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Departament Pożytku Publicznego poinformował, że dobiegają końca prace związane z tworzeniem 
internetowej bazy danych sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, służącej do 
publikacji sprawozdań finansowych opp na stronie serwisu informacyjnego Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl.
Wszystko wskazuje na to, że publikacja sprawozdań finansowych przez organizacje pożytku 
publicznego będzie możliwa od połowy grudnia. Co istotniejsze: zamieszczenie plików sprawozdań 
na stronie będzie nieodpłatne. Dodatkowo dla organizacji  pożytku publicznego stworzona zostanie 
możliwość fakultatywnego umieszczania na ministerialnej stronie internetowej również swoich 
sprawozdań merytorycznych. 
Dla przypomnienia informujemy, że w wyniku przyjętej przez Rządowe Centrum Legislacji w dniu 6 
lipca b.r. interpretacji art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie organizacje pożytku publicznego nieprowadzące działalności 
gospodarczej, nie muszą publikować swoich sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B, co 
wiązałoby się z poniesieniem przez organizacje dużych kosztów publikacyjnych. Równocześnie 
przyjęta interpretacja stwierdza, że publikacja sprawozdań finansowych opp na 
stronie serwisu www.pozytek.gov.pl wyczerpuje obowiązek z art. 23 
ust. 2 ustawy.
Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego pełnić ma 
również dodatkowe funkcje, spełniając rolę wyszukiwarki organizacji pożytku 
publicznego, co pozwoli osobom zainteresowanym na 
bezproblemowe odnalezienie organizacji, na rzecz której chciałyby przekazać 1% 
swojego podatku. Zgodnie z zapowiedziami Departamentu Pożytku Publicznego, 
w przeciwieństwie do wyszukiwarki przygotowanej przez Krajowy Rejestr Sądowy, baza serwisu 
www.pozytek.gov.pl zaoferuje internautom znacznie szersze możliwości odnalezienia danych 
konkretnej organizacji m.in. poprzez niepełną nazwę opp i realizowane zadania sfery pożytku 
publicznego (art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie).
„W połowie grudnia wystartuje darmowy, specjalnie zabezpieczony program, który umożliwi 
organizacjom przesyłanie danych finansowych z ich komputerów i publikację sprawozdań na stronie 
internetowej ministerstwa - poinformował dyr. Krzysztof Więckiewicz z Departamentu Pożytku 
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Każdy będzie mógł zajrzeć do sprawozdania 
takiej organizacji. Będzie to powszechnie dostępna możliwość obywatelskiej kontroli ich rozliczeń 
finansowych.”


