
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r. 

Poz. 2148 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 13 listopada 2018 r. 

w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się obowiązek badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, których spra-

wozdania nie podlegają takiemu badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeżeli organizacje te: 

1) realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz 

2) otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysokości co najmniej 

100 000 zł, oraz 

3) osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 000 000 zł. 

2. Obowiązek badania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy rocznych sprawozdań finansowych organizacji pożytku pu-

blicznego sporządzanych za rok obrotowy następujący po roku, w którym organizacje te spełniły łącznie warunki określone 

w ust. 1. 

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają po raz pierwszy zastosowanie do organizacji pożytku publicznego, które spełniły 

warunki określone w § 1 ust. 1 w roku obrotowym poprzedzającym rok obrotowy, który zakończył się po dniu 28 paź-

dziernika 2018 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2)

 

Minister Finansów: wz. T. Robaczyński 

 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92). 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 

badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 2852), które utraciło moc z dniem 29 października 

2018 r. zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813). 
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