
Jak zostać OPP? 

Ekspert: Monika Chrzczonowicz, ngo.pl 

Prowadzi: Małgorzata Dąbrowska, Dimpact 



Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl. 
Wspiera organizacje merytorycznie  
w aspektach formalno-prawnych 
związanych m.in. z zakładaniem i rejestracją 
nowych podmiotów. Podpowiada, jakie 
mają prawa i obowiązki, jakich terminów 
powinny dotrzymać. Doradza również  
w aspektach związanych z likwidacją 
fundacji/stowarzyszeń, działalnością 
odpłatną pożytku publicznego, 
działalnością gospodarczą i współpracą  
z samorządem. Jest członkinią Zarządu 
Sieci SPLOT i członkinią warszawskiego 
KDS ds. organizacji wspierających. 

Ekspert: Monika Chrzczonowicz 



Plan webinarium:  
 

  

15.00-15.05  

15.05-15.45 

15.45-16.00 

 

Powitanie 

Prezentacja eksperta 

Pytania i odpowiedzi  



Zachęcamy do aktywności  
na czacie:  
 

 

 

 

- komentujcie na bieżąco wypowiedzi 
ekspertki, 

- dzielcie się z innymi uczestnikami 
swoimi opiniami, 

- zgłaszajcie problemy techniczne, 

- zadawajcie pytania. 
 

 

 



WARUNKI  
(STATUT, FORMULARZE) 

PRZYWILEJE 

OBOWIĄZKI 

2 

1 

3 



Zapraszamy do 
wypełnienia ankiety. 



 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności 
pożytku publicznego  
i o wolontariacie  

 
 

 
 
 



Kto może uzyskać status OPP? 



 

Organizacja pozarządowa 

 

 

Kościelna osoba prawna bądź jej jednostka 
organizacyjna (także różne związki 
wyznaniowe), jeżeli jej cele obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego 

 

Spółka akcyjna i spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (w tym także kluby 
sportowe będące spółkami), która nie działa  
w celu osiągnięcia zysku i przeznacza całość 
swojego dochodu na realizację celów 
statutowych 

 



 

 

 

 

 

WARUNKI 



Warunek nr 1: 

Prowadzenie działalności 
nieprzerwanie od co 
najmniej dwóch lat 



Warunek nr 2 

Prowadzenie działalności 
pożytku publicznego na 
rzecz ogółu społeczności 
albo grupy będącej  
w szczególnej sytuacji 
 

*Uwaga: Stowarzyszenia –  

działalność nie tylko dla członków! 

 



To działalność społecznie użyteczna,  
prowadzona przez organizację w sferze zadań 

publicznych określonych w ustawie.  
 

 

  

 

 

 

Działalność pożytku publicznego  



Ochrona i promocja zdrowia 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Działalność charytatywna 



 

Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób 

 

Działalność na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn 

 

Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 

 



Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych 

 

 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie 

 

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Może być prowadzona jako działalność  

nieodpłatna i odpłatna  
pożytku publicznego.  

 

 

WAŻNE!  

OPP podają taką informację w statucie.  

 
 

 

Działalność pożytku publicznego  



Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności 
nieodpłatnej pożytku publicznego poprzez: 
 

 organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, 

 organizowanie imprez kulturalnych, 

 działalność wydawniczą,  

 finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie osób fizycznych i prawnych. 

  

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności 
odpłatnej pożytku publicznego poprzez: 
 organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, 

 działalność wydawniczą.  

 

 

 

 

Przykładowy zapis w statucie  



Warunek nr 3: 

Działalność gospodarcza 
uboczna w stosunku do 
działalności pożytku 

 



Warunek nr 4:  

Dochód (nadwyżka 
przychodów  
nad kosztami) 
przeznaczony na 
działalność pożytku 



 

 

Organ kontroli wewnętrznej muszą mieć: 
 

 

A. A. Stowarzyszenia i fundacje prowadzące działania w sferze pożytku 

B. B. Organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia  
rejestrowe i zwykłe 

C. C. Organizacje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia 

 

 

Napiszcie na czacie, która odpowiedź:  

A, B lub C jest prawidłowa. 



Warunek nr 5: 

Statutowy, kolegialny 
organ kontroli lub nadzoru 
niezależny od zarządu 



 

 

 

- Nie mogą być jednocześnie członkami 
zarządu ani też pozostawać z nimi  
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 
lub podległości służbowej, w związku 
małżeńskim lub we wspólnym pożyciu. 

 

- Nie są skazani wyrokiem prawomocnym za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

- Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 
w tym organie zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości 
nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszone przez Prezesa GUS za rok 
poprzedni. 

 

 

 

CZŁONKOWIE  
ORGANU 

KONTROLI LUB 
NADZORU 



Warunek nr 6:  

Niekarani członkowie 
władz (zarządu, organu 
kontroli wewnętrznej) 



Warunek nr 7:  

Posiadanie zasad 
dotyczących ochrony 
majątku OPP 



 

 

 

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania 
zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku 
do jej członków, członków organów lub 
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy 
organizacji pozostają w związku małżeńskim,  
we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa  
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

 

- przekazywania ich majątku na rzecz ich 
członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych  
niż w stosunku do osób trzecich,  
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

 

 

 

 

STATUT  
LUB INNY AKT 
WEWNĘTRZNY 

ZABRANIA 



 

- wykorzystywania majątku na rzecz członków, 
członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku 
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

 

- zakupu towarów lub usług od podmiotów,  
w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy  
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych  
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe. 

 

STATUT  
LUB INNY AKT 
WEWNĘTRZNY 

ZABRANIA 



1. Prowadzenie działalności nieprzerwanie od co najmniej 
dwóch lat. 

2. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz 
ogółu społeczności albo grupy będącej w szczególnej 
sytuacji. 

3. Działalność gospodarcza uboczna w stosunku do 
działalności pożytku. 

4. Dochód przeznaczony na działalność pożytku. 

5. Statutowy, kolegialny organ kontroli lub nadzoru 
niezależny od zarządu. 

6. Niekarani członkowie władz (zarządu, organu kontroli 
wewnętrznej). 

7. Posiadanie zasad dotyczących ochrony majątku OPP. 

Warunki uzyskania statusu 



Jak zarejestrować OPP? 



1. Sprawdź statut pod kątem spełniania wymogów ustawy. 

2. Zgromadź dokumenty (załączniki do wniosku). 

3. Wypełnij formularze. 

4. Złóż wniosek. 

 

 

 

 

Cztery kroki 



 

 sprawozdania merytoryczne i finansowe 

 oświadczenia członków organu kontroli o niekaralności  
i braku powiązań z zarządem 

 oświadczenia członków zarządu o niekaralności 

 oświadczenie zarządu o przeznaczeniu dochodu na 
działalność pożytku 

 oświadczenie zarządu, że działalność gospodarcza jest 
działalnością dodatkową 

 materiały medialne, rekomendacje, poświadczenia 
współpracy itd. 

 

 

Dokumenty (załączniki do wniosku) 



 KRS-Z20 (KRS-W21)  

 KRS-W-OPP 

Formularze 



Pamiętaj, w KRS nie płaci się za wniosek! 



 

 

 

 

 

PRZYWILEJE 



Zwolnienia z opłat i podatków 

1% od podatku dochodowego od 
osób fizycznych 

Bezpłatny czas antenowy 



Preferencyjne warunki użytkowania 
nieruchomości 

Ułatwienia w loteriach fantowych 

Zwolnienie z VAT żywności 
przekazanej na rzecz OPP 



 

 

 

 

 

OBOWIĄZKI 



1. Spełnianie wymogów ustawy 

2. Obowiązki sprawozdawcze 

3. Obowiązki inne 

 

Obowiązki 



Obowiązki sprawozdawcze 



zrobić sprawozdanie merytoryczne 

zrobić sprawozdanie finansowe 

OPP z działalnością gospodarczą – wysłać sprawozdanie 
finansowe do KRS 

upublicznić sprawozdania na stronie internetowej 
organizacji 

wysłać sprawozdanie finansowe do US 

zatwierdzić sprawozdanie finansowe 

opublikować sprawozdania w bazie MPiPS 



Obowiązki inne 



 Aktualizacja numeru konta do przekazywania 1% 

 Wyodrębnienie w ewidencji księgowej 

 Informowanie o wydatkach na promocję 

 Informowanie o „zaszyciu” KRS w programach PIT 

 Prowadzenie zgodnie z przepisami różnego rodzaju 
placówek np. domy pomocy społecznej, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, niepubliczne zakłady opieki 

 Przestrzeganie zasad korzystania z przywilejów 

 

 

 

 

Obowiązki inne 



 

 

 

 

 

Zapraszamy do 
ćwiczenia na tablicy. 



poradnik.ngo.pl/opp 





 

 

 

 

DZIĘKUJĘ! 

 
Monika Chrzczonowicz 

info@ngo.pl 



 

 

 

 

 

Zapraszamy do 
zadawania pytań. 



Nagrania webinariów 

 

Znajdziecie je na: 

poradnik.ngo.pl/webinaria 

 

Więcej: http://poradnik.ngo.pl/opp 

 

Zapraszamy! 

 

Portal ngo.pl powstał i rozwija się dzięki wsparciu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

http://poradnik.ngo.pl/webinaria
http://poradnik.ngo.pl/opp


 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY! 


