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Niektóre organizacje pożytku publicznego mogą się spodziewać obowiązkowego audytu. Badanie ich 
sprawozdań finansowych nastąpi, gdy otrzymają od organów władzy zadania zlecone i otrzymają 
dotację.
Chociaż organizacje dobroczynne korzystają z wielu udogodnień prawnych i fiskalnych, to podlegają 
rozmaitym formom kontroli państwowej. Minister finansów dorzucił jeszcze jedną - badanie ich 
sprawozdań finansowych. Wprawdzie i tak muszą się one poddawać badaniom przez biegłych 
rewidentów, jeśli przekroczą pewne progi przychodów określone w przepisach o rachunkowości, ale 
minister zaostrzył te wymogi w odniesieniu do fundacji, którym państwo przekazuje zadania i pieniądze 
z publicznej kiesy.
Według obowiązującego od 15 stycznia rozporządzenia obowiązkowy audyt powinien być 
przeprowadzany, jeśli państwowa dotacja wynosi co najmniej 50 tys. zł w roku obrotowym, a 
organizacja osiągnęła w tym czasie co najmniej 3 mln zł przychodów. Jednak biegli rewidenci nie 
odwiedzą takich jednostek już w tym roku. Nowe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do 
sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2005 r. Sam obowiązek badania 
będzie dotyczył sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy następujący po roku, w którym organizacje 
spełniły warunki do poddania się audytowi.
Jeśli zatem fundacje dobroczynne zrealizują zadania zlecone przez państwo w swoim najbliższym roku 
obrotowym, otrzymają na nie co najmniej 50 tys. zł dotacji i uzyskają ponad 3 mln zł przychodu, to 
audytorzy zbadają sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zaczynający się w 2006 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań 
finansowych organizacji pożytku publicznego ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 285, poz. 2852. 

Ministerstwo Polityki Społecznej w uzgodnieniu z Rządowym Centrum Legislacyjnym ogłosiło, iż 
organizacje pożytku publicznego s zwolnione z obowiązku odpłatności za ogłaszanie w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B". Departament Pożytku Publicznego zajął 
się sprawą odpłatności za publikowanie sprawozdań organizacji pożytku publicznego w Monitorze 
Polskim B po licznych interwencjach zarówno ze strony samych organizacji pożytku publicznego, jak i 
Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Zgodnie z przyjętą interpretacją na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie oraz art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości i art. 11 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych uznano, że organizacje pożytku publicznego 
nie są obowiązane do ponoszenia opłat za ogłoszenie sprawozdań w "Monitorze Polskim B", chyba że 
spełniają co najmniej dwa spośród warunków, określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o 
rachunkowości.
A w artykule 64 ust. 1 punkt 4 zapisano, iż obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych dotyczy 
spółek akcyjnych, a także tych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły co najmniej 
dwa z następujących warunków:
1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, 
2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 
co najmniej 2 500 000 euro, 



3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy 
stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.
Organizacje mają obowiązek przesyłać do redakcji Monitora Polskiego B swoje sprawozdania, ale za 
publikację nie będzie pobierana opłata. W razie wątpliwości należy powoływać się na podaną podstawę 
prawną. Ewentualne problemy można także zgłaszać do Departamentu Pożytku Publicznego.


