
Uwaga Komisje Zakładowe / Międzyzakładowe 
 
Obowiązek elektronicznego przesłania sprawozdań finansowych za 2018 r. 
 
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości wszystkie jednostki organizacyjne Związku posiadają 
obowiązek elektronicznego przekazania do Urzędu Skarbowego sprawozdania finansowego 
za rok 2018 w terminie do 10 lipca 2019 r. 
Podajemy sposób sporządzenia i przesyłania tych dokumentów. 
 
1. Krok pierwszy – sporządź sprawozdanie finansowe do 31 marca 2019 r.  
Podpisz wersję papierową sprawozdania finansowego dla Organizacji Związkowych 
obejmujące następujące dokumenty: 
 
1. Rachunek zysków i strat dla jednostek mikro (poniżej wzór dokumentu) 

 
Pobierz wzór dokumentu: http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/sprawozdanie/rachunek.docx 
  

(pieczątka Organizacji Zakładowej)   
    

 

 
 
 
NIP      ……………………………   

    
    

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
    

sporządzony  na  dzień  …………..  roku 
    

Wyszczególnienie: Dane za rok 
poprzedni bieżący 

A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:     

   - zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 
wartość ujemna)     

B Koszty podstawowej działalności operacyjnej:     

I. Amortyzacja     

II. Zużycie materiałów i energii     

III
. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     

IV
. Pozostałe koszty     

C Pozostałe przychody i zyski, w tym     

   - aktualizacja wartości aktywów     

D Pozostałe koszty i straty, w tym:     

   - aktualizacja wartości aktywów     

E Podatek dochodowy     

F Wynik finansowy netto (A - B + C - D - E)     

I. Nadwyżka przychodów na kosztami (wartość dodatnia)     

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)     

    

   
Nazwisko i imię osoby sporządzającej bilans  i rachunek wyników 

Pieczątka i podpis 
Przewodniczącego KZ 

 



2. Bilans dla jednostek mikro (poniżej wzór dokumentu) 
 

 
Pobierz wzór dokumentu: http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/sprawozdanie/bilans.docx 

 
3. Informacja uzupełniająca do sprawozdania (poniżej wzór dokumentu) 

 
Pobierz wzór dokumentu: http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl/sprawozdanie/dodatkowa.docx 
 
 
 

    
    
(pieczątka Organizacji Zakładowej)   
    
    
NIP    …………………………   
    

BILANS 
    

sporządzony  na  dzień  ………………. roku 
    

    

Wyszczególnienie: 
Rok poprzedni Rok bieżący 

AKTYWA     

A. Aktywa trwałe, w tym:     

   - środki trwałe     

B. Aktywa obrotowe, w tym:     

   - zapasy      

   - należności krótkoterminowe     

  Aktywa razem     

PASYWA     

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:     

   - kapitał (fundusz) podstawowy     

   - należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)     

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:     

   - rezerwy na zobowiązania     

   - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek     

  Pasywa razem:     

    

    

Nazwisko i imię osoby sporządzającej bilans  i rachunek wyników Pieczątka i podpis Przewodniczącego KZ 
 

Informacje uzupełniające do sprawozdania 
finansowego 

 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 (nazwa  organizacji) 
 
 

   
                                                    za okres 01.01.2018- 31.12.2018   
 
Sprawozdanie finansowe  zostało sporządzone z zastosowaniem zasad rachunkowości 
przewidzianych dla jednostek mikro  o których mowa w art.3 ust.1a pkt2 ustawy 
o rachunkowości z zastosowaniem uproszczeń zgodnie z załącznikiem nr 4  
 

1. Jednostka	nie	prowadzi	działalności	gospodarczej.	
2. Poszczególne	 składniki	 aktywów	 i	 pasywów	 wycenia	 się	 stosując	 rzeczywiście	

poniesione	na	ich	nabycie	ceny	(koszty).	
3. Jednostka	nie	posiada	środków	trwałych.	
4. 	Naszymi	przychodami	są	składki	członkowskie	i	odsetki	bankowe.	
5. Naszymi	 wydatkami	 są:	 zasiłki	 statutowe	 i	 zapomogi,	 składka	 na	 nadrzędną	

strukturę	 związkową,	 prowizja	 bankowa,	 koszty	 administracyjne	 związane	
z	obsługą	.	

6. Źródłem	 zwiększania	 przychodów	 są	 środki	 finansowe	 stanowiące	 różnicę	
pomiędzy	przychodami	i	kosztami	za	rok	ubiegły.	

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności  przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości. 

8. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności. 

9. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy 
o rachunkowości. 

 

I.Informacja uzupełniająca do bilansu 
 

• Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu instrumentów finansowych . 
• Jednostka nie udzieliła zaliczek i kredytów dla zarządzających.  
• Jednostka nie ma udziałów, akcji własnych.  
 
 
 
 
 
…………………………………………..  …………………………………………… 
Data i podpis osoby, której powierzono                                      Data i podpis kierownika jednostki, 
prowadzenie ksiąg rachunkowych                                               tj. przewodniczącego władzy wykonawczej i co najmniej 
         jednego upoważnionego do tego członka prezydium 



4. Uchwałę upoważniająca do podpisania sprawozdania /jeśli była podjęta/ (poniżej 
wzór dokumentu) 

 

Pobierz wzór dokumentu: http://www.solidarnosc-
swietokrzyska.pl/sprawozdanie/upowazniajaca.docx 

 

5. Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania (poniżej wzór dokumentu) 

 
Pobierz wzór dokumentu: http://www.solidarnosc-
swietokrzyska.pl/sprawozdanie/zatwierdzajaca.docx 
  

 
                      ……………………, dn,. …………………………… 

 
 
 

UCHWAŁA r ……./2019 
 

 
 
  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

  upoważnia następujące osoby do podpisania sprawozdania finansowego za 2018rok., które 

obejmuje: 

 

1. Uchwałę upoważniająca do podpisania sprawozdania finansowego, 

2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,  

3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku,  

4. Informacja uzupełniająca do bilansu, 

5. Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2018r.  

 

 
Imię i nazwisko wraz z funkcją:  
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Za komisję : 
 

          Data do 30.06.2019 

                                                                           …………….…,  dn ………………………… 
(w ciągu 10 dni od tej daty przekazać w 

wersji elektronicznej do Urzędu 

Skarbowego) 

 

UCHWAŁA KZ nr …../2019 

 

 

 

 

 

  
………………………………………………………………………………..……………………………..

zatwierdza Bilans i Rachunek Zysku i Strat  za 2018. Postanawia zwiększyć przychody roku 

2019 z działalności statutowej zakładowej   organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” o 

dodatnią różnicę pomiędzy przychodami a kosztami  osiągniętą w roku poprzednim  w kwocie 

…………….. zł.       

 

 

 

 

 

  



Powyższe dokumenty podpisuje:  
1/osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg w organizacji 
związkowej będzie to np.  skarbnik, księgowa. 
2/ oraz wszyscy członkowie komisji zakładowej, dlatego dla uproszczenia należy podjąć 
Uchwałę upoważniającą 2 osoby z komisji zakładowej do podpisywania sprawozdania. 
 
2. Krok drugi - załóż profil zaufany (ePUAP) 

Profil zaufany to forma internetowego potwierdzenia tożsamości danej osoby fizycznej. 
Dzięki niemu osoba fizyczna może przez Internet podpisywać dokumenty składane do 
różnych urzędów publicznych. Profil zaufany zakładają osoby podpisujące sprawozdanie 
finansowe. 

 Patrz:  Załącznik nr 1 Uzyskanie i potwierdzanie podpisu zaufanego 

3. Krok trzeci zatwierdź sprawozdanie finansowe 
 
Organ zatwierdzający przygotowuje uchwałę o zatwierdzeniu. 
 Uwaga: uchwała na tym etapie ma wersję papierową i na niej składają podpisy osoby z 
organu zatwierdzającego sprawozdanie, Zatwierdzenie sprawozdania finansowego należy 
dokonać - w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego dla sprawozdania za 2018 
rok - do 30 czerwca 2019 r. 
 
4. Krok czwarty zeskanuj w jeden plik sprawozdanie finansowe, 
które obejmuje: 
- rachunek zysku i strat  

- bilans 

-informacja uzupełniająca do sprawozdania  

- uchwałę upoważniająca do podpisania sprawozdania /jeśli była podjęta/ 

- uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania 
 
5. Krok piąty podpisz sprawozdanie finansowe profilem zaufanym  

Patrz: Załącznik nr 2 Podpisywanie Sprawozdania finansowego 

 
  



6. Krok szósty wyślij elektroniczną wersję sprawozdania 
finansowego  

Podpisane elektronicznie sprawozdanie finansowe prześlij do urzędu skarbowego w ciągu 10 
dni od daty zatwierdzenia. Ostateczny termin mija 10 lipca 2019 r.  

Możesz podpisany plik zapisać na płytę CD, DVD lub Pamięć USB (pendrive) i dostarczyć 
osobiście do Urzędu Skarbowego lub wysłać elektronicznie za pomocą skrzynki 
podawczej. 

Patrz: Załącznik nr 3 Wysyłanie Sprawozdania Finansowego  



Załącznik nr 1  UZYSKANIE I POTWIERDZENIE PODPISU ZAUFANEGO  

Krok 1. Zarejestrować się na platformie www.pz.gov.pl 

Pojawi się strona do logowania, kliknij Zarejestruj się w górnej części ekranu 

Krok 2. Pojawi się formularz o nadanie profilu zaufanego użytkownika, w którym: 
a) należy wpisać dane wnioskującego w sekcji Dane osobowe,  

b) W danych kontaktowych należy wpisać adres email, nr telefonu komórkowego oraz metodę autoryzacji 
(Autoryzacja SMS). 

c) następnie klikamy w przycisk „Zarejestruj się” 

 
d) pojawi się komunikat weryfikujący kanał autoryzacji, gdzie wpisujemy kod, który został  

przesłany SMS na nasz numer telefonu komórkowego  

	 

e) po wpisaniu prawidłowego kodu otrzymamy komunikat potwierdzający złożenie profilu zaufanego  

Pamiętaj, masz 14 dni na potwierdzenie profilu zaufanego w dowolnym punkcie potwierdzającym  

Krok 5. Profil Zaufany ePUAP należy potwierdzić w upoważnionym przez Ministra punkcie 
potwierdzającym. Głównymi punktami potwierdzającymi Profil Zaufany są:  

- urząd miasta, 
- urząd wojewódzki, 
- urząd skarbowy, 
- oddział ZUS, 
- wybrane placówki bankowe.  

Jeśli korzystasz z usług bankowości elektronicznej możesz skorzystać z rejestracji profilu zaufanego w 
swoim banku. Skontaktuj się ze swoim Bankiem i sprawdź czy oferują tę możliwość (jest bezpłatna). Na ten 
moment następujące banki posiadają integrację z profilem zaufanym. 
 

• T-mobile Usługi Bankowe 
• Alior Bank 
• ING Bank Śląski 
• Bank Pekao 
• mBank 
• Santander 
• PKO Bank Polski 
• Bank Millennium 
• Inteligo 
• Envelo (Grupa Poczty Polskiej) 

  



Załącznik nr 2  PODPISYWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

Aby podpisać sprawozdanie finansowe podpisem profilem zaufanym należy wejść na stronę 
www.obywatel.gov.pl  

Krok 1. Kliknij: Podpisz dokument elektronicznie (wchodzę do usługi ze strony gov.pl)  

 

Krok 2. Kliknij: Podpisz dokument  

	 

Krok 3. Kliknij: profil zaufany  

 



Krok 4. wpisz login i hasło, i kliknij: Zaloguj mnie  

	 

Krok 5. Kliknij: WYBIERZ DOKUMENTY Z DYSKU  

 

Krok 6. Zaznacz plik który chcesz podpisać i kliknij: Otwórz  

 



UWAGA!!! Jeżeli pojawi się komunikat (na czerwono) trzeba się wylogować i powtórzyć wszystko 
od Kroku 1.  

Krok 7. Kliknij: PODPISZ  

 

Krok 8. Kliknij: Podpisz profilem zaufanym  

	 

Krok 9. Wpisz kod autoryzacyjny który został wysłany SMS na Twój na telefonu. Kliknij: Akceptuj i 
podpisz dokument  

 



Krok 10. Jeżeli dokument został poprawnie podpisany otrzymasz odpowiedni komunikat. Następnie kliknij 
lewym przyciskiem myszy: POBIERZ i zapisz element docelowy jako... dokument dopisując do nazwy 
np.: swoje nazwisko.  

UWAGA!!! Zapamiętaj gdzie dokument został zapisany, ponieważ dokument muszą podpisać co 
najmniej dwie osoby wyznaczone do podejmowania czynności prawnych oraz osoba która 
prowadzi księgi rachunkowe.  

	 

 



Krok 12. Żeby dokument mogła podpisać kolejna osoba, musisz się wylogować. Kolejna osoba 
musi przejść drogę od kroku 1 do kroku 11.  

Krok 13. Jeśli chcesz przesłać podpisane sprawozdanie finansowe skorzystaj z pisma ogólnego. 
Szczegóły opisane są w rozdziale 7.  

	 

 

  



Załącznik nr 3  WYSYŁANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

Podpisany w powyższy sposób plik możesz zapisać na płytę CD, DVD lub Pamięć USB 
(pendrive) i dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego lub wysłać elektronicznie za 
pomocą skrzynki podawczej, zgodnie z poniższą procedurą. 

Aby wysłać sprawozdanie finansowe wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl Krok 1. Wpisz w 
wyszukiwarkę wyślij pismo ogólne i kliknij: Szukaj  

 

Krok 2. Kliknij: Wyślij pismo ogólne  

	 

Krok 3. Kliknij: Wyślij pismo ogólne  

 



Krok 4. Zaloguj się profilem zaufanym  

	 

Krok 5. Wpisz login i hasło i kliknij: Zaloguj mnie  

 

Krok 6. Na początku zaadresuj wniosek do właściwego urzędu, do którego chcesz wysłać sprawozdanie  

 

Krok 7. Następnie uzupełnij wszystkie pozostałe pola, dołącz Sprawozdanie finansowe i kliknij: DALEJ  

Krok 8. Kliknij: PODPISZ I WYŚLIJ i dalej postępuj tak jak przy poprzednich podpisach.  

Krok 9.  Czekaj na odpowiedź z Urzędu Skarbowego. Odpowiedz dostaniesz na skrzynkę Konta ePUAP.  


