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Podstawowe
przepisy



Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego
oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności
organizacji pożytku publicznego

To podstawowe dokumenty, na których będziemy bazować. Docelowo jest ich
znacznie więcej. Częściowy wykaz można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu
Wolności: 
https://niw.gov.pl/opp/akty-prawne/

PRZEPISY



Organizacja
Pożytku

Publicznego



organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia)
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 
 stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego

Kto może zostać OPP? 

DEFINICJA



spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054
i 2142), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do
podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Kto może zostać OPP? 

DEFINICJA



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

Jaką działalność musi prowadzić organizacja pożytku publicznego?

DEFINICJA



Wymogi formalne



podmiot prowadzi działalność pożytku publicznego nieprzerwanie przez co
najmniej 2 lata (przepis nie dotyczy ochotniczych straży pożarnych)

w przypadku stowarzyszeń działalność pożytku publicznego nie może być
prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia

podmiot może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego

nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku
publicznego

FORMALNOŚCI NA ETAPIE REJESTRACJI



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

członkowie organu zarządzającego podmiotu nie byli skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe

statut lub inne akty wewnętrzne zabraniają określonych form dysponowania
majątkiem

FORMALNOŚCI NA ETAPIE REJESTRACJI



UWAGA!
 

Bez względu na posiadaną formę prawną podmiot chcący uzyskać status
organizacji pożytku publicznego musi uzyskać wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego

FORMALNOŚCI NA ETAPIE REJESTRACJI



statut (dostosowany do przepisów ustawy)

właściwe druki KRS (mogą się różnić w zależności od tego czy podmiot miał już
wpis do KRS)

oświadczenia członków zarządu i organu kontroli o spełnianiu wymagań
ustawy

DOKUMENTY



oświadczenie podmiotu o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami
na działalność pożytku publicznego

oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego nieprzerwanie
przez co najmniej 2 ostatnie lata

dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności pożytku publicznego
m.in.: sprawozdania finansowe, sprawozdania merytoryczne (jeżeli były
sporządzane), referencje, wydruki artykułów, potwierdzenia rozliczenia dotacji

DOKUMENTY



Obowiązki
Organizacji Pożytku

Publicznego



OPP mają obowiązek do 15 lipca każdego roku złożyć sprawozdanie z
działalności (termin ustawowy nie uwzględnia ewentualnych przesunięć
wprowadzonych np. w związku z COVID 19)

wzór sprawozdania określony jest rozporządzeniem

sprawozdanie składane jest w wersji elektronicznej na stronie
https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/

JAKIE SPRAWOZDANIE?



OPP mają obowiązek podać sprawozdanie OPP oraz roczne sprawozdanie
finansowe do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się
z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez
zamieszczenie na swojej stronie internetowej

sprawozdanie OPP po raz pierwszy sporządzane jest za rok w którym
podmiot uzyskał status

sprawozdanie OPP po raz ostatni sporządzane jest za rok w którym podmiot
utracił status

INNE OBOWIĄZKI



fundacje, które uzyskały status OPP zwolnione są do składania sprawozdań
do ministra nadzorującego ich działalność

Dyrektor Narodowego Instytutu prowadzi w formie elektronicznej wykaz
organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30
listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od
osób fizycznych może przekazać 1,5% podatku z zeznań podatkowych
składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku
podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie podmiotowej Narodowego
Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej

WAŻNE



organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30
czerwca roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi
urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej organizacji numer
rachunku bankowego właściwy do przekazania 1,5% podatku dochodowego
od osób fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo
zgłoszenia aktualizacyjnego 

WAŻNE



promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na
publicznym zachęcaniu do przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób
fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w
szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze
środków finansowych pochodzących z [1%] <1,5%> podatku dochodowego
od osób fizycznych

WARTO WIEDZIEĆ



programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego
od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego dodatkowo zawierają
informację o:

1) możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku dochodowego od
osób fizycznych organizacji pożytku publicznego
albo
2) braku swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób
fizycznych organizacji pożytku publicznego

WARTO WIEDZIEĆ



organizacja pożytku publicznego, która została uwzględniona w wykazie
Dyrektora NIW , nie może wzywać do przekazania lub przekazywać środków
finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
na rzecz organizacji pożytku publicznego, które nie zostały uwzględnione w
tym wykazie

organizacja pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie,
Dyrektora NIW, nie może wzywać do przekazania środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za
pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona
w tym wykazie

WARTO WIEDZIEĆ



Przywileje i korzyści
dla Organizacji

Pożytku
Publicznego



Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, zwolnienie od:

1) podatku dochodowego od osób prawnych,
2) podatku od nieruchomości,
3) podatku od czynności cywilnoprawnych,
4) opłaty skarbowej,
5) opłat sądowych – w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności
pożytku publicznego.

DLACZEGO WARTO BYĆ OPP?



organizacja pożytku publicznego może, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, nabywać na szczególnych warunkach prawo
użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego

w organizacji pożytku publicznego mogą wykonywać pracę osoby
skierowane do odbycia służby zastępczej, na zasadach i w trybie określonych
w odrębnych przepisach

DLACZEGO WARTO BYĆ OPP?



jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają organizacjom pożytku
publicznego nieodpłatne informowanie o ich działalności na zasadach
określonych w przepisach odrębnych

podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w
trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1,5% podatku
obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie
organizacji pożytku publicznego

DLACZEGO WARTO BYĆ OPP?



możliwość skorzystania z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku
Publicznego https://niw.gov.pl/opp/fundusz-wspierania-opp/otwarty-
konkurs-ofert-fwopp-2022/

DLACZEGO WARTO BYĆ OPP?
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Dziękujemy!
 


