Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby
opublikowane informacje były zgodne z najnowszym
stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia
m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie po nowelizacji z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Wrocław 2011

Nasza publikacja
stanowi vademecum na temat
aspektów prawnych regulujących
funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce. Mamy nadzieję, że okaże się
przydatna zarówno
dla osób, które
rozważają założenie
stowarzyszenia lub
fundacji, jak i dla tych,
którzy w organizacjach już działają, ale
odczuwają potrzebę
usystematyzowania
swojej wiedzy.
Czytelnik znajdzie
w niej podstawowe
informacje:
Czym są organizacje pozarządowe i jak
działają?
Jakie możliwości daje założenie organizacji pozarządowej?
W
jaki
sposób
można zacząć działać
społecznie?
Jak założyć fundację
lub stowarzyszenie?
Jakie obowiązki muszą wypełniać organizacje pozarządowe?
W publikacji znajdują się również:
Praktyczne wskazówki eksperta
Przykłady działalności wrocławskich
organizacji
pozarządowych.
chciały rozwinąć
Dla osób, które będą
swoją wiedzę, podajemy adresy stron
internetowych oraz inne przydatne
źródła związane z tematyką trzeciego
sektora. Zapraszamy do lektury.
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Sektor organizacji pozarządowych w Polsce
obejmuje wiele różnych typów organizacji, dla
których wspólnym mianownikiem są: niezależność od instytucji publicznych oraz działalność
nie nastawiona na zysk. Inne określenia używane
w odniesieniu do organizacji pozarządowych to:
– organizacje non-profit,
– organizacje społeczne,
– organizacje użyteczności publicznej,
– NGOs (z ang. non-governmental organisations),
– III sektor – trzeci sektor (w odróżnieniu od sektora I – publicznego i sektora II – biznesowego).
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Prawną definicję organizacji
pozarządowej odnajdziemy
w Ustawie o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie, która od
kilku lat pełni rolę polskiej
„konstytucji” trzeciego sektora:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby
prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów
ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.
Aby w pełni zrozumieć pojęcie organizacji pozarządowych warto przypomnieć sobie kilka definicji:
OSOBA FIZYCZNA - w świetle prawa jest to jednostka posiadająca „zdolność prawną”, tj. możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych, czyli
praw i obowiązków.

OSOBA PRAWNA - w świetle prawa jest to trwałe zespolenie osób i środków materialnych, które
funkcjonuje w celu realizacji określonych zadań
i posiada tzw. „zdolność prawną” oraz „zdolność
do czynności prawnych”, czyli dokonywania we
własnym imieniu czynności prawnych; przykładowe osoby prawne to: fundacja, gmina, przedsiębiorstwo.
OSOBOWOŚĆ PRAWNA - przynależna osobie
prawnej „zdolność prawna” i „zdolność do czynności prawnych”.

Organizacje pozarządowe
posiadające osobowość
prawną rejestruje się
w Krajowym Rejestrze
Sądowym, natomiast te
nieposiadające osobowości prawnej – w rejestrze
prowadzonym przez starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu (jak jest
w przypadku Wrocławia).

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY (KRS) – ogólnopolski rejestr prowadzony przez sądy rejonowe
obejmujący m.in. Rejestr stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji,
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Rejestr
organizacji pożytku publicznego, Rejestr przedsiębiorców. Działa na podstawie Ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym. We Wrocławiu rejestr ten jest
prowadzony przez VI Wydział Gospodarczy KRS
przy ul. Poznańskiej 16-20. Stowarzyszenie rejestrowe oraz fundacja uzyskują osobowość prawną
z chwilą uzyskania wpisu do KRS.

Najbardziej popularnymi typami organizacji
pozarządowych w Polsce są stowarzyszenia
i fundacje. W roku 2010 zarejestrowanych było
71 tysięcy stowarzyszeń i 12 tysięcy fundacji1.
Przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm typom organizacji, ponieważ to im będzie w większości poświęcona niniejsza publikacja:
STOWARZYSZENIE - jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym
w celach niezarobkowych, samodzielnie określającym swoją misję, programy działania i struktury
organizacyjne oraz uchwalającym akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierającym swoją
działalność na pracy społecznej członków, ale posiadającym także możliwość zatrudniania pracowników do prowadzenia swych spraw; jego utworzenie i funkcjonowanie reguluje Ustawa Prawo
o stowarzyszeniach.
FUNDACJA - jest podmiotem ustanawianym
przez osoby fizyczne lub prawne dla realizacji
celów społecznie lub gospodarczo użytecznych,
w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia,
rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna,
ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami;
jej utworzenie i funkcjonowanie reguluje Ustawa
o fundacjach.

Członkostwo? Praca? Wolontariat? Przed Tobą
wiele możliwości.

CZŁONEK ORGANIZACJI - osoba należąca do organizacji posiadająca określone prawa i obowiązki.

PRACOWNIK ORGANIZACJI - osoba zatrudniona
w organizacji na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło, pobierająca za swoją pracę wynagrodzenie.
WOLONTARIUSZ - osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia
na zasadach określonych w Ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zdecyduj
czy chcesz przyłączyć się do już istniejącej
organizacji, czy założyć własną.
Wyobraźmy sobie osobę, która ma pomysł na działalność, dokładnie wie, co chce robić, ale nie ma
odpowiedniego zaplecza – ludzi, infrastruktury,
pieniędzy. Aby szybko i skutecznie zacząć działać
osoba ta może podjąć współpracę z organizacją,
która istnieje od jakiegoś czasu i posiada odpowiednie zasoby.
Indywidualistom, którzy mają wizję, kontakty
i choćby niewielkie zasoby materialne, a do tego
nie boją się załatwiania formalności w urzędach,
warto polecić założenie własnej organizacji.
W obu przypadkach na początku potrzebne jest
duże zaangażowanie i konsekwencja w działaniu.
1

Przewłocka J., Polskie Organizacje Pozarządowe 2010.
Najważniejsze pytania, podstawowe fakty., Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011, str. 5

5

znajomi

strony
internetowe

Co jest dla ciebie największym atutem działania w organizacjach społecznych?

kampanie
społeczne

Świadomość, że w wykonywanej pracy pieniądze nie są celem, lecz środkiem.
wizyty
studyjne

Kamil „Krauch” Rauch, Stowarzyszenie Fantazjada

Aktywność na rzecz ludzi i wartości, w które wierzę.

Krzysztof Antoniak, Stowarzyszenie Psychologii Praktycznej „Empiria”

NGO to wolność wyboru i moc fantazji, a przy tym pomoc innym.

festyny
lokalne

Karolina Szmyt, Fundacja Heart of Art - open cultural projects

Możliwość połączenia przyjemnego z pożytecznym. Jeśli praca, którą wykonujesz
w organizacji sprawia Ci przyjemność, a przy okazji ktoś inny czerpie z niej realną korzyść,
pomoc czy choćby tylko wsparcie, to warto to robić!
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konferencje

Mariusz Trzeciakiewicz, Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA

Działać to być dla innych, a być to działać dla innych.

Małgorzata Bies, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych

Dla mnie kwestią kluczową jest możliwość działania w miarę swobodnie, przy o wiele
mniejszej niż w innych formach działalności liczbie biurokratycznych przeszkód
i formalnych ograniczeń. NGO jest formą najlepszą w naszych warunkach, co wcale nie
oznacza, że doskonałą.
Jan Roman Ostrowski - Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej “Złote Rączki”

targi
organizacji
JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ ORGANIZACJI…
pozarządowych
Wybierz obszar działań społecznych, który najbardziej Cię interesuje.
		 Zastanów się, co masz do zaoferowania innym.
			 Zdecyduj, czego oczekujesz od organizacji.
				 Skorzystaj z różnych sposobów znalezienia organizacji dla siebie:
bazy danych
udostępniane
przez organizacje
spotkania
i instytucje
fora

JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ
ORGANIZACJĘ… FUNDACJA CZY STOWARZYSZENIE?
Oba typy organizacji mają w zasadzie podobne
możliwości działania. Najprościej rozwiązać dylemat kierując się więc zasadą:
Jeśli masz przyjaciół – załóż stowarzyszenie.
Jeśli masz pieniądze – załóż fundację.
Nie oznacza to jednak, że fundacji nie możesz
tworzyć bez przyjaciół, a Twoje stowarzyszenie
obejdzie się bez pieniędzy. Żeby prężnie działać,
każda organizacja musi budować trzy rodzaje kapitałów, które wzajemnie się warunkują
i zostały opisane w tzw. metodzie K32.

Kapitał ludzki to zespół osób, które angażują się
w działalność organizacji oraz posiadają pożądaną
wiedzę i umiejętności, kierują się określonymi
postawami i zasadami, są gotowe poświęcać swój
czas, energię i pomysły. Kapitał społeczny to
sieć kontaktów międzyludzkich, łączących ludzi
i instytucje, opierająca się na zaufaniu, wspólnych wartościach i gotowości do wymiany informacji. Kapitał materialny to nie tylko pieniądze,
to również lokal, sprzęt, możliwość uzyskania rabatów, itp.

Odpowiedz na pytania:
Jaki kapitał wnosisz przystępując do rejestracji
swojej organizacji?
Który z kapitałów jest najsilniejszy?
Który musisz rozwinąć, aby skutecznie działać?

Dlaczego zdecydowaliście się na założenie
stowarzyszenia?
Założyliśmy stowarzyszenie, ponieważ łączy nas
przekonanie o sile, jaka tkwi w dobrowolnym
zrzeszeniu grupy ludzi o podobnych poglądach
i zbliżonej wrażliwości na cele i wartości, które
realizujemy w stowarzyszeniu.
Krzysztof Antoniak, Stowarzyszenie Psychologii
Praktycznej „Empiria”
Dlaczego zdecydowaliście się na założenie
fundacji?
Najpierw był pomysł i wielki entuzjazm, by zacząć
robić coś ciekawego na własny rachunek. Potem
chęć usubtelniania świata i własnego życia. A stąd
do organizacji pozarządowej był już tylko rzut
kamieniem.
Karolina Szmyt,
Fundacja Heart of Art - open cultural projects
Fundacja jest łatwiejsza w organizacji i zarządzaniu
niż stowarzyszenie, łatwiejszy jest proces decyzyjny
i stąd wybór tej właśnie formy działania.
Mariusz Trzeciakiewicz,
Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji
2

Stafiej-Bartosik A., Łukasiak P., Wiedza i doświadczenie, Moduł 3. Finanse w organizacji pozarządowej,
Metoda K3 a planowanie strategii pozyskiwania
funduszy, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
Warszawa 2006, str. 11-21
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ZAŁOŻENIE FUNDACJI
Aby powstała fundacja potrzebny jest fundator,
czyli osoba (fizyczna lub prawna, np. przedsiębiorstwo czy inna fundacja), która powoła fundację i przeznaczy na jej działalność majątek
(tzw. fundusz założycielski).
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SEKTOR 3: Jaki majątek założycielski powinien zostać zadeklarowany przez fundatorów?
Monika Kowalczyk: Jego forma i wartość powinna
zostać określona w statucie i akcie fundacyjnym.
Mogą to być pieniądze, ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe. Prawo określa minimalną wymaganą wartość tego majątku – 1000 zł
– na cele związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, jeśli tego typu działalność organizacja przewiduje. W pozostałych przypadkach fundatorzy deklarują kwotę rzędu kilkuset do kilku
tysięcy złotych, którą wpłacają na konto fundacji
dopiero po jej zarejestrowaniu.
SEKTOR 3: Czy wnoszenie kapitału założycielskiego w formie niefinansowej jest w Polsce popularne?
MK: Owszem, często majątek stanowią meble czy
sprzęt komputerowy. W tym przypadku powinno
się sporządzić protokół przekazania ruchomości
na rzecz fundacji. W przypadku wniesienia do fundacji nieruchomości wymagana jest forma aktu
notarialnego.
Fundator może być jeden lub może ich być kilku.
Fundację może powołać obcokrajowiec (inaczej
niż w przypadku członków założycieli stowarzy-

szenia), jak również osoba prawna zarejestrowana za granicą. Siedziba fundacji musi znajdować
się jednak w Polsce. Fundator powołuje fundację
dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo
użytecznych, nie mogą być to osobiste interesy
osób powołujących fundację. Cele, dla których
ma działać fundacja, fundator określa w statucie,
który przygotowuje w formie pisemnej przed rejestracją organizacji. Fundacja charakteryzuje się
niedochodowością celu, dla którego jest ustanowiona, co oznacza, że nie może przynosić dochodów ani jej samej ani fundatorowi. Wszelkie
dochody, które będzie osiągać w przyszłości fundacja, będą więc musiały być przeznaczane na cel
określony w statucie. Cel powinien być określony
konkretnie i jasno, ale przede wszystkim powinien
być możliwy do osiągnięcia (inaczej jest w przypadku celów stowarzyszenia).

Wystarczy mały gest, by zmienić świat
na „Ludzki Świat” – Fundacja „Ludzki Świat”
o sobie: Pomysł na założenie fundacji powstał
z chęci pomocy innym. Nawet nie mając zaplecza
biurowo- finansowego można zacząć działać.

Najważniejsza okazała się być motywacja i chęć
do działania. Nasza pierwsza wyprawa do Mongolii utwierdziła nas w przekonaniu, że taka inicjatywa jest potrzebna. Jej celem była nauka języka
angielskiego dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Została ona bardzo pozytywnie odebrana przez
lokalnych mieszkańców. Udało nam się również zakupić 50 wyprawek szkolnych dla dzieci
z dwóch sierocińców. Dodatkową korzyścią była
możliwość poznania tego egzotycznego kraju.
Przyświeca nam hasło: Wystarczy mały gest, by
zmienić świat na ludzki świat.
W bieżącej pracy fundacji zależy nam na oszczędności w rozdysponowaniu środków, które otrzymujemy oraz celowości naszych działań.
Mimo przeszkód nasza fundacja działa prężnie,
ponieważ łączy nas wspólna pasja, wzajemne zrozumienie i taka sama motywacja. Ważnym elementem są nasze relacje również w życiu prywatnym.
Dzięki założeniu fundacji dużo się od siebie i innych uczymy. Na wyprawach zdobywamy energię
na cały rok pracy. Prowadzenie własnej organizacji to nauka samodzielności, zaradności oraz zdobywanie doświadczenia.
			

Fundacja JAGODA im. Jagody Pachota
powstała w listopadzie 2009 roku we Wrocławiu, rok po tragicznym wypadku samochodowym, w którym śliczna, niespełna dwudziestoletnia dziewczyna doznała rozległych i ciężkich
oparzeń ciała, w wyniku których zmarła. My
- Przyjaciele oraz Rodzina przez ponad miesiąc

walczyliśmy o Jej życie zbierając krew. Prośby
o pomoc rozwiesiliśmy we wrocławskich kościołach, uczelniach wyższych, niektórych szkołach
i sklepach oraz zamieściliśmy na portalu społecznościowym. Odpowiedź, z jaką się one spotkały,
zwłaszcza ze strony zupełnie obcych nam osób,
przerosła nasze najśmielsze oczekiwania i przekonała jednocześnie, że istnieje wśród nas wielu
otwartych i pełnych współczucia ludzi. Mimo, że
Naszej Jagódce nie dane było skorzystać z całej
zebranej krwi, głęboko wierzymy, że pomogła ona
uratować inne ludzkie życie.
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Fundację powołało do życia, prócz rodziny, kilku
zapaleńców, którzy zachęceni sukcesem pierwszej
nieformalnej akcji, jaką była zbiórka krwi, chcą
zmieniać świat i budować coś dobrego. Od początku naszej działalności pracujemy całkowicie
charytatywnie dla naszych podopiecznych - osób
z chorobą oparzeniową oraz po ciężkich oparzeniach ciała. Grono wspierających nas wolontariuszy pomału się powiększa, a jedynymi cechami,
których od nich wymagamy są: uczciwość, empatia i otwartość na nowe pomysły. Jako zespół
skupionych wokół jednej idei ludzi, wierzymy, że
z czasem uda nam się zrealizować nasze cele.
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ZAŁOŻENIE STOWARZYSZENIA
Do założenia stowarzyszenia niezbędna jest grupa
osób, które chcą wspólnie działać i dążyć razem
do określonego celu. By zweryfikować pomysł na
wspólne działanie i jego kierunek, można zacząć
działać jako grupa nieformalna. Gdy działanie
w grupie nieformalnej spełni oczekiwania członków, warto zarejestrować stowarzyszenie. Wiąże się to z obowiązkami, ale jednocześnie możliwe będzie zbieranie funduszy na działalność.
Założyciele stowarzyszenia to minimum 15 osób.
Mogą nimi być obywatele polscy lub obcokrajowcy zameldowani na terytorium Polski, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych
(czyli ukończyli 18 lat i nie są ubezwłasnowolnieni). Osoby poniżej 16 r. ż. mogą należeć do
stowarzyszenia, jeśli otrzymają zgodę rodziców
lub opiekunów. Nie mają one jednak w stowarzyszeniu ani biernego, ani czynnego prawa wyborczego. Osoby w wieku 16-18 lat mogą korzystać
z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale muszą stanowić mniejszość w zarządzie stowarzyszenia. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi stowarzyszenia, a ich rola powinna być
uregulowana w statucie.
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kamienna Tęcza”
o sobie:
Stowarzyszenie, które założyliśmy, zrzesza
w szczególności rodziców, opiekunów i przyjaciół
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Naszą misją jest dbanie o respektowanie praw
i godności dorosłych osób z niepełnosprawnością

intelektualną. Chcemy zatroszczyć się o przyszłe
losy dorosłych niepełnosprawnych, którym zabraknie opieki i wsparcia ze strony rodziców, kiedy
już odejdą, bądź sami będą potrzebowali wsparcia. Ponadto mamy na celu permanentny rozwój
dorosłych niepełnosprawnych i ich wieloaspektową integrację ze społeczeństwem. Dlatego naszym
największym marzeniem jest zdobycie środków
i gruntu pod budowę Domu Stałego Pobytu.
By prężnie działać, niezbędne okazało się wzajemne zrozumienie, zaufanie, umiejętność argumentowania, dyskusji, przyjmowania innego punktu
widzenia, terminowego i precyzyjnego wykonywania powierzonych zadań.
Ważna jest także spójność celów i działań wśród
wszystkich członków. Musimy być także otwarci na zmiany i ciągle się dokształcać. W naszej
działalności potrzebujemy wsparcia specjalistów
z różnych dziedzin, m.in. w zakresie wzmacniania
kompetencji podopiecznych niepełnosprawnych
intelektualnie oraz w zakresie pozyskiwania środków finansowych na budowę Domu.
By móc realizować nasze cele, niezbędna jest także współpraca z organami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.
Dzięki zarejestrowaniu stowarzyszenia mamy
większą „siłę przebicia”
w działaniach na rzecz
osób niepełnosprawnych
intelektualnie, możemy się
rozwijać poprzez udział
w szkoleniach, a także pozyskiwać pomoc finansową
na nasze działania.

Najbardziej popularne i dające wiele możliwości
jest stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (stowarzyszenie
rejestrowe).
Zanim jednak przejdziemy do jego szczegółowego
omówienia, warto poznać także inne rodzaje stowarzyszeń, by świadomie dobrać formę do specyfiki działalności organizacji.

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE
… to dobrowolne, samorządne zrzeszenie
minimum 3 osób, powołane do realizacji określonego celu opisanego w regulaminie, a nie
w statucie. Nie posiada osobowości prawnej, ale
posiada zdolność sądową, czyli może występować
przed sądem jako strona w sprawach dotyczących
celów określonych w swoim regulaminie. Wybiera
swojego przedstawiciela, który je reprezentuje.
Jedynym jego źródłem utrzymania mogą być
składki członkowskie.
Rejestracja: złożenie wniosku o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń prowadzonych przez starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach
powiatu (w zależności od siedziby stowarzyszenia). Do wniosku załącza się zwykle regulamin
działania, protokół ze spotkania założycielskiego,
listę założycieli, listę obecności na spotkaniu założycielskim. Może zacząć działalność, jeśli w ciągu
30 dni od złożenia wniosku nie zostanie wydany
zakaz jego działalności.
Obowiązki: posiadanie numeru REGON i NIP,
założenie konta bankowego, prowadzenie pełnej
księgowości, składanie sprawozdań do urzędu
skarbowego.

Nie może: powoływać oddziałów terenowych,
łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób
prawnych, prowadzić działalności gospodarczej.

FEDERACJA/ ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
… to organizacja zrzeszająca inne organizacje
pozarządowe, w tym – minimum 3 stowarzyszenia. Członków założycieli i pozostałych członków może łączyć działanie w tej samej branży,
na tym samym terenie lub na rzecz tego samego
celu społecznego. Inne osoby prawne (np. spółki)
nie mogą być założycielami, mogą być natomiast
członkami wspierającymi. Procedura rejestracyjna jest taka sama jak w przypadku stowarzyszeń rejestrowych.
ODDZIAŁ/ KOŁO STOWARZYSZENIA
… to terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia powoływana do realizacji tych samych
celów statutowych, ale posiadająca pewną samodzielność. Oddziały/ koła mogą, ale nie muszą
posiadać osobowości prawnej.
Sposób powołania i struktura wewnętrzna oddziałów/ kół są określone w statucie organizacji
„macierzystej”.
KLUBY SPORTOWE (STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ, UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE)
…to stowarzyszenia, które prowadzą działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. Mogą
tworzyć związki sportowe. Mogą, ale nie muszą
posiadać osobowości prawnej. Powoływane są
na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach
i Ustawy o sporcie. Uwaga! Kluby sportowe mogą
być prowadzone również w formie spółek!
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SEKTOR 3: Czy zdarza się, że organizacja
w całości przechodzi w ręce osób, które jej nie
zakładały?
Monika Kowalczyk: Taka reorganizacja zdarza
się rzadko, ale jest dopuszczalna. Dotyczy to najczęściej sytuacji, gdy najbardziej aktywne osoby
w organizacji są zmuszone zrezygnować z angażowania się w jej sprawy z powodu podjęcia
nowej pracy, wyjazdu, urlopu macierzyńskiego
czy wypalenia zawodowego, które - swoją drogą
- nie omija nawet działaczy organizacji społecznych! O ile w stowarzyszeniu liczącym minimum
15 członków łatwo jest dokonać zmiany kilku
osób, o tyle w fundacji, która nie posiada członków,
w takim przypadku musi czasami dojść do całkowitej wymiany ludzi – zwykle dotyczy to członków
zarządu.
SEKTOR 3: Co powinny zrobić osoby, które
zdecydują się na przejęcie już działającej organizacji?
MK: Warto sprawdzić historię tego podmiotu.
Odchodzący zarząd powinien udostępnić całą dokumentację – sprawozdania z poszczególnych lat
działalności, w tym - co bardzo istotne - dokumenty
finansowe.

SEKTOR 3: W jaki jeszcze sposób można
sprawdzić, czy dana organizacja płaciła podatki,
prawidłowo rozliczała się z przyznanych dotacji?
MK: Można wystąpić np. do urzędu skarbowego
lub innej instytucji z wnioskiem o udostępnienie
informacji. Najważniejsze to wiedzieć, co spraw-

dzać. Inne obowiązki musi wypełniać stowarzyszenie, inne fundacja, dodatkowe zobowiązania
wchodzą w grę, jeśli organizacja ma status organizacji pożytku publicznego lub gdy prowadzi działalność gospodarczą. Dobrze jest także zasięgnąć
języka w tzw. „środowisku”, prześledzić strony internetowe, na których publikowane były informacje dotyczące działalności tej organizacji, zapytać
o referencje współpracujące organizacje.
Czy było warto przejąć już istniejącą organizację?
Przejęłam organizację „bez historii”, czyli bez dorobku, jedynie z nieaktualnym KRS. Ponieważ zarządzanie NGO jest wyzwaniem, należy skoncentrować
się na wyczynowej pracy i konsekwencji (jeśli nie
przechodzi projekt - poprawiamy i składamy dalej).
Fundacja Harmonia Mundi nie miała wytyczonego żadnego kierunku, miała natomiast znakomitą
nazwę. Organizacji potrzebny był dobry szef, który
jak trampolinę wykorzysta fundusze na projekty.
Byłam doświadczona, więc trampolina pozwoliła
odbić się Fundacji od egzystującej, niespójnej wizerunkowo... Po pół roku działania Fundacja znalazła się na mapie MEN, wyróżniona jako Miejsce
Odkrywania Talentów. Po kolejnym pół roku wdrożyłam dwa projekty w ramach 7.3. PO KL. Zatrudniłam personel, o czym wcześniej nie było mowy.
Wolontariuszy przekonałam do pracy. Jak?
Uczyłam wdrażać wymyślone wspólnie projekty,
akcje i kampanie promocyjne, a nie parzyć herbatę
i gawędzić „do księżyca”. Jak się wierzy - to przychodzi. Było warto.
Dorota Anna Kowalska, Fundacja Harmonia Mundi

Organizacje określają samodzielnie w swoim statucie formy i rodzaje prowadzonej przez siebie
działalności statutowej.
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA - działalność organizacji, której cele i sposoby realizacji określa statut.
Większość organizacji
pozarządowych
prowadzi działalność
pożytku publicznego. Niektóre z nich
posiadają status organizacji pożytku publicznego. Niektóre
prowadzą także działalność gospodarczą.

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
- działalność społecznie użyteczna prowadzona
w sferze zadań publicznych określonych w art. 4
ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

ZADANIA PUBLICZNE - działania na rzecz obywateli, do których realizacji są ustawowo zobowiązane organy administracji publicznej; mogą być
zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO - organizacja pozarządowa lub inny podmiot posiadający specjalny status nadany przez sąd rejestrowy
(status OPP).
Działalność pożytku publicznego może być pro-

wadzona w formie działalności nieodpłatnej lub
odpłatnej.

DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO – działalność prowadzona w sferze
zadań pożytku publicznego, za którą nie pobiera
się wynagrodzenia (odpłatności).

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA POŻYTKU
PUBLICZNEGO
- działalność prowadzona w sferze zadań
pożytku publicznego:
- za którą pobiera się
wynagrodzenie (odpłatność) lub:
- sprzedaż towarów
lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio
korzystające z działalności pożytku publicznego,
w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Prowadzenie działalności gospodarczej przez
organizację pozarządową jest możliwe, ale wymaga dodatkowej rejestracji w KRS – w rejestrze
przedsiębiorców.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - zarobkowa
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność
zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany
i ciągły.
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Prowadzenie działalności gospodarczej jest związane z dodatkowymi obowiązkami prawno-księgowymi i sprawozdawczymi. Prawo zabrania
prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Poza tym warto pamiętać, że w dwóch przypadkach działalność odpłatna może stać się
działalnością gospodarczą: jeśli wynagrodzenie pobierane z tytułu prowadzenia działalności
odpłatnej przewyższa koszty prowadzenia tej działalności oraz jeśli przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej w organizacji
przy prowadzeniu działalności odpłatnej za okres
ostatnich 3 miesięcy przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Należy wtedy zarejestrować
organizację w rejestrze przedsiębiorców.
W przypadku rejestrowania w KRS działalności gospodarczej organizacji pozarządowej,
a także statusu organizacji pożytku publicznego,

uwzględniamy rodzaje działalności zapisane
w Polskiej Klasyfikacji Działalności.
POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI
- umownie przyjęty w Rozporządzeniu w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej realizowanych przez podmioty gospodarcze.
W zrozumieniu tego zagadnienia może pomóc
przykład. Wyobraźmy sobie fundację, której misją jest wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja realizuje swoje cele prowadząc trzy
rodzaje działalności. Prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, którą jest udzielanie
pomocy finansowej i rzeczowej osobom w trudnej
sytuacji materialnej oraz działania profilaktyczne,
terapeutyczne i aktywizujące zawodowo i społecznie dorosłe osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym. Pomoc ta jest świadczona nieodpłatnie. W ramach działalności odpłatnej pożytku
publicznego fundacja organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin, które korzystają na co dzień z pomocy finansowej i rzeczowej
fundacji. Udział dziecka w wyjeździe wakacyjnym
jest częściowo opłacany przez rodziców (ok. 20%
całkowitych kosztów wyjazdu dziecka) – resztę
wydatków pokrywa fundacja. W ramach działalności gospodarczej fundacja prowadzi ogólnie
dostępny hostel - zyski z tej działalności przeznaczane są na wydatki związane z prowadzeniem
działalności pożytku publicznego. W ten sposób
fundacja jest w stanie zapewnić sobie płynność
finansową i prowadzić działalność charytatywną
przez cały rok.

Rozważając kwestie związane z prowadzeniem
działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej warto zwrócić uwagę na kilka zasad
wynikających z Ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Dochody fundacji lub stowarzyszenia będą
zwolnione z podatku, jeżeli ich celem statutowym jest działalność:
naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa,
w tym również polegająca na kształceniu studentów,
kulturalna,
w zakresie kultury fizycznej i sportu,
w zakresie ochrony środowiska,
w zakresie wspierania inicjatyw społecznych na
rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na
wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
w zakresie dobroczynności,
w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
kultu religijnego,
w części przeznaczonej na te cele.
Darowizna będzie podlegała odliczeniu podatkowemu, jeżeli zostanie przekazana fundacji
lub stowarzyszeniu na rzecz realizacji jej celów
statutowych wpisanych w sferę działań pożytku publicznego wymienianych w art. 4 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DAROWIZNA - umowa, w ramach której darczyńca (osoba fizyczna lub prawna) zobowiązuje się do
bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku przekazując zasoby
finansowe, rzeczowe lub prawa majątkowe.

SEKTOR 3: Czym jest działalność pożytku
publicznego?
Monika Kowalczyk: Jest to prowadzona przez
organizacje pozarządowe działalność społecznie
użyteczna. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ściśle określa obszary tej
działalności, których jest aktualnie 33. Są wśród
nich zadania związane m.in. z opieką społeczną,
edukacją, kulturą, ochroną zdrowia, wspieraniem
wolontariatu. W zasadzie działalność ta odnosi się
do wszelkich przejawów życia społeczno-gospodarczego i może być prowadzona na rzecz różnych
grup społecznych (np. młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, społeczności lokalnych), a także na rzecz środowiska naturalnego
(np. zwierząt, zasobów naturalnych).

SEKTOR 3: W jakich formach może być
prowadzona ta działalność?
Monika Kowalczyk: Jako działalność nieodpłatna
lub odpłatna. To znaczy, że organizacja może za
część działań pobierać opłaty od swoich adresatów i beneficjentów, z kolei inne realizuje zupełnie
za darmo. Należy pamiętać, że działalność pożytku
publicznego może być prowadzona przez wszystkie organizacje pozarządowe, nie tylko te, którym
nadany został status organizacji pożytku publicznego, czyli OPP.
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SEKTOR 3: Czym jest status OPP?
Monika Kowalczyk: Jest to stan prawny dający
organizacji szczególne uprawnienia, ale i nakładający obowiązki. Organizacja musi spełnić konkretne warunki ustawowe (m.in. posiadać organ
kontroli lub nadzoru niezależny od jej organu zarządzającego) i złożyć do sądu wniosek o nadanie
tego statusu. Aktualnie status OPP można uzyskać
dopiero po minimum dwóch latach prowadzenia
nieprzerwanie działalności pożytku publicznego.
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SEKTOR 3: Czy w jakiś sposób trzeba tę
działalność dokumentować?
MK: Z praktyki wynika, że sąd wymaga, aby organizacja załączyła do wniosku o nadanie statusu
OPP sprawozdania organizacji z dwóch ostatnich
lat, które będą potwierdzały, że organizacja rzeczywiście prowadziła działalność.
SEKTOR 3: Co daje organizacji posiadanie
statusu organizacji pożytku publicznego?
MK: Przede wszystkim możliwość pozyskiwania
środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla wielu organizacji pozyskane w ten
sposób kilkaset do kilku tysięcy złotych w skali roku jest w stanie zabezpieczyć byt. Z drugiej
strony 1% staje się czasem niespełnioną nadzieją
organizacji z uwagi na dużą konkurencję i swoistą
„walkę” o podatnika. Organizacje pożytku publicznego są zwolnione z podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od nieruchomości, opłat
sądowych w przypadku postępowania związanego z prowadzoną działalnością pożytku publicznego. Dotyczy to również opłat rejestracyjnych
– organizacje posiadające ten status nie ponoszą

kosztów zarówno za wpis, jak i zmianę wpisu.
Dla fundacji rozważających wniosek o nadanie
statusu OPP może być to dobry argument, ponieważ nie będąc organizacją OPP za każdą zmianę
płacą one 150 zł. Poza tym do korzyści można zaliczyć możliwości nabywania na szczególnych zasadach nieruchomości, które należą do gminy lub
Skarbu Państwa. Nie jest to pełna lista uprawnień,
dlatego zainteresowanych odsyłam do bardziej
szczegółowych opracowań na ten temat.

SEKTOR 3: Jakie są obowiązki organizacji
pożytku publicznego?
MK: Przede wszystkim dodatkowa sprawozdawczość. Roczne sprawozdanie merytoryczne
i finansowe organizacja składa do Ministra Pracy
i Polityki Społecznej i umieszcza w specjalnej bazie w formie elektronicznej oraz na stronie internetowej lub w siedzibie organizacji. Do tej pory
sprawozdanie przygotowywane było zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości dotyczącym sprawozdania z działalności fundacji,
wkrótce jednak pojawi się wzór tego sprawozdania przeznaczony wyłącznie dla podmiotów
o statusie OPP. Co więcej, organizacja pożytku
publicznego, która w roku obrotowym osiągnęła
przychód nieprzekraczający 100 000 zł, będzie
od przyszłego roku zobowiązana przekazywać
uproszczoną wersję sprawozdania merytorycznego. Podsumowując, zanim zdecydujemy czy warto
nadać naszej organizacji ten status, przeanalizujmy nie tylko wszystkie obowiązki i uprawnienia,
ale także nasze szanse na przeprowadzenie skutecznej kampanii 1%, która pomoże nam w zdobyciu pieniędzy podatników.

Pozarządowe WHO IS WHO? Które podmioty są organizacjami pozarządowymi?
Które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego?
Które mogą uzyskać status OPP?

Forma prawna

stowarzyszenie rejestrowe

Czy podmiot
jest organizacją
pozarządową?

Czy podmiot
może prowadzić
działalność
pożytku
publicznego?

Czy podmiot
może starać
się o status
OPP?

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

stowarzyszenie zwykłe

tak

partia polityczna

tak

fundacja

związek zawodowy i organizacja pracodawców
fundacja utworzona przez partię polityczną
samorząd zawodowy

kościelna osoba prawna lub jej jednostka
organizacyjna lub związek wyznaniowy
stowarzyszenie jednostek samorządu
terytorialnego

spółka akcyjna lub spółka z o.o. lub klub
sportowy w formie spółki – nie działające
w celu osiągnięcia zysku i przeznaczające
całość swojego dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczające zysku
do podziału między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników
spółdzielnia socjalna

tak

tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

nie

tak

tak

nie

tak

nie
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8 warunków, jakie trzeba spełnić przy staraniu się o status OPP:
1
2
3
4
5
6
7
8
18

Od co najmniej 2 lat nieprzerwanie…

… prowadzić działalność pożytku publicznego…

… na rzecz ogółu społeczeństwa lub grup znajdujących się w trudnej sytuacji…

… traktować działalność gospodarczą (jeśli organizacja prowadzi) jako dodatkową…

… przeznaczać ewentualny dochód z działalności gospodarczej na działalność pożytku
publicznego…
… zapewnić kolegialny niezależny od zarządu organ kontroli lub nadzoru…
… wybierać do zarządu i organu kontroli lub nadzoru osoby niekarane…

… uwzględnić w statucie lub innym akcie wewnętrznym szczególne zapisy dot. majątku.

Żadna organizacja – nawet ta najmniejsza – nie
może obyć się bez osób, które będą nią zarządzać
i reprezentować ją na zewnątrz. Bardzo
istotne przy zakładaniu organizacji jest dobre
zaplanowanie pracy władz organizacji.
WŁADZE ORGANIZACJI - osoby lub grupy
osób działające w formie organów, których
obowiązkiem jest przyczynianie się do rozwoju
organizacji oraz jej sprawnego i skutecznego
działania, podejmowanie kluczowych decyzji

związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
majątkiem i współpracą z otoczeniem, a także
dopełnianie obowiązków prawno-finansowych,
m.in. sprawozdawczych i podatkowych.
Niektóre kompetencje są ustawowo określone dla
konkretnego organu, inne organizacja przydziela
według swojego uznania zapisując je w swoim
statucie.
STATUT - akt prawny regulujący zadania, strukturę
organizacyjną i sposób działania organizacji.

RODZAJE WŁADZ W STOWARZYSZENIU I FUNDACJI

Nazwa organu

Walne zebranie
członków

Gdzie występuje

stowarzyszenie

Obowiązek
posiadania
organu

Kompetencje

tak

- podejmowanie uchwał - najwyższa władza
w stowarzyszeniu złożona ze wszystkich
członków stowarzyszenia
- wybór członków zarządu i organu nadzoru
i kontroli

Zarząd

stowarzyszenie
fundacja

tak

- zarządzanie organizacją - władza
wykonawcza
- reprezentowanie organizacji na zewnątrz
- zawieranie umów
- rozporządzanie majątkiem
- zatrudnianie pracowników

Komisja
Rewizyjna

stowarzyszenie

tak

- kontrola i nadzór nad działalnością zarządu
- czy działania są prowadzone zgodnie ze
statutem oraz obowiązującym prawem

Rada fundacji
(komisja
rewizyjna)/
rada fundatorów/
rada nadzorcza/
kolegium
fundatorów

nie

fundacja

Uwaga!
„tak” w
przypadku
fundacji
starających
się o status
OPP

Sąd koleżeński

stowarzyszenie

nie

Rada
Programowa

stowarzyszenie
fundacja

nie

- kontrola i nadzór nad działalnością zarządu

- mediacje między członkami,
rozwiązywanie konfliktów w
stowarzyszeniu, orzekanie w danej sprawie,
dokonywanie wykładni obowiązujących
przepisów
- udzielanie wsparcia merytorycznego
- „głos” doradczy

WSKAZÓWKI – JAK ZORGANIZOWAĆ PRACĘ WŁADZ?

Sąd Koleżeński warto powołać w stowarzyszeniu o bardzo rozbudowanej
strukturze i dużej liczbie członków.

Jeżeli stowarzyszenie ma wielu
członków lub wiele oddziałów
walne zebranie członków można
zastąpić tzw. zebraniem
delegatów.

Zarząd i radę fundacji rejestrujemy w KRS, pozostałych
organów nie mamy obowiązku
zgłaszać do KRS, jeżeli nie pełnią funkcji zarządzających lub
kontrolnych.

Jeśli jedyną władzą w fundacji jest zarząd,
to oprócz władzy wykonawczej powierza
mu się dodatkowe zadania, np. wyznaczanie głównych kierunków działania organizacji, uchwalanie zmian statutu, podejmowanie decyzji o likwidacji fundacji.

Członkowie jednego organu nie
powinni być jednocześnie członkami innego organu w tej samej
organizacji.

Pierwszy skład zarządu fundacji najczęściej wskazuje fundator, a kolejny – rada
fundatorów lub odchodzący
członkowie zarządu.

Zarząd i komisja rewizyjna (lub w przypadku fundacji – rada fundacji) powinny
być organami kolegialnymi, a więc nie
jednoosobowymi, tzn. powinny liczyć
przynajmniej dwie osoby. Żeby ułatwić
system głosowania, dobrze jest określić
liczbę nieparzystą, np. 3 lub 5 osób.
W przypadku organu liczącego 2 osoby można zaplanować, że głos prezesa
będzie się liczył podwójnie. W statucie
trzeba wskazać wymaganą liczbę członków organów np. 3 osoby lub wymagany
przedział osób np. od 3 do 5 osób.

Fundator może ufundować
fundację i mianować się
członkiem jednego z organów
władzy lub organu doradczego,
ale może także nie angażować się
w żaden sposób w działalność
fundacji od momentu jej
powołania.

Radę fundacji oraz radę programową stowarzyszenia
i fundacji często tworzą osoby
zasłużone lub autorytety
z różnych dziedzin życia
społecznego. Zorientuj się
czy takie osoby znajdują się
w Twoim otoczeniu i nie
wahaj się zaproponować im
członkostwa w radzie.
Taka przynależność może być
nobilitująca.

Oddziały, które mają osobowość prawną,
muszą wybrać własne władze, które będą
ponosić odpowiedzialność za pracę swojego oddziału.

Oprócz statutu można stworzyć
oddzielne dokumenty, np. regulamin pracy zarządu, regulamin
pracy komisji rewizyjnej.

Organy obowiązkowe stowarzyszenia rejestrujemy w KRS,
a organów nieobowiązkowych
nie mamy obowiązku rejestrować w KRS.

Statut organizacji powinien określać jak często
zarząd sprawozdaje się ze swojej działalności
odpowiedniemu organowi (np. walnemu zebraniu
członków w stowarzyszeniu lub radzie fundatorów w fundacji).

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI
- decyzja podejmowana przez uprawniony organ
stwierdzający prawidłowość działania zarządu.
Uzyskanie absolutorium to obowiązek zarządu
i warunek, na podstawie którego zarząd może
kontynuować sprawowanie władzy w danym składzie podczas kolejnej kadencji. Negatywna ocena
działalności zarządu może skutkować odmową
udzielenia absolutorium, a tym samym odwołaniem członków zarządu z pełnionych przez nich
funkcji.
Należy pamiętać, że absolutorium można udzielać także pozostałym organom władz, np. komisji
rewizyjnej.

ZA CO WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU
ORGANIZACJI PONOSZĄ SOLIDARNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ?
nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich niezgodnie z przepisami lub podawanie
w nich nierzetelnych danych,
niesporządzenie sprawo- zdania finansowego,
sporządzenie go niezgodnie z obowiązującymi
przepisami lub zawarcie w nim nierzetelnych danych,
nieterminowe wysłanie deklaracji i sprawozdań,
niepłacenie lub nieterminowe płacenie podatków,

niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości organizacji, która prowadzi działalność gospodarczą,
nieterminowe i nieprawidłowe wypłacanie pracownikom należnego wynagrodzenia, niezapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nieprzeprowadzenie szkolenia BHP,
nieprowadzenie lub nieprawidłowe prowadzenie
dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych
pracowników.

RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI INDYWIDUALNEJ:
- odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną organizacji (ponoszą tylko te osoby, które
wyrządziły daną szkodę, niezależnie od pełnionych funkcji we władzach),
- odpowiedzialność karna i karno-skarbowa
(ponoszą tylko te osoby, które popełniły
przestępstwo lub wykroczenie),
- odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane
przed zarejestrowaniem organizacji (ponoszą
osoby działające w jej imieniu).
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SEKTOR 3: Walne zebranie członków podjęło uchwałę o wyborze nowych członków zarządu. Od kiedy zaczynają oni sprawować władzę?
Monika Kowalczyk: Interpretacje bywają różne,
w tym przypadku należy powołać się na przepisy
dotyczące prawa handlowego, zgodnie z którym
przyjmuje się, że momentem tym jest moment
podjęcia uchwały. Zwykle uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Zgłoszenie takiej zmiany w sądzie jest w tym wypadku wpisem potwierdzającym
stan faktyczny i prawny. Nowy zarząd może więc
pełnić swoje funkcje od dnia podjęcia stosownej
decyzji przez właściwy organ statutowy, np. walne
zebranie członków - w przypadku stowarzyszeń
lub kolegium fundatorów - w przypadku fundacji.
Oczywiście pod warunkiem, że uchwała jest prawomocna - to znaczy, że nie została zaskarżona.

SEKTOR 3: A co w sytuacji, gdy składamy
do jakiejś instytucji wniosek o dotację i jest on
podpisany przez nowy Zarząd, czyli widnieją
inne nazwiska niż w odpisie z KRS?
MK: Warto do takiego wniosku dołączyć uchwałę o wyborze nowego zarządu, a także załączyć
ksero wniosku o zmianę wpisu do KRS. Nie powinno to stanowić problemu dla danej instytucji.

SEKTOR 3: Komu Zarząd może udzielić
pełnomocnictwa i na jakich zasadach?
MK: Każdej osobie fizycznej lub prawnej w formie pełnomocnictwa ogólnego, rodzajowego lub
szczególnego. Zarząd nie traci w ten sposób swoich uprawnień tylko dodatkowo umożliwia podej-

mowanie decyzji innym osobom. Jest to korzystne
w sytuacji, gdy członkowie zarządu np. przebywają za granicą. Dzięki temu organizacja może bez
przeszkód realizować swoją działalność bez konieczności wstrzymywania decyzji. Częściej zdarza się udzielanie pełnomocnictwa rodzajowego
i szczególnego, które służą do załatwienia konkretnych spraw.

SEKTOR 3: Czy udzielenie pełnomocnictwa jest bezpieczne?
MK: Za działanie pełnomocnika zarząd odpowiada jak za swoje własne działania. Działanie pełnomocnika nie zwalnia zarządu z odpowiedzialności.
Dlatego taka współpraca powinna opierać się na
pełnym zaufaniu do osoby, której powierzamy
sprawy naszej organizacji. Instytucje zwrócą się
z roszczeniami bezpośrednio do zarządu, nawet
jeśli przyczyna problemów tkwi w działaniach pełnomocnika. Zarząd może rozliczyć pełnomocnika
zgodnie z tzw. odpowiedzialnością regresową, ale
będą to już „rozliczenia” wewnątrz organizacji.
SEKTOR 3: Czy nadanie pełnomocnictwa
wymaga aktu notarialnego?
MK: Niekoniecznie. Jest to zależne od rodzaju
udzielanego pełnomocnictwa. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym zwykłe pełnomocnictwo zostaje
przez członków zarządu udzielone w formie pisemnej, natomiast upoważnienie do zakupu lub
nabycia nieruchomości wymaga już wizyty u notariusza. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa
ustnego, ale niejednokrotnie okaże się ono nieskuteczne.

Fundator postanawia powołać fundację.
W tym celu….

sporządza statut fundacji w formie pisemnej.
Statut musi zostać podpisany przez fundatora.
Jeżeli jest kilku fundatorów, statut musi być podpisany przez wszystkich.
Fundator (lub fundatorzy)
udaje się do notariusza, aby złożyć w formie aktu notarialnego
oświadczenie woli o ustanowieniu
fundacji, które musi zawierać cel
działania fundacji oraz określać majątek przeznaczony na jego realizację (dlatego trzeba zabrać
ze sobą sporządzony wcześniej statut fundacji).

Potem ….
należy podjąć uchwały o powołaniu organów fundacji. Tutaj najważniejszy jest statut!
To on bowiem określa, jakie organy zostaną powołane i przez kogo. W najprostszym przypadku
fundator podejmuje uchwałę o powołaniu zarządu fundacji. Uchwały powinny mieć formę pisemną
i być podpisane przez fundatora.
I teraz pozostało tylko…

złożenie dokumentów
w Krajowym Rejestrze Sądowym (może to zrobić
fundator lub zarząd fundacji).
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Stowarzyszenie zakłada się na spotkaniu założycielskim. Osoby na nim obecne stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Podczas zebrania założycielskiego członkowie podejmują
uchwały o:
powołaniu organizacji,
wyborze komitetu założycielskiego,
przyjęciu statutu stowarzyszenia.
Warto powołać także zarząd i organ kontroli wewnętrznej.
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Komitet założycielski przygotowuje i składa
wniosek do Krajowego
Rejestru Sądowego o rejestrację stowarzyszenia.
Osobowość prawną stowarzyszenie uzyskuje po
otrzymaniu wpisu do KRS.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE?
Przed zebraniem: trzeba przygotować
odpowiednie dokumenty: projekt statutu, teksty
uchwał, które zostaną podjęte, listę członków założycieli (która będzie zawierała imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania
i zostanie podczas zebrania własnoręcznie przez
członków założycieli podpisana).
Podczas zebrania:

1. Przedstawiacie cel spotkania i jego uczestników.
2. Ustalacie, w jaki sposób będzie przeprowadzane
głosowanie i podejmowane uchwały.
3. Wybieracie przewodniczącego i sekretarza w głosowaniu jawnym lub tajnym.
4. Wybieracie komisję skrutacyjną, która będzie
zbierać i liczyć głosy w przypadku głosowania tajnego lub wyłącznie liczyć głosy w przypadku głosowania jawnego.
5. Podejmujecie uchwałę o powołaniu organizacji.
6. Zgłaszacie ewentualne uwagi i poprawki do statutu i zatwierdzacie je.
7. Podejmujecie uchwałę
o przyjęciu statutu.
8. Podejmujecie uchwałę
o wyborze komitetu założycielskiego w głosowaniu
jawnym lub tajnym.
Dodatkowo:
9. Możecie wybrać władze stowarzyszenia: zarząd
(w tym prezesa, skarbnika i inne osoby) oraz organ kontroli wewnętrznej (np. komisję rewizyjną).
10. Zamykacie zebranie.
11. Komitet założycielski wypełnia formularze,
kompletuje dokumenty i załączniki, które złoży
w celu zarejestrowania organizacji.
W formularzu KRS-WK, który składacie jako załącznik do wniosku o rejestrację, wpisujecie nazwiska osób wchodzących w skład władz.

Można też wskazać jakie funkcje pełnią poszczególne osoby (np. w zarządzie - prezes, skarbnik).

Statut, poza Ustawą Prawo o stowarzyszeniach
oraz Ustawą o fundacjach, jest najważniejszym
dokumentem każdej organizacji pozarządowej

- określa zasady jej funkcjonowania. Wszystkie
działania, które podejmuje stowarzyszenie lub
fundacja muszą z niego wynikać i nie mogą być
z nim sprzeczne. Dlatego tak ważne jest przemyślane przygotowanie statutu przez członków założycieli (w przypadku stowarzyszeń) oraz fundatora (w przypadku fundacji)!

Ustawa o fundacjach określa, jakie informacje
koniecznie muszą znaleźć się w statucie fundacji.
Każdy statut fundacji powinien zawierać
następujące zapisy:
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NAZWA FUNDACJI w statucie powinna znaleźć
się taka sama, pełna nazwa fundacji, jaka widnieje
w akcie notarialnym. Nie wymaga się, aby w nazwie widniało sformułowanie „fundacja”, jednak
nazwa nie może wprowadzać w błąd, sugerując, że jest to inna osoba prawna (np. spółka czy
przedsiębiorstwo). Słowo fundacja jest wymagane
w przypadku organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą.
Jeżeli organizacja ma długą nazwę, można wprowadzić nazwę skróconą poprzez odpowiedni
zapis w statucie.
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SIEDZIBA FUNDACJI
siedziba fundacji musi
znajdować się na terenie Polski. W statucie zamiast pełnego adresu warto wpisać miejscowość
będącą siedzibą fundacji. Umożliwi to bowiem
w przyszłości zmianę adresu fundacji bez konieczności wprowadzania korekty w statucie.

MAJĄTEK FUNDACJI w statucie i w akcie notarialnym powinna się znaleźć taka sama informacja
o majątku przekazanym przez fundatora na rzecz
fundacji. Ponadto należy umieścić zapis, z jakich
źródeł będzie podczas swojej działalności korzystać fundacja (np. z darowizn czy dotacji).

CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
jednym z najważniejszych
zapisów statutu są cele, dla jakich fundator powołał fundację. Cała działalność fundacji musi
być podporządkowana celom, dla których została powołana. To na ten cel fundacja przeznacza
swój majątek (wniesiony przez fundatora, jak

i inne środki, które w trakcie działalności będzie
pozyskiwać). Zasady, formy i zakres działalności
fundacji to sposoby realizacji celów. Warto dłużej
zastanowić się, formułując zapisy dotyczące celów działania fundacji w statucie. Od nich zależeć
może między innymi czy fundacja będzie zwolniona z podatku dochodowego lub czy osoby składające darowiznę na rzecz fundacji nie będą musiały
płacić od niej podatku.

INFORMACJE NA TEMAT ZARZĄDU FUNDACJI
w statucie muszą się znaleźć informacje na temat zarządu fundacji, czyli jego władzy wykonawczej, najważniejszego i czasami jedynego organu
fundacji.
Wymaga się podania następujących informacji:
Kto wybiera zarząd? Kto może go odwołać?
Na jak długo wybierany jest zarząd, ile trwa
kadencja zarządu?
Ilu członków liczy zarząd? Jaka jest jego struktura organizacyjna (jakie funkcje można pełnić
w zarządzie – np. prezesa, wiceprezesa, skarbnika?)
W jaki sposób zarząd podejmuje decyzje? Jak
często spotyka się zarząd?
Jakie są obowiązki i uprawnienia zarządu i jego
poszczególnych członków?
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Jeżeli przewiduje się również inne władze w fundacji (np. radę fundacji, radę fundatorów) należy
umieścić dotyczące ich zapisy w statucie.

Sposób reprezentowania fundacji i zaciągania
zobowiązań majątkowych Bardzo ważne jest
określenie w statucie sposobu reprezentacji fundacji, który określa między innymi, kto z członków
zarządu będzie mógł zawierać umowy w imieniu fundacji czy wypłacać pieniądze z jej konta.
Jeżeli będzie to tylko jedna osoba, jej nieobecność,
np. z powodu pobytu w szpitalu czy na wakacjach,
może utrudnić działanie fundacji. Warto też pamiętać, że nie można zawierać umów z samym
sobą, jeżeli więc tylko jedna osoba może reprezentować fundację, to nie będzie mogła np. zostać
zatrudniona w tej organizacji.
STATUT FUNDACJI MOŻE PONADTO ZAWIERAĆ ZAPISY DOTYCZĄCE MIĘDZY INNYMI:

Prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej

Zarząd fundacji musi
działać zgodnie
z prawem, statutem
fundacji oraz celem,
dla którego fundacja
została powołana!

Dopuszczalności i warunków połączenia
z inną fundacją
Zmian w statucie, w tym zmian celów
działania fundacji
Organów innych niż zarząd fundacji

Wskazania ministra sprawującego
nadzór nad fundacją
Prowadzenia przez fundację odpłatnej
działalności pożytku publicznego
Określenia sposobu likwidacji fundacji
i przeznaczenia jej majątku
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Warto w statucie zapisać, iż możliwa będzie zmiana celów działania fundacji, ponieważ bez tego zapisu
nikt nie będzie mógł dokonać takich zmian! W przypadku osiągnięcia celu, dla którego została powołana,
fundacja ulega likwidacji.
Warto umieścić zapis, kto może dokonywać zmian w statucie. Mogą być one potrzebne, gdy w przyszłości
fundacja będzie się starać o status OPP lub zechce zarejestrować działalność gospodarczą. Zmiany w statucie mogą być również wymuszone przez zmianę prawa.
Jeżeli fundacja chce się starać w przyszłości o status OPP, powinna zawrzeć w statucie również inne zapisy. Będzie o tym mowa w dalszej części publikacji.

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach określa, jakie informacje koniecznie muszą znaleźć się w statucie
stowarzyszenia. Każdy statut stowarzyszenia musi zawierać następujące zapisy:
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Cele i opis sposobów ich realizacji
Jest to
dość szeroki opis tego, co chcecie robić i w jaki
sposób – musicie tutaj wskazać konkretne działania.

Sposób nabywania i przyczyny utraty członkostwa
Informacje, kto jest członkiem zwyczajnym (osoby fizyczne, które tworzą stowarzyszenie), wspierającym (osoby fizyczne i prawne),
a kto honorowym. Trzeba określić zasady nabywania członkostwa (kto może zostać członkiem, gdzie
powinien się zgłosić i kto rozpatruje zgłoszenia)
oraz jego utraty (zarówno zasady rezygnacji, jak
i pozbawienia członkostwa, informacje dotyczące
możliwości odwołania się od takich decyzji; wskazanie osób decyzyjnych).
Prawa i obowiązki członków
Prawa to na
przykład możliwość wyboru członków zwyczajnych do władz stowarzyszenia. Jedynym obowiązkiem członków zwyczajnych, który wynika
z Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, jest praca
społeczna na rzecz stowarzyszenia, a członków
wspierających – wspieranie stowarzyszenia. Warto jednak ująć w statucie zapisy o obowiązku
uczestniczenia w walnych zebraniach członków
oraz płaceniu składek członkowskich. W statucie
możecie umieścić dowolną ilość praw i obowiązków, musicie jednak pamiętać, by nie uprzywilejowywać jednych członków względem drugich.

Informacje o władzach, trybie ich wyboru,
uzupełniania składu oraz ich kompetencjach
Kto i w jaki sposób wybiera i uzupełnia skład

władz stowarzyszenia, ilu członków i na jaki czas
zasiada w zarządzie i komisji rewizyjnej; jakie są
kompetencje walnego zebrania członków, zarządu, komisji rewizyjnej oraz jak często odbywają
się ich zebrania i posiedzenia.

Informacje o reprezentowaniu stowarzyszenia i
Którzy
zaciąganiu zobowiązań finansowych
członkowie należący do zarządu stowarzyszenia
mogą reprezentować je na zewnątrz. Jedynie sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez
wszystkich członków zarządu.

Informacje o sposobie podejmowania decyzji
Jak podejmujecie uchwały – większością głosów (osób głosujących za uchwałą jest więcej niż
głosujących przeciwko), większością bezwzględną
(ponad połowa osób uprawnionych do głosowania
głosuje za uchwałą) czy kwalifikowaną (ustalacie
liczbę osób, które mogą podjąć uchwałę); czy wymagana jest obecność określonej liczby członków
podczas głosowania i w jaki sposób głosujecie.

Informacje o sposobach pozyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek
członkowskich Warto wpisać wiele możliwych
źródeł finansowania, tak, by statut w przyszłości
nie ograniczał podejmowanych działań (np. dotacje, ale także nieruchomości i ruchomości). Trzeba
umieścić także informację o uiszczaniu składek
członkowskich oraz organie, który ustala ich wysokość (najczęściej jest to zarząd lub walne zebranie członków).
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ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU
Decyzję o dokonaniu zmian w statucie podejmuje walne
zebranie członków. Trzeba jednak określić, w jaki sposób uchwała o zmianie statutu zostanie podjęta.

SPOSÓB ROZWIĄZANIA SIĘ STOWARZYSZENIA Decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje walne zebranie członków. Trzeba jednak określić, w jaki sposób uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia zostanie podjęta. Możecie umieścić także informację dotyczącą przekazania majątku stowarzyszenia po jego
rozwiązaniu (musi być przekazany na cel społeczny).
STATUT STOWARZYSZENIA MOŻE PONADTO ZAWIERAĆ ZAPISY DOTYCZĄCE MIĘDZY INNYMI:

Informacje dotyczące
oddziałów i zasad ich
tworzenia
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Jeśli zamierzacie tworzyć
terenowe jednostki
organizacyjne.

Informacje dotyczące
działalności
gospodarczej

Jeśli zamierzacie prowadzić
działalność gospodarczą jako
wspierającą stowarzyszenie
i dochód z niej przeznaczać
na realizację celów
statutowych.

Inne postanowienia,
które są ważne dla
organizacji

Przykładowo, jeśli chcecie
połączyć się z inną organizacją,
powoływać dodatkowe
organy lub macie specjalne
oczekiwania wobec osób,
które przyjmujecie do
stowarzyszenia.

Od kiedy obowiązuje statut organizacji?
Statut organizacji obowiązuje od chwili jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Rejestracja organizacji w KRS oznacza między innymi, że Sąd zatwierdził statut.

REJESTRACJA W KRS – FUNDACJA I STOWARZYSZENIE
Zarówno fundacja, jak i stowarzyszenie muszą zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Proces rejestracji rozpoczyna się od złożenia
odpowiednich dokumentów w sądzie właściwym
dla siedziby organizacji.

Obowiązkowo należy złożyć (dotyczy stowarzyszenia i fundacji):
Formularz KRS-W20 – wniosek o rejestrację
podmiotu w KRS,
Formularz KRS-WK – w którym podaje się informacje o organach podmiotu i osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji; jeden
formularz KRS-WK wypełnia się dla jednego organu (jeżeli fundacja ma zarząd i radę fundacji
– składamy dwa druki, jeden wypełniony dla zarządu i jeden dla rady).
W niektórych przypadkach konieczne jest również
złożenie (dotyczy stowarzyszenia i fundacji):
Formularza KRS-WA – jeżeli organizacja posiadać będzie oddziały, terenowe jednostki organizacyjne,
Formularza KRS-WH – jeżeli organizacja powstaje z połączenia innych podmiotów,
Formularza KRS-WM – jeżeli jednocześnie zgłasza się działalność gospodarczą organizacji.
Wszystkie formularze podpisuje fundator lub zarząd (upoważniony przez fundatora) w przypadku
fundacji i komitet założycielski w przypadku stowarzyszenia.
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Ponadto, aby założyć fundację należy złożyć:
Akt notarialny (oświadczenie o ustanowieniu
fundacji),
Statut (w dwóch egzemplarzach),
Uchwały o powołaniu organów fundacji (jeżeli
fundacja posiada tylko zarząd- wystarczy jedna
uchwała),
Oświadczenie wskazujące ministra sprawującego nadzór,
Dowód dokonania opłaty od wniosku o wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego,
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/ nieruchomości (m.in. umowy najmu lub
udostępnienia adresu siedziby przez organizację
infrastrukturalną, np. Fundację „Umbrella”) – niektóre sądy nie wymagają takiego oświadczenia,
warto je jednak dołączyć, zwłaszcza, że będzie potrzebny również do nadania fundacji numeru NIP.

Sąd przy dokonywaniu wpisu fundacji
do Krajowego Rejestru Sądowego
bierze pod uwagę czy:
Cel i statut fundacji są
zgodne z prawem,
Zostały dopełnione wszystkie
obowiązki poprzedzające
złożenie wniosku,
Obowiązki te zostały dokonane
przez uprawnione osoby,
Złożony wniosek jest kompletny
i poprawnie wypełniony.

O czym należy pamiętać rejestrując fundację prowadzącą działalność
gospodarczą?
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
Fundusz założycielski na prowadzenie tej działalności musi wynosić min. 1000 zł.
Należy umieścić zapisy o prowadzeniu działalności gospodarczej w statucie.

Do wniosku o rejestrację fundacji w KRS należy dołączyć dodatkowo: kolejny egzemplarz statutu, formularz KRS-WM, uwierzytelnione notarialnie (lub przed sędzią/upoważnionym pracownikiem sądu)
wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania fundacji, druk RG-1, druk NIP-2, umowę
lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym znajduje się siedziba fundacji, zgłoszenie płatnika składek do ZUS (lub oświadczenie że nie zatrudnia pracowników).
W nazwie organizacji musi znaleźć się słowo „fundacja”.

Opłata za rejestrację fundacji prowadzącej działalność gospodarczą jest wyższa i wynosi 500zł.
Obowiązuje również opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł).

Ponadto, aby założyć stowarzyszenie należy
złożyć:
Formularz KRS – WF – w którym podaje się informacje o założycielach organizacji (składa się
tylko wówczas, gdy na zebraniu założycielskim nie
wybrano władz stowarzyszenia),
Statut stowarzyszenia (podpisany przez komitet
założycielski lub przewodniczącego i sekretarza
zebrania),
Protokół z zebrania założycielskiego (podpisany
przez przewodniczącego i sekretarza zebrania),
Listę członków założycieli wraz z informacją, że

członkowie założyciele spełniają warunki wymienione w ustawie (podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania),
Uchwały (o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu, o wyborze komitetu założycielskiego) podjęte na zebraniu (podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania), a także inne
uchwały, o ile zostały podjęte,
Dowód dokonania opłaty od wniosku o wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego (tylko wtedy, gdy
zgłaszacie jednocześnie wpis działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców).

O czym należy pamiętać rejestrując stowarzyszenie prowadzące działalność
gospodarczą?
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność pomocniczą.
Dochód z niej w całości musi być przeznaczony na realizację celów statutowych.
Należy umieścić zapisy o działalności gospodarczej w statucie.

Obowiązują opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS (500 zł) oraz za ogłoszenie wpisu
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (500 zł).

Do wniosku o rejestrację stowarzyszenia w KRS należy dołączyć dodatkowo:
formularz KRS-WM, uwierzytelnione notarialnie (lub przed sędzią/upoważnionym pracownikiem
sądu) wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia, druk RG-1, druk
NIP-2, umowę lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym znajduje się siedziba stowarzyszenia, zgłoszenie płatnika składek do ZUS (lub oświadczenie, że nie zatrudnia pracowników).
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SEKTOR 3: Ile realnie trwa procedura rejestracji stowarzyszenia i fundacji w Krajowym
Rejestrze Sądowym we Wrocławiu?
Monika Kowalczyk: Oprócz terminów wynikających bezpośrednio z przepisów musimy wziąć pod
uwagę specyfikę dużego miasta, gdzie wniosków
o rejestrację tego typu podmiotów jest dużo.
Zgodnie z Ustawą Prawo o stowarzyszeniach sąd
powinien dokonać rejestracji stowarzyszenia bez
zbędnej zwłoki tj. w ciągu 3 miesięcy. Nie jest to
jednak dla sądu termin w żaden sposób wiążący. Pamiętajmy, że sąd ma obowiązek przesłania
statutu staroście, czyli – w przypadku Wrocławia – Prezydentowi Miasta. Opiniowanie przez
starostę trwa do 14 dni. Tak czy inaczej, z moich
doświadczeń wynika, że rejestracja stowarzyszenia we Wrocławiu trwa mniej więcej 3 miesiące,
oczywiście pod warunkiem złożenia prawidłowo
przygotowanej dokumentacji.
SEKTOR 3: A co z rejestracją fundacji?
MK: Trwa krócej, ponieważ statutu fundacji nie
musi opiniować starosta. Ustawa o fundacjach nie
precyzuje, w jakim terminie sąd powinien dokonać rejestracji. Średni czas rejestracji fundacji we
Wrocławiu to miesiąc.

SEKTOR 3: Zdarzają się jednak przypadki
bardzo długiego oczekiwania na rejestrację...
Czym jest to spowodowane?
MK: Przede wszystkim nieprawidłowo przygotowaną dokumentacją. Każdy błąd w dokumentacji przedłuża procedurę rejestracji, ponieważ
musimy liczyć się z tym, że sąd prześle do nas
dokumenty celem ich zmiany lub uzupełnienia.
Przyczyn przedłużającej się procedury rejestracji można także upatrywać w dużej liczbie wnio-

sków, które wpływają do sądu w danym czasie,
w szczególności jeśli jest to tzw. okres urlopowy.

SEKTOR 3: Jakie koszty wiążą się z rejestracją organizacji pozarządowej?
MK: Koszty zależą od tego, czy organizacja zamierza prowadzić wyłącznie działalność nieodpłatną
i/lub odpłatną pożytku publicznego, czy dokonuje
jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców.
W pierwszym przypadku koszt uzyskania wpisu
dla fundacji to 250 zł, a dla stowarzyszenia – 0 zł,
ponieważ stowarzyszenia są całkowicie zwolnione od opłat rejestracyjnych.
Rejestracja działalności gospodarczej kosztuje
500 zł. Dochodzi jeszcze koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - również 500 zł.
SEKTOR 3: Dochodzi jeszcze jeden koszt
związany z rejestracją fundacji, a mianowicie
koszt notariusza…
MK: Z reguły we Wrocławiu musimy na to przeznaczyć od 100 do 600 zł. Warto porównać ceny
kilku różnych kancelarii notarialnych i wybrać
najtańszą ofertę.

SEKTOR 3: Jakie są najczęstsze przyczyny
odrzucania przez sąd wniosku o wpis lub wzywania do jego uzupełnień?
MK: Przede wszystkim nierzetelne przygotowanie
dokumentacji. Wynika to z faktu, że osoby przygotowujące statut często opierają się na gotowych
statutach dostępnych w internecie, a co gorsza
– łączą kilka statutów w jeden. Do tego jeszcze
nie czytają dokładnie przepisów, które regulują,
co obligatoryjnie powinno znaleźć się w statucie stowarzyszenia czy fundacji. W efekcie jedne

informacje w statucie się powielają, a innych brakuje.

SEKTOR 3: Jakie błędy pojawiają się
w statutach?
MK: W przypadku stowarzyszeń częste są przypadki niedookreślenia praw i obowiązków członków honorowych czy sposobu uiszczania składek
członkowskich. Poza tym pojawiają się nieścisłości, takie jak przypisanie tych samych kompetencji
dwóm rożnym organom, tj. zarządowi i walnemu
zebraniu członków. Kolejnym błędem w przypadku stowarzyszeń jest nadanie zarządowi zbyt dużych kompetencji, podczas gdy najwyższą władzą
w tego typu podmiotach jest z mocy ustawy walne
zebranie członków.
SEKTOR 3: A jakie problemy pojawiają się
w przypadku załączników do wniosku?
MK: Brak spójności między uchwałami załączanymi do wniosku a statutem. Dla przykładu: ze statutu wynika, że nadanie funkcji członkom zarządu
należy do kompetencji walnego zebrania członków, tymczasem w uchwale o powołaniu zarządu
znajduje się informacja, że członkowie zarządu
rozdzielili między sobą poszczególne funkcje. Nie
odbyło się więc obowiązkowe głosowanie członków całego stowarzyszenia. Poza tym sąd rygorystycznie podchodzi do liczenia głosów podczas
spotkania założycielskiego, którą to informację
zawiera się w protokole z zebrania. Zdarza się, że
liczba głosów za, przeciw i wstrzymujących się nie
jest zgodna z ogólną liczbą osób biorących udział
w zebraniu.

SEKTOR 3: Na co jeszcze powinny zwrócić
uwagę osoby składające wniosek o rejestrację
organizacji?
MK: Oprócz zagadnień merytorycznych istotne
jest zadbanie o stronę formalną dokumentacji,
np. jej kompletność. Należy sprawdzić czy przygotowane zostały wszystkie wymagane załączniki
w odpowiedniej liczbie, czy nie brakuje podpisów. Dobrze jest skonsultować ostateczną wersję
dokumentacji z prawnikiem lub z kimś, kto na
„własnej skórze” doświadczył procedury rejestracji i może podzielić się swoim doświadczeniem.
Poza tym dokumenty powinny zostać złożone
w terminie 7 dni od spotkania założycielskiego
(w przypadku stowarzyszeń) oraz aktu fundacyjnego (w przypadku fundacji).
SEKTOR 3: Czy od negatywnego postanowienia sądu można się odwołać?
MK: Na postanowienie sądu można złożyć skargę. Postanowienie traci wówczas moc, a sąd rozpoznaje wniosek o rejestrację od początku. Część
błędów wskazywanych przez sąd jest zwykle zasadna, ale zdarzają się również przypadki uznania
przez sąd, że organizacja nie popełniła błędu.

SEKTOR 3: Jaki mamy termin na złożenie
poprawionego wniosku lub odwołania?
MK: Termin ten określa sąd - zwykle jest to 7 lub
14 dni. Można wnioskować o przedłużenie tego
terminu, co jest czasami konieczne szczególnie
w sytuacji, gdy zwołanie kolejnego walnego zebrania członków w tak krótkim czasie nie jest możliwe.
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Dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu/nieruchomości, w którym znajduje się siedziba organizacji
Zaświadczenie o numerze REGON

Od momentu zarejestrowania organizacja może
rozpocząć legalną działalność. W świetle prawa
trzy najistotniejsze zagadnienia w stawianiu
pierwszych kroków przez organizację pozarządową to:
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REGON, NIP I KONTO BANKOWE
Po rejestracji fundacji lub stowarzyszenia w KRS
należy wystąpić o nadanie organizacji numeru
REGON. W tym celu należy wypełnić:

Dokumenty można wysłać również pocztą na
adres Urzędu. Druki są dostępne do pobrania
w urzędach skarbowych i na stronie internetowej

www.mf.gov.pl

O numer NIP i REGON nie muszą występować
organizacje rejestrujące jednocześnie działalność
gospodarczą. Potrzebne do nadania NIP i REGON
druki składają one razem z wnioskiem o rejestrację
organizacji w KRS.

Druk RG-1

Załącznik RG-RD i z nimi udać do urzędu statystycznego lub wysłać pocztą.
Druki dostępne są w urzędach statystycznych,
w KRS oraz na stronie www.stat.gov.pl

Organizacja musi również wystąpić o nadanie jej
numeru NIP. Aby otrzymać numer NIP, w Urzędzie
Skarbowym właściwym dla siedziby organizacji
należy złożyć:
Druk NIP-2

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (o zarejestrowaniu organizacji)

Każda zarejestrowana organizacja musi posiadać
konto bankowe. Niektóre banki mają specjalne oferty dla organizacji pozarządowych, jednak
w większości organizacje pozarządowe są traktowane jak firmy prowadzące pełną księgowość
i korzystają z ofert skierowanych do tych podmiotów przez bank.
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UMOWA CYWILNOPRAWNA – określona Kodeksem Cywilnym dwustronna czynność prawna
opierająca się na złożeniu oświadczeń woli przez
strony, prowadząca do powstania stosunku prawnego łączącego strony umowy. Obowiązuje swoboda zawierania umów, która opiera się na dowolności formułowania treści umów oraz wyboru
kontrahenta.
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Statut określa nam ramy działania i wskazuje
cele działalności, ale żeby zacząć prężnie działać,
trzeba zainwestować określone zasoby, takie jak
ludzie, czas, kontakty, zasoby lokalowo-sprzętowe, środki finansowe. Niektóre z zasobów
znajdują się w posiadaniu organizacji (np. gotowi do pracy członkowie stowarzyszenia), inne
trzeba będzie dopiero zdobyć (np. lokal na potrzeby prowadzenia biura fundacji czy fundusze
na konkretny projekt). Na tym etapie istotny jest
realny podział zadań między osobami zaangażowanymi w rozwijanie organizacji i konsekwencja
w działaniu. Pamiętajmy o tym, że zarząd będzie
rozliczany przez inne organy (np. walne zebranie
członków, radę fundacji lub komisję rewizyjną)
z efektywności swoich działań, a także z dbałości
o majątek i płynność finansową. Organizacja nie
działa „w próżni”, więc musi podejmować współpracę z różnymi osobami fizycznymi i prawnymi,
przez co staje się stroną różnego typu umów
cywilnoprawnych.

ack
a

OKREŚLENIE, CO DOKŁADNIE CHCEMY ROBIĆ
I JAKIE ZASOBY BĘDĄ NAM POTRZEBNE?

37

DZIAŁANIE ZGODNE Z PRAWEM I RESPEKTOWANIE ZAPISÓW STATUTU
Wszelkie decyzje podejmowane przez władze
organizacji oraz działania podejmowane przez jej
członków, pracowników i wolontariuszy muszą
być zgodne z prawem, a także zapisami statutu
i wewnętrznych regulaminów.

Spełnianie obowiązków prawno-księgowych
Stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z Ustawą
o rachunkowości.
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RACHUNKOWOŚĆ - system gromadzenia i przetwarzania informacji finansowych dający obraz
sytuacji finansowej organizacji i umożliwiający
ocenę prawidłowości jej funkcjonowania finansowego.

Organizacje rzadko prowadzą księgowość we własnym zakresie, częściej zlecają specjalistom księgowanie i przygotowanie rocznych sprawozdań
finansowych, które organizacja ma obowiązek
dostarczyć do urzędu skarbowego w określonym
terminie (uwaga! jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą – wysyła takie sprawozdanie również do KRS). Współpraca z księgowym
może odbywać się w zależności od zasobności
organizacji na zasadzie zatrudnienia (umowa
o pracę, zlecenie lub o dzieło) albo wolontariatu.
Prowadzenie księgowości możemy także zlecić
biuru rachunkowemu.
Fundacje i organizacje pożytku publicznego powinny pamiętać o dodatkowych obowiązkach
sprawozdawczych wobec ministrów sprawujących nad nimi nadzór. Organizacja, która
jest pracodawcą musi odprowadzać składki ZUS

i rozliczać się z urzędem skarbowym. Jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę, powinna respektować prawa pracownicze wynikające
z Kodeksu Pracy. Jeśli współpracuje z wolontariuszami – musi spełniać obowiązki opisane
w Ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Organizacje pozarządowe podlegają także obowiązkom wynikającym z Ustawy o ochronie
danych osobowych. Ustawa ta określa, jak postępować z danymi osobowymi, które już posiada lub planuje gromadzić organizacja. Dotyczy
to nie tylko informacji uzyskanych „na piśmie”,
ale także choćby dokumentacji fotograficznej.
Czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych są ogólnie określane jako „przetwarzanie danych osobowych”.
Praktycznie każda fundacja czy stowarzyszenie
przetwarza dane osobowe, czyli informacje, które
pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej żyjącej
osoby fizycznej. Dane mogą dotyczyć różnych grup
osób: członków, pracowników, wolontariuszy,
darczyńców, podopiecznych, współpracowników.
W każdym przypadku organizacja podlega dwóm
obowiązkom - zapewniania bezpieczeństwa
danym oraz udzielania określonych informacji
osobom, których dane posiada.
Obowiązek rejestracyjny, tj. konieczność zgłoszenia zbiorów danych do rejestru prowadzonego
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, występuje tylko w określonych przypadkach.
Organizacja powinna przygotować i wdrożyć politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym, który służy do
przetwarzania danych osobowych.

Od niedawna organizacje pozarządowe muszą
wywiązywać się także z obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Należy do nich
stworzenie i przyjęcie procedury wewnętrznej
polityki bezpieczeństwa finansowego. Organizacja powinna wskazać osobę bądź kilka osób,
które będą odpowiedzialne za przestrzeganie
i stosowanie tej procedury. W tym celu muszą odbyć e-learningowe szkolenie dostępne na stronie
www.giif.wortalszkoleniowy.pl i uzyskać certyfikat. Ponadto organizacje są zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej o niektórych transakcjach finansowych (przyjęciu w gotówce kwoty równej lub
większej niż 15 tys. euro).

Jak przeprowadzić zmiany organizacyjno
-prawne? Kogo, jak i w jakim terminie należy
poinformować o zmianach?

Każdą organizację czekają zmiany wynikające
z różnych przyczyn (np. zakończenie kadencji
zarządu, konieczność rozszerzenia celów statutowych). Decyzję o zmianie podejmuje organ,
który zgodnie ze statutem posiada odpowiednie
kompetencje (np. za zmiany samego statutu odpowiada walne zebranie członków w stowarzyszeniu). Zmiany dotyczące zapisów statutowych oraz
zmiany dotyczące składu władz należy zgłosić
w ciągu 7 dni do KRS na odpowiednich formularzach. O zmianach danych teleadresowych powinny zostać powiadomione dodatkowo: urząd
skarbowy, ZUS i minister sprawujący nadzór nad
organizacją (patrz: tabelka na następnej stronie).
Kontrola i nadzór organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe podlegają kontroli
i nadzorowi różnych organów administracji publicznej.

ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - wyodrębniona organizacyjnie część aparatu administracji publicznej, tworzona na podstawie prawa
i w sposób przez prawo przewidziany, działająca
w imieniu i na rachunek państwa, z reguły uprawniona do stosowania środków władczych, wykonująca zadania publiczne z zakresu administracji,
działająca w ramach przyznanych mu przez prawo kompetencji; jej aparatem pomocniczym jest
urząd czyli struktura organizacyjna i majątkowa
oraz zespół ludzi wyodrębniony do realizacji zadań organu.
Kontrola polega na stwierdzeniu stanu faktycznego i porównaniu go ze stanem wymaganym
czy pożądanym. Nadzór z kolei umożliwia danej
instytucji, po dokonaniu kontroli, wysunięcie żądań dotyczących usunięcia nieprawidłowości,
co ma doprowadzić do zmiany stanu istniejącego
na wymagany. Aby tak się stało, instytucje nadzorujące mają możliwość zastosowania kar. Jednym
z przykładów może być kontrola prawidłowości
wykorzystania środków przyznanych organizacji
pozarządowej w ramach dotacji.
DOTACJA - bezzwrotna pomoc finansowa udzielana z budżetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego w celu realizacji zadania publicznego, podlegająca szczególnym zasadom rozliczania,
synonim dla angielskiego słowa „grant”.

Podczas takiej kontroli przeprowadzanej przez
np. urząd gminy, kontroler ma prawo zażądać wszystkich dokumentów (merytorycznych
i finansowych) dotyczących realizacji zadania
oraz prosić o dodatkowe wyjaśnienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości gmina może
zażądać działań korekcyjnych, a w niektórych
przypadkach – zwrotu całości lub części dotacji.
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Kto?

Kogo?

Co?

Państwowa Inspekcja Pracy

stowarzyszenie
fundacja

Przestrzeganie prawa pracy, przepisów i zasad BHP,
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia

Prokuratura

stowarzyszenie
fundacja

Zgodność działalności z prawem, ściganie przestępstw

Najwyższa Izba Kontroli

stowarzyszenie
fundacja

Prawidłowość wykorzystywania dotacji przyznanych
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

stowarzyszenie
fundacja

Legalność przetwarzania danych osobowych, spełnianie
obowiązków związanych z przetwarzaniem danych
osobowych

stowarzyszenie
fundacja

Zgodność działalności z prawem i statutem organizacji

Inspekcja Sanitarna

Urzędy kontroli skarbowej
Regionalna Izba
Obrachunkowa

Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych (GIODO)
Generalny Inspektor
Informacji Finansowej (GIIF)
Starosta

Wojewoda
Sąd

Minister (właściwy ze
względu na zakres działania
i cele fundacji)
Organy administracji
publicznej realizujące
zadania publiczne we
współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Minister Pracy i Polityki
Społecznej

stowarzyszenie
fundacja
stowarzyszenie
fundacja

stowarzyszenie
fundacja

stowarzyszenie
fundacja

Spełnianie wymagań higienicznych i zdrowotnych
w miejscu prowadzenia działalności
Kontrola podatkowa, kontrola skarbowa

Prawidłowość wykorzystywania dotacji przyznanych
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Przestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

stowarzyszenia
jednostek
samorządu
terytorialnego

Zgodność działalności z prawem i statutem organizacji

fundacje

Zgodność działalności z prawem i statutem organizacji

stowarzyszenie

stowarzyszenie
fundacja
organizacje
pożytku
publicznego

Zgodność działalności z prawem i statutem organizacji
(upomnienia, uchylanie uchwał, rozwiązanie
stowarzyszenia)

Prawidłowość wykorzystania dotacji ze środków
publicznych
Prawidłowość korzystania ze szczególnych uprawnień
wynikających ze statusu OPP

SEKTOR 3: O co powinien zadbać zarząd,
aby organizacja funkcjonowała zgodnie z prawem?
Monika Kowalczyk: Zarząd powinien bezwzględnie pilnować terminów składania sprawozdań
do odpowiednich instytucji. Należy pamiętać,
że sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego składa się nawet w przypadku, gdy organizacja nie miała w ciągu roku żadnych przepływów
finansowych. Niewypełnienie tego obowiązku
może skutkować nałożeniem kary finansowej.
W przypadku realizacji umów dotacyjnych bardzo
ważny jest nadzór nad terminową realizacją umowy i prawidłowym dokumentowaniem działań.
Poza tym środki publiczne pochodzące z dotacji
powinny być wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie oraz z dyscypliną
finansów publicznych, ale to już temat na kolejny
wywiad…
SEKTOR 3: Z jakimi problemami natury
prawnej borykają się organizacje po zarejestrowaniu?
MK: Jeśli organizacja staje się pracodawcą, pojawiają się kwestie związane z prawem pracy, podatkami, przygotowaniem umów, odprowadzaniem
składek do ZUS-u. Często powstają wątpliwości
czy w danym przypadku podpisać umowę zlecenie czy o dzieło. Poza tym pojawiają się pytania
z dziedziny praw autorskich - czy organizacja
może zastrzec sobie prawa autorskie do pewnych
utworów lub czy może wykorzystywać utwory należące do innych osób lub instytucji. Przykładem
może być przeprowadzenie szkolenia w oparciu
o autorski konspekt i materiały szkoleniowe, wystawianie sztuki teatralnej, publiczne wyświetlanie filmu lub puszczanie utworów muzycznych
podczas festiwalu.
SEKTOR 3: Czy zdarza się, że organizacje

napotykają na problemy prawne związane
z pozyskiwaniem środków na działalność?
MK: Problematyczne jest chociażby podpisywanie umów sponsoringu z firmami prywatnymi.
Zgodnie z przepisami taką umowę mogą podpisać
wyłącznie te organizacje, które oprócz działalności non-profit prowadzą działalność gospodarczą.
Prowadzenie działalności gospodarczej wśród polskich organizacji jest rzadkością. Dlatego pewnym
obejściem przepisów jest przekazanie przez firmę
darowizny na rzecz organizacji zamiast przekazywania środków w oparciu o umowę sponsoringu. Tak czy inaczej, zasadne byłoby uproszczenie
przepisów, które umożliwiłyby każdej organizacji
skorzystanie ze wsparcia finansowego firm w zamian za np. działania promocyjne.

SEKTOR 3: A w przypadku dotacji ze środków publicznych?
MK: Trudna jest konieczność podpisywania przez
członków zarządu w przypadku korzystania
z dotacji ze środków unijnych czy - w niektórych
przypadkach krajowych - weksli in blanco i deklaracji wekslowych. Weksle stanowią swoiste
zabezpieczenie instytucji udzielającej dotacji
w sytuacji, gdy środki zostaną przez organizację
wykorzystane niezgodnie z umową. Zarząd często
nie ma świadomości, że w tym przypadku występuje odpowiedzialność osobista, co oznacza, że to
nie organizacja, ale członkowie zarządu będą musieli ponieść finansowe konsekwencje niewywiązania się z umowy dotacyjnej.

SEKTOR 3: Czy jest jakiś problem prawny,
który szczególnie doskwiera organizacjom i to
wszystkim bez wyjątku?
MK: Dla młodej organizacji bardzo kłopotliwe jest
przedzieranie się przez gąszcz przepisów. Organizacje narzekają też na nadmierny formalizm instytucji, z którymi jest im dane współpracować.
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Po rejestracji organizacja może zatrudniać pracowników. W całej Europie obserwuje się systematyczny wzrost zatrudnienia w trzecim sektorze3. Jak wynika z najnowszych badań dotyczących polskiego III sektora, ok. 25% organizacji
pozarządowych zatrudnia stałych pracowników
– przeciętnie cztery osoby (niezależnie od rodzaju
umowy i wymiaru czasu pracy)4.
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W opiniach pracowników organizacji pozarządowych zatrudnienie w III sektorze daje możliwość
realizacji społecznie istotnych idei czy własnych
pasji w pracy zarobkowej. W organizacjach pozarządowych częściej niż
gdzie indziej spotyka się
osoby społecznie zaangażowane,
pasjonatów,
wizjonerów. Często jest
to rekompensata za niepewność zatrudnienia (ze
względu na niestabilną
sytuację finansową organizacji czy funkcjonowanie „od projektu do projektu”), rzadziej obecną
w przypadku pracy w pozostałych sektorach.
Ważnym do omówienia zagadnieniem jest możliwość zatrudniania w organizacjach pozarządowych jej członków czy członków jej władz. Inaczej
kwestia ta wygląda w fundacji, a inaczej w stowarzyszeniu.

Pobieranie wynagrodzenia za pracę na stanowisku członka zarządu organizacji:
W fundacji członkowie zarządu mogą pobierać
wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji
i związanych z nimi obowiązków (reprezentowania organizacji, kierowania jej działaniami itd.).

W stowarzyszeniu nie
ma możliwości, aby
członkowie
zarządu
pobierali wynagrodzenie
za pełnienie swoich
funkcji. Wynika to z faktu,
że członkowie władz
jak i inni członkowie
stowarzyszenia
mają
obowiązek działać społecznie na rzecz organizacji,
do której należą.
3

4

Rymsza M., Trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca, [w:] Nie tylko społecznie. Zatrudnienie
i wolontariat w organizacjach pozarządowych,
(red.) Bogacz- Wojtanowska E., Rymsza M.,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009,
str. 59

Przewłocka J., Polskie Organizacje Pozarządowe
2010. Najważniejsze pytania, podstawowe
fakty., Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa
2011, str. 13

Pobieranie wynagrodzenia za pracę na stanowisku członka organów kontroli wewnętrznej (np. komisji rewizyjnej czy rady fundacji)
organizacji:
W przypadku fundacji w przepisach nie ma
przeciwwskazań, aby członkowie organów kontroli wewnętrznej fundacji pobierali wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji. Ponieważ jednak
jako osoby zatrudnione w fundacji będą podlegać
zarządowi (jako praco- czy zleceniodawcy), mogą
się pojawić zastrzeżenia do takiej sytuacji (gdyż
organ kontroli wewnętrznej kontroluje również
pracę zarządu). W praktyce więc nie często spotyka się takie sytuacje.

W stowarzyszeniu członkowie organów nadzoru i kontroli (komisji rewizyjnej) nie mogą pobierać wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

Zatrudnianie członków zarządu lub członków
organizacji na innym stanowisku:
Zarówno w fundacji, jak i w stowarzyszeniu pracownikami organizacji mogą być jej członkowie
czy członkowie zarządu. Pracownikiem fundacji
może być również jej fundator, pod warunkiem, że
nie jest członkiem organu kontroli i nadzoru. Pracownicy mogą być zatrudnieni przy bieżącej działalności organizacji czy w ramach realizowanych
projektów. W przypadku stowarzyszenia bardzo
ważne jest jednak, by dokładnie określić obowiązki zatrudnionej osoby, tak by nie pokrywały się
one z obowiązkami, jakie osoba ta musi wykonywać z racji bycia członkiem stowarzyszenia.

Jakie cechy powinien posiadać pracownik
organizacji pozarządowej?

Pracownik organizacji pozarządowej musi
mieć poczucie, ze warto zmieniać świat.
Bożena Ryszawska-Grzeszczak, Stowarzyszenie
Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej

Zapał do pracy, by się jej podjąć. Motywację i samodyscyplinę, by nie ustąpić wobec
przeszkód. Chęć współdziałania, by zostać
częścią zespołu.
Kamil „Krauch” Rauch, Stowarzyszenie Fantazjada

Umiejętność inspirowania drugiego człowieka do pracy nad sobą.
Julian Górski, Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo

Powinien być zorientowany bardziej na
działanie pro bono niż spektakularne sukcesy i wielkie pieniądze, bo tutaj ich raczej
nie ma.
Mariusz Trzeciakiewicz, Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA

Organizacja pozarządowa to przede
wszystkim rozwój. Osoba w niej pracująca
powinna więc być przede wszystkim otwarta i zaangażowana.
Jolanta Neustein, Fundacja Nowa Szansa
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Wolontariat staje się
w Polsce coraz popularniejszy. W roku 2010,
16% Polaków zadeklarowało, że pracowało woluntarystycznie. Oznacza
to, że w porównaniu z poprzednimi latami rośnie
liczba osób, które angażują się w działalność organizacji społecznych na zasadzie wolontariatu5.

WOLONTARIAT według Centrum Wolontariatu jest świadomą, dobrowolną działalnością
podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza
więzy rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

Wykonywane przez niego
świadczenia odpowiadają
świadczeniu pracy, ale
stosunek, który łączy go
z korzystającym, jest stosunkiem cywilno-prawnym
– nie jest stosunkiem pracy.
W związku z tym wolontariat nie wpływa na uprawnienia pracownicze
– staż pracy, urlop wypoczynkowy, świadczenia
emerytalne.
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KTO MOŻE BYĆ WOLONTARIUSZEM?
Zasadniczo każdy i w każdym wieku (osoba
niepełnoletnia musi uzyskać pisemną zgodę
rodziców bądź opiekunów prawnych). Istnieją
jednak miejsca, w których kandydaci na wolontariuszy muszą spełnić określone warunki
(np. odpowiednie wykształcenie czy predyspozycje).
WOLONTARIUSZ TO PRACOWNIK?
Wolontariusz nie jest pracownikiem, ponieważ nie
pobiera wynagrodzenia za swoją pracę.

Osoby bezrobotne mogą być wolontariuszami
i nie tracą z tego tytułu prawa do zasiłku czy
ubezpieczeń. Jeśli zdecydują się na wolontariat
powinni to zgłosić w urzędzie pracy, by uniknąć
ewentualnego domniemania ze strony urzędu
o podejmowanie działalności zarobkowej.

5

Przewłocka J., Koniec kryzysu wolontariatu?, Klon/Jawor, dostępny w Internecie:
http://civicpedia.ngo.pl/ngo/606013.html#

Konrad Postawa, wieloletni wolontariusz o swoich doświadczeniach w pomaganiu
innym:
Na co dzień studiuję informatykę na Politechnice
Wrocławskiej i staram się rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności nie tylko od strony naukowej, ale także praktycznej poprzez pracę z komputerem i ludźmi w różnych miejscach.
Od kilku lat jestem wolontariuszem i niemal od
początku pracowałem
z seniorami i dla seniorów. Prowadzę szkolenia i kursy komputerowe, a także doradzam
w zakresie zakupu komputerów i sprzętu elektronicznego.
W Fundacji Aktywny Senior prowadzę szkolenia
komputerowe i zajmuję się stroną internetową
(www.as.sektor3.wroclaw.pl).
Bycie wolontariuszem to świetna zabawa! Dzięki temu rozwijam się jako informatyk, pouczający jest także kontakt z innymi ludźmi. Seniorzy uczą mnie cierpliwości i kreatywności,
a także postrzegania świata w inny sposób. Jako
młody człowiek nie zwracałem wcześniej uwagi na wiele rzeczy ważnych dla osób starszych,
np. wygodę dojazdu, windy w budynkach czy
pogodę. Teraz, gdy wiem, co jest dla nich istotne, mogę lepiej przygotować się do pracy z nimi.
Nie mam jeszcze do końca sprecyzowanych planów na przyszłość, ponieważ moje zainteresowa-

nia są bardzo rozległe. Moim marzeniem jest praca
administratora sieci w banku lub firmie związanej
z branżą IT.
Dlaczego warto być wolontariuszem?
To niepowtarzalna okazja, by realizować siebie
i swoje pomysły jednocześnie wychodząc na przeciw
potrzebom innych ludzi.
Karolina Szmyt,
Fundacja Heart of Art - open cultural projects

Jest to możliwość realizacji własnej pasji oraz służenia innym swoją wiedzą i umiejętnościami. Najgłębszą potrzebą każdego człowieka jest dzielenie
się swoim potencjałem ze światem. Wolontariat to
w dużym stopniu umożliwia.
Inga Schorowska,
Stowarzyszenie Metody Somayog, Edukacji i Rozwoju
PRAWA WOLONTARIUSZY:
okres próbny, dzięki któremu można poznać
specyfikę pracy,
otrzymywanie środków ochrony osobistej,
bycie informowanym o ryzyku związanym
z wykonywaniem świadczeń oraz o zasadach
ochrony przed zagrożeniem,
zwrot kosztów podróży służbowych i diet, jeśli
są związane ze świadczeniem wolontariackim,
uzyskanie pisemnego potwierdzenia porozumienia o wolontariacie,
uzyskanie zaświadczenia o wykonywaniu
świadczeń,
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odszkodowanie lub renta inwalidzka, jeśli ulegnie się wypadkowi podczas wykonywania świadczeń,
bycie poinformowanym o swoich prawach
i obowiązkach, jeśli w porozumieniu jest mowa
o oddelegowaniu wolontariusza na teren innego
kraju.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZY:
posiadanie odpowiednich kwalifikacji i spełnianie wymagań, jeśli wynika to z przepisów prawa,
wywiązywanie się z obowiązków określonych
w porozumieniu,
dbanie o powierzony majątek i mienie rzeczowe.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DOSTRZEGAJĄ
NASTĘPUJĄCE ZALETY WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI:
wprowadzają do organizacji świeży punkt
widzenia, nowe pomysły i chcą je realizować,
tworzą dodatkową grupę ludzi zaangażowanych
w pracę na rzecz organizacji,
dzięki nim działania są realizowane na szerszą
skalę, większa liczba odbiorców otrzymuje pomoc6.
Jakie korzyści daje organizacji współpraca
z wolontariuszami?
Wolontariusze ożywiają organizację, dzielą się swoimi pomysłami, wprowadzają innowacje.
Bożena Ryszawska-Grzeszczak, Stowarzyszenie
Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej

Oto znalazły się osoby, które cenią nas jako
organizację tak bardzo, by ofiarować jej własny
wysiłek i wolny czas.
Kamil „Krauch” Rauch, Stowarzyszenie Fantazjada

Wolontariusze dodają wiarygodności naszym
działaniom, a także promują Fundację na zewnątrz.
Możemy pomóc większej ilości osób i działać
z większym rozmachem. Taka współpraca uczy
wiele i wzbogaca obie strony.
Jolanta Neustein, Fundacja Nowa Szansa
Współpraca z wolontariuszem to przede wszystkim
widzenie tego samego celu - zagadnienia z innej
perspektywy.
Ilona Kadys, Fundacja Artelingua

Wolontariusze są oddani sprawie, dla której
działają. Pracują z wyższej potrzeby, więc taka
współpraca jest zupełnie innej jakości. Jeżeli ktoś
decyduje się na wolontariat, jest zwykle tak bardzo
zainteresowany swoją dziedziną, że reprezentuje
duży poziom fachowości. Pasjonaci to najlepsi fachowcy, ponieważ działają z potrzeby serca, a nie
tylko dla zarobku.
Inga Schorowska, Stowarzyszenie Metody Somayog,
Edukacji i Rozwoju
6

Ochman M., Jordan P., Wolontariusze źródłem siły
organizacji, dostępny w Internecie: http://
www.wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/wolZrodloSily.pdf

Osoby zdecydowane na założenie organizacji pozarządowej mogą korzystać
z bezpłatnych usług prawnych świadczonych przez tzw. organizacje infrastrukturalne.
ORGANIZACJA INFRASTRUKTURALNA - organizacja zajmująca się wspieraniem innych organizacji poprzez m.in. działalność szkoleniową, doradczą,
informacyjną, użyczanie zasobów lokalowych i sprzętowych, rzecznictwo.

Prawnik pomoże w doborze formy prawnej (stowarzyszenie czy fundacja), przygotowaniu statutu oraz wypełnieniu dokumentów rejestrowych.
Organizacje infrastrukturalne zwykle dysponują kadrą specjalistów, wśród których znajdują się nie tylko prawnicy, ale także księgowi, specjaliści ds. pozyskiwania funduszy, animatorzy.

We Wrocławiu z usług doradczych można skorzystać m.in. we
Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3,
przy ul. Legnickiej 65 – centrum jest czynne w dni powszednie, w godz. 9:00-20:00.
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www.sektor3.wroclaw.pl

www.fundacja-umbrella.org.pl
www.tratwa.org

www.wroclaw.pl
www.ngo.pl

www.poradnik.ngo.pl

www.civicpedia.ngo.pl
www.bazy.ngo.pl
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krs.ms.gov.pl

www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl
www.dziennikustaw.gov.pl
www.pozytek.gov.pl
www.stat.gov.pl

www.pus.wroclaw.pl

www.us-srodmiescie.wroc.pl
www.us-fabryczna.wroc.pl
www.us-stare-miasto.wroc.p
www.us-krzyki.wroc.pl

www.us-psie-pole.wroc.pl
www.stat.gov.pl/wroc

www.stat.gov.pl/Klasyfikacje
www.zus.pl

www.ekonomiaspoleczna.pl

www.giif.wortalszkoleniowy.pl
www.wolontariat.org.pl
www.wolontariusz.org
www.pok.org.pl

Projekt „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji
wrocławskiej Sektor 3”
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”

Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
Gmina Wrocław

Portal informacyjny nt. organizacji pozarządowych prowadzony przez Stowarzyszenie
Klon/Jawor
Porady nt. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych
Baza publikacji, raportów i analiz

Wyszukiwarka organizacji pozarządowych
Wyszukiwarka podmiotów KRS

Krajowy Rejestr Sądowy we Wrocławiu
Baza ustaw i rozporządzeń

Departament Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Główny Urząd Statystyczny

Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu
Urząd Skarbowy Wrocław Śródmieście
Urząd Skarbowy Wrocław Fabryczna
Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto
Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki

Urząd skarbowy Wrocław Psie Pole
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Polska Klasyfikacja Działalności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Portal informacyjny nt. ekonomii społecznej

Wortal szkoleniowy nt. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Sieć Centrów Wolontariatu

Wrocławskie Centrum Wolontariatu
Pozarządowy Ośrodek Kariery

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Chrzczonowicz M., Jak napisać statut fundacji?, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2010
Chrzczonowicz M., Krawczyk A., Organizacje Pożytku Publicznego, uzyskanie statusu OPP, 		
przywileje, obowiązki, kontrola, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011
Kaczmarek B.M., Jak założyć fundację?, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011
Ochman M., Jordan P., Wolontariusze źródłem siły organizacji, dostępny w Internecie: http://
www.wolontariat.org.pl/repository/Publikacje/Teksty/wolZrodloSily.pdf
Przewłocka J., Koniec kryzysu wolontariatu?, Stowarzyszenie Klon/Jawor, dostępny w Internecie:
http://civicpedia.ngo.pl/ngo/606013.html#
Przewłocka J., Polskie Organizacje Pozarządowe 2010. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty.,
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD)
Rymsza M., Trzeci sektor jako zbiorowy pracodawca, [w:] Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i
wolontariat w organizacjach pozarządowych, (red.) Bogacz- Wojtanowska E., Rymsza M., Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2009,
Skiba R., Prawne warunki działania organizacji pozarządowych, [w:] Moduł 1. Prawne warunki
działania organizacji pozarządowych, Wiedza i doświadczenie, Akademia Rozwoju Filantropii w
Polsce, Warszawa 2006
Stafiej-Bartosik A., Łukasiak P., Metoda K3 a planowanie strategii pozyskiwania funduszy [w:]
Moduł 3. Finanse w organizacji pozarządowej, Wiedza i doświadczenie, Akademia Rozwoju 		
Filantropii w Polsce, Warszawa 2006
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 		
terroryzmu
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD)
www.poradnik.ngo.pl
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Konrad Postawa

Kamil „Krauch” Rauch
Krzysztof Antoniak
Karolina Szmyt

Mariusz Trzeciakiewicz
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Małgorzata Bies

Jan Roman Ostrowski
Bożena RyszawskaGrzeszczak
Julian Górski

Jolanta Neustein

Inga Schorowska
Ilona Kadys

Dorota Anna Kowalska

Fundacja „Ludzki świat”

Fundacja JAGODA im. Jagody
Pachota

Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną „Kamienna
Tęcza”

Wolontariusz Fundacji Aktywny Senior, www.as.sektor3.wroclaw.pl
Członek zwyczajny Stowarzyszenia Fantazjada, scenariuszowiec,
www.stowarzyszenie.fantazjada.pl
Członek Stowarzyszenia Psychologii Praktycznej „Empiria”

Prezes Zarządu Fundacji Heart of Art - open cultural projects
Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji
KATARYNKA, www.fundacjakatarynka.org

Asystent ds. projektowych, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób
Niepełnosprawnych, www.stowron.free.ngo.pl

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „Złote Rączki”
Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej,
www.makrobiotyka.wroc.pl
Wiceprezes Wrocławskiego Stowarzyszenia Kendo,
www.kendo.wroclaw.pl

zatrudniona w Fundacji Nowa Szansa, www.nowaszansa.com.pl
Stowarzyszenie Metody Somayog, Edukacji i Rozwoju
Prezes Zarządu Fundacji Artelingua

Dyrektor ds. Rozwoju Fundacji Harmonia Mundi,
www.harmoniamundi.pl
www.ludzkiswiat.pl

www.fundacja-jagoda.pl
www.kamiennatecza.com

Aleksandra Bielińska
TEKST

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2009 r. związana
z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”. Pracownik
projektu „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu
aglomeracji wrocławskiej Sektor3”. Wiceprezes zarządu Fundacji “Sztafeta
Pokoleń”. Zawodowo interesuje się tym, jak dbać o najwyższą skuteczność
działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz różnych
grup społecznych.

Małgorzata Mikołajczyk
TEKST

Absolwentka pedagogiki (specjalność andragogika) na Uniwersytecie
Wrocławskim. Od kilku lat współpracująca, także jako wolontariuszka,
z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi. Pracownik projektu
„Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji
wrocławskiej Sektor3”. Interesuje się możliwościami, jakie stwarza działanie
w organizacjach pozarządowych oraz wolontariatem.

Anna Szmyt-Boguniewicz
REDAKCJA

Z wykształcenia psycholog. Członek Zarządu i koordynator projektów
Fundacji „Umbrella”. Od 6 lat pracuje w sektorze pozarządowym.
Z Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3
związana od samego początku. Posiada doświadczenie w zakresie
zarządzania projektami, organizacji szkoleń i różnego typu wydarzeń,
pozyskiwania funduszy i doradztwa dla NGO.

Monika Kowalczyk
OPIEKA MERYTORYCZNA
Katarzyna Demitrewicz
KOREKTA I SKŁAD

Radca prawny, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Sławomira
Piechoty. Od 12 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, służąc im
wiedzą i pomagając w pokonywaniu problemów.
Outsourcing marketingowy dla NGO = zarządzanie działaniami promocyjnymi
+ public relations + komunikacja medialna + reżyseria filmów reklamowych +
grafika + copywriting + fotografia / z Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 od 2011 r.

Podziękowania dla Krzysztofa Kotarby za wsparcie graficzne przy składzie
publikacji.
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Realizatorami Projektu Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej „SEKTOR 3” są:
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych
UMBRELLA, która prowadzi Wrocławskie Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

Pamiętając o tym, że aktywność obywateli jest podstawą
demokracji, wspieramy powstawanie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych.
W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe i sprzętowe. Dążymy do tego, aby współpracujące
z nami organizacje nauczyły się działać samodzielnie
i skutecznie oraz dynamicznie rozwijały się i realizowały
swoje cele.

www.fundacja-umbrella.org.pl
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Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk
Żywiołowych TRATWA
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której działalność ma na celu wzmacnianie i aktywizację działalności
organizacji socjalnych oraz ożywianie ich współpracy
z administracją publiczną. Prowadzimy liczne działania
ukierunkowane na wspieranie edukacyjne i profesjonalizację działalności liderów organizacji pozarządowych,
kojarzenie i wspieranie współpracy międzynarodowej
w sferze socjalnej, a także niesienie pomocy humanitarnej, działalność charytatywną oraz wspomaganie osób
i rodzin poszkodowanych wskutek katastrof i kataklizmów.

www.tratwa.org

Gmina Wrocław - Centrum Integracji Społecznej
www.wroclaw.pl, www.cis.wroclaw.pl

