
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Wprowadza si´ obowiàzek badania spra-
wozdaƒ finansowych organizacji po˝ytku publicznego,
których sprawozdania nie podlegajà takiemu badaniu
zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci, je˝eli organi-
zacje te:

1) realizujà zadania publiczne zlecone, jako powierzo-
ne do wykonywania lub do wspierania zadania pu-
blicznego, oraz

2) otrzyma∏y w roku obrotowym ∏àcznà kwot´ dotacji
na realizacj´ zadaƒ okreÊlonych w pkt 1 w wysoko-
Êci co najmniej 50 000 z∏, oraz

3) osiàgn´∏y w roku obrotowym przychody w wyso-
koÊci co najmniej 3 000 000 z∏.

2. Obowiàzek badania, o którym mowa w ust. 1,
dotyczy rocznych sprawozdaƒ finansowych organiza-
cji po˝ytku publicznego sporzàdzanych za rok obroto-
wy nast´pujàcy po roku, w którym organizacje te spe∏-
ni∏y ∏àcznie warunki okreÊlone w ust. 1. Badanie odby-
wa si´ z zastosowaniem przepisów o rachunkowoÊci.

§ 2. Rozporzàdzenie ma zastosowanie po raz
pierwszy do sprawozdaƒ finansowych sporzàdzonych
za rok obrotowy rozpoczynajàcy si´ w 2005 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie obowiàzku badania sprawozdaƒ finansowych organizacji po˝ytku publicznego

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasilania agencji p∏atniczych w Êrodki na realizacj´ zadaƒ
Wspólnej Polityki Rolnej 

Na podstawie art. 30e ust. 3 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
19 maja 2004 r. w sprawie zasilania agencji p∏atni-
czych w Êrodki na realizacj´ zadaƒ Wspólnej Polityki
Rolnej (Dz. U. Nr 118, poz. 1231) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) po § 5 dodaje si´ § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Ujemne ró˝nice kursowe, powsta∏e z przeli-
czania Êrodków przekazanych agencji p∏at-
niczej w ramach realizacji zapotrzebowa-
nia, o którym mowa w § 4 ust. 1, sà rozlicza-
ne w ci´˝ar wydatków bud˝etu paƒstwa. 

2. Dodatnie ró˝nice kursowe, powsta∏e
z przeliczeƒ, o których mowa w ust. 1, sà
przekazywane na rachunek dochodów
bud˝etu paƒstwa.

3. O wielkoÊciach powsta∏ych ró˝nic kurso-
wych minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych ka˝dorazowo informuje
pisemnie jednostk´ koordynujàcà oraz
agencj´ p∏atniczà.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703.


