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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres rocznego spra-
wozdania merytorycznego z działalności organizacji 
pożytku publicznego, zwanego dalej „sprawozda-
niem”, oraz wzór tego sprawozdania.

§ 2. Sprawozdanie zawiera:

1)  nazwę organizacji, jej siedzibę i adres, datę reje-
stracji i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
datę uzyskania statusu organizacji pożytku pub-
licznego, numer REGON oraz dane dotyczące 
członków organu zarządzającego i członków orga-
nu kontroli lub nadzoru;

2)  określenie celów statutowych organizacji i sposo-
bu ich realizacji, na podstawie statutu oraz najważ-
niejszych, pod względem wielkości wydatkowa-
nych środków, sfer działalności pożytku publiczne-
go;

3)  opis prowadzonej działalności pożytku publiczne-
go, jej zasięg terytorialny, a także opis głównych 
działań, z uwzględnieniem prowadzonych placó-
wek zapewniających całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub oso-
bom w podeszłym wieku, centrów integracji spo-
łecznej, domów pomocy społecznej, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych określonych w prze-
pisach o pomocy społecznej, szkół i placówek  
publicznych określonych w przepisach o systemie 
oświaty oraz niepublicznych zakładów opieki zdro-
wotnej, wraz ze wskazaniem miejscowości, w któ-
rej działalność ta jest prowadzona, oraz liczby od-
biorców działań organizacji;

4)  opis prowadzonej działalności nieodpłatnej pożyt-
ku publicznego, jej zasięg terytorialny oraz przed-
miot, wraz z kodem PKD;

5)  opis prowadzonej działalności odpłatnej pożytku 
publicznego i działalności gospodarczej, jej zasięg 
terytorialny oraz przedmiot, wraz z kodem PKD;

6)  informacje o wysokości uzyskanych przychodów, 
z wyodrębnieniem ich źródeł, w tym:

a)  z działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku 
publicznego,

b) z działalności gospodarczej,

c) z działalności finansowej,

d)  z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
(w tym zryczałtowanego podatku dochodowe-
go od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne),

e)  z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
(w tym zryczałtowanego podatku dochodowego 
od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne) uzyskanych w latach poprzed-
nich, dotychczas niewydatkowanych,

 f)  ze środków pochodzących ze źródeł publicz-
nych, w tym: ze środków europejskich w rozu-
mieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.2)), ze środków budżetu 
państwa, ze środków budżetu jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz z dotacji z funduszy 
celowych,

g)  ze środków pochodzących ze źródeł prywat-
nych, w tym: ze składek członkowskich, z otrzy-
manych darowizn, spadków, zapisów, środków 
pochodzących z ofiarności publicznej, z wpły-
wów z majątku, nawiązek sądowych i świad-
czeń pieniężnych,

h) z innych źródeł przychodów;

7)  informacje dotyczące wyniku prowadzonej działal-
ności odpłatnej pożytku publicznego lub działalno-
ści gospodarczej;

8)  informacje o sposobie wydatkowania środków po-
chodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych (w tym zryczałtowanego podatku do-
chodowego od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne), w tym o wysokości 
wydatkowanej kwoty i działaniach, na które zosta-
ły wydatkowane, jak również o celach szczegóło-
wych wskazanych przez podatnika podatku do-
chodowego od osób fizycznych, na które organi-
zacja wydatkowała środki pochodzące z 1% po-
datku;

9)  informacje o poniesionych kosztach na:

a)  działalność pożytku publicznego z podziałem na 
działalność odpłatną i nieodpłatną,

b) działalność gospodarczą,

c)  koszty administracyjne organizacji (w tym zuży-
cie materiałów i energii, usługi obce, podatki 
i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i in-
ne świadczenia, amortyzację),

1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem ad- 
ministracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, 
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
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d)  kampanię informacyjną lub reklamową związa-
ną z pozyskiwaniem środków pochodzących 
z 1% podatku dochodowego od osób fizycz-
nych,

e) inne cele;

10) informacje o korzystaniu z uprawnienia do:

a)  zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych, podatku od nieruchomości, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbo-
wej, opłat sądowych lub innych zwolnień,

b)  nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku publicz-
nego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 43, poz. 226),

c)  nabywania na szczególnych zasadach prawa 
własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego, a także do 
zawierania umów użytkowania, najmu, dzierża-
wy lub użyczenia w odniesieniu do tych nie- 
ruchomości;

11) dane o:

a)  liczbie pracowników, przeciętnym miesięcznym 
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 
w przeliczeniu na etaty, liczbie członków i wo-
lontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz 
organizacji oraz liczbie osób świadczących usłu-
gi na podstawie umowy cywilnoprawnej,

b)  łącznej kwocie wynagrodzeń brutto wypłaco-
nych przez organizację pracownikom, z podzia-
łem na wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 
premie i inne świadczenia, oraz osobom świad-
czącym usługi na podstawie umowy cywilno-
prawnej,

c)  łącznej kwocie wynagrodzeń brutto wypłaco-
nych przez organizację pracownikom oraz oso-
bom świadczącym usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną dzia-
łalnością pożytku publicznego, w tym działal-
nością odpłatną i działalnością nieodpłatną,

d)  łącznej kwocie wynagrodzeń brutto wypłaco-
nych przez organizację pracownikom oraz oso-
bom świadczącym usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą,

e)  wysokości przeciętnego oraz najwyższego mie-
sięcznego wynagrodzenia wypłaconego człon-
kom organu zarządzającego i innych organów 

organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadni-
cze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne,

 f)  wysokości przeciętnego oraz najwyższego mie-
sięcznego wynagrodzenia wypłaconego pra-
cownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej,

g)  udzielonych przez organizację pożyczkach pie-
niężnych, ze wskazaniem ich wysokości, z po-
daniem podstawy statutowej ich udzielenia;

12)  informacje o działalności zleconej organizacji przez 
organy administracji samorządowej i rządowej, 
z podaniem nazwy zadania i wysokości otrzyma-
nej kwoty dotacji;

13)  informacje o zrealizowanych zamówieniach pub-
licznych, z podaniem rodzaju zamówienia i otrzy-
manej kwoty na jego realizację;

14)  informacje uzupełniające dotyczące w szczególno-
ści:

a)  spółek, z podaniem ich nazw i siedzib, w których 
organizacja pożytku publicznego posiada co 
najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale za-
kładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby 
głosów w organie stanowiącym spółki,

b)  fundacji, których organizacja pożytku publiczne-
go jest fundatorem,

c)  kontroli przeprowadzonych przez organy ad- 
ministracji publicznej w organizacji, wraz z po-
daniem informacji na temat przedmiotu prze-
prowadzonej kontroli, organu kontrolującego 
oraz daty zakończenia kontroli,

d)  przeprowadzonych badań sprawozdań finanso-
wych na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 
i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) 
lub § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku bada-
nia sprawozdań finansowych organizacji pożyt-
ku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852).

§ 3. Wzór sprawozdania określa załącznik do roz-
porządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2012 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. (poz. 434)

WZÓR
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