
Teksty publikowane w numerze specjalnym ga-
zeta.ngo.pl zawierają opisy obowiązujących  
przepisów i zebranych doświadczeń w  zakre-
sie uzyskiwania statusu pożytku publicznego.  
Pomimo że przepisy te obowiązują od 1 stycz-
nia 2004 roku, nadal nie powstała jeszcze 
jedna, praktyczna wykładnia zapisów usta-
wowych. Poza tym poszczególne sądy mogą in-
terpretować przepisy w inny sposób – sędzio-
wie są bowiem w zakresie orzekania niezawiśli  
i samodzielnie dokonują wykładni ustaw i roz-
porządzeń. Wszelkie uwagi związane z uzyski-
waniem statusu organizacji pożytku publicznego 
redakcja prosi przesyłać na adres: info@ngo.pl
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PISMO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Kampania informacyjna o statusie pożytku publicznego realizowana jest przez 

Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 

w ramach Programu Towarzystwo Wzajemnej Informacji (TWI) 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W tym numerze:
Czy warto być „pożytkiem”? zastanawia się nad tym Jakub Wygnański (str. 2 – 3) | Jak zostać organizacją pożytku publicznego? (str. 4 – 5) | Przywileje i obowiązki organizacji pożytku publicznego 
(str. 6-7) | 1% (str. 7) | Poradnik: PKD, opłaty i nieprzewidywalność sędziów – co sprawia największe trudności ubiegającym się o status pożytku (str. 9) | Głosy organizacji (str. 10) | Czy organizacje 
pozarządowe znają ustawę o pożytku? (str. 11) | Nieznajomość prawa nie chroni przed skutkami jego niestosowania – rozmowa z Markiem Kulawczykiem (str. 12 – 13) | Trzeci sektor umocnił swoją 
obecność w instytucjach życia publicznego – rozmowa z Krzysztofem Więckiewiczem (str. 14 – 15) | Gdzie szukać informacji (str. 16)

Dzięki kampanii informacyjnej 
na temat pożytku publicznego 
wszystkiego możesz się 
dowiedzieć!

Nie wiesz, co to jest 
pożytek publiczny?

Nie wiesz, czy warto 
zostać organizacją 
pożytku publicznego?

Boisz się podjęcia 
decyzji i trudności 
związanych 
z rejestracją?

pantone 166
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wiamy w przyjaznej formie przywileje i obowiąz-
ki organizacji pożytku publicznego oraz informa-
cje o samym proces uzyskiwania tego statusu. 
Prezentujemy też opinie tych, którzy taki status 
już mają, oraz tych, którzy nie zdecydowali się  
o niego ubiegać. 
Równolegle prowadzone są bezpośrednie dzia-
łania poradnicze. Zainteresowane osoby mogą 
nieodpłatnie skorzystać z informacji i porad eks-
pertów, którzy specjalnie w ramach kampanii dy-
żurują w całej Polsce w Ośrodkach Sieci SPLOT  
i organizacjach współpracujących ze SPLOT. O tym 
czytaj na str. 16.
 

Przy okazji kampanii informacyjnej na temat po-
żytku chcielibyśmy zastanowić się i rozpocząć 
debatę o: pożytku publicznym jako formule po-
twierdzania jawności i przejrzystości działań or-
ganizacji; oraz o tym w jaki sposób nie dopusz-
czać do dyskryminacji tych organizacji, które nie 
mają statusu pożytku publicznego.
Pierwsze głosy na ten temat mogą znaleźć Państwo 
w tym numerze gazeta.ngo.pl, czekamy na Państwa 
opinie: piszcie e-maile i listy na adres redakcji.
REDAKCJA



A jednak w badaniach (Badanie kondycji trze-
ciego sektora 2004) możliwość uzyskania sta-
tusu OPP pozytywnie oceniło 75% organizacji, 
zdania przeciwnego było tylko 8% organizacji, 
reszta pozostała w tej sprawie niezdecydowana. 
60% organizacji pozytywnie ocenia też fakt, że 
to właśnie sąd podejmuje decyzję o przyznaniu 
statusu pożytku publicznego. 

SKĄD IDEA POŻYTKU
Wróćmy jednak do tego, skąd w ogóle w usta-
wie wziął się pomysł organizacji pożytku pu-
blicznego. Zacznijmy od tego, że taki lub inny 
sposób wyodrębnienia organizacji pożytku pu-
blicznego z ogólnego zbioru organizacji nie jest 
tylko polskim pomysłem – właściwie w takiej 
lub innej formie istnieje w większości krajów. 
Dla przykładu w USA istnieje ponad 20 kategorii 
podatkowych, opisujących działania non-profit
(a jedna z nich tzw. 501(c)(3) odpowiadają funk-
cjonalnie statutowi OPP). Podobnie w Anglii 
już od 1601 roku wyodrębniane są tzw. Chari-
ties (jest ich około 150 tys.). Na Węgrzech po-
żytek publiczny ma nawet charakter dwustop-
niowy (nie dość że istnieją organizacje pożytku 
publicznego, to wewnątrz tej grupy wyodrębnia 
się grupę wyższej użyteczności publicznej). 

DWA TYPY ORGANIZACJI
Na czym ogólnie zasadza się mechanizm wyod-
rębniania instytucji pożytku publicznego? Otóż 
wywodzi się on w istocie z prostego rozróżnie-
nia dwóch typów organizacji. Pierwszy to orga-
nizacje adresujące swe działania wyłącznie do 
swoich członków (organizacje wzajemnościowe 
tzw. members serving). Drugi to te, które kierują 
swe działania także do innych osób i dostarcza-
ją dóbr publicznych. Te ostatnie tworzą grupę 
określaną często jako organizacje pożytku pu-
blicznego (public benefit). 
Owo rozróżnienie jest stosunkowo czytelne, je-
śli zestawimy obok siebie np. klub miłośników 
paint-ball’u, a z drugiej np. Polska Akcję Huma-
nitarną. Granica ta może być czasem znacznie 
mniej czytelna. Podział ten nie oznacza jednak 
automatycznie, że jedne organizacje są „lepsze”, 
a inne „gorsze”. W istocie obydwie mogą pełnić 
bardzo istotne funkcje społeczne. Trzeba przy-
pomnieć, że także działania oparte na zasadach 
wzajemności, nawet jeśli adresowane są wy-
łącznie do członków, mogą mieć istotne znacze-
nie dla tworzenia się więzi społecznych i spo-
łecznego kapitału. 

POŻYTEK A PODATKI
Rozróżnienie, o którym mówimy, ma natomiast 
poważne znaczenie w systemie podatkowym.  
Z zasady organizacje pożytku publicznego mają 
szerszy zakres przywilejów niż pozostałe orga-
nizacje (bywa zresztą, że przywileje są do nich 
ograniczone). Uzasadnieniem dla tego rodzaju 
rozumowania jest fakt, że organizacje, dostar-
czając dóbr publicznych odciążają w tych funk-
cjach państwo. W polskiej ustawie warunek ten 
jest opisany jako prowadzenie działalności sta-
tutowej na rzecz „ogółu społeczności”. 
Mowa była o tym, że rozróżnienie to czyni się 
głównie dla celów podatkowych. Obiektywnie 
trzeba jednak przyznać, że obecnie różnica w 
traktowaniu podatkowym różnych typów orga-
nizacji w Polsce jest znikoma. W praktyce spro-

wadza się ona do możliwości skorzystania z alo-
kacji 1% podatku. 
Na marginesie warto jednak przypomnieć, że 
w zeszłym roku z opcji tej skorzystało jedynie 
80 tys. podatników i przekazali oni łącznie kwo-
tę nieco ponad 10 mln zł. Nie jest to wynik im-
ponujący. W dodatku ostatnie wspólne badania 
wskazują, że tylko 18% osób chce z opcji tej sko-
rzystać w roku następnym (to znaczy znacznie 
mniej niż rok temu, kiedy mechanizm ten był 
dopiero zapowiadany). Naprawdę niepokoją-
cy jest jednak fakt, że aż 40 % deklaruje wprost, 
że nie zamierza skorzystać z tej opcji. Najwięk-
sza grupa osób – 42% nie wie jeszcze, jak postą-
pić. Na koniec warto przypomnieć, że alokacja 
1% rządzi się specyficznymi prawami i że korzy-
stają z niej na istotną skalę głównie duże i zna-
ne organizacje.

ARGUMENT PODATKOWY
Reasumując – na razie korzyści podatkowe OPP 
w stosunku do innych organizacji nie są szcze-
gólnie istotne. Trudno powiedzieć, jak będzie w 
przyszłości, ale praktycznie można być nieomal 
pewnym, że Ministerstwo Finansów nie będzie 
ustawać w wysiłkach zmierzających do ograni-
czenia wszelkich ulg podatkowych. 
Na razie pomysły ograniczania ulg udało się 
powstrzymać, ale wymagało to olbrzymiego 
wysiłku wielu ludzi i instytucji. Skądinąd zro-
zumiałym pomysłem na owo zmniejszanie za-
kresu ulg będzie zawężanie ich do organizacji 
pożytku publicznego (a w każdym razie prefe-
rencyjne traktowanie tych ostatnich w stosun-
ku do pozostałych). 
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DLACZEGO WARTO 
BY� “PO�YTKIEM”

Dlaczego warto starać się o status pożytku publicznego? Czy w ogóle warto? Przywileje, jakie z tego wynikają są – jak na razie – wątpliwe. Z opcji 1%, która zarezerwowana jest dla tego 
rodzaju organizacji, skorzystało ich dotychczas bardzo niewiele. Roboty z tym dużo – często trzeba zmienić statut. Użerać się z Sądem Rejestrowym i jeszcze płacić za to. Na koniec przy-
gotowywać i ogłaszać raport z działalności i za to też płacić. Wszystko to być może przewyższa korzyści, jakie z tego mogą wyniknąć. 

Trzeba też przyznać, że stosowania takich we-
wnętrznych metod nie udało się zapewnić  
w oparciu o proponowane dobrowolne me-
chanizmy samoregulacyjne ani liczne progra-
my szkoleniowe. Organizacje niestety dość czę-
sto lekceważąco podchodzą do kwestii procedur 
wewnętrznych. Większym zmartwieniem jest 
to, czy sąd „nie przyczepi” się do sposobu powo-
ływania władz niż to czy istotnie procedury we-
wnętrznej kontroli są poprawnie aplikowane. 
Zdarza się, że członkostwo jest pozorne, komisja 
rewizyjna bardzo luźno podchodzi do swoich 
obowiązków, zarząd nie ma kontroli nad działa-
niami organizacji albo organizacja nad działa-
niami zarządu etc. Na dłuższą metę rodzi to pro-
blemy w organizacji i grozi trwałości jej działań. 
Uzyskiwanie statusu OPP jest dobrą okazją do 
tego, żeby sprawy te uporządkować. Na dłuższą 
metę tylko pomoże to organizacji.

ARGUMENT WIZERUNKOWY
Po trzecie status pożytku publicznego i możli-
wość używania nazwy «organizacja pożytku 
publicznego» może mieć istotne znaczenie dla 
wizerunku organizacji. Z tego punktu widzenia 
może interesujący wydać się fakt, że z przepro-
wadzonego ostatnio badania wynika, że 57% 
Polaków zgadza się z poglądem, że w organiza-
cjach społecznych często dochodzi do nadużyć  
i prywaty. Jest to wynik bardzo niepokojący  
i być może należałoby go powiązać z faktem,  
że 54% respondentów odczuwa jako istotny pro-
blem braku ludzi, którzy są gotowi bezintere-
sownie angażować się w działania organizacji. 

Kompletnie naiwny i anachroniczny jest pogląd,  
że organizacje pozarządowe niejako z zasady 
są dobre, pożyteczne, bezinteresowne, skutecz-
ne itd. 
Jedną z odpowiedzi na zarzuty, kierowane pod 
adresem organizacji, powinna być właśnie  
jawność ich przed opinią publiczną. Status  
OPP może dobremu wizerunkowi organizacji 
sprzyjać.

ARGUMENT TRANSPARENTNOŚCI
Po czwarte w związku z trzecim: posiadanie sta-
tusu OPP zobowiązuje do większej  transparent-
ność działań.  Pomimo że poniekąd naturalną 
reakcją na złą opinię o organizacjach jest obawa 
przed ujawnianiem działań, na dłuższą metę to 
właśnie większa jawność działań organizacji 
powinna pomóc w odbudowie zaufania do nich. 
Nawyk ten nie jest obecnie szczególnie chętnie 
praktykowany. Różne są usprawiedliwienia dla 
tych zaniechań. Przypomnijmy jednak, że obec-
nie (także ze względu na brak sankcji, ale któż  
z nas chciałby ich wprowadzenia) ledwie co pią-
ta fundacja wywiązuje się z obowiązku skła-
dania sprawozdań do właściwego ministra. 
Stowarzyszenia w ogóle nie mają obowiąz-
ku składania sprawozdań (właśnie dlatego, że 
ustawodawca założył, iż mechanizmy kontro-
li wewnętrznej są wystarczające). Ustawa o po-
żytku publicznym zmienia to, nakładając na 
tych, którzy chcą status taki uzyskać, koniecz-
ność sporządzania i udostępniania opinii pu-
blicznej rocznych sprawozdań merytorycznych 
i finansowych z działalności.

będą mogły korzystać ze środków publicznych. 
Do takiej interpretacji nie ma podstaw. Usta-
wa, tam gdzie określa mechanizmy współpracy 
z administracją, mówi o wszystkich organiza-
cjach pozarządowych bez wyjątku. Zdarzyły się, 
co prawda próby zawężania tego zakresu do or-
ganizacji pożytku publicznego, ale jasno trzeba 
powiedzieć, że w ustawie nie ma do tego pod-
staw i z pomysłami takimi należy walczyć. Sto-
sunkowo rzadko tego rodzaju nieporozumienia 
miały miejsce na poziomie samorządu, jednak 
zdarzyło się tak w przypadku Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska. Interweniowała  
w tej sprawie energicznie Rada Działalności Po-
żytku Publicznego i może dojdzie do korekty  
w tej sprawie. Na przyszłość trzeba jednak mieć 
nadzieję, że tego rodzaju nieporozumienia nie 
będą się powtarzać. 

>

legialny organ kontroli – niezależny od zarzą-
du. W przypadku stowarzyszeń wymóg taki jest 
spełniony poniekąd automatycznie poprzez ist-
nienie komisji rewizyjnej, w przypadku funda-
cji wymaga to często zmiany statutu. 
Można ogólnie powiedzieć, że dla fundacji 
zmiany związane z uzyskaniem statutu doty-
czyć mogą na ogół zmian w strukturze (dotych-
czas w ich przypadku nie istniała konieczność 
organu kontroli), rzadziej celów (ustawa o fun-
dacjach stwierdza, że fundację można ustano-
wić dla celów społecznie użytecznych). W wy-
padku stowarzyszeń zmiany częściej mogą 
dotyczyć celów i środków ich realizacji. Szczę-
śliwie w odróżnieniu od fundacji są one łatwiej 
modyfikowalne – na ogół bowiem statut zmie-
nić mogą członkowie stowarzyszenia (w funda-
cjach ewentualna zmiana może być znacznie 
bardziej skomplikowana). 
Dodatkowe wymogi stawiane organizacjom po-
żytku publicznego dotyczą wykluczenia obec-
ności osób skazanych za przestępstwa z winy 
umyślnej z organów kontrolnych organizacji, a 
także ograniczenia do rozsądnych rozmiarów 
wynagrodzenia dla osób w nim zasiadających 
(nie mylić z mniej rozsądnymi – w moim prze-
konaniu – ograniczeniami w przypadku odpłat-
nej działalności nie dla zysku). 
Ustawa wymienia też inne reguły, wykluczają-
ce nieuzasadnione osobiste korzyści członków i 
władz organizacji. Reguły te muszą być wbudo-
wane w mechanizmy zarządzania organizacją. 

Można zatem powiedzieć, 
że pierwszym, pewnie 
nie najważniejszym, 
ale najbardziej trafiającym
do przekonania 
argumentem za 
posiadaniem statusu OPP 
są argumenty podatkowe. 
W zależności od rozwoju 
wypadków status ten 
może dawać pewne 
dodatkowo przywileje 
albo jeśli sprawy pójdą źle 
– chronić przed utratą już 
posiadanych.

Warto podkreślić, 
bo często pojawiają się w tej 
sprawie nieporozumienia, 
że uzyskanie statusu 
OPP nie wiąże się ze 
szczególnym wzrostem 
kontroli ze strony 
administracji (która zresztą 
obecnie wśród problemów 
wymieniana przez same 
organizacje pojawia się 
najrzadziej) 
i naruszaniem 
suwerenności organizacji, 
ale raczej z wymuszeniem 
posiadania i stosowania 
mechanizmów 
samokontroli wewnątrz 
organizacji. 

Wiarygodność 
organizacji to 
ich podstawowy 
kapitał, a topnieje 
on niestety dość 
szybko.

Wyjaśnijmy, bo tu znów 
często pojawiają się 
nieporozumienia, OPP ma 
obowiązek prezentowania 
sprawozdań  
erytorycznych 
i finansowych opinii
publicznej, administracja 
publiczna otrzymuje 
jego kopię. „Sędzią” dla 
działań organizacji jest 
nie urząd, ale właśnie 
opinia publiczna.  

Tym razem istnieje też sankcja – niespełnienie 
opisanego tu warunku grozi organizacji utratą 
statusu OPP. Sprawozdania będą też udostęp-
niane w Internecie. 
Jak system taki wygląda tam, gdzie wymogi ta-
kie wprowadzono już jakiś czas temu, zobaczyć 
można pod adresem www.guidestar.org – zgro-
madzono informacje o ponad milionie organiza-
cji nonprofit działających w USA. Ponadto spra-
wozdanie każdej organizacji zobaczyć można na 
stronach urzędu skarbowego www.irs.gov/cha-
rities, można tam obejrzeć tzw. FORM 990 (po-
ziom zawartych w nich szczegółów, włączając 
w to wysokość wynagrodzenia, mógłby przera-
zić organizacje w Polsce). Podobny system dzia-
ła też w Anglii, gdzie informacje takie umiesz-
czane są na stronach Charties Commision  
http://www.charity-commission.gov.uk/. 

ARGUMENT DOTACJI PUBLICZNYCH
Na koniec piąty argument, który przytaczam 
głównie dlatego, że pojawia się najczęściej, ale  
o którym chcę równocześnie powiedzieć, że jest 
to właściwie argument pozorny. Chodzi o poja-
wiającą się od czasu do czasu opinię, zgodnie 
z którą tylko organizacje pożytku publicznego 

Trzeba jednak 
pamiętać, że nawet, 
jeśli formalnie 
ograniczenia takie 
nie będą się pojawiały 
każdy, kto podejmuje 
ostatecznie decyzję 
o przyznaniu 
publicznych pieniędzy 
(często są to różnego 
rodzaju komisje) 
może, a nawet 
powinien brać pod 
uwagę wiarygodność 
organizacji, które 
aplikują o pieniądze. 

Wiarygodność ta często mierzona jest właśnie 
kryteriami zbliżonymi do tych, jakie stosuje się 
w przypadku organizacji pożytku publicznego – 
np. jawność działań, troska o to, żeby usługi nie 
były zarezerwowane wyłącznie do członków 
organizacji, gwarancja, że działalność nie jest  
w istocie przykrywką dla działalności komer-
cyjnej itd. Tak więc brak statusu pożytku pu-
blicznego nie powinien dyskryminować orga-
nizacji w dostępie do środków publicznych, ale 
posiadanie go może być w tym pomocne. 

Na koniec jedno, jak sądzę istotne przypo-
mnienie. Statusu pożytku publicznego de facto 
nie przyznaje sąd. Sąd, jak napisano to wprost  
w ustawie, stwierdza jedynie, czy organizacja 
spełnia warunki opisane dla tego typu organi-
zacji. W głębszym sensie to organizacja ponie-
kąd sama sobie przyznaje ów status, decydu-
jąc się na spełnianie określonych warunków. Ta 
różnica nie jest błaha. Mam nadzieję, że przed-
stawione wyżej uwagi pomogą w podjęciu wła-
ściwej decyzji. 

Jakub Wygnański 

Skróty i śródtytuły pochodzą od redakcji

Autor korzystał z wyników badań, przeprowadzonych przez 
Stowarzyszenie Klon/Jawor:
• badania Kondycji trzeciego sektora, przeprowadzonego  
w czerwcu 2004 roku na reprezentatywnej próbie 1000 orga-
nizacji oraz z 
• badania wolontariatu przeprowadzonego z SMG/KRC w li-
stopadzie 2004 roku, 
• badania mediów przeprowadzonego wspólnie z studenta-
mi Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Warszawskiego 
a także analizy danych zawartych w bazie organizacji pożyt-
ku publicznego [baza jest dostępna w portalu organizacji po-
zarządowych www.pozytek.ngo.pl.]

Co wiemy o OPP?
Pod koniec listopada 2004 status organizacji pożytku publicznego miało ponad 
1500 organizacji. Co o nich wiemy? 

Jak można się było spodziewać, najczęściej o status pożytku publicznego 
ubiegają się i uzyskują go organizacje działające na polu szeroko 
rozumianych spraw społecznych. Łącznie organizacje działające na polu 
pomocy społecznej, edukacji oraz ochrony zdrowia stanowią ponad połowę 
z ogólnej liczby organizacji pożytku publicznego. 
Można też porównać skłonność poszczególnych grup organizacji do 
ubiegania się o status (za którą rzecz jasna pójść musi uznanie tych starań 
ze strony KRS). Na przykład z rzadkiej w ogólnej populacji grupy organizacji, 
które jako główny cel uznały działalność międzynarodową (ledwie 0,7%) aż 
co trzecia uzyskała już status pożytku publicznego. Najmniej (przynajmniej 
dotychczas), jak się zdaje, przekonania do pożytków z ubiegania o ten 
status mają organizacje działające na polu sportu, turystyki i hobby – 
tylko 0,7% spośród nich uzyskało dotychczas status pożytku publicznego. 
Istotnie – wśród nich znajduje się najwięcej organizacji, adresujących 
swoje działania wyłącznie do swoich członków i tym samym mniej 
odpowiadających warunkom pożytku publicznego.

Organizacje są też bardzo nierównomiernie rozłożone na mapie Polski. 
Składają się na to przynajmniej trzy czynniki. Ilość organizacji 
w poszczególnych regionach, skłonność organizacji do ubiegania się o status 
pożytku, wreszcie tempo i sposób, w jakim złożone wnioski ocenia KRS 
w różnych województwach. Jak widać, co piąta organizacja pożytku 
publicznego ma siedzibę na Mazowszu (oczywiście znakomita ich większość 
w Warszawie). 

Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach liczba organizacji będzie 
jednak znacznie wzrastać. Z tegorocznego badania Stowarzyszenie 
Klon/Jawor dowiedzieliśmy się, że ok. 60% organizacji chce ubiegać się 
o status pożytku publicznego, 18% nie zamierza tego robić, pozostałe 
nie podjęły jeszcze decyzji w tej sprawie. 

21,8%   10,0% Usługi socjalne, pomoc społeczna
15,6%   10,3% Edukacja i wychowanie
15,2%   8,2% Ochrona zdrowia
8,8%   38,6% Sport, turystyka, rekreacja, hobby
8,6%   11,6% Kultura i sztuka
7,7%   0,7% Działalność międzynarodowa
6,6%   2,6% Prawo i jego ochrona, prawa człowieka, 
    działalność polityczna
5,7%   6,5% Rozwój lokalny w wymiarze społecznym 
    i materialnym
4,1%   3,6% Ochrona środowiska
2,2%   1,8% Badania naukowe
1,1%   1,4% Wsparcie dla instytucji, organizacji 
    pozarządowych i inicjatyw obywatelskich
1,0%   0,3% Religia
0,9%   2,9% Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
0,6%   1,6% Pozostała działalność

Organizacje 
pożytku 
publicznego

Struktura sektora 
organizacji (ze względu 
na pola działań)

Główne 
pole działań 
organizacji 

Liczba organizacji pożytku publicznego  % w poszczególnych województwach   

152     9,6%    dolnośląskie
34     2,2%    kujawsko-pomorskie
114     7,2%    lubelskie
71     4,5%    lubuskie
67     4,2%    łódzkie
146     9,3%    małopolskie
343     21,7%    mazowieckie
91     5,8%    opolskie
94     6,0%    podkarpackie
59     3,7%    podlaskie
98     6,2%    pomorskie
77     4,9%    śląskie
27     1,7%    świętokrzyskie
75     4,8%    warmińsko-mazurskie
83     5,3%    wielkopolskie
47     3,0%    zachodniopomorskie

1578     100,0%

wiadomosci.ngo.pl
codziennie aktualizowany serwis informacyjny; rocznie publikowanych ok. 10 tysięcy informacji; 
aktualności, relacje, wywiady, artykuły, debaty, poświęcone życiu organizacji społecznych
i zapowiedzi ważnych wydarzeń, w tym konferencji, imprez, akcji; 
informacje o konkursach grantowych i przetargach dla organizacji;
dział ogłoszeń, a w nim: praca, wolontariat, lokale, giełda rzeczy i partner do projektu, a także serdeczności

ARGUMENT SAMOKONTROLI
Argument drugi za byciem organizacją pożytku 
publicznego jest jednak znacznie ważniejszy. 
Niektórym może wydawać się paradoksalny, 
bo traktuje jako „korzyść” to, co pewnie więk-
szość organizacji skłonnych jest traktować jako 
„koszt” starania się o status OPP. Mowa o ko-
nieczności posiadania odpowiednich procedur 
wewnętrznych w organizacji – czegoś w rodza-
ju systemu „immunologicznego”, który pomoże 
uniknąć nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
organizacji. Przypomnijmy – organizacja po-
żytku publicznego musi mieć wewnętrzny ko-

Wielu z ludzi pracujących w organizacjach 
(szczególnie w fundacjach) już dawno wyczu-
ło, że fakt pracowania w organizacji pozarządo-
wej nie jest automatycznie postrzegany przez 
innych jako nobilitujący, a coraz częściej nieste-
ty jako podejrzany. 
Dyżurnym winnym w tej sprawie są media. Jed-
nak to nie dziennikarze są winni. Jak wynika z 
bliższej analizy mediów, wśród przeanalizowa-
nych 100 wydań gazet codziennych oraz 130 in-
formacyjnych audycji radia i telewizji – tylko 5% 
artykułów i 1% wiadomości w mediach elektro-
nicznych przedstawiało negatywne oceny orga-
nizacji. W 45% (!) wizerunek ten był pozytywny. 
To nie media zatem odpowiedzialne są za pro-
blemy z wizerunkiem organizacji.
Mówiąc nieco kolokwialnie: coś jest na rzeczy. 
Nie można zamykać, w imię fałszywej środo-
wiskowej solidarności, oczu na nadużycia, ja-
kie zdarzają się w środowisku organizacji. Jak 
mówi stare przysłowie – gdzie nie ma hańby, 
tam nie ma honoru. Organizacje są różne, i nie-
stety także w ich środowisku zdarza-
ją się takie, których standardy dzia-
łania, wartości, jakimi kierują się 
mogą pozostawiać wiele do życzenia.  

DLACZEGO WARTO...>

Wiem, że wymogi te traktowane są przez nie-
które organizacje jako zbędne, ale osobiście 
uważam, że ich stosowanie ma duże znaczenie. 
W moim przekonaniu jednym z najczęstszych 
źródeł problemów i patologii w organizacjach 
nie jest bynajmniej intencjonalne działanie 
kogoś na szkodę organizacji, ale właśnie igno-
rowanie podstawowych zasad i procedur we-
wnątrz organizacji, co powoduje, że nawet małe 
problemy z czasem urastają do olbrzymich i czę-
sto nieodwracalnych. 



O CZYM WARTO POMYŚLEĆ NA POCZĄTKU
Zastanawiając się nad tym, czy nasza organiza-
cja powinna lub chce ubiegać się o status orga-
nizacji pożytku publicznego warto rozważyć co 
najmniej dwie kwestie:
Po pierwsze, rozważmy spokojnie, czy istot-
nie nasza organizacja realizuje cele zapisane  
w Ustawie jako cele pożytku publicznego. „Zwy-
kła” organizacja nie jest organizacją „gorszą”. 
Nie ma nic złego w tym, że organizacja chce re-
alizować cele inne niż cele pożytku publiczne-
go lub jeśli realizuje te cele, a z jakichś przyczyn 
na ubieganie się o status pożytku publiczne-

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła nową kategorię organizacji pozarządowych: organizacje pożytku publicznego (OPP). Nie oznacza to wszakże, że wszyst-
kie stowarzyszenia i fundacje muszą stać się organizacjami tego typu. Każda organizacja samodzielnie decyduje, czy i w jakim czasie będzie chciała ubiegać się o status pożytku publicznego. Czy 
jest to łatwe, jakie kroki należy przedsięwziąć i czy każda organizacja pozarządowa spełnia warunki stawiane organizacji pożytku publicznego – o tym piszemy poniżej.

zacje pozarządowe oraz tzw. podmioty zrówna-
ne w Ustawie z organizacjami pozarządowymi, 
czyli organizacje kościelne i stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie 
definiuje organizacje pozarządowe jako oso-
by prawne lub jednostki niemające osobowo-
ści prawnej, utworzone na podstawie przepi-
sów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. 
Jednostki te nie mogą być jednostkami sektora  
finansów publicznych (w rozumieniu przepi-
sów o finansach publicznych) i nie mogą działać
w celu osiągnięcia zysku. 

które mogą potwierdzać prowadzenie działal-
ności przez organizację (sprawozdania, rapor-
ty, deklaracje podatkowe lub chociażby wycin-
ki prasowe itp.).
Jednakże co do tego zapisu nie ma zgodności 
wśród komentatorów i sędziów, tak więc nie-
które (choć na razie pozostające w mniejszo-
ści) KRS-y rejestrują organizacje, które właśnie  
powstały.

III ODBIORCY DZIAŁAŃ 
W Ustawie (art. 20 pkt 1.) określa się, na rzecz 
jakich grup „kandydat” na organizację pożyt-
ku publicznego powinien prowadzić działal-
ność. Są to wyłącznie podmioty, które prowa-
dzą działalność na rzecz ogółu społeczności lub 
określonej grupy podmiotów – pod warunkiem, 
że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na 
szczególnie trudną sytuację życiową lub mate-
rialną w stosunku do społeczeństwa. Informa-
cja taka powinna być zapisana w statucie.
• Działania na rzecz społeczności
Działanie na rzecz ogółu społeczności jest skie-
rowane do pewnego „środowiska” – szero-
kiego kręgu odbiorców, wyodrębnionego ze 
względu na różne kryteria (terytorialne – np. 
społeczność danego osiedla lub miejscowości; 
środowiskowe – np. społeczność szkolna lub 
religijna; etniczne – np. społeczność Romów 
w Polsce). 
• Działania na rzecz całego społeczeństwa
Oczywiście warunek ten jest spełniony również 
wtedy, gdy organizacja działa na rzecz całego 
społeczeństwa (np. celem działania organizacji 
jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego; działanie na rzecz porządku i bezpie-
czeństwa).
• Działania na rzecz wyodrębnionej grupy
Status organizacji pożytku publicznego może 
także uzyskać organizacja, która działa na rzecz 
wyłącznie określonej grupy, pod warunkiem, że 
grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szcze-
gólnie trudną sytuację życiową lub materialną 
w stosunku do ogółu społeczeństwa. Np. może 
być to działalność na rzecz osób ubogich, nad-
używających alkoholu, uzależnionych od narko-
tyków, czy też kombatantów, bezdomnych.
• Działania prowadzone na rzecz członków 
stowarzyszenia 
W Ustawie uznaje się, że stowarzyszenia (i sto-
warzyszenia kultury fizycznej), które zostały po-
wołane, aby rozwiązać problemy społeczności, 
a także rozwiązać problemy swoich członków, 
spełniają wymogi, stawiane starającym się  
o statut OPP. Zastrzeżenie to wynika ze specyfi-
ki stowarzyszenia, które bardzo często tworzone 
jest przez osoby dotknięte problemem, którego 
przezwyciężanie jest celem statutowym organi-

zacji (np. stowarzyszenia osób bezrobotnych lub 
niepełnosprawnych).
Nie spełniają tego warunku natomiast stowa-
rzyszenia prowadzące działalność wyłącznie na 
rzecz swoich członków.

IV ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ – 
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W SFERZE 
ZADAŃ PUBLICZNYCH
Działalność statutowa organizacji ubiegającej 
się o status organizacji pożytku publicznego 
musi w całości zawierać się w sferze zadań pu-
blicznych, określonych w Ustawie (art. 4. ):
• pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom  
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wy-
równywanie szans tych rodzin i osób,
• zapewnienia zorganizowanej opieki by-
łym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali 
uprawnienie do emerytury wojskowej lub woj-
skowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojen-
nym i wojskowym oraz kombatantom,
• działalność charytatywną,
• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielę-
gnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• działalność na rzecz mniejszości narodowych,
• ochronę i promocję zdrowia,
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
• promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodo-
wej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy,
• upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz 
działalność na rzecz równych praw kobiet i męż-
czyzn,
• działalność wspomagającą rozwój gospodar-
czy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
• działalność wspomagającą rozwój wspólnot  
i społeczności lokalnych,
• naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
• krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i mło-
dzieży,
• kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
• ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dzie-
dzictwa przyrodniczego,
• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz 
przeciwdziałanie patologiom społecznym,
• upowszechnianie wiedzy i umiejętności na 
rzecz obronności państwa,
• upowszechnianie i ochronę wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji,
• ratownictwo i ochronę ludności,
• pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kra-
ju i za granicą,
• upowszechnianie i ochronę praw 
konsumentów,

• działania na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między spo-
łeczeństwami,
• promocję i organizację wolontariatu,
• działalność wspomagająca technicznie, szko-
leniowo, informacyjnie lub finansowo organi-
zacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (je-
żeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego) w wyżej wy-
mienionej działalności.

Jeśli chociażby jeden z celów statutowych orga-
nizacji wykracza poza określoną w Ustawie sfe-
rę zadań publicznych, to organizacja taka nie 
może uzyskać statusu organizacji pożytku pu-
blicznego. 
Zobacz informacje w ramce o organizacjach ko-
ścielnych i wyznaniowych. 

• przekazywania jej majątku na rzecz ich człon-
ków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w sto-
sunku do osób trzecich, w szczególności jeże-
li przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach (przykład: stowa-
rzyszenie pomaga w budowie domów dla osób 
niezamożnych; członkowie stowarzyszenia nie 
mogą mieć żadnych preferencji w uzyskaniu 
mieszkania w domu wybudowanym przez sto-
warzyszenie, np. po obniżonej cenie), 
• wykorzystywania majątku na rzecz członków, 
członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosun-
ku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu orga-
nizacji  
• zakupu na szczególnych zasadach towarów 
lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów 
lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Informacje o tych ograniczeniach mogą zostać 

ZŁOŻENIE WNIOSKU DO KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO (KRS)
Organizacja pozarządowa, która chce ubiegać 
się o status organizacji pożytku publicznego, 
musi złożyć wniosek do właściwego ze względu 
na siedzibę Krajowego Rejestru Sądowego KRS, 
czyli sądu rejestrowego. Wniosek może być zło-
żony osobiście lub korespondencyjnie. Osobi-
ście dokumenty składa się w biurze podawczym 
sądu. Po zarejestrowaniu wpływu wniosku na-
stępuje nadanie sygnatury (oznaczenia numeru 
sprawy w sądzie). 

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ O NADANIE STATUSU OPP
Wpis do Rejestru jest dokonywany na wnio-
sek wnioskodawcy (czyli organizacji, w imieniu 
której działają uprawnione osoby, np. członko-
wie zarządu, prezes). Konkretnie oznacza to, że 
osoby reprezentujące organizację powinny pod-
pisać formularze. 

WYPEŁNIENIE FORMULARZY
Wniosek o wpis do Rejestru składa się wyłącznie 
na urzędowych formularzach (mogą być pobra-
ne z sądu lub wydrukowane, np. ze stron Mini-
sterstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.
pl, bądź skserowane). 

• Organizacje już wpisane do KRS (np. zareje-
strowane stowarzyszenia lub fundacje) powin-
ny złożyć wniosek na formularzu KRS-Z20 wraz 
z załącznikiem KRS-W-OPP. Formularz wniosku 
KRS-Z20 służy do zgłaszania wszelkich zmian  
w Rejestrze, natomiast załącznik KRS-W-OPP 
jest nowym formularzem, służącym przy 
ubieganiu się o status organizacji pożytku pu-
blicznego. 

• Organizacje po raz pierwszy rejestrowane  
w KRS (ubiegające się jednocześnie o wpis do Re-
jestru oraz o status organizacji pożytku publicz-
nego, np. stowarzyszenia, fundacje zarejestro-
wane jeszcze w poprzednich Rejestrach, które 
nie zostały przerejestrowane do KRS) będą mu-
siały złożyć wniosek o rejestrację w KRS na for-
mularzu KRS-W20 oraz załącznik KRS-W-OPP. 

• Dla organizacji w normalnych warunkach nie-
podlegających rejestracji w KRS (np. organizacji 
kościelnych, stowarzyszeń sportowych) utwo-

JAK ZOSTA� 
ORGANIZACJ� PO�YTKU PUBLICZNEGO?

   JAK ZOSTA� OPP>

>

ZAPISY W STATUCIE
1. Ze statutu organizacji powinno wynikać, że prowadzi ona działalność na rzecz całego 
społeczeństwa, albo jakiejś społeczności, albo na rzecz pewnej grupy osób w trudnej sytu-
acji życiowej lub materialnej. W statucie nie musi być napisane wprost na rzecz jakiej spo-
łeczności lub grupy działa organizacja, lecz powinno to jasno wynikać ze sposobu określe-
nia jej celów statutowych i sposobów ich realizacji.
2. Zapis o działalności statutowej musi mieścić się w całości w zestawie typów działań,  
zamieszczonym w Ustawie.
3. W wypadku prowadzenia działalności gospodarczej powinno uwzględnić się zapis typu 
„działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realiza-
cji celów statutowych”.
4. Dobrze jest jasno wskazać, na co organizacja będzie przeznaczać ewentualny dochód, 
czyli umieścić np. zapis „dochód z działalności gospodarczej organizacji musi służyć realiza-
cji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków”.
5. Należy umieścić zapis o istnieniu organu kontroli lub nadzoru (np. komisji rewizyjnej 
czy rady fundacji). Można też zawrzeć w statucie informacje o kryteriach, jakie muszą speł-
niać członkowie tego organu.
6. W statucie można umieścić informacje o ograniczeniach, dotyczących majątku organi-
zacji, którym podporządkować się muszą osoby związane z organizacją (dotyczące m.in. 
udzielania pożyczek i gwarancji majątkiem, przekazywania i wykorzystywania majątku 
oraz zakupu towarów od takich osób).
7. W statucie można umieścić informację o tym, jaki rodzaj prowadzonej przez organizację 
działalności jest odpłatny, a jaki nie.

NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE:
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, 
poz. 209 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie określenia wzorów  urzędowych formularzy wniosków o wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 188, 
poz. 1846)
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących 
w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach 
(Dz. U. Nr 186, poz. 1821).

WYMOGI WOBEC OSÓB PRAWNYCH 
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KOŚCIOŁÓW 
I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH
Organizacjami pożytku publicznego mogą zostać również zgodnie z ustawą „osoby prawne 
i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznanio-
wych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego” (art 3 ust. 3 pkt 1). 
Ustawa stawia osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym kościołów i związków 
wyznaniowych te same co organizacjom pozarządowym wymogi (art. 20), ale  wprowadza 
jednak pewne wyjątki (art. 21).
1. Wyżej wymienione podmioty mające status pożytku publicznego, muszą wyodrębnić 
działalność pożytku publicznego od innych rodzajów działalności (np. religijnej) w sposób 
zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.
Według niektórych komentatorów oznacza to utworzenie odrębnej jednostki organizacyj-
nej, która prowadziłaby działalność pożytku publicznego.
2. Z racji ich specyfiki działania prowadzone w sferze pożytku publicznego nie muszą być
ich wyłącznymi i jedynymi działaniami.
3. Wymóg przeznaczania całego dochodu na działalność statutową dotyczy tylko dochodu 
uzyskiwanego z działalności pożytku publicznego. 
4. Wymogi dotyczące statutowego kolegialnego organu kontroli lub nadzoru uwzględniają 
szczegółowe zasady organizacji i działania tych jednostek, uregulowanych w przepisach dla 
nich właściwych, w tym w statutach lub innych aktach wewnętrznych.

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Krajowy Rejestr Sądowy jest ogólnopolskim rejestrem prowadzonym przez sądy 
rejestrowe, czyli wydziały gospodarcze sądów rejonowych znajdujących się 
w 20 miastach (głównie wojewódzkich).

Rejestr ten składa się z:
− rejestru przedsiębiorców,
− rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (w tym także organizacji pożytku 
publicznego),
− rejestru dłużników niewypłacalnych.
Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny. Każdy ma dostęp do danych w nim zawartych 
oraz ma prawo otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru.

Miasta, w których znajdują się oddziały KRS
Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, 
Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań (2 wydziały), Rzeszów, Szczecin, Toruń, 
Warszawa (3 wydziały), Wrocław (2 wydziały), Zielona Góra.

V ORGAN KONTROLI LUB NADZORU
Organizacje pożytku publicznego zobowiązane 
są mieć kolegialny organ kontroli lub nadzoru 
(zapis o nim musi znaleźć się w statucie), a oso-
by w nim zasiadające muszą spełniać określo-
ne kryteria. 
Osoby będące członkami organu kontrolnego 
nie mogą:
• być członkami organu zarządzającego (np. za-
rządu) ani pozostawać z nimi w stosunku pokre-
wieństwa, powinowactwa lub podległości z ty-
tułu zatrudnienia,
• być skazani prawomocnym wyrokiem za prze-
stępstwo z winy umyślnej.

Osoby te mogą otrzymywać z tytułu pełnienia 
funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie określonej wysoko-
ści (nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Usta-
wy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kie-
rujących niektórymi podmiotami prawnymi).
O ile stowarzyszenia – z racji wymogów praw-
nych – muszą mieć wewnętrzny organ kontro-
lny w postaci komisji rewizyjnej, o tyle wobec 
fundacji takiego wymogu nie ma (choć w prak-
tyce np. rady fundacji bywają powoływane). No-
wością są specjalne wymogi wobec członków 
tych organów. Informację o tym można umie-
ścić w statucie.

VI PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWA DZIAŁANIA 
ORGANIZACJI
Ustawa narzuca organizacjom pożytku publicz-
nego zakazy, dotyczące przejrzystości i majątku 
organizacji. 
Zakazy te dotyczą:
• udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobo-
wiązań majątkiem organizacji w stosunku do 
jej członków, członków organów lub pracowni-
ków oraz osób, z którymi pracownicy pozosta-
ją w związku małżeńskim albo w stosunku po-
krewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocz-
nej do drugiego stopnia albo są związani z tytu-
łu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych 
dalej „osobami bliskimi”,

wprowadzone wprost do statutów organizacji 
albo mogą zostać przyjęte na podstawie uchwał 
odpowiednich władz organizacji („akty we-
wnętrzne”).

VII DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Niektóre organizacje pozarządowe mają zareje-
strowaną działalność gospodarczą. Nie jest to – 
co do zasady – przeszkodą do uzyskania statusu 
organizacji pożytku publicznego. Jednakże musi 
być to działalność gospodarcza prowadzona  
„w rozmiarach służących realizacji celów statu-
towych” (art. 20 pkt 4), innymi słowy cel zarob-
kowy nie może dominować nad celem statu-
towym. Informację o tym można – dla jasności 
– umieścić w statucie.
Dochód z działalności gospodarczej organizacji 
musi być przeznaczany na cele statutowe – tak 
więc nie może być przeznaczony do podziału 
między jego członków. Dobrą praktyką jest za-
warcie takiej informacji w statucie.
Organizacja pozarządowa spełnia ten wymóg 
również wtedy, gdy dokonuje niezbędnych in-
westycji, jeżeli uzyskane dzięki temu dochody 
następnie zostaną przeznaczone na realizację 
celów statutowych. Tak więc np. można część 
swoich dochodów przeznaczać na utrzyma-
nie lub rozwijanie działalności lub inwestycje  
w papiery wartościowe czy tworzenie lokat 
bankowych.

VII WYODRĘBNIENIE DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ 
I NIEODPŁATNEJ
Przepisy zobowiązują organizacje pożytku pu-
blicznego do tego, by podczas rejestracji (wypeł-
niania formularza KRS – dział 3 rejestru) okre-
śliły one, jaki rodzaj prowadzonej przez nie 
działalności jest odpłatny, a jaki nieodpłatny. 
Dlatego wydaje się prawdopodobne (choć nie 
ma co do tego zgodności wśród komentatorów), 
że sędziowie KRS mogą oczekiwać od organiza-
cji ubiegających się o status OPP, aby taką infor-
mację umieściły w statucie. 

go się nie zdecyduje. Konstytucja RP gwarantu-
je swobodę powstawania i działania organiza-
cji pozarządowych – status organizacji pożytku 
publicznego jest poniekąd dodatkowym atry-
butem, który pasuje do działań jednych organi-
zacji, a do innych nie.
Po drugie, warto się zastanowić czy organizacja 
jest w stanie wypełnić wszystkie wymagania 
formalne, związane z uzyskaniem i utrzyma-
niem statusu organizacji pożytku publicznego.
Warto więc zestawić plusy i minusy „bycia po-
żytkiem”(ułatwi to artykuł ze str. 6) i podjęcie 
takiej decyzji przeanalizować.

WARUNKI UZYSKANIA STATUSU OPP
Większość warunków uzyskania statusu orga-
nizacji pożytku publicznego określona została w 
art. 20. Ustawy (organizacje kościelne obowią-
zują modyfikacje wynikające z art. 21). Warunki
te muszą być spełnione łącznie – czyli niedosto-
sowanie się do choćby jednego z nich sprawia, 
że status OPP nie może być przyznany. Doświad-
czenie pokazuje, że znakomita większość orga-
nizacji przed złożeniem wniosku do Krajowe-
go Rejestru Sądowego musi dokonać zmian  
w statucie, uzupełniając go o pewne informa-
cje. Niektóre z nich nie są bezwzględnie wyma-
gane, jednakże właśnie te dodatkowe informa-
cje mogą pomóc sędziemu w szybkim i łatwym 
rozstrzygnięciu, czy danej organizacji można 
nadać status OPP (zobacz ramka). 

I KTO MOŻE BYĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO?
O status organizacji pożytku publicznego mogą 
starać się wyłącznie opisane w Ustawie organi-

Możliwości ubiegania się o ten status nie mają: 
(art. 3 pkt 4):
1. partie polityczne;
2. związki zawodowe i organizacje pracodaw-
ców;
3. samorządy zawodowe;
4. fundacje, których jedynym fundatorem jest 
Skarb Państwa lub jednostka samorządu teryto-
rialnego, chyba że:
a. przepisy odrębne stanowią inaczej,
b. majątek tej fundacji nie jest w całości mie-
niem państwowym, mieniem komunalnym lub 
mieniem pochodzącym z finansowania środka-
mi publicznymi w rozumieniu ustawy o finan-
sach publicznych lub
c. fundacja prowadzi działalność statutową  
w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki;
5. fundacje utworzone przez partie polityczne;
6. spółki działające na podstawie przepisów  
o kulturze fizycznej.

II STAŻ ORGANIZACJI 
W Ustawie użyto (art. 20 pkt 1) sformułowania, 
że organizacją pożytku publicznego może zostać 
organizacja pozarządowa, która „prowadzi dzia-
łalność statutową”. Z tego zapisu można wycią-
gnąć wniosek, że statusu pożytku nie będą mo-
gły uzyskać nowo powstające, ponieważ nie 
mogą one wykazać się jeszcze żadną konkretną 
działalnością. Kryterium to można oczywiście 
stosować również do organizacji istniejących już 
od jakiegoś czasu, a pozostających „w uśpieniu”. 
Decydujące jest bowiem „prowadzenie działal-
ności”, a nie samo istnienie organizacji. 
Dlatego też można spodziewać się, że trzeba bę-
dzie okazać sądowi rejestrowemu dokumenty, 

rzono nowy formularz wniosku KRS-W21, skła-
dany wraz z załącznikiem KRS-W-OPP.

PUŁAPKI PRZY WYPEŁNIANIU FORMULARZY
Na formularzu KRS-W-OPP należy opisać prowa-
dzoną przez organizację działalność statutową  
z zaznaczeniem, która działalność jest działalno-
ścią odpłatną, a która działalnością nieodpłat-
ną. W wypadku, gdy jakiś rodzaj działalności 
prowadzony jest przez organizację równocze-
śnie jako działalność odpłatna i nieodpłatna 
w formularzu należy wymienić ją dwukrotnie. 
Nie można wpisać takiego przedmiotu działal-
ności, tylko raz zaznaczając równocześnie pola 
TAK i NIE.

Ponadto do każdego rodzaju działalności (cho-
dzi o działalność statutową, czyli to, co w sta-
tucie znajduje się w celach i formach realiza-
cji tych celów) w formularzu KRS-W-OPP należy 
przypisać odpowiedni numer z Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności (PKD). Więcej o PKD w arty-
kule na str. 9.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY
Oprócz formularza organizacja musi złożyć jesz-
cze inne dokumenty:
• Statut (który powinien spełniać wymogi 
Ustawy)
• Dokumenty potwierdzające zmiany doko-
nane w statucie, np. uchwała, protokół – jeśli 
okaże się, że organizacja ubiegająca się o status 
OPP musi dokonać zmian w statucie, to zmia-
ny te powinny być dokonane zgodnie z właści-
wą procedurą . Procedura ta, opisana w statu-
cie, określa np. jaki organ może dokonać zmian  
i w jakim trybie. Dlatego też do wniosku trze-
ba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające 
fakt podjęcia decyzji o zmianie statutu. Mogą 
to być np. protokół i uchwały walnego zebrania, 
protokół i uchwała Rady Fundacji, oświadczenie 
fundatora.
• Oświadczenia – w celu przyśpieszenia proce-
su rejestracji można do wniosku dołączyć nastę-
pujące oświadczenia członków wewnętrznego 
organu kontroli organizacji (komisji rewizyjnej, 
rady fundacji itp.) o:
a. niekaralności,
b. niepozostawaniu w stosunku pokrewień-
stwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia w stosunku do osób zasiadających 
w organie zarządzającym.

Oświadczenia te nie są dokumentami, któ-
re obowiązkowo należy dołączać do wniosku 
(można też dołączyć np. roczny raport meryto-
ryczny i finansowy). Tym niemniej na podsta-
wie art. 23. ustawy o KRS sędzia może poprosić 
o ich dostarczenie. Na podstawie tego samego 
przepisu sędziowie rozpatrujący wnioski kon-
kretnych organizacji mogą, jeżeli powezmą 
wątpliwości co do prawdziwości danych zgło-
szonych do rejestru, żądać także innych oświad-
czeń i dokumentów.

OPŁATA SĄDOWA
Składając wniosek, wnioskodawca powinien 
bez wezwania uiścić opłatę sądową, a jeże-
li wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za 
ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym (500 zł lub 250 zł – jeśli nie jest to pierw-
szy wpis do MSiG). Sąd zwraca opłatę, jeśli sta-
tus OPP nie zostanie przyznany. 

CO ROBI SĘDZIA
Sędzia sprawdza, czy dołączone do wniosku do-
kumenty są zgodne pod względem formy i tre-
ści z przepisami prawa oraz czy dane dotyczą-
ce osób ujawnianych w rejestrze wskazane we 
wniosku są prawdziwe. W pozostałym zakresie 
sędzia sprawdza, czy zgłoszone dane są zgodne 
z rzeczywistym stanem tylko, jeżeli ma w tym 
względzie uzasadnione wątpliwości.

KIEDY ORGANIZACJA OTRZYMUJE STATUS OPP
Organizacje pozarządowe uzyskują status  
organizacji pożytku publicznego z chwilą wpi-
sania do Krajowego Rejestru Sądowego in-
formacji o spełnieniu wymagań, określonych  
w art. 20 Ustawy. Informację o tym sąd przesy-
ła listownie.

na podst. tekstu Radosława Skiby 

„Jak zostać organizacją pożytku publicznego” 

(broszura z serii 3w*)

oprac. Alina Gałązka  
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1% nie jest darowizną ani ulgą. Można powie-
dzieć, że ze społecznego punktu widzenia jest to 
przejaw demokracji bezpośredniej. Dzięki niej 
każdy polski podatnik może samodzielnie zade-
cydować, do kogo trafi 1% podatku dochodowe-
go, który należny jest państwu. Korzystając z tej 
możliwości, wyręczamy ministra finansów – co
prawda w niewielkim stopniu – w trudzie dys-
trybucji środków publicznych. Jeśli nie zdecydu-
jemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku 
publicznego, podatek trafi do wspólnego worka.
Tak więc z prawno-podatkowego punktu wi-
dzenia nie dysponujemy własnymi pieniędzmi, 
a tylko korzystamy z „uprzejmości” państwa, 
które pozwala nam samodzielnie zadecydować, 
gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie ma to
wiele wspólnego z darowizną, którą wykłada-
my dobrowolnie z własnej kieszeni.

KROK 1: 
TRZEBA ZNALEŹĆ ORGANIZACJĘ
Jeśli chcemy przekazać 1% naszego podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicznego, nale-
ży przede wszystkim wybrać taką organizację. 
Ich lista znajduje się w portalu organizacji po-
zarządowych www.ngo.pl, w bazie organizacji 
pożytku publicznego (pozytek.ngo.pl), w porta-
lu tym znajdują się również ogłoszenia od orga-
nizacji, które uzyskały status OPP i chcą przeko-
nać społeczeństwo do przekazania im procenta 
podatku (ogloszenia.ngo.pl). Informacje o na-
zwach organizacji, którym przyznano status 
OPP znajdują się również na stronie interneto-
wej Ministerstwa Sprawiedliwości – http://opp.
ms.gov.pl/opp/index.htm. Danymi na ten te-
mat dysponują także terenowe Wydziały KRS w 
20 Sądach Rejonowych na terenie całego kraju. 
KRS nie uwzględnia jednak takich informacji 
jak adres czy numer konta danej organizacji (nie 
mówiąc już o zakresie jej działalności). Informa-
cje te – konieczne do dokonania wpłaty – moż-
na uzyskać od samych organizacji, z ich stron 
internetowych lub ze wspomnianej już bazy 
pożytku publicznego (pozytek.ngo.pl). Poszcze-
gólne organizacje pozarządowe będą zapewne 

Dlaczego dzieje się tak, że rejestracja statusu 
OPP sprawia takie kłopoty? Przyczyn można 
wskazać kilka.

NIEZNAJOMOŚĆ USTAWY 
Podstawowym brakiem wielu przedstawicie-
li organizacji ubiegających się o status jest nie-
znajomość samej Ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego. Wiedza na temat tej Ustawy, 
jak wynika z kontaktów z organizacjami z ca-
łej Polski, jest słaba, a przecież to podstawa, bez 
której trudno w ogóle ruszyć z miejsca. 

RÓŻNICA MIĘDZY DZIAŁALNOŚCIĄ W SFERZE 
POŻYTKU A STATUSEM POŻYTKU
Brak podstawowej wiedzy przejawia się rów-
nież tym, że nie wszyscy odróżniają działal-
ność w sferze pożytku do samego statusu. A nie 
jest to to samo. Działalność w sferze pożytku 
publicznego prowadzi większość istniejących  
w naszym kraju organizacji, natomiast status 
OPP jest nadawany przez Krajowy Rejestr Są-
dowy organizacjom, które nie tylko  prowadzą 
działalność w sferze pożytku, ale i złożą wniosek  
o nadanie statusu oraz spełnią dodatkowe wa-
runki, stawiane przez Ustawę o działalności po-
żytku publicznego. 
Błąd ten popełniają zarówno same organizacje 
pozarządowe, które dziwi fakt, że nie „stają się 
one pożytkiem” automatycznie i że wymaga się 
od nich składania dodatkowego wniosku o sta-
tus, jak i samorządy, które twierdzą, że organi-
zacje niemające statusu OPP nie mogą otrzy-
mywać dotacji. Oczywiście prawo ubiegania się  
o dotacje mają wszystkie organizacje, nie tylko 
te, które uzyskały status pożytku.

SĘDZIA OCENIA ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
Na pewno organizacje starające się o status nie 
mogą opierać się na dość powszechnym stano-
wisku, że „przecież jesteśmy pożyteczni, spo-
łeczni, więc nie powinni nam stawiać tylu 
wymagań”. Sędzia w KRS-ie ma oceniać nie 
szlachetność i doniosłość naszych celów, ale ich 

zgodność z przepisami. To ustawodawca tak, a 
nie inaczej, zapisał różne wymogi i aby uzyskać 
status trzeba się im poddać i dopełnić ich. Moż-
na też oczywiście tego nie zrobić, ale wtedy nie 
będziemy mieli statusu.

RÓŻNE INTERPRETACJE SĘDZIÓW
Trudności polegają też na tym, że sędziowie róż-
nie interpretują warunki, które stawia się orga-
nizacjom. W jednym sądzie łatwo jest ich dopeł-
nić, w innym jest to bardzo trudne, bo sędziowie 
wysuwają własne, nawet jeśli nie niezgodne  
z Ustawą, to jednak zaskakujące, interpretacje 
przepisów i tworzą własną praktykę stosowa-
nia przepisów Ustawy o działalności pożytku. 

Na pierwszy rzut oka wydaje się to wszystko 
bardzo skomplikowane. Jeszcze raz wyjaśniamy 
te kwestie, które budzą najwięcej pytań, a pyta-
nia o nie nie milkną. 

WYPEŁNIANIE FORMULARZA KRS-W-OPP, 
CZYLI JAK PORADZIĆ SOBIE Z PKD
To prawdziwa zmora dla większości organiza-
cji i mało kto nie ma z tym problemów. Trud-
ność polega na tym, jak dostosować kody PKD 
do tego, co jest wpisane w statucie. Na kody PKD 
musimy przełożyć cele i formy ze statutu – nie 
wszystkie tylko te, które są zadaniami pożytku 
publicznego. Rzadko jest to proste, bo ciąg liczb 
opisujący dany kod PKD albo wydaje się zbyt 
bezduszny, by opisać złożoność naszych dzia-
łań, albo, co gorsza, w ogóle nie możemy znaleźć 
właściwego dla naszej działalności kodu. Trzeba 
jednak cierpliwie przejrzeć schemat klasyfika-
cji i znaleźć to, co pasuje do rodzaju naszej dzia-
łalności. Jeśli nie uda się nam wybrać żadnego 
kodu, można spróbować użyć kodu 91.33.Z, czy-
li: DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY-
FIKOWANA, a obok kodu przepisać cele i sposo-
by ich realizacji ze statutu (tyle razy dla ilu ce-
lów jest to potrzebne). Nie gwarantujemy, że to 
najlepszy sposób, ale część organizacji tak robi 

i KRS-y raczej nie zgłaszają zastrzeżeń do takie-
go zapisu.
Zdarza się też, że KRS-y (np. w woj. pomorskim) 
żądają wpisania kodów PKD do statutu i wyra-
żenia w ten sposób celów. Wydaje się, że takie  
wymóg z niczego nie wynika i jest przesadą ze 
strony KRS.

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA I NIEODPŁATNA 
POŻYTKU PUBLICZNEGO, 
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA A GOSPODARCZA
Te pojęcia zestawione obok siebie rozumie mało 
kto. Wyjaśnijmy je jeszcze raz.
o Działalność nieodpłatna pożytku publiczne-
go to działalność statutowa organizacji (miesz-
cząca się w zestawie opisanym w Ustawie, zo-
bacz artykuł „Jak zostać”, str. 4), za którą nie są 
pobierane opłaty.
o Działalność odpłatna pożytku publicznego 
to działalność statutowa organizacji (mieszczą-
ca się w zestawie opisanym w Ustawie), prowa-
dzona w ramach realizacji przez organizację ce-
lów statutowych, za którą organizacja pobiera 
opłaty. Opłaty te nie mogą być wyższe od tego, 
jakie wynikają z kalkulacji bezpośrednich kosz-
tów tej działalności (należy przyjąć, że chodzi 
tu o koszty, które obejmują tylko bezpośrednie 
koszty związane z realizacją zadania). Działal-
ność odpłatna polega więc na sprzedaży usług 
i towarów po kosztach ich „wyprodukowania” – 
organizacja nie zarabia na tym, tylko uzyskuje 
zwrot kosztów działalności. Działalność odpłat-
na nie musi być zarejestrowana.
o Działalność gospodarcza to zarobkowa dzia-
łalność wykonywana w sposób zorganizowany 
i ciągły. Działalność gospodarcza przynosi do-
chód (w przypadku działalności gospodarczej 
dolicza się tzw. „marżę”). Działalność gospodar-
czą trzeba mieć zarejestrowaną.
W odniesieniu do jednego przedmiotu dzia-
łalności można prowadzić działalność odpłat-
ną i nieodpłatną – nie można natomiast łączyć 
działalności odpłatnej i gospodarczej w tej sa-
mej dziedzinie (przedmiocie).

Nie jest jasne, czy w statucie trzeba koniecznie 
wpisać podział na działalność odpłatną i nie-
odpłatną pożytku publicznego. Wydaje się, że 
nie jest to konieczne, gdyż działalność odpłat-
na i nieodpłatna pożytku publicznego może być 
prowadzona w tych samych obszarach (ale trze-
ba to wpisać w formularzu KRS-W-OPP). Jednak 
wg komentarza do Ustawy prof. H. Izdebskiego 
w statucie powinna być informacja rozróżniają-
ca, jaka działalność ma być odpłatna, a jaka nie. 
Zdarza się też, że takiego podziału w statucie wy-
magają niektóre KRS-y.

OPP A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest 
przeszkodą do uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego pod warunkiem, że dzia-
łalność ta jest prowadzona w rozmiarach służą-
cych realizacji celów statutowych. 

ZMIANY W STATUCIE W ZWIĄZKU Z OPP
Ewentualne i konieczne zmiany wynikają z art. 
20 Ustawy o działalności pożytku publicznego. 
Trzeba więc koniecznie ten artykuł dokładnie 
przeczytać i stwierdzić co i jak należy uwzględ-
nić w przypadku naszej organizacji. Więcej in-
formacji na ten temat „Jak zostać pożytkiem”, 
str. 4).
Nie jest do końca jasne, czy wszystkie wymogi  
z art. 20 muszą zostać wpisane do statutu, czy 
wystarczy wpisanie ich do aktów wewnętrznych 
organizacji (np. regulaminu). Jak na razie prze-
waża jednak praktyka, że większość organizacji 
wpisuje zmiany do statutu. Tylko niektóre orga-
nizacje część zmian wprowadzają we wspomnia-
nych aktach wewnętrznych.

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZY O STATUS OPP
Ustawa o działalności pożytku nie podaje li-
sty obowiązkowych dokumentów. To, co trze-
ba załączyć, zależy od tego, czy zgła-
szamy tylko wniosek o rejestrację 
statusu pożytku, czy jednocześnie 
także zmiany w statucie. Jak wynika  

1%
prowadziły kampanie informacyjne, skierowa-
ne do obywateli i informujące ich o możliwości 
dokonania wpłaty na ich konto.

KROK 2: 
TRZEBA OBLICZYĆ KWOTĘ, 
KTÓRĄ PODATNIK MOŻE PRZEKAZAĆ
Gdy już wiemy, komu chcemy przekazać część 
naszego podatku, trzeba się dowiedzieć, jaka to 
będzie kwota. Najpierw zatem należy obliczyć 
swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, 
a następnie odliczyć 1% od tego podatku. Tę in-
formację należy wpisać do odpowiedniej rubry-
ki w formularzu PIT. (Uwaga! Przy obliczaniu 1% 
z podatku w formularzu PIT wpisujemy kwotę 
pomniejszenia, pomijając grosze).

KROK 3: 
OBLICZONĄ KWOTĘ NALEŻY WPŁACIĆ 
PRZELEWEM NA KONTO ORGANIZACJI
Musimy udać się do banku lub na pocztę i tam 
dokonać wpłaty – w wysokości obliczonego 1% 
podatku – na konto wybranej przez nas organi-
zacji. Na dowodzie wpłaty powinny być zawar-
te co najmniej następujące dane: imię i nazwi-
sko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej 
wpłaty, nazwa organizacji pożytku publiczne-
go, na rzecz której dokonana została wpłata. Po-
kwitowanie wpłaty należy zachować – w razie 
wezwania w celu wyjaśnień ze strony Urzędy 
Skarbowego. Rozliczając podatek za rok 2004, 
wpłaty należy dokonać między 1 stycznia 2005 
a 30 kwietnia 2005.

KROK 4: 
WYSŁAĆ FORMULARZ PIT, CZEKAĆ NA ZWROT
Aby dopełnić formalności – wypełniony formu-
larz PIT wysyłamy do Urzędu Skarbowego. Jeśli 
nie popełniliśmy żadnego błędu, możemy być 
spokojni: urząd na pewno zwróci nam wydany 
1%.
na podst. www.pozytek.ngo.pl 

oprac. Alina Gałązka 

PKD, OP�ATY I NIEPRZEWIDYWALNO�� S�DZIOW 
- CO SPRAWIA NAJWI�KSZE TRUDNO�CI 
UBIEGAJ�CYM SI� O STATUS PO�YTKU

Organizacje starające się o status organizacji pożytku publicznego (OPP) miewają problemy ze zrozumieniem wszystkich wymogów i dopełnieniem warunków im stawianym. Bo też prawdą jest,  
że zasady rejestracji nie są skrojone na miarę przeciętnych obywateli, którzy z prawem nie muszą mieć do czynienia zbyt często. 

PORADNIK

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przeka-
zywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego. Innymi słowy „prywatni” podatnicy mogą zdecydować, że 1% płaconego przez 
nich podatku pójdzie nie do skarbu państwa, lecz na rzecz wybranej przez nich organizacji 
pożytku publicznego.  Jak to zrobić?

z doświadczeń organizacji dołączane są najczę-
ściej: 1) jednolity tekst statutu (jeśli zgłaszamy 
jednocześnie zmiany w statucie, wtedy także 
uchwały o dokonaniu zmian z zebrania człon-
ków), 2) protokół z zebrania (jeśli się takie odby-
ło i podjęto na nim jakieś uchwały, np. o zmianie 
statutu), 3) sprawozdanie za ostatni rok działal-
ności (merytoryczne i finansowe), 4) oświadcze-
nia członków komisji rewizyjnej (lub innego 
organu kontroli wewnętrznej) o niekaralno-
ści oraz braku pokrewieństwa, powinowactwa  
i podległości z tytułu zatrudnienia wobec człon-
ków zarządu; w przypadku oświadczenia o nie-
karalności członków komisji rewizyjnej wy-
daje się, że powinny wystarczyć podpisy osób 
składających oświadczenia, ale niektóre sądy żą-
dają zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego. 
Ewentualnie, gdy jakieś formalne zmiany  
w działalności zostały uwzględnione nie w sta-
tucie, ale w aktach wewnętrznych, wówczas 
składamy te dokumenty (mogą to być odpo-
wiednio: uchwały zarządu, komisji rewizyjnej, 
czy regulamin).
Nie da się ukryć, że jeśli chodzi o wymagane do-
kumenty, to panuje tu duża różnorodność, na 
którą w dodatku nie ma za bardzo leku, bo Usta-
wa nie wymienia listy koniecznych dokumen-
tów. Np. organizacja z Nowej Soli musiała zło-
żyć oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku do 
sądu byli organizacją pożytku publicznego (po 
co?), inni musieli składać oświadczenia o niepro-
wadzeniu działalności gospodarczej (choć Usta-
wa przecież tego nie zabrania!). Zdarzył się też 
przypadek, że od organizacji zażądano złożenia 
sprawozdania z 9 lat działalności (od początku 
jej istnienia), co oznaczało konieczność dostar-
czenia kilkuset stron dokumentów, w tym kopii 
rocznych deklaracji podatkowych. Wydaje się, 
że takie wymagania są przesadne, choć zgodnie 
z art. 23. Ustawy o KRS –KRS bada, czy dołączo-
ne do wniosku dokumenty są zgodne pod wzglę-
dem formy i treści z przepisami prawa, jak też, 
czy dane wskazane we wniosku o wpis są praw-
dziwe i czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywi-
stym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasad-
nione wątpliwości.

NOWO POWSTAJĄCE ORGANIZACJE
A STATUS OPP
Praktyka jest taka, że raczej nowa organiza-
cja nie może się ubiegać o ten status. Najlepiej 
sprawdzić to w swoim KRS-ie. W zasadzie sądy 
odrzucają takie wnioski, ale zdarzają się też  
wyjątki, tzn. znane są pojedyncze przypadki or-
ganizacji, którym się udało zarejestrować w re-
jestrze stowarzyszeń jednocześnie ze statusem 
OPP. Ustawa nie określa niestety, jak długo trze-
ba już działać przed wystąpieniem o status po-
żytku, aby móc o niego ubiegać.

OPŁATA ZA REJESTRACJĘ 
STATUSU POŻYTKU W KRS
W pierwszych miesiącach 2004 r. opłaty, a wła-
ściwie duże różnice w ich wysokości w różnych 
KRS-ach budziły wiele emocji. Zdarzało się, że 
organizacje nie płaciły ani złotówki (np. pierw-
sza organizacja składająca wniosek o rejestrację 
statusu w Lublinie nie zapłaciła nic, bo... zapo-
mniano od niej pobrać opłaty), ale też przypad-
ki, że organizacje zapłaciły 1000 zł za rejestra-
cję. Od tego czasu o podobnych skrajnościach  
w sądach nie słyszeliśmy – organizacje płacą 

250 lub 500 zł. Skąd taka wysokość opłaty pisze-
my poniżej.
Przypomnijmy jeszcze raz, że opłaty związane  
z rejestracją statusu pożytku w KRS, są dwie:
1) Opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Są-
dowym i Gospodarczym. Z opłaty za ogłoszenie 
wpisu do MSiG zwolnić nie można. Pierwszy 
wpis do MSiG kosztuje 500 zł, kolejny 250 zł (Dz. 
U. z 1996 r., Nr 45, poz. 204; par. 8), tzn. jeśli jakaś 
organizacja starająca się o status pożytku wcze-
śniej już była wpisana do MSiG, np. z racji dzia-
łalności gospodarczej – to zapłaci 250 zł, jeśli ni-
gdy w MSiG wpisywana nie była – czyli jest to 
jej pierwszy wpis – to zapłaci 500 zł.
2) Opłata sądowa za wpis cechy OPP do KRS 
W tym przypadku sędziowie mają różne stano-
wiska co do tego, czy pobierać opłatę sądową, 
czy nie i niektóre pobierają 150 zł (tak jakby to 
było zgłoszenie zmiany w KRS), ale większość  
z tej opłaty zwalnia. Jeśli sędziowie wymagają 
od organizacji starających się o status organiza-
cji pożytku, wniesienia opłaty sądowej można 
złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów tej opła-
ty powołując się na art. 113 par. 2 k.p.c. (o tym 
poniżej). 
Niestety nie można przyjąć, że każda organi-
zacja starająca się o rejestrację statusu pożyt-
ku publicznego poniesie takie same koszty re-
jestracji, bo ich sytuacje mogą być różne, tzn. 
jedne już ogłaszały wpisy w MSiG (i zapłacą 
250 zł za wpis kolejny), inne nie (i za pierwszy 
wpis zapłacą 500 zł). Jak wspomniano z opła-
ty za ogłoszenie wpisu do MSiG nie zwalnia się, 
ale oczekiwać można, aby sędziowie KRS nie po-
bierali drugiej części opłat sądowych – za wpis 
do KRS związany z cechą OPP. Jeśli się jednak tak 
zdarzy, że sędzia orzekł o konieczności poniesie-
nia tej części opłaty, to warto powoływać się na 
art. 113 par. 2 k.p.c. 
Sugerujemy, aby w takiej sytuacji złożyć udoku-
mentowany wniosek o zwolnienie z kosztów są-
dowych – wzór takiego wniosku można znaleźć 
w serwisie prawo.ngo.pl.
Nie są nam znane inne, uzasadnione koszty, 
związane z rejestracją statusu pożytku.

UZYSKIWANIE STATUSU PRZEZ JEDNOSTKI 
TERENOWE PODMIOTÓW, MAJĄCE OSOBOWOŚĆ 
PRAWNĄ
Art. 3., ust. 2. Ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego stanowi, jakie podmioty są organiza-
cjami pozarządowymi. Wg prof. H. Izdebskie-
go oddziały mające osobowość prawną mogą 
starać się o uzyskanie statusu pożytku samo-
dzielnie, w sposób niezależny od podmiotu,  
z którego powstały. Uzyskują też oddzielny niż 
podmiot „macierzysty” (np. oddział główny) nu-
mer Krajowego Rejestru Sądowego. Oddział nie-
mający samodzielnej osobowości prawnej (bę-
dący de facto niesamodzielną prawnie częścią 
większej organizacji) nie może skutecznie wy-
stąpić z wnioskiem o uzyskanie statusu pożyt-
ku – nie jest on w stanie spełnić wymagań okre-
ślonych w art. 20. Ustawy o działalności pożytku 
publicznego (m.in. nie ma kolegialnego organu 
kontroli lub nadzoru, własnego statutu). Z uzy-
skania statusu pożytku nie mogą też skorzystać 
terenowe jednostki organizacyjne kościołów 
niemające osobowości prawnej.

oprac. Renata Niecikowska

Tekst jest opracowaniem odpowiedzi na najczęściej zadawa-

ne pytania, kierowane do Informatorium dla organizacji po-

zarządowych

tel. (22) 828 91 28, Infolinia 0-801 646 719,

e-mail: info@ngo.pl 
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bazy.ngo.pl
Baza organizacji pożytku publicznego zawiera na bieżąco aktualizowane 
informacje o zarejestrowanych organizacjach pożytku publicznego..
To jedyne miejsce, gdzie można znaleźć pełne dane o wszystkich opp zarejestrowanych w Polsce 
– łącznie z numerem konta bankowego oraz opisem działań. 
W bazie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, m.in.:
nazwę organizacji, dane adresowe,  informacje o działalności, numer konta, 
informacje o tym na co organizacje chcą przeznaczyć pieniądze uzyskane z 1%.
Łatwa w użyciu wyszukiwarka pozwala szukać po nazwie organizacji, województwie, rodzaju prowadzonej działalności. 
Baza organizacji pożytku publicznego to jedyne i podstawowe, źródło wiedzy dla podatników, 
którzy chcą przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji.

Baza organizacji pożytku publicznego
Od 2000 roku informujemy o wszystkim co ważne dla i o organizacjach po-
zarządowych. Piszemy o sprawach fundamentalnych dla funkcjonowania 
sektora pozarządowego w Polsce. Najtrudniejsze tematy przedstawiamy 
w sposób przystępny: w formie wywiadów, raportów, relacji i felietonów – 
te informacja aktualizowane są na bieżąco (www.wiadomosci.ngo.pl). W 
portalu znajdziesz m. in. informacje o pożytku publicznym (www.pozytek.
ngo.pl), Unii Europejskiej (www.eu.ngo.pl), wolontariacie (www.wolonta-
riat.ngo.pl), współpracy międzynarodowej (www.zagranica.ngo.pl) i współ-
pracy organizacji z samorządem i administracją publiczną (www.admini-
stracja.ngo.pl).
Oprócz aktualnych problemów w przyjazny sposób, w serwisach tematycz-
nych, tłumaczymy kwestie formalno-prawne, związane z działalnością or-
ganizacji pozarządowych (www.ksiegowosc.ngo.pl, www.prawo.ngo.pl).
Ponadto w portalu znajdziesz informacje o szkoleniach, konferencjach, 
spotkaniach, konkursach grantowych i innych dostępnych funduszach – 
polskich i zagranicznych. Na temat funduszy strukturalnych przygotowali-
śmy specjalny serwis informacyjny: www.fs.ngo.pl. 

Portal organizacji pozarządowych 
www.ngo.pl

W portalu zamieszczamy teksty pisane przez same organizacje. Chcesz po-
informować innych o Twoich działaniach – koniecznie skorzystaj z portalu 
www.ngo.pl. Możesz także wziąć udział w sondażu lub forum dyskusyjnym. 
Możesz zamówić prenumeratę wiadomości.ngo.pl – zawierającą najśwież-
sze informacje – która dwa razy w tygodniu zostanie wysłana na Twoją 
skrzynkę e-mail.
Teksty publikowane w portalu możesz także otrzymać 
w formie papierowej:
- poradniki – w formie broszur serii Warto Wiedzieć Więcej (20 tytułów)
- gazeta.ngo.pl – to miesięcznik, w którym znajdziesz teksty problemowe, 
wyciąg najważniejszych informacji prawnych, wywiady i felietony – Jedyna 
taka gazeta! – dostępna tylko w prenumeracie.

Potrzebujesz więcej informacji? 
Zadzwoń na infolinię 0 801 646 719 
lub napisz do nas: e-mail: info@ngo.pl, 
Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.
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Podjęcie decyzji o byciu (niebyciu) organizacją 
pożytku publicznego (OPP) nie jest takie proste. 
Dlatego zestawiamy przywileje i obowiązki, ja-
kie wiążą się ze statusem OPP, by – choćby w ten 
sposób – ułatwić tę decyzję.

UPRAWNIENIA ORGANIZACJI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. 
ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO OD 
OSÓB PRAWNYCH
Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (z art. 24 ust.1) orga-
nizacjom pożytku publicznego przysługuje, na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych, 
zwolnienie od podatku dochodowego od osób 
prawnych. Dotyczy to dochodów przeznaczo-
nych na cele statutowe – z wyłączeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz co jest rozwiązaniem 
nowym, dochodów przeznaczanych na naby-
cie obligacji Skarbu Państwa lub bonów skar-
bowych oraz obligacji, wyemitowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, a także do-
chodów przeznaczonych na nabycie innych pa-
pierów wartościowych dopuszczonych do pu-
blicznego obrotu oraz na nabycie jednostek 
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. 
Zwolnienie z podatku dochodowego organiza-
cji pożytku publicznego nie znosi zwolnienia 
przysługującego wszystkim organizacjom po-
zarządowym, które przeznaczają swoje dochody  
na cele statutowe (określone w art. 17 ust. 1 
pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych).
Tym niemniej zakres zwolnienia podatkowe-
go przysługujący organizacjom pożytku pu-
blicznego jest w pewnym sensie szerszy niż 
zwolnienia przysługującego pozostałym orga-
nizacjom pozarządowym, ponieważ obejmuje 
dochody wydatkowane na wszystkie cele statu-
towe (mieszczące się oczywiście w art. 4 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, co jest oczywiste, bo gdyby było inaczej 
to organizacja nie mogłaby uzyskać statusu or-
ganizacji pożytku publicznego), a nie tylko wy-
mienione w ustawie podatkowej.

2. 
ZWOLNIENIE I OBNIŻKI W PODATKU OD 
NIERUCHOMOŚCI 
Podatnikami podatku od nieruchomości są or-
ganizacje pozarządowe, które są właścicielami 
nieruchomości, użytkownikami wieczystymi 
gruntów lub posiadaczami nieruchomości lub 
ich części, stanowiących własność Skarbu Pań-
stwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
Do zapłacenia podatku od nieruchomości zo-
bowiązane są więc także organizacje, które np. 
wynajmują lokale od gminy. 

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych (art. 7 ust. 1 pkt 14) zwolnione z podat-
ku są nieruchomości (grunty, budynki) lub ich 
części, zajęte na prowadzenie nieodpłatnej dzia-
łalności statutowej przez organizacje pożytku 
publicznego. Całkowite zwolnienie z podatku 
od nieruchomości dotyczy więc wyłącznie dzia-
łalności nieodpłatnej, natomiast nie są zwol-
nione z podatku nieruchomości zajmowane lub 
należące do organizacji pożytku publicznego,  
w których prowadzona jest działalność odpłat-
na lub działalność gospodarcza.

Podatek od nieruchomości jest dochodem gmi-
ny. Dlatego też rada gminy, w drodze uchwa-
ły, może wprowadzić inne jeszcze zwolnienia. 
Rada gminy ustala również stawki podatku od 
nieruchomości z tym, że maksymalne stawki 
zostały określone w ustawie i rada gminy nie 
może ich przekroczyć. 

3. 
ZWOLNIENIE Z PODATKU OD CZYNNOŚCI 
CYWILNOPRAWNYCH 
Podatkiem od czynności cywilnoprawnych opo-
datkowane są transakcje (umowy), które mogą 
być zawierane również przez organizacje poza-
rządowe. Są to np.:

• umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy,
• umowy pożyczki,
• ustanowienie hipoteki,
• ustanowienie odpłatnego użytkowania. 

Jeżeli umowa, która jest opodatkowana, zawie-
rana jest przed notariuszem, wtedy obliczenia  
i poboru podatku dokonuje właśnie notariusz.

Od 1 stycznia 2004 r. zwolnione są z podatku 
organizacje pożytku publicznego, jeżeli doko-
nują czynności cywilnoprawnych wyłącznie  
w związku z nieodpłatną działalnością pożyt-
ku publicznego w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Zwolnienie przysługujące organizacjom pożyt-
ku publicznego jest więc z jednej strony szersze 
niż to, z którego korzystają pozostałe organiza-
cje pozarządowe, ponieważ obejmuje wszystkie 
organizacje pożytku publicznego niezależnie od 
przedmiotu ich działalności statutowej i nieza-
leżnie od tego, czy w poprzednim roku ich do-
chody były zwolnione z podatku dochodowego, 
z drugiej jednak strony ograniczone jest wyłącz-
nie do czynności związanych z działalnością 
nieodpłatną, nie obejmuje więc czynności zwią-
zanych z działalnością odpłatną.

4. 
ZWOLNIENIE Z OPŁAT SKARBOWYCH
Opłata skarbowa jest pobierana (w znaczkach 
skarbowych) za dokonanie przez urzędników 
niektórych czynności urzędowych (np. wydanie 
zaświadczenia, zezwolenia lub koncesji) oraz za 
niektóre podania, wnioski, odwołania, zażale-
nia. Na podstawie art. 8 ustawy o opłacie skar-
bowej od 1 stycznia 2004 r. z konieczności uisz-
czenia tej opłaty zostały zwolnione organizacje 
pożytku publicznego, jeżeli składają podania, 
występują z wnioskiem o dokonanie czynności 
urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświad-
czenia lub zezwolenia, bądź wystawiają doku-
menty. Zwolnienie dotyczy wyłącznie podań 
i czynności pozostających w związku z nieod-
płatną działalnością pożytku publicznego.

5. 
ZWOLNIENIE Z OPŁAT SĄDOWYCH 
W SPRAWACH CYWILNYCH
Od 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 8 ust. 4 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cy-
wilnych nie będą miały obowiązku uiszczania 
opłat sądowych:
• organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem 
spraw dotyczących prowadzonej przez te orga-
nizacje działalności gospodarczej;
• organizacje pozarządowe w sprawach doty-
czących realizacji zleconego zadania publiczne-
go na podstawie przepisów o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie.

Szczególną odrębną podstawę zwolnienia  
z opłat sądowych przewiduje art. 17 ust. 4 Pra-
wa o stowarzyszeniach oraz art. 8 ust. 2 ustawy  
o fundacjach w odniesieniu do opłat związa-
nych z rejestracją tych organizacji w Krajowym 
Rejestrze Sądowym.

6. 
PREFERENCJE ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI
Organizacje pożytku publicznego mają pewne 
przywileje, dotyczące nieruchomości, będących 
własnością Skarbu Państwa lub jednostek sa-
morządu terytorialnego.

Darowizna nieruchomości
Minister Skarbu Państwa może wyposażyć 
lub dokonać darowizny nieruchomości z zaso-
bu Skarbu Państwa na rzecz organizacji pożyt-
ku publicznego prowadzących działalność cha-
rytatywną, kulturalną, naukową, opiekuńczą, 
leczniczą, oświatową, badawczo-rozwojową, 
wychowawczą, sportową lub turystyczną na jej 
cele statutowe. 
W przypadku niewykorzystania nieruchomości 
na cel, na który została przeznaczona, a także  
w razie utraty przez organizację statusu organi-
zacji pożytku publicznego następuje odwołanie 
darowizny. 

Dotyczy to również nieruchomości Agencji Nie-
ruchomości Rolnych, Agencji Mienia Wojskowe-
go oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej co do 
których wykonują prawa właścicielskie Skarbu 
Państwa

Sprzedaż nieruchomości
Organizacje pożytku publicznego (oraz organi-
zacje pozarządowe które prowadzą działalność 
charytatywną, kulturalną, naukową, opiekuń-
czą, leczniczą, oświatową, badawczo-rozwojo-
wą, wychowawczą, sportową lub turystyczną) 
mogą na podstawie art. 68 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami uzyskać bonifikatę, 
czyli obniżenie ceny sprzedaży nieruchomo-
ści. Bonifikaty może udzielić właściwy organ za
zgodą, odpowiednio wojewody, rady gminy lub 
powiatu albo sejmiku wojewódzkiego. W ten 
sposób organizacje pożytku publicznego mogą 
nabyć na preferencyjnych warunkach nieru-
chomość na cele prowadzonej działalności po-
żytku publicznego (zarówno odpłatnej jak i nie-
odpłatnej).
Warto przypomnieć, że zasady sprzedaży oraz 
wynajmowania nieruchomości (gruntów, bu-
dynków oraz lokali) należących do Skarbu Pań-
stwa lub samorządu terytorialnego reguluje 
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. Zgodnie z tymi przepisami 
właściwy organ administracji w celu sprzeda-
ży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytko-
wanie, najem lub dzierżawę sporządza spis nie-
ruchomości i podaje do publicznej wiadomości 
ich wykaz. Wykaz ten wywiesza się na okres  
21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponad-
to informację o wywieszeniu tego wykazu po-
daje się do publicznej wiadomości przez ogło-
szenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

7. 
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z PRACY 
POBOROWYCH, ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ 
ZASTĘPCZĄ 
W organizacjach pożytku publicznego mogą 
wykonywać pracę poborowi, skierowani do 
odbycia służby zastępczej (art. 25 Ustawy  
o pożytku). Zasady, na jakich poborowi mogą 
„odpracowywać” wojsko w organizacjach po-
żytku określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.  
o służbie zastępczej. 
Każdy, kto został wezwany do odbycia obowiąz-
kowej służby wojskowej, może ze względu na 
swoje przekonania religijne albo wyznawane 
zasady moralne wystąpić z pisemnym wnio-
skiem o skierowanie go do odbycia służby za-
stępczej. 
Służba zastępcza polega na wykonywaniu  
w czasie pokoju prac na rzecz ochrony środowi-
ska, ochrony przeciwpożarowej, służby zdrowia, 
opieki społecznej, opieki nad osobami niepeł-
nosprawnymi albo bezdomnymi oraz na rzecz 
administracji publicznej i wymiaru sprawie-
dliwości. Oznacza to, że odpracowanie wojska  
w praktyce nie będzie możliwe w każdej orga-
nizacji pożytku publicznego, a tylko w tych, któ-
rych działalność statutowa odpowiada wymie-
nionym wyżej obszarom. 
Według nowych zasad skierowanie do odby-
cia służby zastępczej w organizacji pożytku pu-
blicznego, która jest organizacją kościelną lub 
wyznaniową, może nastąpić wyłącznie za zgo-
dą poborowego. Organizacja pożytku publicz-
nego, która jest zainteresowana zatrudnianiem 
poborowych, musi złożyć do ministra gospo-
darki i pracy udokumentowany wniosek o wy-
rażenie zgody na odbywanie u niej służby za-
stępczej. Minister prowadzi wykaz organizacji, 
które uzyskały taką zgodę. Dopiero organizacja 
mająca zgodę ministra i znajdująca się w wyka-
zie może wystąpić do marszałka województwa 
z ofertą przyjęcia konkretnej liczby poborowych 
na określone stanowiska pracy. Ustawa o służ-
bie zastępczej określa prawa i obowiązki osoby, 
skierowanej do odbycia służby zastępczej oraz 
organizacji przyjmującej. Generalnie poboro-
wemu nie wypłaca się wynagrodzenia za pra-
cę, lecz świadczenie pieniężne w wysokości 640 
złotych. Do wypłacania tego świadczenia zobo-
wiązana jest organizacja, ale jest ono następnie 
jej zwracane przez marszałka województwa.

8. 
NIEODPŁATNY, UŁATWIONY DOSTĘP DO 
PUBLICZNEGO RADIA I TELEWIZJI
Ustawa o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (art. 26) przewiduje, że pu-
bliczne radio i telewizja otworzy się przed orga-
nizacjami pożytku publicznego i nieodpłatnie 
umożliwi im informowanie o ich działalności. 
Zasady dostępu organizacji pożytku publiczne-
go do publicznych mediów określi rozporządze-
nie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zasa-
dy te mają być przygotowane we współpracy  
z Radą Działalności Pożytku Publicznego.

9. 
MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z POMOCY 
MAŁOLETNICH WOLONTARIUSZY W ZBIÓRKACH 
PUBLICZNYCH
W zakresie zbiórek publicznych zmianą, która 
dotyczy organizacji pożytku publicznego, jest 
możliwość udziału w zbiórce na rzecz takiej  
organizacji małoletnich wolontariuszy poniżej 
16 lat. Oczywiście osoby takie muszą być pod 
nadzorem osoby pełnoletniej. 

kazuje podatnik są więc już właściwie dla niego 
„stracone” i można powiedzieć, że należą do bu-
dżetu państwa. Stąd też 1 % jest formą wspar-
cia organizacji pozarządowych ze środków pu-
blicznych. Z drugiej strony mechanizm 1% jest 
dla podatników obojętny z punktu widzenia ko-
rzyści podatkowych. Przekazanie 1 % nie wiąże 
się z żadną ulgą i nie wpływa na zmniejszenie 
obciążeń podatkowych. Jest to po prostu moż-
liwość zadecydowania o przeznaczeniu jednego 
procenta zapłaconego przez nas podatku.
Dużą zaletą 1 % jest to, że środki uzyskane z tego 
źródła nie są „znaczone”, co oznacza, że mogą 
być wydane zgodnie z potrzebami organizacji. 
Większość dotacji i darowizn, które uzyskują or-
ganizacje pozarządowe ma konkretne przezna-
czenie. W umowie pomiędzy grantodawcą a or-
ganizacją opisuje się szczegółowo, jakie wydatki 
mogą zostać sfinansowane z udzielonej dotacji.
Dokonanie jakichkolwiek wydatków nieujętych 
w złożonym projekcie wymaga renegocjacji 
umowy. Tymczasem fundusze uzyskane w for-
mie przekazów od obywateli mogą zostać prze-
znaczone na pokrycie dowolnych wydatków or-
ganizacji.  
Więcej o przekazywaniu 1% – czytaj na str. 7

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. 
SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEWIDZIANYCH 
PRZEZ USTAWĘ PRZEZ DOSTOSOWANIE STATUTU 
ORGANIZACJI LUB INNE AKTY WEWNĘTRZNE
Aby spełnić wszystkie wymogi związane ze 
zdobyciem statusu pożytku publicznego nie-
zbędne jest:
- dokonanie zmian w statucie, co wiąże się np. 
ze zwołaniem walnego zebrania przez stowa-
rzyszenie, zwłaszcza jeżeli posiada ono wielu 
członków. Zmiany w statucie muszą być zgło-
szone do KRS.
- lub zawarcie odpowiednich zapisów w innych 
aktach wewnętrznych  Szczegóły w artykule 
„Jak zostać organizacją pożytku” str. 4.  

2. 
SPORZĄDZENIE I UPUBLICZNIENIE 
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
Organizacja pożytku publicznego ma obowią-
zek sporządzenia i ogłoszenia rocznego spra-
wozdania z działalności. Roczne sprawozdanie  
z działalności organizacji składa się ze spra-
wozdania merytorycznego i ze sprawozdania  
finansowego

Do zakresu sprawozdania merytorycznego sto-
suje się przepisy Rozporządzenia ministra spra-
wiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (w sprawie ra-
mowego zakresu sprawozdania z działalności 
fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)), dotyczącego 
sprawozdań składanych przez fundacje. 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożyt-
ku publicznego powinno m.in. zawierać 
zasady, formy i zakres działalności statutowej  
z podaniem realizacji celów statutowych, a także 
• opis głównych zdarzeń prawnych w działalno-
ści organizacji o skutkach finansowych,
• odpisy uchwał zarządu organizacji, 
• informację o wysokości uzyskanych przycho-
dów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł 
publicznych, w tym z budżetu państwa i budże-
tu gminy), 
• informację o odpłatnych świadczeniach, re-
alizowanych przez organizację w ramach celów 
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych 
świadczeń;
• wynik finansowy działalności gospodarczej
(jeśli była prowadzona) oraz procentowy stosu-
nek przychodu osiągniętego z działalności go-
spodarczej do przychodu osiągniętego z pozo-
stałych źródeł. 
Ponadto w sprawozdaniu organizacja pożytku 
publicznego zamieszcza się m.in. informację o 
• poniesionych kosztach na 
- realizację celów statutowych, 
- działalność gospodarczą, 
- administrację, 
• liczbie osób zatrudnionych w organizacji, 
• łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych 
przez organizację, 
• wartości aktywów i zobowiązań organizacji
• nabytych nieruchomościach
zrealizowanych zadaniach zleconych przez  
organy administracji publicznej na podsta-
wie ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, jak również na podstawie 
ustawy o zamówieniach publicznych.
Obecnie w Ministerstwie Polityki Społecznej 
trwają pracę nad przygotowaniem standardo-
wego druku sprawozdania dla organizacji opp.

KOMU WYSYŁA SIĘ 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Sprawozdanie merytoryczne organizacja pożyt-
ku publicznego ma obowiązek przesłać do:
• Ministra właściwego do spraw zabezpiecze-
nia społecznego, który nadzoruje prawidłowość 
korzystania przez te organizacje z uprawnień 
przyznanych przez ustawę.
• Ministra właściwego ze względu na zakres 
działania – jeżeli organizacja pożytku publicz-
nego jest fundacją (co wynika z ustawy o fun-
dacjach).
• Krajowego Rejestru Sądowego.

UPUBLICZNIENIE SPRAWOZDANIA 
MERYTORYCZNEGO
Organizacje pożytku publicznego mają obo-
wiązek upublicznić swoje sprawozdanie mery-
toryczne w sposób umożliwiający zapoznanie 
się z jego treścią wszystkim zainteresowanym 
osobom – może to nastąpić poprzez wyłożenie 
w siedzibie organizacji, opublikowanie na stro-
nach internetowych, etc.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE *(NA PODSTAWIE 
OPRACOWANIA JACKA PALUCHA)
Organizacje pożytku publicznego zobowiązane 
zostały także do sporządzania i ogłaszania rocz-
nych sprawozdań finansowych. Zgodnie z usta-
wą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. Nr 76/02, poz. 694) sprawozdanie finan-
sowe składa się z:
• bilansu
• rachunku wyników
• informacji dodatkowej

Zakres informacji, które należy zawrzeć w spra-
wozdaniu finansowym, został określony w za-
łączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

OGŁOSZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
W MONITORZE B
Każda organizacja pożytku publicznego będzie 
musiała ogłosić swoje roczne sprawozdanie  
finansowe w Monitorze Polskim B. Koszty ta-
kiego ogłoszenia określa rozporządzenie Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 
r. w sprawie wysokości opłat za ogłaszanie ob-
wieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”  
(Dz. U. Nr 114/01, poz. 1216). Opłata za zamiesz-
czenie sprawozdania finansowego wnosi 610
złotych za stronę.

KOMU WYSYŁA SIĘ SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Sporządzone sprawozdanie finansowe organi-
zacja pożytku publicznego przekazuje do:
• Ministra właściwego do spraw zabezpiecze-
nia społecznego, który nadzoruje prawidłowość 
korzystania przez te organizacje z uprawnień 
przyznanych przez ustawę.
• Krajowego Rejestru Sądowego.

KIEDY NALEŻY WYSŁAĆ SPRAWOZDANIE
Organizacje pożytku publicznego, dla których 
rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, mają 
obowiązek sporządzenia i przedstawienia Mini-
strowi Polityki Społecznej sprawozdania mery-
torycznego z działalności i finansowego do dnia
31 marca za poprzedni rok obrotowy.

AUDYT
W chwili obecnej sprawozdania finansowe or-
ganizacji pożytku publicznego nie podlegają 
obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewi-
denta (tzw. audytowi). Tym niemniej obowią-
zek taki może wprowadzić w drodze rozpo-
rządzenia minister finansów w porozumieniu 
z ministrem gospodarki, pracy i polityki spo-
łecznej. Wydaje się, że prędzej czy później mi-
nister finansów skorzysta z powyższej delegacji
ustawowej i wprowadzi obowiązek przeprowa-
dzania audytu, zwłaszcza w wypadku najwięk-
szych organizacji.

Fakt bycia organizacją pożytku publicznego 
nie zwalnia tej organizacji z obowiązku bada-
nia (czyli audytu) i ogłaszania sprawozdań fi-
nansowych, który narzuca art. 64 pkt 4 ustawy 
o rachunkowości. Jednakże przepis ten dotyczy 
jednostek, które w poprzednim roku spełniały  
co najmniej dwa z następujących kryteriów:
• zatrudniały w przeliczeniu na pełne etaty co 
najmniej 50 osób,
• miały sumę aktywów bilansu o wartości  
co najmniej 2.500.000 euro,
• miały przychód netto o wartości co najmniej 
5.000.000 euro.

 3. 
NADZÓR NA ORGANIZACJAMI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO 
Nad działalnością organizacji pożytku publicz-
nego (w zakresie korzystania z uprawnień wy-
nikających z Ustawy) nadzór sprawuje mini-

ster właściwy ds. zabezpieczenia społecznego 
(obecnie – minister polityki społecznej). W od-
niesieniu do organizacji pożytku publicznego 
działających w zakresie ratownictwa i ochrony 
ludności nadzór sprawuje minister właściwy 
ds. wewnętrznych (obecnie – minister admini-
stracji i spraw wewnętrznych).

Nadzór ministra nie zastępuje istniejącego nad-
zoru i kontroli wykonywanej nad organizacjami 
pozarządowymi przez inne uprawnione pod-
mioty (m.in. właściwego ministra – w przypad-
ku fundacji oraz starosty – w przypadku stowa-
rzyszeń).

KTO MOŻE ZARZĄDZIĆ KONTROLĘ
Kontrolę organizacji pożytku publicznego może 
zarządzić minister właściwy ds. zabezpieczenia 
społecznego z własnej inicjatywy lub na wnio-
sek organu administracji publicznej (np. staro-
sty powiatu). Wszczętą kontrolę minister może 
zlecić do przeprowadzenia właściwemu, ze 
względu na położenie siedziby organizacji, wo-
jewodzie. Minister może także wystąpić z wnio-
skiem o skontrolowanie określonej organizacji 
do innych rządowych i samorządowych instytu-
cji kontrolnych (np. regionalnych izb obrachun-
kowych, które uprawnione są do kontroli gospo-
darki finansowej organizacji pozarządowych
w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji 
przyznawanych z budżetów jednostek samorzą-
du terytorialnego).
Kontrolę organizacji mogą przeprowadzać wy-
łącznie osoby, które dysponują pisemnym upo-
ważnieniem wydanym przez ministra. Oso-
by upoważnione mają prawo wstępu na teren 
należący do kontrolowanej organizacji, na 
którym prowadzona jest działalność (np. biu-
ro organizacji, schronisko, szkoła, bądź inna 
placówka). Ponadto kontrolerzy mogą żądać 
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od 
pracowników oraz członków władz organiza-
cji, a także okazania dokumentów i udostęp-
nienia danych, mających związek z przedmio-
tem kontroli.
Kontrolerzy swoje czynności zobowiązani są 
przeprowadzać w obecności członka zarządu 
lub przedstawiciela albo pracownika kontro-
lowanej organizacji, a w razie ich nieobecno-
ści – w obecności świadka. W procesie kontro-
li organizacji pożytku publicznego, będą mogli 
uczestniczyć także przedstawiciele lub człon-
kowie Rady Pożytku Publicznego. Ponadto do 
zadań Rady należy zbieranie i analizowanie  
informacji o przeprowadzonych kontrolach  
i ich skutkach.
Osoby, które przeprowadziły kontrolę sporzą-
dzają protokół pokontrolny, podlegający podpi-
saniu przez kontrolerów oraz osobę (-y) składa-
jące oświadczenia woli w imieniu organizacji 
(zazwyczaj – członkowie zarządu). Jeżeli prze-
prowadzona kontrola wykazała nieprawidłowo-
ści, to protokół powinien zawierać informację o 
naruszeniach oraz o terminie, w ciągu którego 
powinny być usunięte (min. 30 dni).
Jeżeli organizacja pożytku publicznego nie 
usunie uchybień stwierdzonych w protokole  
pokontrolnym, minister właściwy ds. zabezpie-
czenia społecznego może zwrócić się do Krajo-
wego Rejestru Sądowego o wykreślenie z reje-
stru informacji o statusie organizacji pożytku 
publicznego.

Organizacja pozarządowa, która utraciła status 
pożytku publicznego ma m.in. obowiązek wy-
korzystania w ciągu pół roku środków pocho-
dzących ze zbiórek publicznych na własną dzia-
łalność statutową lub przekazania ich na rzecz 
innej organizacji pożytku publicznego.

Na podst. tekstu Radosława Skiby „Koszty i korzyści związane 

z uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego” 

oprac. Alina Gałązka 

Uprawnienia organizacji pożytku publicznego
1. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Zwolnienia i obniżki w podatku od nieruchomości.
3. Zwolnienia z opłaty skarbowej oraz opłat sądowych.
4. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych.
5. Preferencje przy nabywaniu prawa użytkowania nieruchomości 
należących do Skarbu Państwa.
6. Uprawnienia do korzystania z pracy poborowych odbywających służbę 
zastępczą.
7. Uprawnienie do nieodpłatnego informowania o swojej działalności 
w publicznym radiu i telewizji.
8. Możliwość angażowania do prowadzenia zbiórek publicznych 
małoletnich poniżej 16 lat.
9. Prawo do otrzymywania wpłat 1 % podatku dochodowego 
od obywateli.

Obowiązki organizacji pożytku publicznego 
1. Wprowadzenie do statutu zmian, zapewniających przejrzystość 
działania organizacji, wewnętrzną kontrolę oraz zabezpieczających 
przed wyprowadzaniem majątku z organizacji.
2. Sporządzenie i upublicznienie (np. w Internecie) sprawozdania 
z działalności. Roczne sprawozdanie z działalności organizacji składa 
się ze sprawozdania merytorycznego i ze sprawozdania finansowego.
Sporządzone sprawozdanie powinno być złożone właściwemu ministrowi 
i do KRS.
3. Organizacje pożytku publicznego w zamian za dodatkowe uprawnienia 
zostały poddane szczególnemu nadzorowi ministra do spraw 
zabezpieczenia społecznego.
4. Organizacje kościelne i wyznaniowe pożytku publicznego muszą 
wyodrębnić działalność prowadzoną w sferze pożytku publicznego.

11.  
INNE KORZYŚCI
Z samego charakteru statusu organizacji po-
żytku publicznego płyną jeszcze inne korzyści.  
Nie zostały one ujęte wprost w przepisach usta-
wy, ponieważ nie mają charakteru prawnego. 
Chodzi mianowicie o efekt wizerunkowo-mar-
ketingowy. Prawdopodobne jest, że ze wzglę-
du na podporządkowanie się szeregowi wymo-
gów (o tym w artykule „Jak zostać organizacją 
pożytku”) organizacje te prawdopodobnie będą  
postrzegane jako bardziej przejrzyste, a co  
za tym idzie bardziej wiarygodne. Może to prze-
łożyć się na lepsze kontakty ze sponsorami, 
przychylność urzędników, akceptację społe-
czeństwa, itp.

UPRAWNIENIA I OBOWI�ZKI BYCIA ORGANIZACJ� PO�YTKU PUBLICZNEGO 

10. 
PRAWO DO OTRZYMYWANIA WPŁAT 
Z 1% PODATKU OD OBYWATELI
Najbardziej znanym i najszerzej komentowanym 
uprawnieniem organizacji pożytku publicznego 
jest możliwość uzyskiwania od obywateli jedno-
procentowych odpisów podatkowych, czyli tzw. 
1%. Mechanizm ten w polskim systemie praw-
nym jest zupełnie nowym rozwiązaniem. 
W terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia roku po-
datkowego każda osoba, która płaci podatek do-
chodowy od osób fizycznych na terytorium Polski
może przekazać 1% swojego podatku (należnego 
urzędowi skarbowemu) na rzecz wybranej przez 
siebie organizacji pożytku publicznego. 
Mechanizm 1% dotyczy możliwości przekazy-
wania jednoprocentowej części podatku należ-
nego urzędowi skarbowemu. Nie jest to więc 1 % 
obliczany od dochodu podatnika, lecz od podat-
ku, który powinien on zapłacić w danym roku 
zgodnie z deklaracją PIT. Pieniądze, które prze-
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MONIKA SERKOWSKA, 
STOWARZYSZENIE KOBIET „KONSOLA”, POZNAŃ
– Doszłyśmy do wniosku, że status OPP jest ko-
rzystny dla dużych organizacji, nie takich, jak 
„Konsola”. Z naszej strony oczekiwanie dużych 
wpływów byłoby ryzykowne, a obowiązki zwią-
zane z OPP są uciążliwe i kosztowne. 
Największym przywilejem są oczywiście wpła-
ty z 1%. Trzeba się jednak postarać o darczyń-
ców, z czym nie będą miały problemów duże, 
ogólnopolskie organizacje. Podejrzewam, że po-
czątkowo mogłybyśmy liczyć jedynie na człon-
kinie stowarzyszenia i ich rodziny. Tylko, że 
wpłaty od takiej liczby osób nie pokryją kosz-
tów publikacji sprawozdania w Monitorze Pol-
skim. Nie wspominając, że trudno jest nawet 
zmobilizować członkinie do płacenia składek 
członkowskich. Sprawozdanie w Monitorze 
kosztowałoby nas ok. 2000 zł, przy założeniu, 
że zmieścimy się z nim na czterech stronach, bo 
publikuje się bilans, rachunek finansowy i ko-
mentarz. W „Konsoli” jest to równoważne z bu-
dżetem jednego projektu! 
Status OPP komplikuje księgowość. Trzeba pro-
wadzić osobną rachunkowość działalności od-
płatnej i nieodpłatnej oraz pilnować, by koszty 
wynagrodzeń przy projektach nie przewyższa-
ły 1,5 średniego wynagrodzenia, bo wówczas 
nie jest to działalność pożytku publicznego, ale 
gospodarcza. W ten sposób nie można rozliczyć 
np. zapraszania ekspertów z Unii Europejskiej, 
gdzie stawki szkoleniowe są wysokie. 
„Konsola” de facto prowadzi działalność pożyt-
ku publicznego (działania na rzecz kobiet), ale  
o status OPP nie będziemy się ubiegać. Z admi-
nistracją publiczną w zasadzie nie współpracu-
jemy, nigdy nie dostałyśmy żadnych publicz-
nych pieniędzy z miejskiej kasy w Poznaniu, 
gdzie – ze względu na poglądy i profil działalno-
ści – raczej się nas unika, niż wspiera. Stowarzy-
szenie utrzymuje się prawie całkowicie z fundu-
szy niezależnych, zagranicznych fundacji, a dla 
tych instytucji nie liczy się, czy posiadamy sta-
tus OPP.
Martwi mnie jednak, że praktyka stosowania 
ustawy dzieli organizacje na pierwszej (posia-
dające status OPP) i drugiej kategorii. Mówi 
się, że status OPP nakłada na organizacje wy-
móg przejrzystości, więc trzeba się o niego po-
starać, żeby być wiarygodnym. Kto nie ma – ten 
podejrzany. Tymczasem nie widzimy problemu 
w publikowaniu rocznego raportu finansowego
„Konsoli” na stronach internetowych – nie trze-
ba za to płacić kwoty sięgającej budżetu małe-
go projektu. Inną sprawą jest, że niektóre samo-
rządy bezprawnie zawężają współpracę jedynie 
do organizacji pożytku publicznego. Jeśli status 
dalej będzie postrzegany w ten sposób, „Konso-
la” będzie musiała wystąpić o jego nadanie, aby 
utrzymać swoją wiarygodność.

zebrała Małgorzata Borowska 

G�OSY ORGANIZACJI
WARTO 
BY� OPP
GRAŻYNA CIEŚLAK, 
FUNDACJA DLA POLSKI, WARSZAWA
– Status organizacji pożytku publicznego ma 
dla nas bardzo konkretne znaczenie. Pozwo-
li znacznie – mam nadzieję – poszerzyć działa-
nia Fundacji, a konkretnie jednego z jej progra-
mów – Funduszu „Krzyś”. Fundusz powstał, by 
wspierać finansowo Dom Małego Dziecka przy
ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Tymczasem 
wpłaty z 1% pozwolą nam działać na szerszą 
skalę – być może w całej Polsce. Domów małego 
dziecka jest w sumie 50. W takich placówkach 
przebywają dzieci do lat trzech, które z różnych 
powodów nie mogą być ze swoimi rodzicami, 
zwykle dlatego, że odebrano prawa rodziciel-
skie. Coraz częściej jednak są to dzieci uchodź-
ców lub w ogóle dzieci cudzoziemskie, o których 
rodzicach niewiele wiadomo. Poprzez Fundusz 
„Krzyś” domy małego dziecka mogłyby uzyskać 
dodatkowe dochody z 1%. Tym bardziej, że pla-
cówki mają swoich stałych donatorów, dla któ-
rych przekazanie 1 procenta swoich podatków 
byłoby atrakcyjną formą wsparcia. Planujemy 
utworzenie Rady Funduszu, w którym w roli 
partnerów zasiedliby przedstawiciele domów 
małego dziecka, które zdecydują się zaangażo-
wać w akcję zbierania 1 procenta. Dotychczas 
rozesłaliśmy listy do swoich darczyńców, part-
nerów i domów małego dziecka, w których in-
formujemy o możliwości rozszerzenia działań 
Funduszu. Rada Funduszu jest więc w trakcie 
tworzenia.
Fundacja dla Polski otrzymała status pożytku 
publicznego pod koniec kwietnia, więc wpłat 
na naszą rzecz można było w tym roku dokony-
wać jedynie przez jakieś dwa tygodnie. Mimo 
to udało się zebrać około 20 tysięcy złotych. Je-
śli dobrze zaplanujemy kampanię w przyszłym 
roku – Fundusz „Krzyś” będzie mógł rozwinąć 
skrzydła.

EWA HABERKA, 
STOWARZYSZENIE „OTWARTA RZECZPOSPOLITA”, 
WARSZAWA
Pożytek publiczny oznacza dla nas same ko-
rzyści. Po pierwsze, okazało się, że z jednego 
procenta zebraliśmy całkiem sporą gotówkę. 
Dwukrotnie przewyższyła wpływy ze składek 
członkowskich, po raz pierwszy mamy się fi-
nansowo tak dobrze. Przeznaczymy ją na naszą 
bieżącą działalność, której nie możemy finanso-
wać z dotacji celowych. Poza tym, aby ubiegać 
się o grant, trzeba mieć wkład własny, co często 
stanowiło dla nas problem. Wpłaty z jednego 
procenta spełnią tę funkcję znakomicie. W tym 
roku część zebranych pieniędzy stanowić będzie 
uzupełnienie dotacji na projekt prawny, którą 
otrzymaliśmy z Fundacji Batorego.
Bardzo szybko i praktycznie bez problemów 
udało się uzyskać status pożytku publicznego, 
zarejestrowaliśmy się w połowie marca. Uprze-
dzaliśmy listownie naszych członków, że wy-
stępujemy o status OPP i będzie można prze-
kazywać nam 1 procent. Liczyliśmy na jakieś 
5 tysięcy. A tu pieniądze szły i szły. Wpłacono 
nam w sumie około 30 tysięcy złotych i zde-
cydowanej większości były to osoby prywat-
ne, niezwiązane ze stowarzyszeniem. Wynikła 
z tego dodatkowa korzyść. Z większością z tych 
osób udało się nawiązać kontakt i poszerzyć 
liczbę członków i sympatyków stowarzyszenia. 
Do każdego darczyńcy wysłaliśmy imienny list 
z podziękowaniem, zaprosiliśmy na odbywa-
jącą się wkrótce potem konferencję, utrzymu-
jemy kontakt. Słowem, środowisko związane  
z „Otwartą Rzeczpospolitą” poszerzyło się pod-
czas kampanii 1 procenta. 
Od czasu rejestracji jako OPP jesteśmy zwolnie-
ni z opłat za wynajem lokalu, co w naszej sy-
tuacji finansowej oznacza sporą oszczędność.
Straszono nas wysokimi opłatami przy reje-
stracji, tymczasem za ogłoszenie w Monitorze 
Sądowym zapłaciłam 250 zł, zamiast zapowia-
danych 500. Podobnie jest ze sprawozdaniem – 
wiem, co prawda, że opłata za jego publikację 
jest wysoka, ale jeśli to faktycznie jedyny koszt, 
to nasze korzyści biorą nad nim górę.

WAHAJ� SI�

ANDRZEJ ZARĘBA, 
STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A. – WIZJA, 
AKTYWNOŚĆ, ROZRYWKA, KULTURA, 
ALTERNATYWA, WARKA (WOJ. MAZOWIECKIE)
Stowarzyszenie działa lokalnie na rzecz rozwo-
ju szeroko rozumianej kultury, włączając w to 
imprezy kulturalno-rozrywkowe, sportowe, tu-
rystyczne, prozdrowotne oraz inne przedsię-
wzięcia wzbogacające życie mieszkańców gmi-
ny Warka. 
Zastanawiamy się obecnie nad ubieganiem się 
o status OPP. Na ostatnim Nadzwyczajnym Wal-
nym Zebraniu Członków stowarzyszenia wy-
znaczyliśmy osoby odpowiedzialne za zorien-
towanie się we wszystkich kwestiach z tym 
związanych. 
Póki co za ubieganiem się o pożytek publicz-
ny przemawia kwestia 1 procenta, większa 
wiarygodność wobec naszych darczyńców  
i sponsorów, możliwość łatwiejszej współpracy  
z samorządami oraz ułatwienia w Urzędzie 
Skarbowym. Przeciw: wysokie koszty związane 
ze statusem OPP, których do końca nie potrafi-
my oszacować. Strona sprawozdania w Monito-
rze Polskim kosztuje 600 zł, a my nie wiemy, czy 
raport organizacji pożytku publicznego zamyka 
się w jednej stronie maszynopisu. Kolejna rzecz 
to opłaty za rejestrację. Organizacje OPP są niby 
zwolnione z opłat sądowych, ale – jak zdążyli-
śmy się zorientować – Krajowy Rejestr Sądowy 
pobierał od znajomych organizacji inne opłaty, 
tzw. notarialne. Jest w końcu kwestia rozliczeń  
z Urzędem Skarbowym. Najpierw doszły nas 
słuchy, że organizacje OPP będą mogły rozliczać 
się z US raz do roku, zamiast raz w miesiącu. By-
łoby to dla nas bardzo korzystne, ponieważ Sto-
warzyszenie nie zatrudnia księgowych i korzy-
sta z pomocy księgowych w zaprzyjaźnionych 
firmach. To przekonuje nas do ubiegania się 
o status, choć sprawa rocznych rozliczeń z urzę-
dem skarbowym pewna nie jest.
Zastanawiamy się również, w jakiej mierze je-
steśmy w stanie wykorzystać mechanizm 1 pro-
centa. Jestem co prawda pewien, że udałoby się 
znaleźć chętnych darczyńców, ale wymaga to 
dużych nakładów pracy z naszej strony – do-
tarcia do biur rachunkowych i osób indywidu-
alnych w naszym regionie. Musielibyśmy zor-
ganizować kampanię informacyjną w lokalnej 
skali i zachęcić mieszkańców do przekazania 
nam pieniędzy – przekonać, że w ten sposób zo-
staną one na miejscu, za to oddanie ich fiskuso-
wi sprawi, że nigdy tu nie wrócą. Do tego trze-
ba im wytłumaczyć, jak to zrobić. To niemałe 
przedsięwzięcie i zastanawiamy się, czy starczy 
nam sił organizacyjnych.
Myślę, że status OPP podniósłby rangę organi-
zacji w oczach naszych darczyńców i sponso-
rów. Oczywiście nie zawsze, bo często lokalny 
biznes nie ma pojęcia o tym, co oznacza poży-
tek publiczny. Wątpię również, czy udałoby 
się przełożyć fakt bycia organizacją PP na lep-
szą współpracę z samorządem. Bez wyraźnej 
woli ze strony lokalnej władzy nie ma co liczyć 
na wypełnianie ustawowego wymogu współ-
pracy z organizacjami. I tak, aby zacząć stawać  
w przetargach na organizację imprez kultural-
nych w gminie, musimy przełamać animozje  
z samorządowym Domem Kultury, który uważa 
nas za niezdrową konkurencję, a samorząd lo-
kalny chętniej wspiera pieniędzmi własną jed-
nostkę niż działalność stowarzyszenia.

KRZYSZTOF WYCHOWAŁEK, 
OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH „ŹRÓDŁA”, 
ŁÓDŹ
Przyznaję, że jestem głęboko rozczarowany spo-
sobem, w jaki funkcjonuje ustawa. Na takie prze-
konanie wpłynął w głównej mierze sposób po-
stępowania łódzkiego KRS, który z przedziwnych 
dla nas powodów odmówił nam rejestracji. Sta-
tus OPP próbujemy uzyskać od kwietnia. Efekt 
jest taki, że wydaliśmy dotychczas 1050 zł oraz 
wykonaliśmy kawał nikomu niepotrzebnej, pa-
pierkowej roboty. KRS żądał od nas, między in-
nymi bilansów z ostatnich 7 lat, z rozbiciem na 
kwoty wydawane na realizację poszczególnych 
celów statutowych, choć bilansów – wedle pra-
wideł księgowości – nie prowadzi się w ten spo-
sób. Mieliśmy dostarczyć szczegółowe zesta-
wienie wynagrodzeń, począwszy od 1997 roku. 
Sporządzenie go, czyli analiza około 200 umów 
zawieranych z kilkudziesięcioma osobami, zajęła 
kilka dni pracy. KRS doszedł ostatecznie do wnio-
sku, że w naszym statucie brakuje zapisu zaka-
zującego zatrudniania osób, będących członkami 
stowarzyszenia i zażądał jego dodania. Zebrane 
z tej okazji Walne Zgromadzenie Członków za-
pisu takiego nie uchwaliło. Mamy też kilka opi-
nii prawnych, a nawet postanowienie Sądu Ape-
lacyjnego z 1992 roku (I ACr 130/92), że żądanie 
KRS jest zupełnie bezzasadne. Zgodziła się z tym 
również naczelnik wydziału łódzkiego KRS – 
tego samego, w którym po analizie pani referen-
darz odmówiono nam rejestracji! Polecono nam 
ponownie złożyć wniosek, a broń Boże nie odwo-
ływać się w sprawie poprzedniego, bo procedu-
ra odwoławcza może przeciągnąć się do pół roku. 
Tak czy owak, na rozpatrzenie złożonego po raz 
drugi wniosku czekamy od ponad miesiąca. 
W tym czasie status OPP uzyskały w Łodzi dwie 
inne organizacje ekologiczne, których uczciwość 
pozostawia według mnie wiele do życzenia. Wo-
bec byłego prezesa pierwszej z nich toczy się po-
stępowanie prokuratorskie dotyczące wyłudzeń 
milionów złotych z WFOŚiGW, druga znana jest 
w Łodzi z przypadku wymuszenia od inwesto-
ra ekoharaczu za odstąpienie od protestu. Fakt, 
że zarejestrowano obydwie jako organizacje po-
żytku publicznego dowodzi, że szczytna idea 
OPP zupełnie się zdewaluowała. Po za tym, dla 
przeciętnego człowieka z ulicy docieka komu-
nikat: skoro dwóm organizacjom o „złej sławie” 
udało się dostać statut OPP, to Ośrodek „Źródła” 
dopiero musi mieć bałagan w papierach!
Początkowo nie chcieliśmy ubiegać się o sta-
tus OPP w tym roku, tylko spokojnie poczekać  
i przyjrzeć się sposobowi funkcjonowania usta-
wy. Jednak brak statutu OPP uniemożliwiał nam 
podpisanie umowy z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska na dofinansowanie działań
stowarzyszenia w ramach 17. Programu Wspie-
rania Pozarządowych Organizacji Ekologicznych. 
Fundusz – nagle i zupełnie bezprawnie – zawęził 
odbiorców swojego programu jedynie do organi-
zacji pożytku publicznego. Tym samym wzięły  
w łeb dwa lata konsultacji ze środowiskiem po-
zarządowym sprawy procedury przyznawania 
dotacji, gdzie o wykluczeniu organizacji niebędą-
cych OPP nie było mowy. Co więcej, dotacja NFOŚ 
została nam już przyznana, ale od kilku miesięcy 
nie możemy podpisać umowy, bo brakuje nam 
statusu OPP. Wiem, że nie jesteśmy jedyną orga-
nizacją w takiej sytuacji. 
Rozumiem ostrożność w badaniu organizacji 
przed nadaniem jej statusu, bo z OPP wiąże się 
wiele przywilejów. Jednak KRS-y żadną miarą 
nie postępują tu ani jednolicie, ani racjonalnie. 
W moim rozumieniu status OPP jest dla orga-
nizacji wiarygodnych, działających i utrzymu-
jących porządek w papierach. A praktyka do-
wodzi, że Krajowe Rejestry Sądowe często po 
prostu nie mają pojęcia, jak to sprawdzić. Obec-
nie dla mnie fakt, iż jakaś organizacja ma status 
OPP świadczy tylko wyłącznie o tym, że miała 
zbędne 650 złotych na wpis sądowy oraz, że w 
komisji rewizyjnej nie zasiadają krewni i powi-
nowaci w linii prostej i bocznej osób z zarządu 
organizacji – bo to sąd rzeczywiście sprawdza. 
Nie świadczy to jednak o niczym innym.

NIE CHC� BY� 
OPP CZY ORGANIZACJE POZARZ�DOWE 

ZNAJ� USTAW� O PO�YTKU? 

Badanie „Kondycja trzeciego sektora” przeprowadzone w połowie 2004 roku stało się dobrą okazją do zebrania pierwszych opinii o funkcjonowaniu ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Ustawa została podpisana przez prezydenta w połowie 2003 roku, jednak większość jej przepisów weszła w życie z początkiem 2004 roku.

WIĘKSZOŚĆ ORGANIZACJI ZNA USTAWĘ
Od podpisania ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie prowadzone były 
różnego rodzaju kampanie informacyjne, przy-
bliżające organizacjom pozarządowym zapi-
sy ustawy i jej konsekwencje. Przyczynkiem do 
oceny skuteczności tych działań mogą być dane 
o tym, jak organizacje oceniają swoją wiedzę  
o ustawie. 
Ponad 60% organizacji jest zaznajomiona z za-
pisami ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, przy czym co czwarta 
organizacja twierdzi, że dobrze zna jej zapisy, 
a kolejne 37% deklaruje, że zna je tylko w ogól-

nym zarysie. Wśród pozostałych, 30% organiza-
cji co prawda słyszało o uchwaleniu ustawy, ale 
niewiele wie o jej treści (15%) lub w ogóle nie 
orientuje się, co z niej wynika (14%). 8% orga-
nizacji w ogóle nie zarejestrowało faktu wejścia  
w życie ustawy. 

Stopień poinformowania o ustawie jest w spo-
sób widoczny zależny od wielkości miejscowo-
ści, w której działa organizacja. W miastach bę-
dących stolicami województw niemal co trzecia 
organizacja twierdzi, że dodrze zna zapisy usta-
wy, podczas gdy na wsi i w małych miejscowo-
ściach dobrze poinformowana czuje się raptem 

co piąta organizacja. Z kolei organizacji, które  
w ogóle nie odnotowały faktu uchwalenia usta-
wy w Warszawie było 6%, w innych miastach 
wojewódzkich 8%, a na wsi i w małych mia-
steczkach 12%. 

Różnice w stopniu poinformowania organiza-
cji między różnymi regionami Polski nie są tak 
widoczne, jak w przypadku różnic związanych 
z wielkością miejscowości. Regionem, który od-
staje na tle innych, są ziemie wschodnie – nie-
mal co trzecia organizacja z tych terenów wie 
o Ustawie bardzo mało (tylko tyle, że została 
uchwalona) albo w ogóle o niej nie słyszała.  

USTAWA NIEWIELE NA RAZIE ZMIENIŁA, 
ALE JEST DOBRZE OCENIANA
Organizacje były w trakcie badania proszone  
o ocenę poszczególnych zapisów ustawy, a tak-
że dokonania ogólnego bilansu jej skutków.  
Z punktu widzenia podstaw do oceny tych kwe-
stii zasadniczym pytaniem wydaje się jednak, 
na ile w praktyce ustawa miała – przez rok obo-
wiązywania – wpływ na działanie organizacji. 
Dlatego analizując opinie organizacji o poszcze-
gólnych rozwiązaniach ustawy i ocenę jej ge-
neralnego wpływu, trzeba mieć w pamięci, że 
tylko niecałe 12% organizacji twierdzi, iż usta-
wa faktycznie coś w ich działaniu zmieniła, 10% 
nie umie powiedzieć, czy jakaś zmiana nastą-
piła, czy też nie, zaś 78% nie odczuło żadnego 
wpływu skutków ustawy. 

Dlatego też na temat dotychczasowego bilansu 
skutków ustawy wypowiadała się tylko co dzie-
siąta organizacja (tylko te, które stwierdziły, że 
wejście w życie ustawy miało wpływ na ich 
funkcjonowanie). 41% z nich stwierdziło, że na-
stąpiła zmiana na lepsze, 18% uważa, że suma 
plusów i minusów się bilansuje, zaś 28% nega-
tywnie oceniło skutki funkcjonowania ustawy.  
Organizacje pytane o wpływ ustawy na funk-
cjonowanie sektora pozarządowego w dłuższej 
perspektywie są zdecydowanie bardziej opty-
mistyczne (tym razem wypowiadały się już 
wszystkie badane organizacje). Ponad połowa 
przewiduje, że sytuacja sektora poprawi się, zaś 
tylko 5% przypuszcza, że się pogorszy. 15% są-
dzi, że ogólny bilans zmian wyniesie zero (suma 
plusów i minusów będzie podobna) lub nic się 
nie zmieni. Co ciekawe, w 2002 roku proporcje 
między prognozami optymistycznymi i pesy-
mistycznymi na temat sytuacji sektora po wej-
ściu w życie ustawy były niemal takie same jak 
te formułowane w 2004 roku. 

OCENA USTAWOWYCH ROZWIĄZAŃ
Ponieważ ustawa wprowadza cały szereg no-
wych rozwiązań, warto przyjrzeć się ocenom 
każdego z nich. Już 2 lata temu organizacje zo-
stały zapytane o opinie na temat poszcze-
gólnych zapisów projektu ustawy. Większość  
z tamtych zapisów w niezmienionej formie zna-
lazło się w ustawie i w 2004 roku organizacje zo-
stały ponownie poproszone o ich ocenę, po roku 
ich obowiązywania. 

2002 1,9 1,3 23,6 59,5 13,7

2004 1,6 3,0 26,0 50,9 18,5

Jak ocenia Pan(i) 
następujące propozycje 
zawarte w ustawie? 
(% odpowiedzi)

Administracja publiczna po-
winna współpracować z orga-
nizacjami pozarządowymi w 
dziedzinie wykonywania za-
dań publicznych. Samorząd 
zobowiązany jest do uchwala-
nia programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi.

Organizacje pozarządowe (te, 
które będą tego chciały), po 
spełnieniu określonych w usta-
wie warunków, mogą uzyskać 
status organizacji pożytku pu-
blicznego i uzyskać dodatkowe 
przywileje.

2002 2,0 2,3 30 53,1 12,6 

2004 4,1 4,4 24,0 50,7 16,9

Działa Rada Pożytku 
Publicznego, składająca 
się w równych częściach z 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i administracji 
publicznej, służąca wymianie 
informacji i opiniowaniu 
aktów prawnych dotyczących 
organizacji pozarządowych.

2002 3,5 5,6 34,6 34,5 21,9 

2004 3,6 4,3 33,6 29,4 29,1

Podatnik może 
przekazywać 1% swoich 
podatków na rzecz 
organizacji pożytku 
publicznego.

2002 1,9 1,7 21,2 62,9 12,3 

2004 4,3 2,4 19,7 60,3 13,4

Wolontariusze mogą 
otrzymać zwrot 
niezbędnych kosztów ich 
pracy na rzecz organizacji 
(np. koszty podróży, 
szkoleń, niezbędnych 
badań).

2002 1,6 2,0 21,6 62,0 12,8 

2004 1,7 2,3 24,2 54,8 17,0

Decyzje o przyznaniu 
statusu organizacji pożytku 
publicznego podejmuje Sąd 
Rejestrowy (KRS).

2002 4,6 9,3 27,7 31,4 26,9

2004 7,3 9,7 29,9 29,2 23,8

Organizacje mogą prowadzić 
odpłatną działalność statutową, 
która nie jest traktowana jako 
działalność gospodarcza

Przy porównaniu wyników z 2002 roku z tymi  
z 2004 zaskakują przede wszystkim małe różni-
ce między rozkładami odpowiedzi sprzed dwóch 
lat, kiedy większość organizacji nie znała projek-
tu ustawy, a tymi udzielonymi w połowie 2004 
roku. Co więcej, przy ocenie niektórych zapisów 
ustawy w 2004 roku organizacje częściej wska-
zywały na odpowiedzi „trudno powiedzieć” niż 
w 2002 roku, tak jakby funkcjonowanie usta-
wy nie spowodowało większej łatwości w oce-
nie poszczególnych rozwiązań proponowanych 
w ustawie, ale wręcz przeciwnie, utrudniało 
jednoznaczną ocenę. Na przykład w 2004 roku 
niemal 30% organizacji nie miało opinii na te-
mat zapisu regulującego funkcjonowanie Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, podczas gdy 
w 2002 roku problem z oceną miało o 7 punk-
tów procentowych mniej – 22%, choć jedno-
cześnie nie zwiększył się odsetek negatywnych 
opinii na ten temat powołania Rady i sposobu 
jej funkcjonowania. 

Jednak odnotowując wysoki odsetek organiza-
cji niemających zdania na temat ustawy (trud-
no się zresztą mu dziwić, jeśli cały czas więk-
szość organizacji nie odczuła bezpośrednich 
skutków ustawy), nie należy tracić z oczu fak-
tu, że zdecydowana większość organizacji oce-
nia poszczególne zapisy ustawy pozytywnie 
– „zdecydowanie dobrą” lub „raczej dobrą” opi-
nię na ich temat ma od 80% do 60% organiza-
cji. Oceny poszczególnych rozwiązań zawartych  
w ustawie nie pozostawiają wątpliwości, że zde-
cydowana większość organizacji jest zadowolo-
na z jej wejścia w życie.

Zapis ustawy, który spotyka się z najpowszech-
niejszym poparciem wśród organizacji – dobrze 
ocenia go 80% z nich – to przyznanie podatni-
kom prawa przekazania jednego procentu swo-
ich podatków organizacjom pożytku publiczne-
go. Jednocześnie najmniej pozytywnych opinii 
(a zarazem najwięcej negatywnych –17% orga-
nizacji) zebrał zapis regulujący rejestrację orga-
nizacji pożytku publicznego i oddanie decyzji  
o przyznaniu statusu w gestię sądu rejestro-
wego. Oznacza to, że najbardziej skrajne odczu-
cia wywołują zapisy o przywilejach i obowiąz-
kach wynikających z posiadania i ubiegania się  
o status pożytku publicznego. Jak ocena zapisów 
ustawy wpływa na decyzje i plany organizacji?

60% ORGANIZACJI UWAŻA, ŻE WARTO MIEĆ 
STATUS POŻYTKU PUBLICZNEGO  
16% organizacji twierdzi, że jest w trakcie ubie-
gania się o status pożytku publicznego lub już 
go uzyskało. Kolejne 44% procent organiza-
cji twierdzi, że zamierza starać się o uzyskanie 
statusu w przyszłości. 21% organizacji podjęło 
jeszcze decyzji, zaś 19% twierdziło, że nie będzie 
ubiegać się o status pożytku publicznego. 
Najczęstszymi powodami nieubiegania się  
o status organizacji pożytku publicznego, ja-
kie organizacje podawały, było nega-
tywne przejście weryfikacji ze wzglę-
du na warunki określone w ustawie 
(„nie spełniamy warunków”) –  

opp.gazeta.ngo.pl.s10 opp.gazeta.ngo.pl.s11

+/- +/-

ODMOWIONO 
REJESTRACJI

Zdecydow
anie 

źle

Raczej źle

Raczej  dobrze

Zdecydow
anie

dobrze

Trudno 
pow

iedzieć

>

2002 2,0 4,1 33,2 42,9 17,7 

2004 3,7 4,2 33,1 42,7 16,2



nabędzie wiedzę taką, która pozwoli mu zmienić 
swoją decyzję. To znaczy może nie tyle zmienić 
decyzje, co w kolejnych, podobnych sprawach, 
podejmować inne decyzje. Jest taka szansa.  
Z praktyki wiem, że wszelkie nowe ustawy po-
wodowały podział na zwyczaje „północnopol-
skie” i „południowopolskie”. Sędziowie z pew-
nego obszaru komunikują się telefonicznie. 
Gdy mają jakieś problemy prawne, rozwiązują 
i omawiają je przez telefon. Ustalają jakąś inter-
pretację, którą później realizują. A druga część 
Polski robi trochę inaczej, bo tam też jest okre-
ślony krąg kontaktów wzajemnych. Skutek tego 
jest taki, że w tym miejscu stanowią tak, a w in-
nym inaczej. Po to robimy te spotkania, żeby 
wszyscy mogli spokojnie ze sobą porozmawiać, 
podyskutować. Czasami, po takim spotkaniu, 
okazuje się, że praktyka jest ujednolicona w ob-
szarze całego kraju. Ale to też jedynie prawdo-
podobieństwo, możliwość, że tak się stanie. Je-
żeli państwo zauważą na wiosnę jakąś zmianę 
w orzekaniu sądu, to być może będzie to skutek 
takiego spotkania, bo organizujemy je na wio-
snę i na jesieni. 

– Jesienne spotkanie już się odbyło? 
M.K.: – Tak, w październiku. Tym razem wła-
ściwie nie rozmawialiśmy na temat organizacji 
pożytku publicznego. Króciutko tylko pojawił 
się temat spółek, które ubiegają się o status OPP. 
Ale reszta to już były inne tematy, związane ze 
spółką europejską, która pojawia się na rynku. 

- Z tego, co Pan mówi, rozumiem, że organiza-
cje nie mają możliwości „dyskusji” z KRS-em?
M.K.: – Mają jedynie możliwość odwołania się 
od decyzji. Natomiast z sądem dyskusji raczej 
nie ma. Jeżeli chcemy rozmawiać i wpływać na 
zmianę decyzji sądu, to powiem szczerze – po-
nieważ już trochę znam sędziów – wywołuje to 
wręcz przeciwną reakcję do zamierzonej. To też 
zależy oczywiście od człowieka. Są tacy sędzio-
wie, którzy wiedzą, że po drugiej stronie stoi 
ktoś, komu na czymś zależy i kto też nie zawsze 
dobrze zna przepisy prawa, więc chcą  pomóc. 
Ale są też tacy, którzy wychodzą z założenia, że 
to Pani powinna wiedzieć, a sędzia nie jest od 
tego, żeby Pani pomagać. Obowiązuje zasada, że 
nieznajomość prawa nie chroni przed skutkami 
jego niestosowania. 

– Czy jest jakieś miejsce, do którego moż-
na zgłaszać uwagi? Ktoś je zbiera, aby potem 
przedstawić i przedyskutować na takim zebra-
niu, szkoleniu? 
M.K.: – Takim punktem jesteśmy my, a dokład-
nie ja mogę na takim spotkaniu – o ile ten pro-
blem nie będzie jednostkowy, tylko bardziej 
powszechny – poruszyć go, porozmawiać z prze-
wodniczącymi. Pewne sygnały zgłasza nam 
także Departament Pożytku Publicznego i Sto-
warzyszenie Klon/Jawor, a nawet same orga-
nizacje. W zeszłym roku problem zgłosił Cari-
tas. Zostało to jakoś wyjaśnione, ale tylko dzięki 
temu, że były te kontakty.

– Czy planowane są jakieś zmiany w przepi-
sach dotyczących rejestracji organizacji? 
M.K.: – My, jako KRS i nasza ustawa w zakresie 
rejestracji OPP jest ustawą wtórną. My po pro-
stu robimy to, co nakazuje nam ustawa o po-
żytku publicznym. Z tego, co wiem ma ona ulec 
zmianie. Natomiast kiedy, na jakim  etapie jest 
proces nowelizacji – nie wiem. Potrzebę zmia-
ny tej ustawy widziano już dawno. Dotyczyło to 
chociażby organizacji kościelnych. Ustawa o po-
żytku publicznym zmieniła naszą ustawę, ale ta 
zmiana była nie do końca szczęśliwa. Z tego wy-
nikło sporo problemów.  Zapis dotyczący orga-
nizacji kościelnych ma być zmieniony. 

– Chodzi o to, aby organizacje kościelne też 
były publikowane w bazie dostępnej na stro-
nie internetowej? 
M.K.: – Tak. Na razie z przepisu wynika, że 
nie powinny być w Internecie publikowane.  
W ustawie wymieniono, kto powinien być, więc 
a contrario, jeżeli kogoś nie ma to znaczy, że nie 
powinien być. Działamy jednak tak, że publiku-
jemy te informacje, bo można też powiedzieć, 
że co nie jest zabronione, jest dozwolone. Poza 
tym wiemy, że organizacjom zależy na tej pu-
blikacji. Ale to trzeba zalegalizować. O tym wie  
i Rada Działalności Pożytku Publicznego, i dy-
rektor Krzysztof Więckiewicz z Departamentu 
Pożytku Publicznego. Natomiast, jeżeli chodzi  
o procedurę rejestracyjną, jest to procedura są-
dowa i tutaj  praktycznie nie ma szans na zmia-

ny. Procedura sądowa wynika z  różnych innych 
przepisów. Natomiast może się zmienić ilość 
wymaganych dokumentów, załączników, doku-
mentacji, jakie mają dostarczyć organizacje i to 
jest kwestia ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego, artykułu 20 chociażby. Na artykuł ten 
nie mamy żadnego wpływu, bo to dotyczy isto-
ty tamtej ustawy, a nie rejestracji. 

– Wracając do internetowej bazy danych. Dla-
czego ona jest taka skąpa w informacje?
M.K.: – Propozycja zawartości w bazy interneto-
wej rzeczywiście jest nasza. Sama ustawa mówi 
o informacji o organizacjach pożytku publicz-
nego, natomiast rozporządzenie, definiujące do-
kładnie te dane, które mają być publikowane na 
stronie internetowej, jest teraz  na poziomie le-
gislacji w Rządowym Centrum Legislacyjnym. 
Mamy taką sytuację, że z jednej strony jest KRS, 
który też jest bazą danych, a z drugiej strony 
mamy Internet. 
Idea ustawodawcy – rozmawialiśmy o tym  
z prof. Izdebskim i z Departamentem Pożytku 
Publicznego – była taka, że informacja w Inter-
necie miała na celu zasygnalizowanie, że pod-
miot posiadający status OPP istnieje. To, co jest 
podawane w Internecie spełnia tę intencję. Na-
tomiast podanie adresu... Po pierwsze z punk-
tu technicznego i ergonomicznego prezenta-
cja tych informacji byłaby znacznie trudniejsza. 
Oczywiście to jest możliwe, żeby gdzieś kliknąć 
i rozwinąć pełniejszą informację o danej orga-
nizacji. Ale z drugiej strony byłoby to dublowa-
nie funkcji Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie 
te ustawowo nakazane dane są przechowywa-
ne. Technologicznie jest tak, że teraz dane w In-
ternecie są co tydzień aktualizowane. Gdyby-
śmy podawali bardzo szczegółowe informacje, 
to mogłyby się pojawić zarzuty, że są one nie-
aktualne. Dane publikowane do tej pory są „sta-
bilne”, to znaczy najmniej zmieniające się dla 
danego podmiotu. Wiadomo, że numer KRS się 
nie zmienia. Nazwa może się zmienić, ale bar-
dzo rzadko. Adres może się jednak zmieniać czę-
ściej, a jakbyśmy jeszcze dodali bardziej szcze-
gółowe informacje – np. o członkach zarządu 
– to wtedy są to bardzo zmienne dane. 
Administrowanie czymś takim na poziomie 
Internetu nie jest niemożliwe, ale kłopotliwe  
z prawnego punktu widzenia. KRS jest to baza 
obwarowana wieloma warunkami bezpieczeń-
stwa. Ponowne tworzenie  tylko dla strony in-
ternetowej odpowiednich zabezpieczeń jest 
dublowaniem środków i wydaje się niecelo-
we. Natomiast intencja ustawodawcy jest speł-
niona. Jeżeli ktoś potrzebuje dokładnych infor-
macji o danej organizacji, to może skorzystać  
z usług Centralnej Informacji i uzyska je szybko 
i łatwo. Jest to koszt 30 zł od jednego podmiotu. 
Zważywszy, że mamy wtedy pełną informację  
o tym podmiocie tzn. o osobach znajdujących 
się we władzach danej organizacji, o jej repre-
zentantach itd., to można zadać pytanie, czy 
owe 30 złotych to jest dużo, czy mało, choć to już 
jest zupełnie inna sprawa.  Nie jest to w każdym 
razie cena wygórowana. 

– W październiku, w sądzie wrocławskim jako 
organizacja pożytku publicznego zarejestro-
wana została spółka z o.o. Jak Państwo się na 
to zapatrujecie? 
M.K.: – To jest temat, który pojawia się od sa-
mego początku działania ustawy. Spółka jest za-
rejestrowana, a jeżeli jest zarejestrowana, to dla 
nas jest to odpowiedź na wszelkie wątpliwości. 
My, jako departament nadzorujemy sam sys-
tem informatyczny. Jeżeli w systemie informa-
tycznym była możliwość takiej rejestracji, to też 
mamy odpowiedź. Uważamy, że ustawa nie za-
brania. A co nie jest zabronione, jest dozwolo-
ne. Założyliśmy, że może się zdarzyć ktoś, kto też 
tak zinterpretuje tę ustawę, spróbuje uzyskać 
status OPP i dotrze z tym do Sądu Najwyższego, 
który mu powie „dlaczego nie?”. 
Lepiej więc przygotować się na taką ewentu-
alność, niż w momencie, kiedy będzie orzecze-
nie Sądu Najwyższego dostosowywać system  
z dnia na dzień. Po głębokiej analizie nie wi-
dzieliśmy możliwości powiedzenia, że spółka 
nie może ubiegać się o status OPP. Odbyliśmy 
trzy spotkania poświęcone tej sprawie z prof. 
Izdebskim i z prof. Pietrzakiem, autorami usta-
wy. Oni sami, w zależności od przedstawianych 
argumentów, mówili, że spółka może, albo nie 
może być OPP. Zapis ustawy pozwala go w jedną  
i w drugą stronę zinterpretować. 

NIEZNAJOMO�� PRAWA 
NIE CHRONI PRZED SKUTKAMI 
JEGO NIESTOSOWANIA

– Są sędziowie, którzy wiedzą, że po drugiej stronie stoi ktoś, komu na czymś zależy i kto nie  
zawsze dobrze zna przepisy prawa, więc chcą pomóc. Ale są też tacy sędziowie, którzy wycho-
dzą z założenia, że ta druga strona powinna znać prawo, a sędzia nie jest od tego, żeby  poma-
gać. Obowiązuje zasada, że nieznajomość prawa nie chroni przed skutkami jego niestosowania –  
o zawiłościach procedur rejestracyjnych rozmawiamy z Markiem Kulawczykiem, Naczelnikiem 
Centrali Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego.

–  Jakie były argumenty za?
M.K.: – Argumenty były związane ze ściśle lite-
ralnym zapisem ustawy. Po prostu nie ma zaka-
zu. W ustawie jest postawiony warunek, że pod-
miot może prowadzić działalność gospodarczą, 
ale jego celem nie jest osiągnięcie zysku, a w ko-
deksie handlowym jest zapis, że może powstać 
spółka akcyjna, która nie ma na celu osiągania 
zysków. Czyli spełnia warunki ustawy o pożyt-
ku publicznym. Poza tym rozmawialiśmy także 
z przedstawicielami organizacji, którzy dzieli-
li się z nami swoją wiedzą o tym, jak to wyglą-
da na Zachodzie. Tam nie ma takiego problemu. 
Spółki posiadają odpowiednik naszego statu-
su pożytku publicznego. Z rozmów wynikało, 
że przedstawiciele organizacji nie widzieli prze-
szkód – już nie tyle nawet prawnych, co nawet 
jakichś wyższych – aby te spółki nie mogły mieć 
statusu pożytku publicznego. Według nas usta-
wa tego nie wyklucza. Zresztą orzeczenie sądu 
wrocławskiego wskazuje, że jest to możliwe. De-
cyzja ta się uprawomocniła, nikt jej nie zaskar-
żył, więc stało się. 

– Czy w innych KRS-ach też takie wnioski  
zostały złożone? 
M.K.: – Na razie mamy sygnał, że w Bydgoszczy, 
albo w Gdańsku czeka wniosek na zarejestrowa-
nie. Sami sędziowie czują, że intencją ustawo-
dawcy nie do końca było umożliwienie nadania 
spółkom tego statusu. Ograniczenia wynikają-
ce z artykułu 20 są dosyć znaczące i trudno so-
bie wyobrazić spółkę, która by je spełniała.  
Ja osobiście mam duże trudności z wyobraże-
niem sobie takiej spółki, co oczywiście nie zna-
czy, że ona nie może powstać. Może być ktoś, kto 
powoła taką spółkę tylko w tym celu, aby udo-
wodnić, że może mieć OPP. Ale chyba trudno by-
łoby przetrwać na rynku, spełniając te warun-
ki i będąc spółką prawa handlowego. Sędziowie 
dość dobrze przyglądają się spełnianiu warun-
ków OPP w przypadku spółek handlowych. 
Wzbudza pewien naturalny niepokój u sędziów, 
kiedy podmiot komercyjny, zazwyczaj działają-
cy dla zysku, stara się o uzyskanie OPP. W na-
szym rozumieniu pojęcia rynku, spółka jest po 
to, aby zarabiać pieniądze. 

– Kolejną, nie do końca jasną dla organiza-
cji sprawą, jest obowiązek przesyłania do 
KRS rocznego sprawozdania merytorycznego  
i finansowe. Właśnie, czy jest taki obowiązek?
M.K.: – Taki jest zapis ustawy o pożytku pu-
blicznym.  

– Czyli te raporty powinny trafiać nie tylko do
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego, ale także do Państwa? A co KRS 
będzie robił z tymi raportami? 
M.K.: – Coroczne dostarczenie raportu jest  wa-
runkiem utrzymania statusu OPP.  KRS po pro-
stu przechowuje te raporty. To jest zaleta Kra-
jowego Rejestru Sądowego, że każdy ma prawo 
dostępu do akt rejestrowych. Jeżeli pani by 
chciała zobaczyć, na przykład jaka jest sytu-
acja fundacji pani Ochojskiej, to można przyjść 
i sprawdzić, czy nie budzi w nas owo sprawoz-
danie jakichś wątpliwości, czy możemy tej orga-
nizacji nadal ufać. Jest to dostępne. Gdyby tego 
nie było w KRS wydaje się, że dostęp do takich 
informacji byłby trudniejszy. Sędziowie KRS nic 
nie robią z tymi raportami. Oczywiście spraw-
dzają zgodność formalną. Czy np. to, co dosta-
li to jest rzeczywiście sprawozdanie finansowe
z całej działalności, a nie raport z ostatniej ak-
cji charytatywnej. Ale sprawdzane jest to tylko 
pod kątem formalnym, czy ten dokument speł-
nia odpowiednie warunki i nic więcej. To samo 
dotyczy raportów merytorycznych. 

– Dlaczego opłaty rejestracyjne są takie wyso-
kie i czy można liczyć na ich zmniejszenie? 
M.K.: – Zdaję sobie sprawę, że te opłaty są dla 
małych organizacji dużą albo nawet bardzo dużą 
barierą w rejestracji. Kwestie zwolnienia z opłat 
były przedmiotem dyskusji pomiędzy orzeka-
jącymi. Sprawa nie jest taka jasna. W ustawie  
o pożytku publicznym mamy przynajmniej dwa 
miejsca, w których użyty jest czas teraźniejszy. 
Pierwszy problem, który z tego wynikł dotyczył 
tego, czy podmiot, który dopiero powstaje może 
od razu uzyskać status OPP. Interpretacja auto-
rów ustawy jest taka, że skoro jest napisane, że 
podmiot „prowadzi działalność”, a w momen-
cie powstawania jeszcze nie prowadzi, czyli naj-
pierw musi „poprowadzić” działalność i dopie-
ro wtedy może się ubiegać o status. Oczywiście 
nikt nie potrafił określić czasu przez jaki ubiega-

jący się o status OPP ma prowadzić działalność, 
ale tak powiedział autor i jego intencje były ja-
sne. Sędziowie, idąc tym tropem, tak samo in-
terpretowali przepis dotyczący kwestii zwolnie-
nia z opłat. 
Zwolnione z opłat mogą być tylko te podmio-
ty, które już mają status OPP. Jeżeli dopiero się 
ubiegamy o status, to jeszcze go nie mamy,  
a więc nie jesteśmy zwolnieni. Czy to jest zło-
śliwe? Jeżeli gdzieś stosuje się pewną regułę, 
to później z automatu, należałoby tę samą re-
gułę stosować w inny zapisach tej samej usta-
wy. Nie chcę oceniać, czy to jest słusznie, czy nie. 
Tylko wyjaśniam, jak niektórzy orzecznicy pod-
chodzą do tego tematu. Podnoszono argumenty, 
że owo „prowadzi” ma charakter bardziej ogól-
ny i nie chodzi o „tu i teraz”. Według mnie, cho-
ciaż nie jestem prawnikiem i jest to moja pry-
watna opinia, zwolniony jest ten podmiot, który 
się ubiega, a zatem nie prowadzi, ale oświadcza, 
że będzie prowadził. Jeżeli go jeszcze nie ma, to 
wiadomo, że nie może prowadzić czegokolwiek. 
Ale to jest moje prywatne zdanie. 
Natomiast, jeżeli chodzi o zmiany dotyczące sa-
mych kwot, obawiam się, że raczej ich nie bę-
dzie. Organizacje pożytku publicznego, jako 
grupa podmiotów, nie jest jedyną, która ubiega 
się o obniżenie opłat. To jest także poza naszą 
inicjatywą legislacyjną, tylko w gestii Departa-
mentu Sądów Powszechnych czy Departamentu 
Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści. Musiałaby zostać przeprowadzona noweli-
zacja ustawy o kosztach sądowych. Nie sądzę, 
aby – nie jest to podparte żadnymi faktami, tyl-
ko ogólną wiedzą i znajomością tematu – w par-
lamencie miała szanse modyfikacja, polegająca
na zmniejszeniu wpływów związanych z postę-
powaniem sądowym w momencie kiedy mówi 
się niedoinwestowaniu sądów. 
Za obniżeniem przemawia oczywiście argu-
ment, że to dla dobra organizacji. Zawsze jed-
nak taka organizacja ma prawo wystąpienia do 
sądu o zwolnienie z opłat. Apelowaliśmy nawet 
do sądów, aby traktować te organizacje jako ta-
kie, które nie zawsze mają środki finansowe, że
są to ludzie, którzy chcieliby zrobić coś dla in-
nych, więc pomóżmy im. Ale gdy ustawa wcho-
dziła w życie, to jedną z większych obaw sądów 
było, że ustawa wygeneruje podmioty, których 
celem będzie uzyskanie korzyści, jakie daje sta-
tus OPP, bez oglądania się na zobowiązania. Sę-
dziowie obawiali się negatywnej reakcji rynku  
i traktują opłaty jako barierę. Zawsze będzie 
trudniej komuś, kto potraktuje zapisy ustawy 
jako „łatwy kąsek do złapania”. Ta opłata go 
wyhamuje, zmniejszy dostęp tym, którzy mają 
złe intencje. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że 
jest to broń obosieczna. Ale szans na zmianę 
tych opłat realnie nie widzę. Chociaż aktualnie  
prowadzone są prace nad ustawą o kosztach są-
dowych. 

– Są organizacje, które nie są OPP, ale prowa-
dzą działalność gospodarczą. Czy one muszą to 
zgłaszać do KRS-u? 
M.K.: – Dobre pytanie, odpowiedź też nie jest 
prosta. Co to znaczy organizacja, która prowadzi 
działalność gospodarczą? Działalność gospodar-
czą można prowadzić tylko w określonych wa-
runkach. Albo być podmiotem prawa handlo-
wego, albo organizacją typu stowarzyszenie, 
albo jednym z kilku rodzajów podmiotów, któ-
rych działalność regulowana jest ustawami  
i które wpisuje się do rejestru przedsiębiorców 
jako prowadzące działalność gospodarczą. 
Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, 
to w jakimś miejscu zarejestrowany być musi. 
Nie wolno prowadzić działalności gospodar-
czej tak ot sobie, bo to wtedy nie jest działal-
ność gospodarcza, tyko działalność na czarno. 
Jeżeli są to stowarzyszenia lub fundacje, to na 
pewno są w KRS-ie. Natomiast, co do innych or-
ganizacji, nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo 
to jest strasznie duży obszar. Kościelnie organi-
zacje być może mogą prowadzić działalność go-
spodarczą i nie muszą być wpisane w KRS. Ile 
jest takich wyjątków – nie wiem. Ale większość 
powinna być w KRS zarejestrowana, oczywiście 
nie mówię o osobach fizycznych, prowadzących
działalność gospodarczą. 

Rozmawiała Magda Dobranowska-Wittels

– Z informacji trafiających do nas od organi-
zacji pozarządowych starających się o status 
pożytku publicznego wynika, że sporo pro-
blemów przysparzają im procedury rejestra-
cji, które są niejasne. Każdy KRS może stawiać 
własne wymagania i prowadzić własną prak-
tykę w tej kwestii. Różne wymagania mają na-
wet sędziowie w tym samym KRS. Rozumiem, 
że jest to przejaw niezawisłości sądów, ale czy 
nie można tego ujednolicić? 
Marek Kulawczyk, Naczelnik Centrali Reje-
stru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądo-
wego: – Najpierw trzeba sobie wyjaśnić, co to 
znaczy niejasność procedur? Czy chodzi o nieja-
sność procedur sądowych, gdzie mamy formu-
larze, w których poszczególne rubryki są jasno, 
a przynajmniej jednoznacznie określone. Tam 
nie ma wątpliwości, czego dana rubryka do-
tyczy. Być może są wątpliwości, co wpisać, ale  
to już jest inny problem. To nie my jesteśmy 
autorami ustawy o pożytku publicznym i nie 
mamy wpływu na to, co ma się w tych rubry-
kach znaleźć. 
Natomiast, jeżeli mówimy o niejednolitości 
orzekania sądów, to dokładnie tak – to jest nie-
zawisłość sądów. My, jako ministerstwo, w ża-
den sposób nie możemy na tę trzecią władzę 
konstytucyjną wpływać, na jej niezawisłość  
i jasność orzekania. Możemy jedynie admini-
stracyjnie przyspieszać procedury rejestracyj-
ne, ale na orzekanie i interpretację artykułu 20 
ustawy o pożytku publicznym, czyli tego, który 
opisuje warunki uzyskania statusu, nie mamy 
wpływu. To jest w gestii każdego sędziego. Fak-
tem jest, że każdy sędzia może na ten sam te-
mat wydać sprzeczne orzeczenie. Wtedy pozo-
staje tylko ścieżka odwoławcza. Jest to stricte 
procedura sądowa. Jeżeli strony się nie zgadza-
ją z orzeczeniem sądu, to pozostają sądy wyższej 
instancji, do których można wnieść zaskarżenie 
na tę decyzję. 

– Posłużę się przykładem: sąd w Gdańsku na-
kazał jednej z organizacji, aby opisała w statu-
cie swoje formy działania numerami PKD. 
M.K.: – Jako ministerstwo sprawiedliwości dwa 
razy w roku organizujemy seminaria dla prze-
wodniczących KRS-ów. W roku 2003 głównym 
tematem seminariów było wdrożenie ustawy  
o pożytku publicznym. Brali w nich udział także 

przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicz-
nego, jak również przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. Staramy się pokazać przewod-
niczącym KRS-ów rozwiązania, które uważa-
my za – nie powiem prawidłowe – ale według 
nas zgodne z intencją twórców ustawy. Zresz-
tą autorzy także mieli okazję się wypowiedzieć.  
W trakcie seminariów staramy się wskazać 
pewne jednolite rozwiązania, ale nie możemy 
nakazać sądom w ten sposób postępować. Wła-
śnie kwestia umieszczania w statucie pozycji z 
PKD była podczas tych spotkań poruszana. Mó-
wiliśmy, że to nie jest sensowne, ale cóż... Któryś 
z orzekających uznał, że to musi być i to jest jego 
prawo nadane mu przez konstytucję i tego pra-
wa nikt nie może mu w żaden sposób odebrać. 

– I co taka organizacja może zrobić? 
M.K.: – To jest pytanie, powiedziałbym, bizne-
sowe. Czy opłaca się iść na ścieżkę odwoławczą 
i tracić czas, bo to przecież zawsze dłużej trwa. 
Jest to też kosztowniejsze. Czy po prostu uzu-
pełnić statut tak, jak sąd chce i zarejestrować 
się. Być może nie zgadzamy się z takimi posta-
nowieniami, ale może łatwiej i pragmatycznie 
jest to wymaganie sądu spełnić. A jeżeli ktoś 
uzna, że nie, bo to nie jest zgodne czy wymaga-
ne przez ustawę, zawsze można wejść na ścież-
kę sądową, ale trzeba pamiętać, że jest ona cza-
sochłonna i dość kosztowna.  

– A jeśli powołamy się na przykłady innych 
sądów, które nie mają takich wymagań, to sę-
dzia może zmienić zdanie? 
M.K.: – Prawo w Polsce nie opiera się na pre-
cedensach. Niestety nie można odwołać się do 
tego, że gdzie indziej orzeczenie było inne. To 
znaczy, powołać się można, ale jest to zazwy-
czaj nieskuteczne. Sędzia orzeka na podstawie 
przepisów prawa i ich interpretacji. Jeżeli inny 
sędzia inaczej interpretuje, to nie ma dla nie-
go znaczenia. W Polsce nie ma wymogu spójno-
ści orzeczeń sądowych, dlatego właśnie mamy 
taką ścieżkę odwoławczą. 

- Rozumiem. A jeżeli sędzia weźmie udział  
w szkoleniu i zmieni zdanie? 
M.K.: – Tak też może być. Sędzia to jest tylko 
człowiek. Co więcej, nabywa wiedzę w trak-
cie swojej pracy i być może, po jakimś czasie  

32% organizacji, które nie zamierzają ubiegać 
się o status. Kolejne 30% wskazało na zewnętrz-
ne utrudnienia, przede wszystkim finansowe.
Zaś co czwarta organizacja (z tych, które na ra-
zie nie planują ubiegać się o status) podaje przy-
czyny subiektywne – nie chce lub boi się takiej 
zmiany. 

Jeśli wyniki te porównać z deklaracjami, ja-
kie organizacje składały dwa lata temu, to oka-
że się, że odsetek organizacji zamierzających 
ubiegać się o status pożytku publicznego nie-
mal się nie zmienił – w 2004 roku w sumie 60%,  
a w 2002 62%. O 14 punktów procentowych 
zmniejszył się odsetek organizacji, które nie 
podjęły jeszcze decyzji. W 2002 roku ponad 1/3 
organizacji na pytanie o plany związane z ubie-
ganiem się o status organizacji pożytku publicz-
nego odpowiadało „trudno powiedzieć”, w 2004 
1/5. Odpowiednio zwiększył się za to odsetek 
organizacji, które nie planują ubiegać się o sta-
tus (o 16 punktów procentowych). 

KTO ZAMIERZA UBIEGAĆ SIĘ O STATUS POŻYTKU
Warto przyjrzeć się temu, jakie organizacje za-
mierzają ubiegać się o status OPP. 

Tekst powstał na podstawie wyników badania, które Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło na reprezentatywnej 
próbie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) w połowie 2004 roku. Badanie było kontynuacją podobnego 
projektu, zrealizowanego w 2002 roku i dzięki takiej samej metodologii możliwe było porównanie wyników i obserwo-
wanie zmian zachodzących w ciągu ostatnich 2 lat. Tegoroczna edycja, podobnie jak badanie „Kondycja sektora organi-
zacji pozarządowych w Polsce 2002”, dostarczy podstawowych, rzetelnych danych o strukturze, funkcjonowaniu, potrze-
bach, opiniach i problemach organizacji trzeciego sektora. Badanie przeprowadzono w ramach Programu Trzeci Sektor, 
finansowanego przez Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe i Fundację im. Stefana Batorego. Realizację bada-
nia wsparła także Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Ministerstwo Polityki Społecznej.
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Plany ubiegania się o status pożytku publicznego w zależności od poziomu 
przychodów w 2005 roku (procent organizacji)

   CZY ORGANIZACJE...>
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brak przychodów w 2003 roku

do 10 tysięcy

do 100 tysięcy

do 1 milionów

powyżej 1 miliona

Tak, jesteśmy w trakcie ubiegania się o pożytek publiczny

Tak, zamierzamy to zrobić w przyszłości

Nie

Trudno powiedzieć

Pojawiająca się tu zależność jest bardzo wyraź-
na. Im większy jest budżet organizacji, tym sil-
niejsza skłonność do starania się o status pożyt-
ku. Wraz ze wzrostem budżetu zmniejsza się też 
odsetek organizacji, które wahają się w tej spra-
wie. Widać też, że większość największych orga-
nizacji decyzję o ubieganiu się lub nie ubiega-
niu się o status pożytku publicznego podjęła. Co 
więcej, co trzecia organizacja spośród tych o naj-
większych budżetach przeszła już z etapu podej-
mowania decyzji do etapu jej realizacji – jest w 
trakcie ubiegania się o status lub już go uzyskała. 
Wiele wskazuje zatem na to, że ewentualna po-
moc techniczna związana z uzyskiwaniem sta-
tusu powinna być skierowana przede wszystkim 
do mniejszych organizacji. Jest prawdopodob-
ne, że o status pożytku publicznego ubiegać się 
będzie w najbliższych latach kilkanaście tysię-
cy właśnie takich, mniejszych organizacji. Trze-
ba mieć nadzieję, że do tego czasu uda się wyja-
śnić liczne niejasności związane z procedurami 
rejestracyjnymi. Być może do tego czasu zmieni 
się przepis dotyczący publikowania sprawozdań 
w Monitorze B – koszt tego ogłoszenia dla takich 
małych organizacji mógłby stanowić poważną 
cześć ich rocznego budżetu. 

Marta Gumkowska, Jakub Wygnański 

Czy organizacja zamierza ubiegać się 
o status organizacji pożytku publicznego?

Tak, zamierzamy 
to zrobić 

w przyszłości 44%

Tak, jesteśmy w trakcie / 
już uzyskaliśmy 16%

Nie 19%

Trudno powiedzieć 21%



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

Dział II
Działalność pożytku publicznego

Rozdział 3
Organizacje pożytku publicznego

Art. 20.
Organizacją pożytku publicznego może być or-
ganizacja pozarządowa oraz podmioty, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3, jeżeli, z zastrzeżeniem 
art. 21, spełniają łącznie następujące wymaga-
nia:
1) prowadzą działalność statutową na rzecz 
ogółu społeczności lub określonej grupy pod-
miotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyod-
rębniona ze względu na szczególnie trudną sy-
tuację życiową lub materialną w stosunku do 
społeczeństwa;
2) działalność określona w pkt 1 z zastrzeżeniem 
pkt 3, jest wyłączną statutową działalnością or-
ganizacji pozarządowej i dotyczy realizacji za-
dań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub 
grupy podmiotów, o której mowa w pkt 1, w sfe-
rze określonej w art. 4;
3) w odniesieniu do stowarzyszeń i stowarzy-
szeń kultury fizycznej za spełnienie wymaga-
nia, o którym mowa w pkt 2, można uważać 
prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 
1 i 2, również na rzecz członków stowarzyszenia 
albo stowarzyszenia kultury fizycznej;
4) nie prowadzą działalności gospodarczej albo 
prowadzą działalność gospodarczą w rozmia-
rach służących realizacji celów statutowych;
5) cały dochód przeznaczają na działalność,  
o której mowa w pkt 1 i 2;
6) mają statutowy kolegialny organ kontroli 
lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego  
i niepodlegający mu w zakresie wykonywania 
kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym 
członkowie organu kontroli i nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzają-
cego ani pozostawać z nimi w stosunku pokre-
wieństwa, powinowactwa lub podległości z ty-
tułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funk-
cji w takim organie zwrot uzasadnionych kosz-
tów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyż-
szej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierują-
cych niektórymi podmiotami prawnymi;
7) statut lub inne akty wewnętrzne organiza-
cji pozarządowych oraz podmiotów, o których 
mowa w art. 3 ust. 3, zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobo-
wiązań majątkiem organizacji w stosunku do 
jej członków, członków organów lub pracowni-
ków oraz osobom z którymi pracownicy pozo-
stają w związku małżeńskim albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro-
stej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia albo są związani  
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 
zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) 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 je-
żeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz człon-
ków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich na zasadach innych niż w sto-
sunku do osób trzecich chyba, że to wykorzy-
stanie bezpośrednio wynika ze statutowego 
celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa  
w art. 3 ust. 3,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów 
lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów 
lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Art. 21.
W przypadku podmiotów, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 pkt 1:
1) działalność pożytku publicznego określona 
w art. 20 pkt 1 podlega wyodrębnieniu w spo-
sób zapewniający należytą identyfikację pod
względem organizacyjnym i rachunkowym;
2) wymogu wyłączności, o którym mowa w art. 
20 pkt 2, nie stosuje się;
3) przepis art. 20 pkt 5 stosuje się do dochodu 
uzyskiwanego w wyniku prowadzenia działal-
ności pożytku publicznego;
4) przepis art. 20 pkt 6 stosuje się odpowiednio, 
z uwzględnieniem szczegółowych zasad organi-
zacji i działania tych jednostek, uregulowanych 
w przepisach dla nich właściwych, w tym w sta-
tutach lub innych aktach wewnętrznych.

Art. 22.
1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2, wpisane do 
Krajowego Rejestru Sądowego uzyskują status 
organizacji pożytku publicznego z chwilą wpi-
sania do tego Rejestru informacji o spełnieniu 
wymagań, o których mowa w art. 20, na zasa-
dach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189, 
z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 
r. Nr 49, poz. 408 i Nr 60, poz. 535).
2. Organizacja pozarządowa inna niż wymie-
niona w ust. 1 oraz podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 pkt 1, uzyskują status organiza-
cji pożytku publicznego z chwilą wpisania do  
Krajowego Rejestru Sądowego, na zasadach  
i w trybie określonym w ustawie, o której mowa 
w ust. 1.
3. Organizacja pozarządowa oraz podmioty,  
o których mowa w ust. 1, tracą status organiza-
cji pożytku publicznego z chwilą wykreślenia, 
z urzędu lub na wniosek, z Krajowego Rejestru 
Sądowego informacji, o spełnianiu wymogów 
określonych w art. 20.

Art. 23.
1. Organizacja pożytku publicznego sporządza 
roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej 
działalności, z zastrzeżeniem przepisów odręb-
nych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w 
sposób umożliwiający zapoznanie się z tym spra-
wozdaniem przez zainteresowane podmioty.
2. Organizacja pożytku publicznego sporządza 
i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe tak-
że wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia 
oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o ra-
chunkowości. Przepisy o rachunkowości stosu-
je się odpowiednio.
3. Do zakresu sprawozdań, o których mowa  
w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy do-
tyczące zakresu sprawozdań składanych przez 
fundacje.
4. Organizacja pożytku publicznego, niezależ-
nie od obowiązków wynikających z przepisów 
odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu 
do spraw zabezpieczenia społecznego sprawoz-
dania, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. W odniesieniu do organizacji pożytku pu-
blicznego, których sprawozdanie finansowe nie
podlega obowiązkowi badania zgodnie z prze-
pisami o rachunkowości, minister właściwy do 
spraw finansów publicznych w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw zabezpiecze-
nia społecznego może w drodze rozporządzenia 
wprowadzić taki obowiązek, biorąc pod uwagę:
1) wysokość otrzymanych dotacji;
2) wielkość osiąganych przychodów;
3) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowo-
ści prowadzonej ewidencji.

Art. 24.
1. Organizacji pożytku publicznego przysługuje, 
na zasadach określonych w przepisach odręb-
nych, 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 dzia-
łalności pożytku publicznego.
2. Organizacja pożytku publicznego może, na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
nabywać na szczególnych warunkach prawo 
użytkowania nieruchomości będących własno-
ścią Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego.
3. Organizacja pozarządowa, która uzyskała sta-
tus organizacji pożytku publicznego, jest obo-
wiązana wypełnić zobowiązania wynikające 
ze zwolnień podatkowych, z których korzysta-
ła przed dniem uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego, na zasadach określonych  
w odrębnych przepisach.
4. W przypadku utraty przez organizację poza-
rządową statusu organizacji pożytku publiczne-
go, traci ona prawo do korzystania ze zwolnień 
wynikających z posiadania tego statusu. 
5. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, wyga-
sa z mocy prawa w przypadku utraty statusu or-
ganizacji pożytku publicznego.

Art. 25.
W organizacji pożytku publicznego mogą wyko-
nywać pracę poborowi skierowani do odbycia 
służby zastępczej, na zasadach i w trybie okre-
ślonym w odrębnych przepisach.

Art. 26.
Jednostki publicznej radiofonii i telewizji 
umożliwiają organizacjom pożytku publicz-
nego nieodpłatne informowanie o ich działal-
ności na zasadach określonych w przepisach  
odrębnych.

Art. 27.
Podatnik podatku dochodowego od osób fizycz-
nych może, na zasadach i w trybie określonym 
w przepisach odrębnych, przekazać 1% podat-
ku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisa-
mi na rzecz wybranych przez siebie organizacji 
pożytku publicznego.

Rozdział 4
Nadzór

Art. 28.
1. Nadzór nad działalnością organizacji pożyt-
ku publicznego, w zakresie prawidłowości ko-
rzystania z uprawnień określonych w ustawie 
sprawuje minister właściwy do spraw zabezpie-
czenia społecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nadzór nad działalnością organizacji pożytku 
publicznego, działających w zakresie ratownic-
twa i ochrony ludności, dotyczący realizacji zle-
conych zadań publicznych oraz prawidłowości 
korzystania z uprawnień określonych w usta-
wie, sprawuje minister właściwy do spraw we-
wnętrznych. Przepisy art. 29-34 stosuje się od-
powiednio.

Art. 29.
1. Organizacja pożytku publicznego, podlega 
kontroli ministra właściwego do spraw zabez-
pieczenia społecznego w zakresie określonym 
w art. 28 ust. 1.
2. Kontrolę zarządza minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia społecznego z urzędu lub 
na wniosek organu administracji publicznej.
3. Kontrolę przeprowadzają osoby posiadające 
pisemne upoważnienie ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego.
4. W czynnościach kontrolnych może uczestni-
czyć przedstawiciel Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, w przypadku złożenia tej Radzie 
stosownego wniosku przez ministra właściwe-
go do spraw zabezpieczenia społecznego, organ 
administracji publicznej, o którym mowa w ust. 
2, lub organizację pozarządową oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3.
5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego może powierzyć przeprowadzenie 
kontroli wojewodzie.
6. Minister właściwy do spraw zabezpiecze-
nia społecznego może wystąpić z wnioskiem  
o przeprowadzenie kontroli do organu wyspe-

cjalizowanego w kontrolowaniu danego rodza-
ju działalności.

Art. 30.
1. Osoby upoważnione do dokonywania kontro-
li są uprawnione do wstępu na teren nierucho-
mości lub jej części, na którym jest prowadzo-
na działalność organizacji pożytku publicznego, 
oraz żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, 
okazania dokumentów lub innych nośników in-
formacji, a także udostępniania danych mają-
cych związek z przedmiotem kontroli.
2. Czynności kontrolnych, o których mowa  
w ust. 1, dokonuje się w obecności członka orga-
nu zarządzającego lub jego przedstawiciela albo 
pracownika kontrolowanej organizacji pożytku 
publicznego, a w razie nieobecności tych osób - 
w obecności przywołanego świadka.

Art. 31.
1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się pro-
tokół, który podpisują osoby przeprowadzające 
kontrolę i kierownik kontrolowanej organizacji 
pożytku publicznego lub osoba przez niego upo-
ważniona. Odmowa podpisu protokołu przez 
kierownika kontrolowanej organizacji pożytku 
publicznego lub osobę przez niego upoważnio-
ną wymaga podania przyczyny. W przypadku 
odmowy podpisu protokół uznaje się za podpi-
sany w dniu odmowy.
2. Kierownik kontrolowanej organizacji pożyt-
ku publicznego może w terminie 14 dni od dnia 
podpisania protokołu złożyć na piśmie wyja-
śnienia, bądź zgłosić zastrzeżenia do treści pro-
tokołu.
3. Osoby przeprowadzające kontrolę po rozpa-
trzeniu zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, 
wydają wynik kontroli. W razie nieuwzględnie-
nia zastrzeżeń w całości lub w części przekazu-
je się na piśmie stanowisko zgłaszającemu za-
strzeżenia.

Art. 32.
Wynik kontroli powinien zawierać opis stanu 
faktycznego stwierdzonego w toku kontroli,  
w tym ustalonych uchybień, z uwzględnieniem 
przyczyn powstania, zakresu i skutków tych 
uchybień oraz termin ich usunięcia, nie krótszy 
niż 30 dni.

Art. 33.
1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego lub z jego upoważnienia wojewo-
da wzywa organizację pożytku publicznego do 
usunięcia, w wyznaczonym terminie, uchybień 
stwierdzonych w wyniku kontroli.
2. W przypadku nieusunięcia uchybień przez or-
ganizację pożytku publicznego, minister właści-
wy do spraw zabezpieczenia społecznego może 
wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie 
informacji, o której mowa w art. 22 ust. 1, lub 
o wykreślenie tej organizacji z Krajowego Reje-
stru Sądowego.
3. W przypadku nieusunięcia uchybień dotyczą-
cych spełniania wymogów, określonych odpo-
wiednio w art. 20 oraz art. 21, przez organiza-
cję pożytku publicznego, minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia społecznego występuje 
do sądu rejestrowego o wykreślenie tej organi-
zacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. W przypadku wykreślenia organizacji pożyt-
ku publicznego lub informacji, o której mowa 
w art. 22 ust. 1, z Krajowego Rejestru Sądowe-
go, organizacja ta jest obowiązana, w terminie 
6 miesięcy, wykorzystać na własną działalność  
w zakresie, o którym mowa w art. 4, środki 
pochodzące ze zbiórek publicznych, zebrane  
w okresie posiadania statusu organizacji pożyt-
ku publicznego.
5. Środki niewykorzystane w sposób i w termi-
nie określonym w ust. 4, organizacja jest obo-
wiązana przekazać niezwłocznie na rzecz, pro-
wadzącej działalność statutową w tym samym 
lub zbliżonym zakresie, organizacji pożytku pu-
blicznego wskazanej przez ministra właściwego 
do spraw zabezpieczenia społecznego. Przekaza-
nie środków nie stanowi w takim przypadku da-
rowizny w rozumieniu odrębnych przepisów.

Art. 34.
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą usta-
wą, do nadzoru i kontroli wydatkowania środ-
ków publicznych stosuje się odpowiednio prze-
pisy o finansach publicznych.
2. Przepisy art. 30-34 nie wyłączają stosowa-
nia odrębnych przepisów dotyczących kontroli  
i czynności kontrolnych, a także uprawnień 
nadzorczych innych organów.

– Mija rok funkcjonowania ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie. Z czego – z dzisiej-
szej perspektywy – na pewno należy się cie-
szyć, a co ewidentnie jest do zmiany?
Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamen-
tu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Po-
lityki Społecznej: – Jeśliby hierarchizować po-
wody do radości, to najważniejszym jest to, że 
po siedmiu latach pracy ustawa weszła w życie.  
Historia jej tworzenia pokazała, że ponad po-
działami politycznymi można dokonać rzeczy 
ważnej, ustrojowej. Sukcesem tej ustawy jest 
też sposób jej tworzenia, a mianowicie udział 
trzeciego sektora i osiągnięcie daleko idącego 
kompromisu, a nawet konsensu. Dzięki niemu 
samo wdrażanie ustawy nie napotyka na po-
ważniejsze trudności. Sposób tworzenia usta-
wy – wespół z trzecim sektorem – spowodował,  
że zrealizowaliśmy wspólnie wiele przedsię-
wzięć edukacyjnych i promocyjnych związa-
nych z pożytkiem publicznym.
Sukcesem jest także przygotowanie infrastruk-
tury do jej wdrażania – powstanie najpierw ze-
społu, a następnie Departamentu Pożytku Pu-
blicznego. I zespół, i departament dostał od 
początku poważną legitymację do działania ze 
strony ministra Jerzego Hausnera, a obecnie 
Krzysztofa Patera.
W zakresie rozwiązań instytucjonalnych usta-
wa powołała również do życia Radę Działalności 
Pożytku Publicznego, która powoduje, że wdra-
żanie ustawy odbywa się w sposób partnerski. 
Rada w praktyce poszerzyła swoje pole działa-
nia poza kwestie wynikające z ustawy i spra-
wiła, że trzeci sektor umocnił swoją obecność  
w instytucjach życia publicznego. Reprezentan-
ci sektora pojawili się w komitetach monito-
rujących i sterujących funduszami struktural-
nymi, a także wśród konsultantów projektów 
innych ustaw. Sensowna jest również koncepcja 
promocji ustawy o pożytku publicznym odby-
wająca się równocześnie z ustawą o zatrudnie-
niu socjalnym. Badania poświęcone pożytkowi 
publicznemu finansowane są ze środków prze-
znaczonych na integrację społeczną. Jest to bar-
dzo pozytywny przejaw zrozumienia, że ustawa 
o pożytku publicznym ma interdyscyplinarną 
formułę. 

– To blaski, a cienie...?
K.W. – Pierwsza rzecz, która pojawiła się jako 
problem to kwestia świadomości tych, których 
ta ustawa dotyczy: zarówno obywateli i orga-
nizacji pozarządowych, jak i administracji pu-
blicznej i samorządów. Przedłużyliśmy okres 
zlecania zadań publicznych z art. 118 ustawy. 
Trwał on do czerwca tego roku, bo samorządy, 
mimo wczesnego wydania komentarza do usta-
wy, nie zapoznały się dokładnie z jej treścią.  

W wielu przypadkach nie był to opór przeciwko 
ustawie, ale brak wiedzy. 
W ogóle, mimo intensywnego informowania  
i szkolenia z ustawy o pożytku publicznym i wo-
lontariacie bariera świadomości nadal istnieje. 
Zaraz po uchwaleniu ustawy odbyła się konfe-
rencja jej poświęcona, uruchomiliśmy również 
szkolenia trenerów, konsultujących kwestie 
związane z ustawą. Trzykrotnie zorganizowa-
liśmy spotkania z sędziami okręgowymi, gdzie 
próbowaliśmy – nie naruszając rzecz jasna 
niezawisłości sędziów – wspólnie zastanowić 
się nad kryteriami interpretacji ustawy przez  
Krajowe Rejestry Sądowe. W Departamencie 
mamy również system odpowiedzi na trudne 
pytania – staramy się odpowiadać na mejle nie-
mal natychmiast, jeśli są to kwestie niecierpią-
ce zwłoki. 

– W kwestii samorządów – wiemy z kontak-
tów z organizacjami, że nadal utrzymuje się 
tendencja, aby ograniczać współpracę jedynie 
do organizacji pożytku publicznego, co jest 
niezgodne ani z duchem, ani z literą tej usta-
wy. Czy w Departamencie planowane są jakieś 
działania, aby takiej zawężającej interpretacji 
przeciwdziałać?
K.W. – To jest kolejne wyzwanie. Bolesny przy-
kład to Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska, który nadinterpretuje ustawę i posługu-
je się kryterium statusu pożytku publicznego 
jako warunku przyznawania dotacji [z 17. Pro-
gramu Wspierania Pozarządowych Organizacji 
Ekologicznych dotację otrzymać mogą jedynie 
organizacje pożytku publicznego – przyp. red.].  
To oznacza nierówne traktowanie podmiotów. 
Takie interpretacje szkodzą wręcz rozwojowi 
trzeciego sektora, szczególnie w warunkach lo-
kalnych, gdzie powstają nowe organizacje, które 
mogłyby realizować zadania publiczne, ale do-
piero nabywszy doświadczenie, mogą się ubie-
gać o status pożytku publicznego. 
Trudno jest jednoznacznie odczytać intencje 
samorządów. Z jednej strony jest to próba uła-
twienia sobie formuły zlecania zadań, z dru-
giej – próba uznaniowego zlecania zadań, przed 
czym ustawa miała chronić i do czego będziemy 
dążyć. Instytucja wojewody jako nadzorującego, 
między innymi programy współpracy, zostanie 
poproszona o zweryfikowanie tego, jak wygląda
zlecanie zadań przez samorządy. 
Istnieją również pełnomocnicy wojewodów zaj-
mujący się pożytkiem publicznym – to bardzo 
poważny partner i skorzystamy z jego pomocy 
przy weryfikacji błędów, a także przy sprawoz-
dawczości. Równie dobre kontakty mamy z Re-
gionalnymi Izbami Obrachunkowymi. Słowem, 
nie może być tak, że ktoś z różnych powodów 
narusza prawo. Pożytek publiczny został myśla-

ny tak, by docelowo był powszechnie obowiązu-
jący. Jeśli dojdziemy do tego etapu, to problem 
nierównego traktowania podmiotów przy zle-
caniu zadań zniknie. W obecnej sytuacji taka 
zawężająca interpretacja ustawy nie jest ani  
w interesie sektora pozarządowego, ani admini-
stracji publicznej.
Jest jeszcze kwestia otwartości konkursów na 
realizację zadań publicznych, również proble-
matyczna. Są przykłady petryfikowania ukła-
dów między samorządem a organizacją, kiedy 
poprzez swojskość i specyficzne więzi lokalne,
obiektywne miary przy wyborze partnera prze-
stają funkcjonować. Nie dzieje się to dla nikogo 
z pożytkiem. Można by uwzględniać różne po-
stulaty, aby konkurs nie eliminował inicjatyw 
małych, lokalnych, w jakiś sposób szczególnych. 
Natomiast co do samej zasady konkursu, która 
w sposób przejrzysty i komplementarny gwa-
rantuje realizację zadania publicznego – nie ma 
wątpliwości. Przyzwyczajenia tłumią innowa-
cyjność.

– Drugą poważną bolączką jest sposób rejestracji 
organizacji pożytku publicznego w Krajowych 
Rejestrach Sądowych, bardzo zróżnicowany...
K. W. – Mieliśmy trzy spotkania z sędziami, 
na których próbowaliśmy uwspólnić stanowi-
ska. Wydawało się, że w dość poważnym stop-
niu zgodziliśmy się co do interpretacji ustawy. 
Okazało się, że nie do końca przewidzieliśmy 
rezultaty tych spotkań. Sędziowie od początku 
twierdzili, że są w tej kwestii różne szkoły – tu 
musimy uszanować ich niezawisłość i okręgo-
we odrębności, z drugiej jednak strony – dążyć 
do maksymalnego ujednolicenia różnych punk-
tów widzenia. Myślę, że różne podejścia w KRS 
wynikają również z różnorodności podmiotów 
ubiegających się o status pożytku publiczne-
go. Z tego względu sędziowie mogą różnicować 
wymagania. W kwestii różnorodności proce-
dur chcemy podjąć działania, które nie będą 
naruszały kanonu niezawisłości sądów, a sta-
nowić będą przyczynek do refleksji, jak stwo-
rzyć przewidywalny dla organizacji pozarzą-
dowych proces rejestracji. Podejmiemy próbę 
ponownego spotkania, podczas którego – dzie-
ląc się doświadczeniami – sędziowie mogli-
by – w obecności przedstawicieli Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego i Ministerstwa Polityki Społecznej – 
raz jeszcze ustalić „reguły gry”.

– Zbliża się też powoli okres składania spra-
wozdań przez organizacje pożytku publicz-
nego, które będą spływać do Departamentu. 
Jakie kroki podjęli Państwo, aby się do tego 
przygotować? Czy znane są terminy składania 
sprawozdań?

K.W. – Zgodnie z ustawą termin składania spra-
wozdań merytorycznych i finansowych upły-
wa 31 marca. Na posiedzeniu Rady Działalności 
Pożytku Publicznego przyjęto koncepcję orga-
nizacji szkoleń dotyczących sprawozdawczości, 
skierowanych zarówno do organizacji pożyt-
ku publicznego, jak i tych, którzy tę działalność 
nadzorują czyli samego Departamentu Pożyt-
ku Publicznego oraz regionalnych pełnomocni-
ków. Jest niezwykle ważne, aby w tej pierwszej 
odsłonie być otwartym dla organizacji w zakre-
sie dobrego poinformowania ich, jak sprawoz-
dawać działalność. 
O harmonogramie szkoleń, rozpoczynającym 
się w grudniu szkoleniem urzędników Departa-
mentu, poinformujemy organizacje już wkrót-
ce. W przygotowaniu są również formularze 
sprawozdań oraz dokumentów, które ułatwią 
organizacjom sprawozdawczość. Cykl szkolenio-
wo-edukacyjny planujemy zakończyć w poło-
wie stycznia, tak, aby każdy miał czas na pracę 
nad sprawozdaniem.

– Ostatnia sprawa. Czy są widoki na uprosz-
czenie systemu przekazywania 1 procenta?
K.W. – Uproszczenie systemu to jedno, druga 
kwestia to próba dotarcia do podatników, któ-
rzy – przy takim systemie – są wyłączeni, tych, 
którzy nie wypełniają sami PIT-u. Jesteśmy 
obecnie w fazie składania propozycji, Minister-
stwo Finansów jest tu bardzo otwarte. 

– O tym jak system wygląda w tej chwili prze-
ważyły ponoć koszty, jakie poniosłyby Urzędy 
Skarbowe, gdyby przelewały oznaczoną przez 
podatnika kwotę samodzielnie. Kto może być 
największym oponentem przy próbach jego 
zmiany?
K.W. – Nie widzę w tej chwili oponentów. Jest 
zgoda co do tego, aby nad systemem podysku-
tować. Trudno mi powiedzieć, kto mógłby być 
przeciwko zmianom i czy byłoby to Minister-
stwo Finansów, ponieważ jeśli się dobrze wy-
kona analizę kosztów, to może się okazać, że 
korzyści będą przeważające. Widzę otwartość 
Ministerstwa Finansów w tej kwestii. Poza tym, 
wokół tworzenia Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich wytworzył się na tyle dobry klimat, aby 
poszukiwać takiej formuły przekazywania jed-
nego procenta, w której efekt dodany będzie 
jak największy. Ów klimat powinien czymś za-
owocować. Rola Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego, której członkiem jest przedstawiciel 
Ministerstwa Finansów, jest tutaj nie do prze-
cenienia.

Rozmawiała Małgorzata Borowska

TRZECI SEKTOR UMOCNI� 
SWOJ� OBECNO�� 
W INSTYTUCJACH 
�YCIA PUBLICZNEGO

Szkolenia z zakresu sprawozdań z działalności pożytku publicznego, starania o uproszczenie systemu przekazywania jednego procenta oraz ponowne spotkanie z sędziami Krajowych Rejestrów  
Sądowych – to działania Departamentu Pożytku Publicznego planowane na najbliższy czas. Funkcjonowanie ustawy ocenia Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego  
w Ministerstwie Polityki Społecznej.

USTAWA

pozytek.ngo.pl
informacje pomocne przy rejestrowaniu organizacji pożytku publicznego
przywileje i obowiązki organizacji pożytku publicznego
mechanizm 1%
ogłoszenia od organizacji pożytku publicznego
baza danych organizacji pożytku publicznego, zawierająca kompletne informacje
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gazeta.ngo.pl  
to comiesięczne pismo 
organizacji pozarządowych.

gazeta.ngo.pl  porusza, w formie wywiadów, 
reportaży, felietonów i raportów, 
sprawy o fundamentalnym znaczeniu dla całego 
trzeciego sektora, takich jak pożytek publiczny, 
Unia Europejska, wolontariat, współpraca 
międzynarodowa czy współpraca z samorządem 
i administracją rządową. 

W gazeta.ngo.pl  nawet najbardziej skompliko-
wane kwestie wyjaśniamy w przystępny sposób!
Oprócz odnoszących się do aktualnych proble-
mów i napisanych przystępnym językiem porad-
nikowych tekstów formalno-prawnych w gaze-
ta.ngo.pl znaleźć można: lekcje w Strukturalnej 
Miniszkółce, na których objaśniane są tajemni-
ce funduszy strukturalnych, kolekcję ciekawych 

inicjatyw, zajawki ciekawych wydarzeń, w tym 
konferencji i konkursów grantowych, w nadcho-
dzących miesiącu i krótkie relacje z minionych 
zdarzeń.

Większy wybór tekstów, uzupełniających artyku-
ły w drukowanej gazecie, znajduje się w codzien-
nie aktualizowanym portalu organizacji pozarzą-
dowych www.ngo.pl. Tam znajdują się również 
archiwalne numery gazeta.ngo.pl 
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2. Wysłać e-mailem lub faksem, lub listem infor-
mację zawierającą dane:
Nazwa instytucji/organizacji lub dane osoby in-
dywidualnej
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Na Podlasiu
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych 
w Białymstoku (OWOP)
ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok 24
tel. (+48 85) 732-28-46, 732-09-09,
fax: 732 94 84
e-mail: owop@pro.onet.pl
serwis regionalny www.podlaskie.ngo.pl

w Warmińsko-Mazurskiem
Elbląskie Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP)
ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
tel./ fax: (+48 55) 236 27 16
e-mail: eswip@eswip.elblag.pl 
serwis regionalny www.wim.ngo.pl

na Pomorzu
Fundacja Regionalne Centrum Informacji 
i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (RCIiWOP)
ul. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
tel./ fax: (+48 58) 344 40 39, 520 40 18
e-mail: rci@key.net.pl

Słupskie Centrum 
Wspomagania Organizacji Pozarządowych (SCWOP)
Lutosławskiego 33, 76-200 Słupsk
tel./ fax: (+48 59) 840 29 20, tel. 848 21 03
e-mail: scwop@slupsk.home.pl 
serwis regionalny www.pomorskie.ngo.pl

Na Dolnym Śląsku
Regionalne Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP)
ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
tel. (+48 74) 666 22 22
e-mail: rcwip@rcwip.pl
serwis regionalny www.dolnyslask.ngo.pl

na Lubelszczyźnie
Lubelski Ośrodek Samopomocy LOS
 ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin
tel./ fax: (+48 81) 743 66 13
e-mail: los@los.lublin.pl 
serwis regionalny www.lubelskie.ngo.pl

w Łódzkiem
Centrum Promocji 
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”
Plac Wolności 2, 91-415 Łódź, 
tel. (0-42) 632 22 50, tel./fax (0-42) 632 22 18
e-mail: opus@opus.org.pl 
serwis regionalny www.łódzkie.ngo.pl 

na Mazowszu 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
ul. Nowolipie 25 B, 01-011 Warszawa
tel./ fax: (+48 22) 838 26 72, 838 39 82
e-mail: boris@boris.org.pl 
serwis regionalny www.mazowsze.ngo.pl 

Na Pomorzu Zachodnim
Koszalińskie Centrum Wspierania 
Inicjatyw Społecznych
Ul. Zwycięstwa 168, 75-612 Koszalin
tel. (+48 94) 340 35 23
e-mail: kcwis@poczta.wp.pl
serwis regionalny www.zachodniopomorskie.ngo.pl 

w Wielkopolsce
Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich PISOP
Ul. Marcinkowskiego 17, 64-100 Leszno
tel. (+48 65) 520 78 86
e-mail: pisop@pisop.org.pl 
serwis regionalny www.wielkopolskie.ngo.pl 

Na Śląsku
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Ul. J.F. Białych 7, 44-200 Rybnik
tel. (+48 32) 739 55 12
e-mail: cris@cris.org.pl
serwis regionalny www.slask.ngo.pl 

w Małopolsce
Instytut Studiów Strategicznych 
(UWAGA! W małopolsce kampania 
będzie trwać w dniach 6-17 grudnia!)
Ul. Mikołajska 4, 31-027 Kraków
tel. 012 421 62 50
email: e.chromniak@iss.krakow.pl 
lub fundusze@iss.krakow.pl 

na Opolszczyźnie
OFOS – Opolskie Forum Organizacji Społecznych
Siedziby użycza oddział Polskiego Związku Głuchych
Ul. 1 Maja 21, 45-068 Opole
tel. 077 454 35 87 – pan Tomasz Kosmala
email: Tomasz.kosmala@interia.pl 
lub Opole@wolontariat.pl 

w Kujawsko-Pomorskiem
Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA
Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel. 056 655 50 22
email: motyka.torun@wp.pl 
serwis regionalny www.kuj-pom.ngo.pl 

w Lubuskiem
Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcie „VERTE” 
Chopina 11/13, 65-031 Zielona Góra
Tel.  (0-68) 453 24 77
E-mail: biuro@ verte.org.pl
www.verte.org.pl

W świętokrzyskiem
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii
ul. Bodzentyńska 44a, 25-308 Kielce
Telefon:  (0-41) 344 41 60, 344 77 62, (041) 344 66 30
Faks: (0-41) 344 77 62
kielce@ wolontariat.org.pl
www.wolontariat.org.pl/ kielce

Infolinia organizacji pozarządowych 0-801 646 719

Chcesz wiedzieć, jaka jest procedura rejestracji statusu pożytku publicznego? 
Chcesz wiedzieć, co należy zrobić, aby Twoja organizacja uzyskała taki status? 
Potrzebujesz informacji o przywilejach i obowiązkach organizacji pożytku publicznego?
Ogólnopolska Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 
specjalnie dla Was organizuje dyżury ekspertów w całej Polsce!
Od 29 listopada 2004 do 10 grudnia 2004 w całej Polsce eksperci odpowiadać będą 
na pytania i wątpliwości, związane ze statusem pożytku publicznego.
Sprawdź, gdzie najbliżej Ciebie dyżurują eksperci. Zadzwoń i zadaj pytanie! Umów się na spotkanie!

Eksperci czekają 
na Ciebie!

www.ngo.pl 
(serwisy prawo.ngo.pl, pozytek.ngo.pl)
Więcej informacji o pożytku publicznym, w tym m.in. przykłady wypełnionych formularzy KRS, 
teksty ustaw, rozporządzeń, PKD można znaleźć na stronach portalu organizacji pozarządowych  
www.ngo.pl w serwisie prawo.ngo.pl (w części: ustawa o działalności pożytku publicznego). 
Baza danych organizacji pożytku publicznego i inne przydatne informacje znajdują się 
w serwisie pozytek.ngo.pl
Kontakt: info@ngo.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
Informacje o organizacjach pożytku publicznego są od 1 stycznia 2004 r nieodpłatnie udostępniane 
w KRS (nie dotyczy np. wyciągów, odpisów). Ponadto na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości są 
podawane nazwy organizacji pożytku publicznego, ich numery KRS oraz daty, od kiedy wskazane 
organizacje posiadają status organizacji pożytku publicznego www.ms.gov.pl. Na stronach Minister-
stwa Sprawiedliwości można szukać także informacji dotyczących działania KRS i formularzy 
niezbędnych do rejestracji w KRS.

Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwem właściwym do spraw wdrożenia ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi jest Ministerstwo 
Polityki Społecznej. W ministerstwie tym powołany został Departament Pożytku Publicznego. 
Informacje o Departamencie na stronach: www.mps.gov.pl.
Kontakt: pozytek@mpips.gov.pl, tel. (22) 661 01 46.

Gdzie szukać 
informacji?

pantone 166
C-0 M-64 Y-100 K-0

pismo organizacji pozarządowych jedyna taka gazeta!


