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Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia rocznego sprawozdania z 
działalności. Roczne sprawozdanie z działalności organizacji składa się ze sprawozdania 
merytorycznego i ze sprawozdania finansowego.
Do zakresu sprawozdania merytorycznego stosuje się przepisy Rozporządzenia ministra 
sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 
fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529), dotyczącego sprawozdań składanych przez fundacje.
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego powinno m.in. zawierać zasady, formy i 
zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także:  
- opis głównych zdarzeń prawnych w działalności organizacji o skutkach finansowych,
- odpisy uchwał zarządu organizacji,
- informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 

darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy),
- informację o odpłatnych świadczeniach, realizowanych przez organizację w ramach celów 

statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
- wynik finansowy działalności gospodarczej (jeśli była prowadzona) oraz procentowy stosunek 

przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych 
źródeł.

Ponadto w sprawozdaniu organizacja pożytku publicznego zamieszcza m.in. informacje o poniesionych 
kosztach na:
- realizację celów statutowych, 
- działalność gospodarczą,
- administrację,
- liczbie osób zatrudnionych w organizacji,
- łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację,
- wartości aktywów i zobowiązań organizacji,
- nabytych nieruchomościach,
- zrealizowanych zadaniach zleconych przez organy administracji publicznej na podstawie ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na podstawie ustawy o 
zamówieniach publicznych.

Obecnie w Ministerstwie Polityki Społecznej trwają prace nad przygotowaniem standardowego druku 
sprawozdania dla organizacji pp.
Sprawozdanie merytoryczne organizacja pożytku publicznego ma obowiązek przesłać do:
- Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, który nadzoruje prawidłowość 

korzystania przez te organizacje z uprawnień przyznanych przez ustawę,
- Ministra właściwego ze względu na zakres działania - jeżeli organizacja pożytku publicznego jest 

fundacją,
- Krajowego Rejestru Sądowego.



Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie merytoryczne w 
sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom - może to 
nastąpić poprzez wyłożenie w siedzibie organizacji, opublikowanie na stronach internetowych, etc.


