Darowizna pieniężna
O czym musi
pamiętać ngo

Darowizna to pieniądze z kieszeni osoby –
to gotówka, przelew na konto,
które darowuje stowarzyszeniu, fundacji (NGO).

Darowizna – przychód statutowy NGO
darczyńca daje
darowiznę na
cele zgodne ze
statutem NGO

NGO księguje
darowiznę jako
przychód na cele
statutowe

jest zwolniona z podatku, jeśli NGO
przekazuje ją na cele statutowe
zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 i 6c
ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych

W CIT-D (składany w urzędzie skarbowym z CIT-8) NGO* podaje
* Obowiązku wysłania CIT-D nie mają NGO, których przychód za dany rok nie > 20 tys. zł.

kwotę otrzymanych darowizn

dane darczyńcy (jeśli jest to „osoba prawna”), gdy:
• jednorazowa darowizna od osoby > 15 tys. zł
• darowizny od jednej osoby (suma wszystkich)
w jednym roku > 35 tys. zł

cel/-e ich przeznaczenia

Uwaga: Dane o tych wysokich darowiznach NGO ogłasza publicznie (np. na swojej www).

Informacja o darowiznach do publicznej wiadomości
w sprawozdaniu finansowym NGO
(przychody z nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego)

np. na swojej
stronie www

NGO a darczyńca
Poinformuj darczyńcę o możliwości odliczenia w PIT
(osoba fizyczna do 6%, osoba prawna do 10% dochodu)
musi to być darowizna: na cele pożytku publicznego / cele
religijne + wysłana przelewem na konto bankowe NGO

Podziękuj
za wsparcie!

Pamiętaj!
Darowiznę daje się bezinteresownie –
obowiązkowa darowizna
(np. za szkolenie) to nie darowizna
tylko opłata za usługę.

Zbieranie darowizn na konto
bankowe NGO nie jest zbiórką
publiczną (nie zgłasza się na
zbiorki.gov.pl).

Uwaga:

Fundacje i stowarzyszenia, które przyjmują
wpłaty w gotówce > 10 tys. euro,
mają obowiązek stosować przepisy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
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Co jest,
co nie jest
zbiórką publiczną
To jest zbiórka publiczna

1.
w miejscu publicznym
np. na ulicy, w sklepie, także
zbieranie od domu do domu

2.
zbiórka pieniędzy,
darów rzeczowych
do puszek, skarbon, koszy

3.
na cel pożytku publicznego
(np. kultura, pomoc dobroczynna)
lub na cel religijny

zgłasza się ją i rozlicza na zbiorki.gov.pl

To nie jest zbiórka publiczna

na terenie
kościołów,
kaplic na cel
religijny

koleżeńska,
w zamkniętym
gronie,
np. w pracy

w szkole,
tylko wśród
młodzieży,
nauczycieli

przelewy na
konto bankowe
stowarzyszenia,
fundacji

SMS-y
charytatywne

sprzedaż,
np. biletów na
koncert

nie zgłasza się ich i nie rozlicza na zbiorki.gov.pl

Zbiórkę publiczną mogą prowadzić

fundacja, stowarzyszenie,
stowarzyszenie zwykłe

tzw. organizacje kościelne
i wyznaniowe

komitet społeczny
(min. 3 osoby)

Projekt współfinansuje m.st.Warszawa

Projekt w

więcej: poradnik.ngo.pl		

ngo_infoplakatyb2v2.indd 2

źródło: ngo.pl

Stan prawny na: 24.08.2018

18-09-27 15:37

Jak NGO może
pobrać opłatę?
Działalność odpłatna
Każda organizacja (NGO) zarejestrowana w KRS
lub w ewidencji klubów sportowych starosty
może prowadzić działalność odpłatną pożytku
publicznego. Oznacza to, że może, pod pewnymi
warunkami, pobierać opłaty za to, co robi.

Działalność odpłatna nie przynosi zysku. Pokrywa tylko koszty,
jakie poniosła NGO prowadząc działania, za które pobiera opłatę.

Działalność odpłatna
to sprzedaż towarów i usług

Co jest konieczne żeby prowadzić
działalność odpłatną?

pobierasz opłaty za
usługi, prowadzone
działania

zapis w statucie lub uchwała władz*

wystawiasz rachunki
albo faktury, gdy zażąda
tego kupujący

* Zdarza się, że KRS żąda wpisania działalności
odpłatnej do statutu.
Organizacja pożytku publicznego musi zgłosić
działalność odpłatną do KRS (w statucie).

pomysł na działalność
mieszczącą się
w katalogu zadań
publicznych

Pozostałe warunki działalności odpłatnej, obowiązki

musi mieścić się
w działaniach
opisanych
w statucie

mieści się w katalogu zadań publicznych,
np. ochrona zdrowia, kultura (art. 4 ustawy
o pożytku) – nie może pokrywać się
z działalnością gospodarczą
(o ile organizacja ją prowadzi)

w księgowości wydziel
przychody i koszty
działalności odpłatnej

sprawdzaj w ciągu roku
czy działalność odpłatna
nie przynosi zysku

brak zysku =
koszty ≥ przychody

organizacja staje się płatnikiem
VAT-u, jeśli cała sprzedaż w roku
przekroczy limit (200 tys. zł)

wynagrodzenie poszczególnych
pracowników, współpracowników
przy niej zatrudnionych nie może
przekraczać 3-krotności średniego
miesięcznego wynagrodzenia
UWAGA:
Jeżeli nie spełniasz któregoś
z warunków, wykraczasz poza te
zasady, to prowadzisz działalność
gospodarczą i musisz ją
zarejestrować w KRS.

Działalnością odpłatną jest też

Organizacja prowadzi działalność odpłatną

sprzedaż rzeczy wytworzonych
przez osoby niepełnosprawne,
wykluczone społecznie
(art. 8 ustawy o pożytku)

może
ubiegać się
o dotacje
na projekt,
działalność
statutową

sprzedaż
przedmiotów
darowizn

może
zatrudniać
pracowników

może
ubiegać się
o status OPP

może korzystać
z pomocy
wolontariuszy

Projekt współfinansuje m.st.Warszawa

Projekt w

więcej: poradnik.ngo.pl		

ngo_infoplakatyb2v2.indd 3

źródło: ngo.pl

Stan prawny na: 24.08.2018

18-09-27 15:37

Przychodzi
sponsor
do organizacji i...
...chce kupić usługę reklamową

Firma daje organizacji
pewną kwotę pieniędzy,
komputer i oferuje usługę
(obsługa techniczna pikniku).

Organizacja zobowiązuje się,
że zamieści logo firmy
na swojej stronie internetowej
i w czasie pikniku.

Spisują umowę
(np. sponsoringu, reklamy).
W umowie określają m.in. swoje prawa i
obowiązki, oszacowują wartość świadczeń.

To wzajemne świadczenia sponsora
i sponsorowanego. Organizacja ma nowe źródło
finansowania działalności, a sponsor zwiększa
znajomość swojej marki.

...chce dać darowiznę

Firma daje organizacji
pewną kwotę pieniędzy
oraz komputer.

Spisują umowę
(choć nie jest to obowiązkowe).
Nie ma w niej obowiązków
dla organizacji.

Daje to bezinteresownie, nie oczekuje
od organizacji niczego.
Darczyńca nie otrzymuje niczego bezpośrednio w zamian.
Może odliczyć darowiznę od dochodu:
• osoba prawna do 10%,
• osoba fizyczna do 6%
• przelew na konto bankowe organizacji

Darowiznę rzeczową można też potwierdzić
innym dokumentem, np. oświadczeniem
jej przyjęcia.

Uwaga! Organizacja korzystająca
ze sponsoringu musi:

prowadzić działalność
gospodarczą w zakresie
sprzedaży usług reklamowych
(jest zarejestrowana
w KRS jako przedsiębiorca)

wystawić
sponsorowi
fakturę lub
rachunek

Pamiętaj!
Nie myl usług
reklamowych
(np. sponsoringu)
z darowizną.
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Organizacja dostała dotację
rzeczy, o których
musisz pamiętać

10
Umowa
1

2
Przeczytaj umowę
o dotację oraz dodatkową
dokumentację i wytyczne
(jeśli istnieją).

3
Załóż oddzielne
konto bankowe na
dotację, jeśli umowa
tego wymaga.

Kopię umowy
przekaż do
księgowości.

Osoby realizujące projekt znają te
dokumenty i przestrzegają zapisów
(kosztorys, harmonogram itd.).

Księgowość
4

5
Księgowość przygotowuje
plan kont (na podstawie
kosztorysu z umowy).
W dokumentacji księgowej
wyodrębnia koszty
i przychody związane
z dotacją.

Wszystkie wydatki muszą być
dokumentowane prawidłowo
opisanymi dokumentami
księgowymi (np. faktury,
umowy z rachunkami).
Archiwizuj je (przechowuj min. 5 lat).

Realizacja
6

7
Monitoruj finansową
realizację umowy
(np. księgowość co
miesiąc robi raport o
wydatkach z dotacji).

Sprawozdania
9

8
Dokumentuj to, co
robicie
(np. listy obecności).
Pilnuj rezultatów.

Zmiany
10

Sprawozdawaj się
terminowo
(zgodnie z umową).

Informuj dającego dotację
o zmianach w organizacji
(np. zmiana numeru konta,
adresu, składu zarządu).
Zmiany w zakresie realizacji umowy
wymagają aneksu (muszą być zrobione
przed, a nie po fakcie).

Pamiętaj o logach
sponsorów!

Pamiętaj!
Nie można finansować
działalności
gospodarczej
organizacji z dotacji
z urzędu miasta,
ministerstwa
(środki publiczne).
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Jak NGO może pobrać opłatę?
Działalność gospodarcza
Organizacja pozarządowa (NGO) zarejestrowana w KRS
(np. fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy)
pod pewnymi warunkami może pobierać opłaty za to,
co robi w ramach działalności gospodarczej,
zarabiać i przeznaczać zysk na cele statutowe.

Co jest konieczne, żeby prowadzić działalność gospodarczą?
zapisy w statucie

uchwała władz
o prowadzeniu
działalności
gospodarczej

w statucie musi być
zapis o prowadzeniu
działalności gospo
darczej i musi być
określony jej zakres

rejestracja działalności
gospodarczej w KRS
konieczna jest rejestracja
działalności gospodarczej w rejestrze
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym (opłata 600 zł)

Uwaga! Fundacja musi mieć wydzielone minimum 1000 zł na działalność gospodarczą.

NGO prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie zgłoszonym do rejestru
przedsiębiorców w KRS (w kodach PKD)
jeśli cała sprzedaż
w roku przekroczy
limit (200 tys. zł)
organizacja staje się
płatnikiem VAT-u

organizacja prowadzi
wyodrębnioną
księgowość
dla działalności
gospodarczej

więcej płaci
za zgłaszanie
zmian do KRS

pobierając opłatę
w ramach działalności
gospodarczej wystawia
rachunek albo fakturę
(płatnicy VAT)

wysyła co roku (w ciągu 15 dni od
zatwierdzenia, najpóźniej do 15 lipca)
sprawozdanie finansowe do KRS
(elektronicznie przez ekrs.ms.gov.pl)

Warunki, obowiązki
działalność gospodarcza
NGO ma charakter
pomocniczy, służy realizacji
celów statutowych

przynosi zysk –
przeznacza się go na cele
statutowe organizacji

NGO prowadzi działalność gospodarczą?
dotacje

zatrudnienie

OPP

odpłatna

wolontariat

może ubiegać się
o dotację na projekt,
jeśli nie dotyczy
on działalności
gospodarczej

może zatrudniać
pracowników

może ubiegać się
o status OPP

nie może
prowadzić
w tym samym
zakresie
działalności
odpłatnej

nie może
korzystać
z pomocy
wolontariuszy
do działalności
gospodarczej
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Mały grant
dla NGO
w Warszawie
Mały grant to dotacja ≤ 10 tys. zł,
którą przyznaje urząd organizacji
(NGO) na realizację zadania/projektu.

Np. w 2017 r. Warszawa przeznaczyła na małe granty
ponad 1,49 mln zł (na 204 umowy).

Kto?

Na co?
m.in. stowarzyszenie,
stowarzyszenie zwykłe,
fundacja

zadanie zgodne z ustawą
o działalności pożytku publicznego
trwające nie dłużej niż 90 dni

przyznaje dzielnica

może być sfinansowane w 100%
(powierzenie) przez urząd

lub biuro

lub dofinansowane (wsparcie),
np. w 90% (resztę pokrywa NGO)

(np. Wawer, Bielany)
(np. Biuro Kultury)

uwaga:
Nabór jest ciągły, zależy od dostępności środków w danym
biurze/dzielnicy (sprawdź stan na ngo.um.warszawa.pl).

uwaga:
W jednym roku jedna NGO może otrzymać w małych
grantach maksymalnie 20 tys. zł.

Jak?

Kiedy?

(terminy w dniach roboczych)

Procedura trwa ok. miesiąca.

1. przygotuj ofertę za pomocą
generatora wniosków

1. ocena formalna

(np. czy oferta jest kompletna):
w ciągu 4 dni od złożenia*

2. złóż ofertę elektronicznie

* Za dzień złożenia uznaje się dzień wpłynięcia papierowego
potwierdzenia złożenia oferty.

3. wydrukuj potwierdzenie złożenia oferty

4. podpisz czytelnie wydrukowane
potwierdzenie i złóż je w urzędzie

2. ocena, czy dać mały grant:

• każdy może zgłosić uwagi: upublicznienie oferty
przez 7 dni (m.in. na ngo.um.warszawa.pl)
• urząd ocenia celowość realizacji zadania:
w ciągu kolejnych 10 dni; zapoznaje się
z rekomendacją Zespołu ds. oceny
realizacji zadania

po decyzji o przyznaniu:

• NGO dostarcza wymagane dokumenty
w ciągu 7 dni
• urząd przygotowuje umowę w ciągu
20 dni od daty podjęcia decyzji

Pamiętaj!

NGO, która dostała mały grant:
• składa sprawozdanie z wykonania zadania (w ciągu 30 dni od jego zakończenia)
• może być skontrolowana przez Urząd m.st. Warszawy (przez 5 lat od zakończenia projektu)
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Dotacja
dla ngo
w Warszawie
Urząd m.st. Warszawy ogłasza otwarte konkursy ofert
na realizację zadań publicznych (projektów) zgodnie
z Programem Współpracy Miasta st. Warszawy
z Organizacjami Pozarządowymi. Organizacja (NGO)
może otrzymać na ich realizację dotację.

Kto?

Warszawa co roku przeznacza
na otwarte konkursy ofert
min. 120 mln zł (np. w 2017 r.
ponad 150 mln zł = 2700 umów).

Na co?
m.in. stowarzyszenie,
stowarzyszenie zwykłe,
fundacja

zadanie zgodne z ustawą
o działalności pożytku publicznego
sfinansowane w 100% przez urząd
(powierzenie) NGO może wykazać
wkład własny (rzeczowy i osobowy)

przyznaje dzielnica

(np. Wawer, Bielany)

lub

lub biuro

(np. Biuro Kultury)

urząd

uwaga:
Ogłoszeń o konkursach szukaj na bip.warszawa.pl
i ngo.um.warszawa.pl, na tablicach ogłoszeń w urzędach
oraz w serwisie warszawa.ngo.pl.

Jak?

ngo

dofinansowane (wsparcie)
NGO daje wkład własny (finansowy,
osobowy, rzeczowy), np. 10% ,
resztę finansuje urząd

Kiedy?
złóż ofertę za pomocą generatora
wniosków

(terminy w dniach kalendarzowych)

czas na rozstrzygnięcie konkursu:
maks. 55 dni
1. ocena formalna

złóż ofertę w terminie określonym
w ogłoszeniu konkursowym
(zwykle 21 dni)

urząd
(np. czy oferta jest kompletna)

wydrukuj potwierdzenie złożenia oferty,
podpisz czytelnie i dostarcz do urzędu

2. ocena merytoryczna

komisja konkursowa
(urzędnicy i przedstawiciele NGO)

po decyzji o przyznaniu:

• NGO składa oświadczenie o przyjęciu dotacji,
podaje termin dostarczenia reszty
dokumentów do umowy
• urząd przygotowuje umowę
(maks. 60 dni od ogłoszenia wyników)

Pamiętaj!

NGO, która dostała dotację:
• składa sprawozdanie z wykonania zadania (w ciągu 30 dni od jego zakończenia)
• może być skontrolowana przez Urząd m.st. Warszawy (przez 5 lat od zakończenia projektu)
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