Jak zostać OPP?
Organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną (np. fundacje,
stowarzyszenia, kluby sportowe) mogą starać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku
publicznego (w skrócie OPP).
Status OPP oznacza stan prawny organizacji, która spełnia wszystkie wymogi ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Rozdział 3 ustawy), oraz uzyskała
potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Jakie warunki musi spełnić organizacja, aby otrzymać status OPP?
Organizacją pożytku publicznego może zostać podmiot, który prowadzi działalność pożytku
publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata oraz spełnia łącznie następujące
warunki:
1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej
grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa
(w przypadku stowarzyszeń działalność statutowa, nie może być prowadzona
wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia);
2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego;
3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa
w pkt. 1;
4) ma 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 lub nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
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6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
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, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
Jak wygląda rejestracja statusu OPP w sądzie?
Organizacja, która chce zostać organizacją pożytku publicznego, składa do sądu (właściwego
ze względu na siedzibę) wniosek o nadanie statusu OPP. Wniosek o nadanie statusu pożytku
składa się z urzędowych formularzy i załączników. Rodzaj składanych formularzy zależy od
tego, czy starająca się o status organizacja musiała po swoim utworzeniu zarejestrować się
w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy nie (np. parafie, uczniowskie kluby sportowe nie muszą
rejestrować się w KRS).
Organizacje, które są już zarejestrowane w KRS, składają następujące formularze:
 KRS-Z20
 KRS-W-OPP
Organizacje, które nie miały obowiązku rejestracji w KRS, składają następujące formularze:
 KRS-W21
 KRS-W-OPP
Załącznikami do formularzy są:
 oświadczenie członków organu kontroli lub nadzoru o niekaralności oraz nie
pozostawania w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa,
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powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu (zgodnie
z treścią art. 20 ust. 1 pkt. 4),
oświadczenie członków zarządu o niekaralności (art. 20 ust. 1 pkt. 5),
oświadczenie członków zarządu, że cały dochód (nadwyżka przychodów nad
kosztami) organizacji jest przekazywany na działalność pożytku publicznego (zgodnie
z treścią art. 20 ust. 1 pkt. 3),
oświadczenie członków zarządu, że działalność gospodarcza (o ile organizacja ją
prowadzi) jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej (art. 20
ust. 1 pkt. 2),
dokumenty potwierdzające, że organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego
nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat (np. sprawozdania merytoryczne
i finansowe, rekomendacje, artykuły prasowe i wszystkie inne dokumenty, które
stanowią dowód prowadzenia działalności pożytku publicznego przez okres co
najmniej 2 lat).
statut – składamy jedynie wówczas, kiedy organizacja zmieniła zapisy statutowe,
dostosowując je do wymogów ustawy.

Organizacja, które ubiega się o nadaniu statusu organizacji pożytku publicznego nie ponosi
związanych z tym opłat sądowych. Jeśli organizacja spełnia wszystkie wymogi ustawy, złożyła
odpowiednie i prawidłowo wypełnione formularze oraz dołączyła wymagane załączniki,
powinna uzyskać status pożytku. Jeśli natomiast organizacja składająca wniosek nie ma
odpowiednich zapisów statutowych, albo popełniła błąd przy wypełnianiu formularzy lub też
nie dołączyła odpowiedniego załącznika – sąd wysyła informację o brakach lub błędach.

Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego wiąże się z uzyskaniem pewnych
przywilejów, ale nakłada również na organizację szereg obowiązków. Dlatego też decyzję
o tym, czy nasza organizacja ma być OPP, należy podjąć rozważnie. Ale to już temat na
oddzielny artykuł.
Opracowała: Karolina Furmańska
Doradca dla organizacji pozarządowych
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