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NA POCZĄTEK
Poradnik, który masz właśnie okazję czytać został przygotowany przez
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), w ramach inicjatywy Centrum
KLUCZ, wspierającej liderów organizacji społecznych w pozyskiwaniu
funduszy. Poradnik stworzyli stworzyliśmy, aby dostarczyć Tobie i Twojej
organizacji informacji o nabywaniu statusu organizacji pożytku
publicznego.

Owocnych inspiracji!
Zespół INSPRO

Poradnik przygotowany w ramach projektu „1(00)% wsparcia dla 3. sektora”.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.



ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
Ustawa o działalności pożytku publicznego z 2004 r. wprowadziła nową kategorię organizacji
pozarządowych - organizacje pożytku publicznego (OPP). O status OPP mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe oraz podmioty zrównane z tymi organizacjami.

W myśl zapisów ustawy takimi organizacjami są pomioty niebędące jednostkami sektora finansów
publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów
ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.



JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY UBIEGAĆ
SIĘ O STATUS OPP?



Organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej
grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną
sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego.



Organizacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego

Organizacja posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu
zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.



Posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku
organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji.

Podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej
wiadomości sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane
podmioty.



Sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia
oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości.

Zamieszcza zatwierdzone wyżej wymienione sprawozdania na stronie internetowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.



Organizacje, które są już zarejestrowane w KRS, składają następujące formularze:
KRS-Z20
KRS-W-OPP

Organizacje, które nie miały obowiązku rejestracji w KRS, składają następujące formularze:
KRS-W21

KRS-W-OPP

Formularze dostępne są w sądzie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
http://www.ms.gov.pl



oświadczenie członków organu kontroli lub nadzoru o niekaralności oraz nie pozostawania w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu
zatrudnienia wobec członków zarządu (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt. 4),
oświadczenie członków zarządu o niekaralności (art. 20 ust. 1 pkt. 5),
oświadczenie członków zarządu, że cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) organizacji jest
przekazywany na działalność pożytku publicznego (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt. 3)
oświadczenie członków zarządu, że działalność gospodarcza (o ile organizacja ją prowadzi) jest
działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej (art. 20 ust. 1 pkt. 2)
dokumenty potwierdzające, że organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego nieprzerwanie
przez okres co najmniej 2 lat np.:-  sprawozdanie merytoryczne, finansowe z ostatnich dwóch lat
 działalności-  rekomendacje, artykuły prasowe o organizacji i wszystkie inne dokumenty, które
stanowią dowód prowadzenia działalności pożytku publicznego.
statut – o ile organizacja dokonała w nim zmian, na potrzeby uzyskania statusu OPP.

Do wniosku należy załączyć dodatkowo:



Na postawie art. 20a ustawy o KRS sąd rejestrowy ma 7 dni na rozpoznanie wniosku co oznacza, że
najpóźniej 7 dnia referendarz sądowy bądź sędzia podejmuje decyzję i wydaje postanowienie. Takie
postanowienie jest przepisywane na urzędowy formularz, a potem wysyłane listem poleconym (bądź
elektronicznie o ile był to wniosek złożony w sposób elektroniczny) na adres organizacji.



Nadzór nad działalnością OPP w zakresie korzystania przez nie z uprawnień
wynikających z ustawy,  sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego – Minister Pracy i Polityki Społecznej.

OPP ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej
działalności oraz sprawozdania finansowego.

Fundacje i stowarzyszenia posiadające status OPP sprawozdają się w terminie do 15 lipca do Ministra
Pracy i Polityki Społecznej oraz składają sprawozdania finansowe do urzędu skarbowego, w terminie
10 dni od zatwierdzenia sprawozdania przez właściwy organ (nie później jednak niż do 10 lipca).
Dodatkowo fundacje składają sprawozdania z działalności do ministra sprawującego nad nimi nadzór
(najpóźniej do końca następnego roku).



Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) wiąże się z wieloma przywilejami, niesie
za sobą też kilka obowiązków, których niedopełnienie może wiązać się z utratą statusu.

Organizacje pożytku publicznego tracą swój status wraz z wykreśleniem informacji o spełnianiu
odpowiednich wymagań z Krajowego Rejestru Sądownictwa. Może do tego dojść, w przypadku, gdy
kontrola przeprowadzona przez ministra wykaże, że organizacja dopuszcza się uchybień opisanych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

KIEDY ORGANIZACJA MOŻE STRACIĆ STATUS OPP?



KIEDY ORGANIZACJA MOŻE STRACIĆ STATUS OPP?

1. Nie sporządza sprawozdań finansowych i merytorycznych (lub są one niepełne) zgodnie z treścią
art. 23 i/lub nie zamieszcza ich na stronie urzędu obsługującego ministra w odpowiednim terminie.

2. Prowadzi zbiórki publiczne bez wymaganego zgłoszenia lub nie nadsyła do ministra ds.
administracji publicznej sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej lub sprawozdania ze
sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.

3. Nie przekazuje informacji o rozliczeniu środków pochodzących ze zbiórki publicznej lub informacji
o otrzymanych darowiznach, o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych.

4.  Prowadzi:
a)  Placówkę zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku, centrum integracji społecznej, dom pomocy społecznej, placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjny
ośrodek preadopcyjny określony w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub
szkołę lub placówkę publiczną określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  bez zezwolenia.
b)  Podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej bez
wpisu do rejestru.



KIEDY ORGANIZACJA MOŻE STRACIĆ STATUS OPP?

5. Posiada zaległości podatkowe  w wysokości przekraczającej wysokość przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni, jeżeli zaległość ta istnieje co najmniej 6 miesięcy

6. Nie wypełnia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

7. Narusza przepisy związane z korzystaniem z uprawnień, o których mowa w art. 24 (zwolnienie od
podatków i opłat, szczególne warunki nabywania prawa użytkowania nieruchomości)

8. Nie wykonała wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego

9. Posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości przekraczającej
3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

10. Wielokrotnie wykorzystuje otrzymane dotacje niezgodnie z przeznaczeniem stwierdzonym
decyzją organów administracji publicznej lub prawomocnym orzeczeniem sądu.



NA ZAKOŃCZENIE
Posiadanie statusu OPP niesie ze sobą wiele przywilejów jak i obowiązków. Najczęściej powodem, dla
którego organizacje starają się o ten status jest możliwość pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych.
Organizacja, rozważa ubieganie się o status musi dobrze przygotować swój wniosek. Aby, móc
pozyskiwać 1%, organizacja musi znaleźć się w wykazie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
publikowanym 15 grudnia każdego roku. 



Głos Obywateli
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją pozarządową niezależną od partii politycznych.
Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe zmiany
społeczne. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę,
dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne
i angażowanie się w życie. publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem
z nimi polepsza jakość codziennego życia

Jak działamy?
Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją
obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki
podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety,
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

Nasze inicjatywy:



Dołącz do nas!
Zapraszamy do społeczności INSPRO, którą tworzą aktywni Obywatele. Łączą nas marzenia i pragmatyzm
przekuwania ich w czyn.Jeśli są Ci bliskie nasze cele i szukasz przestrzeni do działania, dołącz do nas!
Oferujemywyzwania i przygodę. Oferujemy knowhow i doświadczenie. Oferujemy ciekawość i radość działania.
Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie. Czekamy na Ciebie.

Twoja cegiełka
INSPRO swoją niezależność w osiąganiu celów opiera na czterech źródłach finansowania. Działamy dzięki wsparciu
darczyńców indywidualnych, biznesowych, publicznych oraz dzięki klientom kupującym nasze usługi. Szczególnie
ważne jest dla nas wsparcie od Sympatyków naszych inicjatyw – aktywnych Obywateli. Pomóż nam wygrywać
w sprawach ważnych dla nas wszystkich.

• Przekaż darowiznę na numer konta INSPRO: 11 8784 0003 0005 0010 0013.
   Kwotę darowizny możesz odliczyć od podstawy swojego opodatkowania!
• Przekaż nam 1% swojego podatku: KRS 0000191928.
• Zamów usługę oferowaną przez Grupę INSPRO, która jest spółką działającą dla zysku społecznego:
www.grupainspro.pl.
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Więcej inspiracji dla Twojej organizacji na:


