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Katarzyna Gurdała

(źródło: B.Gierusz „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania”, „Rachunkowość stowarzyszeń, fundacji, organizacji non-
profit” nr 2/04, R. Coni „Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych”, I. Olchowicz „Sprawozdawczość finansowa”, 

www.ksiegowosc.ngo.pl, ustawa z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości, rozporządzenie M.Fin. z dn. 15.11.2001 r. w spr. 
Szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących 

działalności gospodarczej)

Terminy składania sprawozdań do US 

Przypominamy, iż minął termin zatwierdzenia i przekazania sprawozdań przez organizacje 
pozarządowe. Organizacje pozarządowe, których rok obrotowy równy jest rokowi kalendarzowemu i 
kończy się 31 grudnia, powinny do 31 marca sporządzić, a do 30 czerwca kolejnego roku obrotowego 
zatwierdzić sprawozdanie finansowe. 
Do Urzędu Skarbowego obowiązek przesłania dokumentacji mają wszystkie organizacje bez względu 
na rodzaj prowadzonej działalności, których rok obrotowy równy jest rokowi kalendarzowemu i kończy 
się 31 grudnia. Organizacje wysyłają sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą przyjęcie 
sprawozdania przez właściwy organ (np. zarząd, walne zgromadzenie).
Ostateczny termin upływa  11 lipca kolejnego roku obrachunkowego (sprawozdanie należy przekazać w 
ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia, sprawozdania zatwierdzone przed 30 czerwca należy przekazać 
odpowiednio wcześniej).
Do Krajowego Rejestru Sądowego (właściwego ze względu na rejestrację organizacji) obowiązek 
przesłania dokumentacji mają organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą oraz 
organizacje pożytku publicznego. Wysyłają one sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą 
zatwierdzającą przyjęcie sprawozdania przez właściwy organ (np. zarząd, walne zgromadzenie), 
wypełniony formularz KRS Z30 (jeżeli składane jest tylko sprawozdanie i uchwała) lub KRS Z20 i KRS 
ZN (jeżeli organizacja oprócz sprawozdania zgłasza zmiany). Organizacje pożytku publicznego 
dodatkowo przekazują sprawozdanie merytoryczne. Ostateczny termin upływa 15 lipca następnego 
roku po roku obrotowym (sprawozdanie należy przekazać w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia, 
sprawozdania zatwierdzone przed 30 czerwca należy przekazać odpowiednio wcześniej). Jeżeli 
sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 
czerwca, to wówczas mimo braku zatwierdzenia należy je złożyć w rejestrze sądowym do 15 lipca.  
Organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają zwolnieniu z kosztów ogłoszenia 
sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenie sprawozdania organizacji pożytku 
publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego może też pociągnąć za sobą konieczność umieszczenia 
wzmianki o tym sprawozdaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym wypadku koszt 
ogłoszenia wynosi 250 zł.
Do Monitora Polskiego B obowiązek przesłania dokumentacji mają organizacje pożytku 
publicznego prowadzące działalność gospodarczą. Wysyłają one sprawozdanie finansowe i uchwałę 
zatwierdzają przyjęcie sprawozdania. Natomiast organizacje pożytku publicznego, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej, powinny ogłaszać sprawozdania finansowe na oficjalnych stronach 
internetowych Ministerstwa Polityki Społecznej w części tematycznej "Organizacje 
pozarządowe", a nie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B.

Sprawozdanie finansowe
Organizacje pożytku publicznego zobowiązane zostały także do sporządzania i ogłaszania rocznych 
sprawozdań finansowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 
76/02, poz. 694) sprawozdanie finansowe składa się z bilansu,  rachunku wyników oraz informacji 
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dodatkowej. Zakres informacji, które należy zawrzeć w sprawozdaniu finansowym, został określony w 
załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.
W związku z ustaleniami powziętymi przez Przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Polityki Społecznej oraz Centrum Obsługi KPRM na spotkaniu, 
które odbyło się w dniu 6 lipca 2005 r., organizacje pożytku publicznego, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej, powinny ogłaszać sprawozdania finansowe na oficjalnych stronach 
internetowych Ministerstwa Polityki Społecznej w części tematycznej "Organizacje pozarządowe", a 
nie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".

Przyjęte rozwiązanie zapewnia realizację zasady transparentności finansów organizacji pożytku 
publicznego rozwiązując jednocześnie problem kosztów ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych 
tych organizacji.
Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją Ministerstwo Polityki Społecznej przekazuje, że
informacja o procedurze i terminie rozpoczęcia przesyłania drogą elektroniczną rocznych sprawozdań 
finansowych będzie dostępna wkrótce na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl. Ministerstwo 
pragnie podkreślić, że z oczywistych względów nie będą wyciągane negatywne konsekwencje wobec 
ww. organizacji pożytku publicznego z powodu nieogłoszenia sprawozdania finansowego w ustawowym 
terminie.
Sporządzone sprawozdanie finansowe organizacja pożytku publicznego przekazuje do:
- Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, który nadzoruje prawidłowość 

korzystania przez te organizacje z uprawnień przyznanych przez ustawę.
- Krajowego Rejestru Sądowego.

Organizacje pożytku publicznego, dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, mają 
obowiązek sporządzenia i przedstawienia Ministrowi Polityki Społecznej sprawozdania merytorycznego 
z działalności i finansowego do dnia 31 marca za poprzedni rok obrotowy.


