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Jak uzyskać  
status OPP  
i jak go nie stracić

Poradnik o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP)

 
Stan prawny 1.09.2022
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Wstęp

Czym jest organizacja pożytku publicznego

Dla kogo jest status OPP

Jakich standardów wymaga się od OPP

Standard 1: OPP prowadzi działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności albo określonej 

grupy w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej

Standard 2: Działalność pożytku publicznego jest dla OPP aktywnością podstawową. Działalność gospo-

darcza, jeśli jest prowadzona, pełni rolę dodatkową

Standard 3: OPP przeznacza dochody wyłącznie na działalność pożytku publicznego

Standard 4: OPP ma niezależny od zarządu statutowy, kolegialny organ wewnętrznej kontroli lub nadzoru

Standard 5: OPP kierowana jest wyłącznie przez osoby bez prawomocnych wyroków sądowych

Standard 6: OPP chroni majątek przed nieprawidłowym wykorzystaniem

Jakie korzyści mają OPP

Przywilej 1: Prawo do 1,5% podatku od osób fizycznych

Przywilej 2: Zwolnienie od opłat skarbowych i sądowych oraz podatków

Przywilej 3: Prawo do korzystania na preferencyjnych warunkach z nieruchomości należących do Skarbu 

Państwa lub samorządu terytorialnego

Przywilej 4: Prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności pożytku 

publicznego

Przywilej 5: Wyższe limity nagród w loteriach fantowych

Przywilej 6: Możliwość korzystania ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
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Spis treści



3

Jakie obowiązki mają OPP

Obowiązek 1: Spełnianie standardów OPP

Obowiązek 2: Prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej według określonych zasad oraz 

udostępnianie sprawozdań publicznie

Obowiązek 3: Podleganie audytowi

Obowiązek 4: Wyodrębnienie księgowe wszystkich rodzajów działalności oraz 1,5% podatku

Jakie są konsekwencje łamania standardów i niewypełniania obowiązków

Jak zarejestrować status OPP

Wniosek do KRS

Koszty i czas trwania rejestracji statusu OPP

Materiały pomocnicze

Karta autodiagnozy OPP

Infografika. Statut OPP to nie tylko 1,5%, to także obowiązki

5.
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Spośród 138 tysięcy organizacji społecznych w Polsce ponad 9 tysięcy ma status organizacji 
pożytku publicznego (status OPP). Czy warto do nich dołączyć? Jak to zrobić? Jak działać, by 
po uzyskaniu statusu OPP nie stracić go?

Nasz poradnik przeznaczony jest przede wszystkim dla organizacji, które zastanawiają się, 
być czy nie być organizacją pożytku publicznego. Jesteśmy jednak przekonani, że lektura 
może okazać się pomocna też dla tych, które mają status OPP i nie chcą go stracić.

Pokażemy, jakich standardów wymaga się od organizacji pożytku publicznego, jakie 
korzyści wiążą się z uzyskaniem statusu OPP oraz jakie obowiązki trzeba spełniać, aby 
status utrzymać. Podzielimy się cennymi wskazówkami doradczyń i doradców tworzących 
poradnik.ngo.pl oraz wspierających na co dzień społeczników w Informatorium ngo.pl dla 
organizacji pozarządowych.

Dzięki zgromadzonej w jednym miejscu wiedzy i poradom na pewno łatwiej będzie podjąć 
najlepszą dla organizacji decyzję – ubiegać się o status OPP czy nie.

Na końcu poradnika umieszczamy „Kartę autodiagnozy OPP”. Dzięki niej szybko sprawdzisz, 
jakie wymogi stawiane organizacjom pożytku publicznego Twoja organizacja już spełnia i co 
jeszcze należałoby zrobić, jeśli zdecydujecie się na ubieganie o status OPP. 

 
Zapraszamy serdecznie do lektury!

 
Beata Maria Kwiatkowska 

 

Wstęp

Od 2000 roku wspieramy i badamy  
organizacje pozarządowe w Polsce.

http://poradnik.ngo.pl
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Organizacja pożytku publicznego (OPP) jest podmiotem działającym nie dla zysku, prze-
strzegającym wysokich standardów dotyczących władz, zabezpieczenia majątku, kontroli 
wewnętrznej, którego cele i obszary aktywności są istotne społecznie, a sposób działania 
przejrzysty dla społeczeństwa. Standardy obowiązujące organizacje pożytku publicznego 
szczegółowo określa ustawa o pożytku, a ich spełnianie potwierdza sąd.

Sąd, a dokładnie Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), potwierdza spełnianie wymagań ustawy 
o pożytku dla organizacji przez oznaczenie jej statusem OPP. Robi to na wniosek zainte-
resowanej.

Informacja o posiadaniu statusu OPP (lub jego braku) jest podawana publicznie w opisie 
na wyciągu organizacji, który każda osoba może bezpłatnie pobrać ze strony Minister-
stwa Sprawiedliwości.

Znacząca większość organizacji pozarządowych w Polsce prowadzi działania dla dobra 
społecznego, wiele posiada wewnętrzną kontrolę i przestrzega zasad transparentności. 
Chcąc jednak zostać organizacją pożytku publicznego, trzeba poddać się ocenie sądu, 
który sprawdzi, czy organizacja spełniania wszystkie standardy stawiane OPP.

Organizacje pożytku publicznego w związku ze spełnianiem dodatkowych standardów 
mają w stosunku do innych organizacji pozarządowych więcej przywilejów i więcej 
obowiązków.

Zasady przyznawania statusu OPP reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zwana w tym poradniku w skrócie ustawą o pożytku. Treść ustawy 
oraz innych aktów prawnych, regulujących status OPP oraz podstaw prawnych obowiąz-
ków i przywilejów OPP, znajdziesz w poradnik.ngo.pl.

Czym jest organizacja pożytku publicznego 1

https://poradnik.ngo.pl/
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Miejsce przyjazne Twojej organizacji Bądź na bieżąco,  
korzystaj codziennie! Czytaj, informuj, zapraszaj!
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red. Beata Maria Kwiatkowska, zespół poradnik.ngo.pl 
 
KONSULTACJA 
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WYDAWCA: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor 
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa 
portal organizacji pozarządowych ngo.pl 
 
Infolinia dla organizacji pozarządowych: 801 646 719  
(od pon. do pt. w godz. 9:00-13:00)

 
 
Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie za zgodą 
właściciela praw autorskich.

Niniejszy poradnik powstał z zachowaniem wszelkiej staranności o rzetelność, jednak wydawca nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych porad.

Sprawdź, co się zmieniło w przepisach, skorzystaj z porady, skontaktuj się 
z doradcą. Odwiedź poradnik.ngo.pl – kompendium wiedzy o zakładaniu  
i prowadzeniu NGO. Mamy odpowiedź na każde pytanie!

https://www.linkedin.com/company/ngopl/
https://www.youtube.com/channel/UCRoc-_LsCpxildqSAsTtjtA
https://www.instagram.com/portalngopl/
https://twitter.com/ngopl
https://www.facebook.com/ngopl
http://poradnik.ngo.pl

