INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W OBOWIĄZKACH SPRAWOZDAWCZYCH
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2012 ROKU.
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na podstawie
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1244)) oraz wejściem
w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku
publicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 80, poz. 434), Departament Pożytku Publicznego informuje, iż
nastąpiło kilka znaczących zmian w przepisach dotyczących obowiązków sprawozdawczych
organizacji pożytku publicznego.
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Uchylony został art. 23 ust 4, który obligował organizacje do przekazania ministrowi właściwemu do
spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania finansowego i merytorycznego w terminie 15 dni od
dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Informujemy, iż złożenie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawozdań za 2011 rok
w wersji papierowej nie będzie uznane za wypełnienie obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa
w art. 23 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. OBOWIĄZKOWA PUBLIKACJA SPRAWOZDAŃ W BAZIE MPIPS.
a) TERMIN DO 15 LIPCA – DLA OPP, KTÓYCH ROK OBROTOWY JEST ZGODNY
Z ROKIEM KALENDARZOWYM
Art. 23 ust 6 ustawy zobowiązał organizacje pożytku publicznego do zamieszczenia zatwierdzonego
sprawozdania finansowego i merytorycznego ze swojej działalności w terminie do 15 lipca roku
następującego po roku, za które składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
15 lipca jest OSTATECZNYM dniem na terminowe dopełnienie obowiązku sprawozdawczego, co
oznacza, iż organizacja może zamieścić sprawozdania we wcześniejszym terminie. Zamieszczenie
sprawozdań po 15 lipca oznaczać będzie spełnienie obowiązku sprawozdawczego „po terminie”.
b) TERMIN 15 DNI OD ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA– DLA OPP, KTÓRYCH ROK
OBROTOWY JEST INNY NIŻ KALENDARZOWY
Art. 23 ust 6b ustawy mówi, iż w przypadku organizacji pożytku publicznego, których rok obrotowy
jest inny niż kalendarzowy, zamieszczenie sprawozdania finansowego i merytorycznego musi
nastąpić w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Należy zaznaczyć, że terminy na sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego regulują
szczegółowo przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152
poz. 1223 z późn. zm.). W świetle art. 52 ust. 1 ww. ustawy, sprawozdanie finansowe powinno zostać
sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (dla roku obrotowego zgodnego
z rokiem kalendarzowym dzień bilansowy przypada na 31 grudnia danego roku). Z kolei art. 53 ust. 1
ustawy o rachunkowości stanowi, iż roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu
przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
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Wprowadzony art. 23 ust 6a ustawy oraz zmieniony art. 27a ust. 2 jasno określają, iż jeżeli organizacja
pożytku publicznego nie zamieści w terminie na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania finansowego i merytorycznego
z działalności to nie zostanie uwzględniona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1%
podatku.
4. NOWY WZÓR SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO
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Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego
z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U., Nr 80, poz. 434), które określają nowy zakres
oraz wzór sprawozdania merytorycznego dla organizacji pożytku publicznego.
W celu zapoznania się z powyższym wzorem sprawozdania poniżej znajduje się ścieżka dostępu do
ww. rozporządzenia:
Strona: http://isap.sejm.gov.pl/ zakładka: Akty prawne/ wyszukiwanie/ pole: Adres publikacyjny: rok
2011, numer 80 pozycja 434
Zaznaczamy, iż w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych, która będzie dostępna na stronie
internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wzór powyższego sprawozdania
merytorycznego będzie w postaci formularza on line do wypełnienia przez zarejestrowanego
użytkownika (daną organizację pożytku publicznego). Sprawozdania finansowe będą również
w postaci formularzy on line, których forma będzie zgodna z dotychczas obowiązującą.
5. NOWA BAZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
Baza internetowa sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego za rok
2011 oraz lata kolejne (pkt 2 niniejszej informacji) umieszczona będzie na stronie
www.pozytek.gov.pl.
Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania ww. bazy, która
umożliwi bezproblemowe wypełnienie obowiązku sprawozdawczego przez organizacje pożytku
publicznego przeprowadzane są obecnie jej testy.
W związku z powyższym udostępnienie bazy wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami jest
planowane na przełomie marca i kwietnia 2012 roku.
Wobec tego, informujemy, że w celu terminowego wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego za
rok 2011 organizacje pożytku publicznego będą miały możliwość zamieszczenia sprawozdań w bazie
w terminie od marzec/kwiecień 2012 r. do dnia 15 lipca 2012 roku.
Instrukcja obsługi bazy
www.pozytek.gov.pl.
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6. DOTYCHCZASOWA BAZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH.
Dotychczas funkcjonująca „baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego” znajdująca się na
stronie www.pozytek.gov.pl od dnia 1 stycznia 2012 roku zostaje zawieszona, co oznacza, iż nie
będzie możliwości publikowania w niej sprawozdań (zarówno za rok 2011, jak również za lata
poprzednie).

