
INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W OBOWI^ZKACH SPRAWOZDAWCZYCH
ORGANIZACJI POZYTKU PUBLICZNEGO W 2012 ROKU.

W zwiajzku z nowelizacj^ ustawy o dziaklnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (na podstawie
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1244)) oraz wejsciem

w zycie z dniem 1 stycznia 2012 r. rozporzajlzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23
marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z dzialalnosci organizacji pozytku
publicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 80, poz. 434), Departament Pozytku Publicznego informuje, iz
nastajjilo kilka znacz^cych zmian w przepisach dotycza^cych obowiajzkow sprawozdawczych
organizacji pozytku publicznego.

1. UCHYLENIE OBOWIAZKU PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAN W FORMIE
PAPIEROWEJ.

Uchylony zostal art. 23 ust 4, ktory obligowal organizacje do przekazania ministrowi wtasciwemu do
spraw zabezpieczenia spotecznego sprawozdania fmansowego i merytorycznego w terminie 15 dni od
dnia zatwierdzenia sprawozdania fmansowego.

Informujemy, iz zlozenie do Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej sprawozdari za 2011 rok
w wersji papierowei nie bedzie uznane za wypehiienie obowiazku sprawozdawczego, o ktorym mowa
w art. 23 ust. 6 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

2. OBOWI4ZKOWA PUBLIKACJA SPRAWOZDAN W BAZIE MPIPS.

a) TERMIN DO 15 LIPCA - DLA OPP, KTOYCH ROK OBROTOWY JEST ZGODNY
Z ROKIEM KALENDARZOWYM

Art. 23 ust 6 ustawy zobowiajzal organizacje pozytku publicznego do zamieszczenia zatwierdzonego
sprawozdania fmansowego i merytorycznego ze swojej dzialalnosci w terminie do 15 lipca roku
nastejpuj^cego po roku, za ktore skladane jest sprawozdanie fmansowe i merytoryczne, na stronie
internetowej urz^du obsluguja^cego ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego.

15 lipca jest OSTATECZNYM dniem na terminowe dopelnienie obowiazku sprawozdawczego, co
oznacza, iz organizacja moze zamiescic sprawozdania we wczesniejszym terminie. Zamieszczenie
sprawozdan po 15 lipca oznaczac bedzie spetnienie obowiazku sprawozdawczego ,,po terminie".

b) TERMIN 15 DNI OD ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA- DLA OPP, KTORYCH ROK
OBROTOWY JEST INNY NIZ KALENDARZOWY

Art. 23 ust 6b ustawy mowi, iz w przypadku organizacji pozytku publicznego, ktorych rok obrotowy
jest inny niz kalendarzowy, zamieszczenie sprawozdania finansowego i merytorycznego musi
nastaj)ic w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Nalezy zaznaczyc. ze terminy na sporzadzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego reguluja
szczegolowo przepisy ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152
poz. 1223 z pozn. zm.). W swietle art. 52 ust. 1 ww. ustawy, sprawozdanie finansowe powinno zostac
sporzadzone nie pozniej niz w ciagu 3 miesiecy od dnia bilansowego (dla roku obrotowego zgodnego
z rokiem kalendarzowym dziefi bilansowy przypada na 31 grudnia danego roku). Z kolei art. 53 ust. 1
ustawy o rachunkowosci stanowi, iz roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu
przez organ zatwierdzajacy, nie pozniej niz 6 miesiecy od dnia bilansowego.



3. PUBLIKACJA GWARANTUJE ZNALEZIENIE SI1£ NA WYKAZIE OPP
UPRAWNIONYCH DO 1% PODATKU.

Wprowadzony art. 23 ust 6a ustawy oraz zmieniony art. 27a ust. 2 jasno okreslaja^ iz jezeli organizacja
pozytku publicznego nie zamiesci w terminie na stronie internetowej urz?du obshagujqcego ministra
wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego sprawozdania finansowego i merytorycznego
z dzialalnosci to nie zostanie uwzgl?dniona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1%
podatku.

4. NOWY WZOR SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO Z DZIALALNOSCI
ORGANIZACJI POZYTKU PUBLICZNEGO.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszfy w zycie przepisy rozporza_dzenia Ministra Pracy
i Polityki Spoiecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego
z dzialalnosci organizacji pozytku publicznego (Dz.U., Nr 80, poz. 434), ktore okreslaja^ nowy zakres
oraz wzor sprawozdania merytorycznego dla organizacji pozytku publicznego.

W celu zapoznania si? z powyzszym wzorem sprawozdania ponizej znajduje si? sciezka dost?pu do
ww. rozporzajizenia:
Strona: http://isap.seim.gov.pl/ zakladka: Akty prawne/ wyszukiwanie/ pole: Adres publikacyjny: rok
2011, numer 80 pozycja 434

Zaznaczamy, iz w bazie sprawozdari finansowych i merytorycznych, ktora bedzie dostepna na stronie
internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej, wzor powyzszego sprawozdania
merytorycznego bedzie w postaci formularza on line do wvpelnienia przez zarejestrowanego
uzytkownika (dana organizacje pozytku publicznego). Sprawozdania finansowe beda rowniez
w postaci formularzy on line, ktorych forma bedzie zgodna z dorychczas obowiazuiaca.

5. NOWA BAZA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH IMERYTORYCZNYCH ORGANIZACJI
POZYTKU PUBLICZNEGO

Baza internetowa sprawozdan finansowych i merytorycznych organizacji pozytku publicznego za rok
2011 oraz lata kolejne (pkt 2 niniejszej informacji) umieszczona bedzie na stronie
www.pozytek.gov.pl.

Jednoczesnie informujemy, iz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania ww. bazy, ktora
umozliwi bezproblemowe wypelnienie obowia^zku sprawozdawczego przez organizacje pozytku
publicznego przeprowadzane sa^obecnie jej testy.
W zwiajzku z powyzszym udostepnienie bazy wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnosciami jest
planowane na przelomie marca i kwietnia 2012 roku.
Wobec tego, informujemy, ze w celu terminowego wywia_zania si? z obowia_zku sprawozdawczego za
rok 2011 organizacje pozytku publicznego b?da^ miaty mozliwosc zamieszczenia sprawozdan w bazie
w terminie od marzec/kwiecien 2012 r. do dnia 15 lipca 2012 roku.

Instrukcja obshagi bazy dostejma bfdzie po zakonczeniu testow aplikacji na stronie
www.pozytek.gov.pl.

6. DOTYCHCZASOWA BAZA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH.

Dorychczas funkcjonuja^ca ,,baza sprawozdan organizacji pozytku publicznego" znajduja^ca si? na
stronie www.pozytek.gov.pl od dnia 1 stycznia 2012 roku zostaje zawieszona, co oznacza, iz nie
b?dzie mozliwosci publikowania w niej sprawozdan (zarowno za rok 2011, jak rowniez za lata
poprzednie).


