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Podstawowe akty prawne -OSP

� Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

� Statut OSP

� Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

� Ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej

� Ustawa o Rachunkowości

� Rozporządzenie Ministra Fin. -zasady szczególne

� Ustawa o poŜytku publicznym i wolontariacie

� Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
� Ustawa o podatku dochodowym od os. Prawnych

� Ustawa o podatku VAT

� Ordynacja podatkowa
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Status prawny jednostki OSP
� OSP jest stowarzyszeniem
� posiada osobowość prawną
� jest wpisana do KRS
� posługuje się NIP
� i numerem identyfikacyjnym REGON
� posiada rachunek bankowy
� jest podatnikiem podatku dochodowego od osób 

prawnych
� jest jednostką pozarządową (wg ustawy o ppiw)
� nie działa w celu osiągnięcia zysku
� jest przedsiębiorcą – jeŜeli prowadzi dział. gosp.
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Rejestracja jednostki OSP

� w rejestrze stowarzyszeń KRS –
jako podmiot nie prowadz ący działalności gospodarczej

� w rejestrze przedsiębiorców KRS – dodatkowo
jako podmiot prowadz ący działalność gospodarczą

� w rejestrze organizacji poŜytku publicznego KRS –
jako organizacja posiadająca status OPP

� w urzędzie statystycznym – REGON
� w urzędzie skarbowym – NIP
� w rejestrze podatników VAT (działalność gospodarcza)
� w internetowym Systemie OSP
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Zarejestrowanie działalno ści gosp.

Zmiany w statucie OSP – dokładne wyszczególnienie
Rejestracja OSP w Rejestrze przedsiębiorców KRS
� formularz KRS-W9 ze zmianami w statucie
� formularz KRS-WM „Przedmiot działalności”
� uchwały o zmianie statutu i protokół z zebrania
� potwierdzone notarialnie wzory podpisów czł. zarządu
� dowód opłaty za wpis do rejestru – 1 000 zł.
� dowód opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym         

i Gospodarczym – 500 zł.
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Ustawa o ochronie przeciwpo Ŝarowej

� Nowelizacja ustawy z dniem 25 września 2008r.
� Wszyscy członkowie OSP za kaŜdą godzinę uczestniczenia w 

działaniach ratowniczych lub szkoleniach otrzymują
ekwiwalent (wyjątek – pracujący, którym zachowano prawo 
do wynagrodzenia)

� Rada gminy uchwala wysokość ekwiwalentu nie większą niŜ
1/175 przeciętnego wynagr. w gospod. uspołeczn.

� Wójt (burmistrz, prezydent m.) koordynuje funkcjonowanie 
KSRG na terenie gminy i moŜe to wykonywać przy pomocy 
komendanta gminnego ochrony ppoŜ lub komendanta 
gminnego Związku OSP

� Komendant moŜe być przez wójta zatrudniony
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�Gmina ma obowiązek dokonać ubezpieczenia –
imiennie lub zbiorowo nieimiennie – członków OSP   
i młodzieŜowej druŜyny poŜarniczej

�Zmiana w Prawie o ruchu drogowym: wozem 
straŜackim moŜe kierować osoba, która posiada 
zaświadczenie wydane przez odpowiedniego wójta 
(burmistrza, prezydenta m.), potwierdzające 
spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich      
i psychologicznych.

�Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, 
województwa mogą przekazywać OSP środki 
pienięŜne w formie dotacji

7



Działalno ść statutowa, a działalno ść

gospodarcza

� Dokładne określenia w statucie jednostki OSP
� Działalność gospodarcza w OSP: wynajem lokali, 

wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie 
sprzętu, usługi parkingowe, organizacja zabaw

� OdróŜnienie działalności statutowej od działalności 
gospodarczej konieczne ze względów podatkowych i dla 
prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości.

� Uregulowane prawo do nieruchomości a prawo do 
dysponowania

� Działalność gospodarcza w OSP słuŜy wykonywaniu 
działalności statutowej
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Rachunkowo ść OSP

� Podstawa ksiąg rachunkowych stowarzyszenia:
dokument - Przyjęte zasady (polityka) rachunkowo ści 
opracowany wg przepisów Ustawy o rachunkowości

� Dla jednostek nie prowadzących działalności 
gospodarczej – dokument uwzględnia szczególne 
zasady rachunkowości określone w rozporządzeniu 
Ministra Finansów

� Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w 
zakresie rachunkowości ponosi zarząd OSP

� Prezes zarządu moŜe w formie pisemnej powierzyć te 
obowiązki innej osobie za jej zgodą.
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� Księgi rachunkowe prowadzone w siedzibie OSP -
przez skarbnika lub osobę zatrudnion ą z zewnątrz

� Księgi rachunkowe poza siedzibą OSP -
prowadzone przez osobę lub firmę z uprawnieniami do 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

� Społeczny charakter działalności OSP nie zwalnia 
zarządu OSP z odp. karnej (grzywna, do 2 lat p.w.)

� KsiąŜka „Rachunkowość w OSP” – źródło wiedzy oraz 
dokument przyjętych zasad rachunkowości
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Przychody OSP

Według ustawy Prawo o stowarzyszeniach:
� Składki członkowskie
� Darowizny, spadki, zapisy
� Dochody z własnej działalności
� Dochody z majątku stowarzyszenia
� Z ofiarności publicznej
Według ustawy o poŜytki publicznym i wolontariacie:
� 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Według ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej
� Dotacje celowe z budŜetu jednostek samorządowych
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Za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP:

dzielone w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków 
finansowych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpoŜarowej

� Środki z dotacji MSWiA na remonty remiz oraz zakup 
sprzętu i umundurowania

� Środki na remonty remiz oraz zakup sprzętu ppoŜ
przekazywane przez zakłady ubezpieczeń

Środki przekazywane dla OSP w ramach KSRG
Środki pozyskiwane indywidualnie :
� z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
� z funduszu prewencyjnego PZU SA
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Koszty OSP

� Koszty realizacji zadań statutowych
� Koszty działalności gospodarczej
� Koszty administracyjne, związane z funkcjonowaniem 

i utrzymaniem jednostki
� Pozostałe koszty operacyjne
� Koszty finansowe
� Straty nadzwyczajne
Do kosztów jednostki OSP nie zalicza się tych, które 

poniosła gmina realizując ustawowy obowiązek 
wyposaŜenia, wyszkolenia, ubezpieczenia i 
zapewnienia gotowości bojowej jednostki 13



Sprawozdanie finansowe

Jednostki OSP są zobowiązane do sporządzenia rocznego 
sprawozdania finansowego wg wzoru wskazanego w 
rozporządzeniu MF. Sprawozdanie obejmuje:

� Bilans
� Rachunek zysków i strat
� Informację dodatkową
Sprawozdanie naleŜy sporządzić do 31 marca.
Podpisy pod sprawozdaniem składają: osoba prowadząca 

księgi rachunkowe oraz wszyscy członkowie zarządu.
Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Walne 

Zebranie OSP w terminie do 6 m-cy od końca roku
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Sprawozdawczo ść OSP

� W ciągu 15 dni od zatwierdzenia zarząd OSP (prezes) 
składa sprawozdanie fin. w rejestrze sądowym – KRS

� W ciągu 10 dni od zatwierdzenia sprawozdanie 
finansowe musi być złoŜone do urzędu skarbowego

� Sprawozdanie OSP zarejestrowanej jako organizacja 
poŜytku publicznego nie prowadzącej działalności 
gospodarczej musi być ogłoszone na stronie 
internetowej www.bopp.pozytek.gov.pl

� Sprawozdanie OSP - OPP prowadzącej duŜą działalność
gospodarczą (np. przychody powyŜej 5 mln. euro) musi 
być dodatkowo ogłoszone w Monitorze Polskim B za 
odpłatnością.
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Sprawozdawczo ść podatkowa

� OSP jest zwolniona z podatku dochodowego od osób 
prawnych, jeŜeli swój dochód wydatkuje na cele 
określone statutem (art. 17 ust. 1 pkt. 4d ustawy o CIT)

� OSP nie jest zwolniona z obowiązku składania zeznania 
rocznego CIT-8 (art. 27 ust. 1 ustawy o CIT)

� OSP dodatkowo składa załącznik CIT-8O – informacja o 
odliczeniach… oraz o dochodach zwolnionych z podatku

� Termin złoŜenia zeznania CIT-8 wraz z załącznikami       
- 31 marca

16



Przykłady praktyczne

Sposoby prowadzenia rachunkowości OSP
Przykład sporządzania Bilansu
Przykład sporządzania Rachunku zysków i strat
Przykład sporządzania Informacji dodatkowej
Przykład sporządzania zeznania CIT-8
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Przykłady praktyczne

Rachunkowość w Ochotniczej StraŜy PoŜarnej:

- Zakładowy Plan Kont (wykaz kont księgi głównej)
- dowody księgowe – księga główna, Raport kasowy, 

polecenie księgowania, KP-kasa przyjmie, KW-kasa 
wypłaci, faktury, wyciągi bankowe (przelewy)

- Sprawozdanie – bilans, rachunek wyniku, informacja 
dodatkowa, deklaracja CIT-8, uchwała z walnego 
zebrania sprawozdawczego o przyjęciu 
sprawozdania z podpisem komisji rewizyjnej
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Przykłady praktyczne

Na koniec roku obrachunkowego sporządzamy:
�Protokół inwentaryzacji kasy
�Potwierdzamy saldo bankowe (14dni od 

otrzymania druku)
� Inwentaryzację środków trwałych, przedmiotów, 

towarów, materiałów
� Inwentaryzację sald kont rozrachunkowych 

(odbiorcy towarów lub usług)
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Przykłady praktyczne

Przychody OSP:
�Składki członkowskie
�Przychody z podziału zysku
�Dotacje i subwencje
�Darowizny
�Przychody finansowe – kapitalizacja odsetek 

bankowych
�Pozostałe: wpłaty na działalność statutową przez 

osoby fizyczne, instytucje
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Przykłady praktyczne

Koszty OSP:
� ZuŜycie materiałów i energii
� Usługi obce – najem (dzierŜawy), usługi pocztowe, 

telekomunikacyjne, transportowe, sprzątanie 
pomieszczeń, wydawnicze, reklamy, komunalne (wywóz 
nieczystości), opłaty bankowe

� Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości, podatek od 
środków transportowych, podatek VAT naliczony nie 
podlegający w OSP odliczeniu od podatku naleŜnego, 
podatek VAT od usługi z importu oraz zuŜycie 
materiałów na cele reprezentacji i reklamy

� Opłaty skarbowe
� Inne opłaty – sądowe, notarialne
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Przykłady praktyczne

Koszty OSP cd:

� Koszty amortyzacji środków trwałych
� Pozostałe koszty: ubezpieczenia majątkowe, składki na 

rzecz organizacji, do których OSP naleŜy, koszty 
delegacji, ryczałt za uŜywanie prywatnego samochodu, 
koszty reprezentacji

� Koszty finansowe – odsetki za zwłokę w regulowania 
zobowiązań
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Przykłady praktyczne

Symbol i nazwa konta rachunkowego
Dt / W-n Ct / Ma
Lewa strona prawa strona

Nazwy łacińskie:
Debet Credit
Nazwy polskie:
Winien Ma
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Przykłady praktyczne
Wykaz kont księgi głównej:

010 – Środki trwałe
070 – Umorzenie środków trwałych
100 – Kasa
130 – Rachunek bankowy
202 – Rozrachunki z dostawcami
235 - Rozliczenie niedoborów i szkód
236 – Rozliczenie nadwyŜek
240 – Pozostałe rozrachunki
310 – Materiały
400 – ZuŜycie materiałów i energii
401 – Usługi obce
402 – Podatki i opłaty
404 – Amortyzacja środków trwałych
405 – Pozostałe koszty
490 – Rozliczenie kosztów
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Przykłady praktyczne
Wykaz kont księgi głównej cd.:

500 – Koszty działalności podstawowej - statutowej
550 – Koszty ogólno administracyjne
700 – Przychody bieŜącej działalności statutowej

w tym: 700-01 – Składki członkowskie
700-02 – przychody z podziału zysku bilansowego

na bieŜącą działalność statutową
700-03 – Dotacje i subwencje dla b.dz.stat.
700-04 – Darowizny
700-05 – Pozostałe przychody b.dz.stat.

701 – Koszty własne b.dz.stat.
750 – Przychody finansowe (odsetki od śr. pien. ulokowanych na r-ku 

bankowym)
751 – Koszty finansowe (odsetki za zwłokę w regulowaniu zobowiązań)
800 – Fundusz statutowy
860 – Wynik finansowy
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KONIEC

www.zosprp.lublin.pl


