w szczególnoÊci do:

1) stowarzyszeƒ,

2) partii politycznych,

3) zwiàzków zawodowych,

4) organizacji pracodawców,

5) izb gospodarczych,

6) fundacji,

7) organizacji dobroczynnoÊci i opieki spo∏ecznej,

8) przedstawicielstw przedsi´biorców zagranicznych.

2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do ko-
Êcielnych osób prawnych nieprowadzàcych dzia∏alno-
Êci gospodarczej. KoÊcielne osoby prawne prowadzà
rachunkowoÊç wed∏ug zasad okreÊlonych przez we-
wn´trzne przepisy koÊcielne, dotyczàce tych jednostek.

3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie o rachunkowoÊci — rozumie si´ przez to
ustaw´ z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci,

2) jednostce — rozumie si´ przez to jednostki wymie-
nione w ust. 1, utworzone i prowadzàce dzia∏alnoÊç
na podstawie przepisów prawa polskiego, majàce
siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) dzia∏alnoÊci statutowej — rozumie si´ przez to dzia-
∏alnoÊç jednostki niemajàcà charakteru dzia∏alno-
Êci gospodarczej, okreÊlonà przepisami prawa i jej
statutem,

4) funduszu statutowym — rozumie si´ przez to fun-
dusz podstawowy jednostki, tworzony na podsta-
wie przepisów prawa i statutu jednostki, przezna-
czony na finansowanie jej dzia∏alnoÊci statutowej.

§ 2. 1. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1, pro-
wadzà ksi´gi rachunkowe, stosujàc odpowiednie prze-
pisy ustawy o rachunkowoÊci, z uwzgl´dnieniem prze-
pisów ust. 2—6.

2. Do przychodów jednostki zalicza si´ otrzymane
Êrodki pieni´˝ne i inne aktywa finansowe ze êróde∏
okreÊlonych odr´bnymi przepisami prawa i statutem,
w tym otrzymane sk∏adki statutowe, nieodp∏atnie
otrzymane sk∏adniki majàtku, a tak˝e kwoty nale˝ne ze
sprzeda˝y sk∏adników majàtku oraz przychody finanso-
we, dotacje  i subwencje, a w przedstawicielstwach
przedsi´biorców zagranicznych — tak˝e Êrodki pieni´˝-
ne otrzymane od przedsi´biorcy zagranicznego, z prze-
znaczeniem na sfinansowanie kosztów dzia∏alnoÊci
przedstawicielstwa.

3. Do kosztów dzia∏alnoÊci jednostki zalicza si´
koszty zwiàzane z realizacjà zadaƒ statutowych —
w tym tak˝e Êwiadczenia okreÊlone statutem. Za kosz-
ty uwa˝a si´ równie˝ koszty administracyjne jednost-
ki, a w szczególnoÊci wynagrodzenia oraz ubezpiecze-
nia spo∏eczne i inne Êwiadczenia na rzecz pracowni-
ków i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorze-
niowe Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerial-
nych i prawnych, zu˝ycie materia∏ów i energii, us∏ugi
obce oraz pozosta∏e koszty o charakterze administra-
cyjnym.

4. Ró˝nica pomi´dzy przychodami a kosztami,
o których mowa w ust. 2 i 3, ustalona w rachunku wy-
ników, zwi´ksza — po zatwierdzeniu rocznego spra-
wozdania finansowego — odpowiednio przychody
lub koszty w nast´pnym roku obrotowym; ró˝nic´ do-
datnià mo˝na zaliczyç na zwi´kszenie funduszu statu-
towego.

5. Jednostka mo˝e zrezygnowaç ze stosowania za-
sady ostro˝noÊci okreÊlonej w ustawie o rachunkowo-
Êci.

6. Kierownik jednostki ustala i aktualizuje doku-
mentacj´ opisujàcà w j´zyku polskim przyj´te zasady
(polityk´) rachunkowoÊci.

§ 3. 1. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1, spo-
rzàdzajà roczne sprawozdanie finansowe na dzieƒ koƒ-
czàcy rok obrotowy oraz na ka˝dy inny dzieƒ bilanso-
wy.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa
w ust. 1, sk∏ada si´ z:

1) bilansu,

2) rachunku wyników,

3) informacji dodatkowej.

3. W bilansie wykazuje si´ stany aktywów i pasy-
wów na dzieƒ zamkni´cia ksiàg rachunkowych po-
przedniego i bie˝àcego roku obrotowego, podane
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w kolejnoÊci i w sposób okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia.

4. W rachunku wyników wykazuje si´ oddzielnie
przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bie-
˝àcy rok obrotowy, podane w kolejnoÊci i w sposób
okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

5. Pozycje bilansu oraz rachunku wyników mogà
byç wykazywane ze szczegó∏owoÊcià wi´kszà ni˝ okre-
Êlona w za∏àcznikach nr 1 i 2 do rozporzàdzenia, sto-
sownie do potrzeb i wielkoÊci jednostki.

6. Informacja dodatkowa powinna zawieraç nieob-
j´te bilansem oraz rachunkiem wyników informacje
i wyjaÊnienia niezb´dne do oceny gospodarki finanso-
wej jednostki, a w szczególnoÊci:

1) objaÊnienia stosowanych metod wyceny aktywów
i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian
w stosunku do roku poprzedniego,

2) uzupe∏niajàce dane o aktywach i pasywach,

3) informacje o strukturze zrealizowanych przycho-
dów ze wskazaniem ich êróde∏, w tym przychodów
okreÊlonych statutem,

4) informacje o strukturze kosztów stanowiàcych
Êwiadczenia pieni´˝ne i niepieni´˝ne okreÊlone
statutem oraz o strukturze kosztów administracyj-
nych,

5) dane o êród∏ach zwi´kszenia i sposobie wykorzy-
stania funduszu statutowego,

6) dane dotyczàce udzielonych gwarancji, por´czeƒ
i innych zobowiàzaƒ zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
statutowà,

7) informacje o tendencjach zmian w przychodach
i kosztach oraz sk∏adnikach majàtku i êród∏ach ich
finansowania.

§ 4. Je˝eli jednostka podejmie dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w ciàgu roku obrotowego, wówczas z dniem
podj´cia tej dzia∏alnoÊci stosuje przepisy ustawy o ra-
chunkowoÊci odnoszàce si´ do jednostek prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç gospodarczà.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych za-
sad rachunkowoÊci dla niektórych jednostek nie pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 115,
poz. 748 i z 2000 r. Nr 66, poz. 794).

§ 6. Rozporzàdzenie ma zastosowanie po raz pierw-
szy do sprawozdaƒ finansowych sporzàdzonych za rok
obrotowy rozpoczynajàcy si´ w 2002 r.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001 r. (poz. 1539)

Za∏àcznik nr 1

BILANS
W bilansie wykazuje si´ nast´pujàce informacje o stanie aktywów i pasywów na dzieƒ zamkni´cia ksiàg ra-

chunkowych poprzedniego i bie˝àcego roku obrotowego.

Aktywa
A. Aktywa trwa∏e

I. WartoÊci niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwa∏e
III. Nale˝noÊci d∏ugoterminowe
IV. Inwestycje d∏ugoterminowe
V. D∏ugoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

II. Nale˝noÊci krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Ârodki pieni´˝ne
2. Pozosta∏e aktywa finansowe

C. Krótkoterminowe rozliczenia mi´dzyokresowe
Suma aktywów

Pasywa
A. Fundusze w∏asne

I. Fundusz statutowy

II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy

1. Nadwy˝ka przychodów nad kosztami (wielkoÊç
dodatnia)

2. Nadwy˝ka kosztów nad przychodami (wielkoÊç
ujemna)

B. Zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania
I. Zobowiàzania d∏ugoterminowe z tytu∏u kredytów

i po˝yczek
II. Zobowiàzania krótkoterminowe i fundusze spe-

cjalne
1. Kredyty i po˝yczki
2. Inne zobowiàzania
3. Fundusze specjalne

III. Rezerwy na zobowiàzania
IV. Rozliczenia mi´dzyokresowe

1. Rozliczenia mi´dzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia mi´dzyokresowe

Suma pasywów
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Za∏àcznik nr 2

RACHUNEK WYNIKÓW

W rachunku wyników wykazuje si´ przychody i zyski oraz koszty i straty za poprzedni i bie˝àcy rok obrotowy.

A. Przychody z dzia∏alnoÊci statutowej
I. Sk∏adki brutto okreÊlone statutem

II. Inne przychody okreÊlone statutem
B. Koszty realizacji zadaƒ statutowych
C. Wynik finansowy na dzia∏alnoÊci statutowej

(wielkoÊç dodatnia lub ujemna) (A–B)
D. Koszty administracyjne:

1. Zu˝ycie materia∏ów i energii
2. Us∏ugi obce
3. Podatki i op∏aty
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spo∏eczne i

inne Êwiadczenia
5. Amortyzacja
6. Pozosta∏e

E. Pozosta∏e przychody (niewymienione w poz. A i G)
F.  Pozosta∏e koszty (niewymienione w poz. B, D i H)
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I.  Wynik finansowy brutto na ca∏okszta∏cie

dzia∏alnoÊci (wielkoÊç dodatnia lub ujemna)
(C–D+E–F+G–H)

J.  Zyski i straty nadzwyczajne:
I. Zyski nadzwyczajne — wielkoÊç dodatnia

II. Straty nadzwyczajne — wielkoÊç ujemna
K. Wynik finansowy ogó∏em (I+J)

I. Ró˝nica zwi´kszajàca koszty roku nast´pnego
(wielkoÊç ujemna)

II. Ró˝nica zwi´kszajàca przychody roku nast´pnego
(wielkoÊç dodatnia)


