Projekt z dnia 25 czerwca 2021 r.
U S T A WA
z dnia

2021 r.

o sprawozdawczości organizacji pozarządowych1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady składania sprawozdań finansowych i merytorycznych
przez organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, składane są w generatorze sprawozdań.
3. Organizacje pozarządowe składają sprawozdanie finansowe wraz z informacją
o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności.
4. Organizacje pożytku publicznego składają sprawozdanie finansowe wraz z informacją
o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności, sprawozdanie
merytoryczne oraz uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszej ustawie.
Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)

organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, o których
mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
tej ustawy;

2)

organizacjach pożytku publicznego - rozumie się przez podmioty, o których mowa w art.
20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3)

Narodowym Instytucie - rozumie się przez to Narodowy Instytut Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 14 września
2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813 oraz z 2019 r. poz. 2020);

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawę z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawę z dnia 9
listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.
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4)

generatorze sprawozdań - rozumie się przez to system informatyczny zarządzany przez
Narodowy Instytut, umożliwiający składanie i weryfikację sprawozdań, zapewniający
poprawność, bezpieczeństwo oraz efektywność procesu przygotowania i przekazywania
sprawozdań, pozwalający na tworzenie i udostępnianie odpowiednich baz sprawozdań;

4)

bazie sprawozdań - rozumie się przez system informatyczny służący do zamieszczania
sprawozdań i informacji, o których mowa w art. 4 i 5, złożonych na zasadach określonych
w niniejszej ustawie.
Art. 3. Przepisy niniejszej ustawy dotyczące organizacji pozarządowych stosuje się do

kół gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach
gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165).
Rozdział 2
Składanie sprawozdań
Art. 4.1.Organizacje pozarządowe, których przychód z działalności statutowej za
poprzedni rok obrotowy przekroczył 1 000 000 zł składają sprawozdanie finansowe zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217)
oraz informację o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności.
2. Organizacje pozarządowe, których przychód z działalności statutowej za poprzedni
rok obrotowy poprzedzający złożenie sprawozdania nie przekroczył 1 000 000 zł składają
informację o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do organizacji pozarządowych których przychód
z działalności statutowej za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 10 000 zł i pochodził
wyłącznie ze składek członkowskich.
Art. 5. 1. Organizacje pożytku publicznego, których przychód z działalności statutowej
za poprzedni rok obrotowy przekroczył 1 000 000 zł składają sprawozdanie finansowe zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, informację o źródłach
przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności oraz sprawozdanie merytoryczne
ze swojej działalności.
2. Organizacje pożytku publicznego, których przychód z działalności statutowej za
poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 1 000 000 zł składają sprawozdanie finansowe zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, informację o źródłach
przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności oraz uproszczone sprawozdanie
merytoryczne za swojej działalności.
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3. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadające status organizacji pożytku
publicznego, sporządzają sprawozdanie finansowe, informację o źródłach przychodów,
kosztach i rodzajach prowadzonej działalności oraz sprawozdanie merytoryczne albo
uproszczone sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku
publicznego.
Art. 6. 1. Wzór informacji o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej
działalności stanowi załącznik nr 1 do ustawy.
2. Wzór sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
stanowi załącznik nr 2 do ustawy.
3. Wzór uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku
publicznego stanowi załącznik nr 3 do ustawy.
Art. 7. 1. Organizacje pozarządowe składają sprawozdanie finansowe, informację o
źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności w terminach określonych
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości dla sprawozdań finansowych.
2. Organizacje pożytku publicznego składają sprawozdanie finansowe, informację o
źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności w terminach określonych
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości dla sprawozdań finansowych oraz
sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności albo uproszczone sprawozdania
merytoryczne ze swojej działalności w terminach, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3.
Art. 8. 1. Organizacje pożytku publicznego podają sprawozdania i informacje, o których
mowa w art. 5, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez
zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.
2. Organizacje

pożytku

publicznego

zamieszczają

zatwierdzone

sprawozdania

finansowe, informacje i sprawozdania merytoryczne z działalności, o których mowa w art. 5,
w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który są składane, na stronie
podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem
kalendarzowym, zamieszczają na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie
Informacji Publicznej, zatwierdzone sprawozdania finansowe, informacje i sprawozdania
merytoryczne z działalności, o których mowa w art. 5, w terminie do dnia 30 listopada roku
następującego po roku obrotowym, za który są składane.
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4. Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie podmiotowej
Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie określonym w ust. 2 lub
3, zatwierdzonego sprawozdania finansowego, informacji lub sprawozdania merytorycznego z
działalności, o których mowa w art. 5, nie zostaje uwzględniona w wykazie organizacji pożytku
publicznego, o którym mowa w art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, chyba, że wykaże, że ich niezamieszczenie nastąpiło
bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.
5. Sprawozdania i informacje, o których mowa w art. 5, organizacja pożytku publicznego
zamieszcza po raz pierwszy na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie
Informacji Publicznej za rok obrotowy, w którym uzyskała status organizacji pożytku
publicznego.
6. Sprawozdania i informacje, o których mowa w art. 5, organizacje pozarządowe oraz
podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, które utraciły status organizacji pożytku publicznego,
zamieszczają na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji
Publicznej po raz ostatni za rok obrotowy, w którym utraciły status organizacji pożytku
publicznego.
7. Minister

właściwy

do

spraw

finansów

publicznych

w

porozumieniu

z Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego może w drodze rozporządzenia
nałożyć na organizacje pożytku publicznego, których sprawozdanie finansowe nie podlega
obowiązkowi badania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
obowiązek przeprowadzania takiego badania, biorąc pod uwagę:
1)

wysokość otrzymanych dotacji;

2)

wielkość osiąganych przychodów;

3)

potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości prowadzonej ewidencji.
Art. 9. Organizacje pozarządowe, w tym organizacje pożytku publicznego, sporządzają

sprawozdanie finansowe, informację o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach
prowadzonej działalności, sprawozdanie merytoryczne oraz uproszczone sprawozdanie
merytoryczne w formie elektronicznej w generatorze sprawozdań udostępnionym na stronie
podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 10. Sprawozdanie finansowe, informację o źródłach przychodów, kosztach i
rodzajach prowadzonej działalności,

sprawozdanie

merytoryczne oraz uproszczone
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sprawozdanie merytoryczne opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Rozdział 3
Niezłożenie sprawozdania i kontrola
Art. 11. 1.W przypadku organizacji pozarządowej, która nie złożyła w terminie, o którym
mowa w art. 7 ust. 1, sprawozdania finansowego lub informacji o źródłach przychodów,
kosztach i rodzajach prowadzonej działalności, Dyrektor Narodowego Instytutu dokonuje w
bazie sprawozdań stosownej adnotacji o niezłożeniu przez organizację sprawozdania w
wyznaczonym terminie oraz informuje o tym fakcie właściwy organ Krajowej Administracji
Skarbowej.
2. W przypadku organizacji pożytku publicznego, która nie złożyła w terminie, o którym
mowa w art. 7 ust. 2, sprawozdania finansowego, informacji o źródłach przychodów, kosztach
i rodzajach prowadzonej działalności, sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności
albo uproszczonego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności Dyrektor
Narodowego Instytutu dokonuje w bazie sprawozdań stosownej adnotacji o niezłożeniu przez
organizację sprawozdania w wyznaczonym terminie oraz informuje o tym fakcie właściwy
organ Krajowej Administracji Skarbowej.
Art. 12. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1, Dyrektor Narodowego
Instytutu występuje z wnioskiem do odpowiedniego rejestru o wykreślenie organizacji
pozarządowej z tego rejestru, po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin na
złożenie sprawozdania finansowego, informacji o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach
prowadzonej działalności.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 2, Dyrektor Narodowego Instytutu
występuje z wnioskiem do sądu rejestrowego o wykreślenie, na zasadach i w trybie określonych
w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
112), informacji o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego, po upływie 6 miesięcy
od dnia, w którym upłynął termin na złożenie sprawozdania finansowego, informacji o źródłach
przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności, sprawozdania merytorycznego ze
swojej działalności albo uproszczonego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności.
Art. 13. Jeżeli organizacja pozarządowa, lub organizacja pożytku publicznego, złoży
sprawozdanie lub informację, o których mowa w art. 4 i 5, po upływie terminu, o którym mowa
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w art. 12 ust. 1 i 2, Dyrektor Narodowego Instytutu informuje o tym właściwy sąd rejestrowy,
jeżeli wcześniej wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lub 2.
Art. 14. Organizacja pozarządowa, w tym organizacja pożytku publicznego, podlega
kontroli Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w zakresie spełniania
obowiązków sprawozdawczych.
Art. 15. 1. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego może zarządzić
kontrolę z urzędu, a także na wniosek organu administracji publicznej, organizacji
pozarządowej, w tym organizacji pożytku publicznego, albo innego podmiotu. Kontrola może
być przeprowadzona poprzez wezwanie organizacji do złożenia odpowiednich dokumentów
oraz wyjaśnień oraz na miejscu.
2. W przypadku prowadzenia kontroli na miejscu organizacja jest zobowiązana zapewnić
dostępność ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom
kontroli w siedzibie organizacji lub w miejscu sprawowania zarządu albo w innym miejscu za
zgodą organu kontroli.
Art. 16. Do kontroli w zakresie spełniania obowiązków sprawozdawczych stosuje się
odpowiednio art. 29 ust. 3 i 4, art. 29a-33, art. 33b i art. 34 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące kontroli organizacji pożytku
publicznego.
Rozdział 4
Baza sprawozdań
Art. 17. 1. Narodowy Instytut prowadzi bazę sprawozdań organizacji pozarządowych.
2. Narodowy Instytut udostępnia bazę sprawozdań organizacji pozarządowych na stronie
podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 18. 1. Organizacje

pozarządowe

przekazują

sprawozdanie

finansowe

oraz

informację o źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności do bazy
sprawozdań organizacji pozarządowych.
2. Organizacje pożytku publicznego przekazują sprawozdanie finansowe, informację o
źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności oraz sprawozdanie
merytoryczne ze swojej działalność albo uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej
działalności do bazy sprawozdań organizacji pozarządowych.
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Art. 19. 1. Baza sprawozdań organizacji pozarządowych jest jawna.
2. Narodowy Instytut zapewnia warunki organizacyjne i techniczne do publicznego
dostępu do danych z bazy sprawozdań organizacji pozarządowych.
Art. 20. Narodowy Instytut przekazuje wszystkie dane z bazy sprawozdań organizacji
pozarządowych do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego.
Art. 21. Narodowy Instytut przekazuje właściwemu ministrowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167), sprawozdania
finansowe nadzorowanych podmiotów wraz z informacją o źródłach przychodów, kosztach i
rodzajach prowadzonej działalności.
Art. 22. Narodowy Instytut przekazuje do Głównego Urzędu Statystycznego dane z bazy
sprawozdań organizacji pozarządowych określone w przepisach o statystyce publicznej i na
zasadach określnych w tych przepisach lub inne na wniosek Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
Rozdział 5
Przepisy zmieniające
Art. 23. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) w
art. 12 uchyla się ust. 2-4.
Art. 24. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 255)
w art. 27:
1)

w ust. 2 w zdaniu pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: „z
zastrzeżeniem ust. 2c.”;

2)

po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:
„2c. Do sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
tej ustawy, organizacji pożytku publicznego oraz kół gospodyń wiejskich, o których
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, składanych w
trybie określonym w ustawie z dnia ……. o sprawozdawczości organizacji
pozarządowych (Dz. U. poz. …), stosuje się art. 20 tej ustawy.”.
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Art. 25. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.
217) w art. 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań
zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego lub funduszów celowych i w roku poprzedzającym osiągnęły z tego
tytułu przychody w wysokości przekraczającej 100 000 zł - od początku roku
obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.”.
Art. 26. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 10a w ust. 1:
a)

uchyla pkt 3,

b)

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji
przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa
w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 1000 000 zł;”;
2) w art. 21 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) działalność pożytku publicznego określona w art. 20 ust. 1 pkt 1 podlega
wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem
organizacyjnym i rachunkowym, jeśli w roku poprzedzającym osiągnęły przychody
w wysokości przekraczającej 1000 000 zł;”;
3)

uchyla się art. 23;

4)

w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyrektor Narodowego Instytutu zamieszcza w terminie do dnia 31 grudnia
każdego roku na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji
Publicznej sporządzoną na podstawie sprawozdań i informacji, o których mowa w ustawie
z dnia … o sprawozdawczości organizacji pozarządowych (Dz. U. poz. …), informację
dotyczącą w szczególności wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego
środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za
rok poprzedni.”;

5)

w art. 27a:
a)

w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) które w terminie zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w
Biuletynie Informacji Publicznej roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej
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działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe, o których mowa w ustawie z dnia
…. o sprawozdawczości organizacji pozarządowych, w roku, za który składane jest
zeznanie podatkowe;”,
b)
6)

uchyla się ust. 3a;

w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nadzór nad działalnością pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego,
w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z art. 8-10, art. 20, art. 21,
art. 24-27, art. 27aa, art. 27c oraz art. 42-48, sprawuje Przewodniczący Komitetu.”;

7)

w art. 33a uchyla się ust. 1.
Art. 27. W ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021

r. poz. 165) w art. 24 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)

uchyla się pkt 2;

2)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o
których mowa w pkt 1, w wysokości nieprzekraczającej 1000 000 zł.”.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i dostosowujące
Art. 28. 1.W latach 2022-2032 maksymalny limit wydatków będących skutkiem

finansowym ustawy w latach 2022-2032 wyniesie 24 300 000, z tym że w roku:
1) 2022 - 3 000 000 zł;
2) 2023 - 3 000 000 zł;
3) 2024 - 2 300 000 zł;
4) 2025 - 2 000 000 zł;
5) 2026- 2 000 000 zł;
6) 2027 - 2 000 000 zł;
7) 2028 - 2 000 000 zł;
8) 2029 - 2 000 000 zł;
9) 2030 - 2 000 000 zł;
10) 2031 - 2 000 000 zł;
11) 2032 - 2 000 000 zł.
2. W przypadku wykorzystania przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu
wydatków zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu kosztów
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osobowych i rzeczowych, ponoszonych przez Narodowy Instytut, związanych z realizacją
zadań wynikających z ustawy.
3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków oraz
wdrożenia mechanizmu korygującego jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Art. 29. Do sprawozdań finansowych i sprawozdań merytorycznych z prowadzonej
działalności sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy
dotychczasowe.

Rozdział 7
Przepis końcowy
Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem art. 28, który
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Aleksandra Wrochna

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

/podpisano elektronicznie/
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ZAŁĄCZNIK 1
ZAKRES INFORMACJI O ŹRÓDŁACH PRZYCHODÓW, KOSZTACH
I RODZAJACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Informacja o źródłach przychodów zawiera dane o*:
1) przychodach ogółem;
2) przychodach o charakterze rynkowym z działalności gospodarczej ogółem;
3) przychodach o charakterze rynkowym z działalności statutowej ogółem;
4) przychodach z odsetek i dywidend ogółem;
5) przychodach z zamówień publicznych lub kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia
ogółem;
6) przychodach ze źródeł publicznych, w tym z:
6.1) 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ogółem;
6.2) ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach otwartych
konkursów ofert ogółem;
6.2.1) wyszczególnienie dotacji, których wartość wyniosła co najmniej 50 000 zł z
podaniem podmiotu, od którego pochodzą środki, celu dotacji i jej wysokości;
6.3) ze środków budżetu państwa w ramach otwartych konkursów ofert ogółem;
6.3.1) wyszczególnienie dotacji, których wartość wyniosła co najmniej 50 000 zł z
podaniem podmiotu, od którego pochodzą środki, celu dotacji i jej wysokości;
6.4) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ogółem;
6.4.1) wyszczególnienie dotacji, których wartość wyniosła co najmniej 50 000 zł z
podaniem podmiotu, od którego pochodzą środki, celu dotacji i jej wysokości;
6.5) z innych zagranicznych źródeł publicznych ogółem;
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6.5.1) wyszczególnienie dotacji, których wartość wyniosła co najmniej 50 000 zł, ze
wskazaniem podmiotu, od którego pochodzą środki, celu dotacji i jej wysokości;
7) przychodach ze źródeł niepublicznych, w tym z:
7.1) krajowych darowizn i innych środków ogółem;
7.1.1) wyszczególnienie darowizn, których jednorazowa wartość wynosi co najmniej
15 000 zł ze wskazaniem poszczególnych darczyńców (imię i nazwisko osoby
fizycznej lub nazwa osoby prawnej);
7.1.2) wyszczególnienie darowizn, których łączna suma otrzymana od jednego
darczyńcy przekracza 35 000 zł ze wskazaniem darczyńcy (imię i nazwisko osoby
fizycznej lub nazwa osoby prawnej);
7.2) zagranicznych darowizn i innych środków zagranicznych ogółem;
7.2.1) wyszczególnienie darowizn, których jednorazowa wartość wynosi co najmniej
15 000 zł ze wskazaniem poszczególnych darczyńców (imię i nazwisko osoby
fizycznej lub nazwa osoby prawnej);
7.2.2) wyszczególnienie darowizn, których łączna suma otrzymana od jednego
darczyńcy przekracza 35 000 zł ze wskazaniem darczyńcy (imię i nazwisko osoby
fizycznej lub nazwa osoby prawnej);
7.3) zbiórek publicznych ogółem;
8) przychodach ze składek członkowskich ogółem;
9) pozostałe przychody, nie wymienione w pkt 1-8 ogółem.
* w przypadku środków pochodzących ze źródeł zagranicznych należy podać równowartość w zł.
określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na
dzień sporządzania informacji

Informacja o kosztach poniesionych przez organizację pozarządową zawiera dane o:
1) łącznej kwocie kosztów ogółem;
2) kosztach poniesionych na realizację celów statutowych:
2.1.) z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
2.2.) z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) kosztach poniesionych na działalność gospodarczą;
4) kosztach administracyjnych;
5) kosztach poniesionych na wynagrodzenia:
5.1.) osobowe,
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5.2.) bezosobowe,
5.3.) członków zarządu;
6) kosztach poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne.

Informacja o rodzaju działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizację
pozarządową zawiera:
1) informację o poszczególnych zadaniach publicznych prowadzonych w sferze działalności
pożytku publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) opis nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) opis odpłatnej działalności pożytku publicznego.
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ZAŁĄCZNIK 2
ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU
MERYTORYCZYM ORGANIZACJI POŻYTU PUBLICZNEGO Z PROWADZONEJ
DZIAŁALNOSCI

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego zawiera:
1) dane o organizacji pożytku publicznego;
2) określenie celów statutowych;
3) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z
podaniem kodów PKD;
4) szczegółowe informacje o:
4.1) zatrudnieniu i kwocie wynagrodzeń;
4.2) członkach oraz wolontariuszach;
5) informacje o:
5.1) poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, w tym z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych;
5.2) sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych;
5.3) działalności zleconej przez organy administracji publicznej;
5.4) korzystaniu z uprawnień;
5.5) zrealizowanych zamówieniach publicznych;
5.6) posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach;
5.7) fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem;
5.8) udzielonych pożyczkach;
5.9) przeprowadzonych kontrolach;
5.10) przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych.
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ZAŁĄCZNIK 3
ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W UPROSZCZONYM
SPRAWOZDANIU MERYTORYCZYM ORGANIZACJI POŻYTU PUBLICZNEGO Z
PROWADZONEJ DZIAŁALNOSCI

Uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
zawiera:
1) dane o organizacji pożytku publicznego;
2) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z
podaniem kodów PKD;
3) ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach;
4) podstawowe informacje o:
4.1) zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń;
4.2) członkach oraz wolontariuszach;
5) informacje o:
5.1) uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
5.2) sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych;
5.3) poniesionych kosztach administracyjnych;
5.4) działalności zleconej przez organy administracji publicznej;
5.5) korzystaniu z uprawnień;
5.6) przeprowadzonych kontrolach.

