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- zatwierdzone sprawozdanie finansowe
- sprawozdanie merytoryczne ze swojej 
  działalności

w internetowej bazie sprawozdań 
organizacji pożytku publicznego 

www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp

TWOJE OBOWIĄZKI:

-  do 15 lipca roku następującego po 
    roku, za który składasz sprawozdanie

Przykład: sprawozdania za 2018 rok 
zamieszczasz do 15 lipca 2019 roku.

Jeśli Twój rok obrotowy jest TAKI SAM 
jak kalendarzowy: 

15 30

do 30 listopada roku następujacego po roku 
obrotowym , za który składasz sprawozdanie

Przykład: jeśli rok obrotowy trwa od 1 września 
2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku, zamiesz-
czasz sprawozdania do 30 listopada 2019 roku.

Jeśli Twój rok obrotowy jest INNY 
niż kalendarzowy 

1
a po raz ostatni 
– za rok, w którym ten 
status utraciła.

Po raz pierwszy 
zamieszczasz 
sprawozdania 

za rok, w którym organizacja 
otrzymała status organizacji 
pożytku publicznego  

Przykład: status organizacji pożytku publicznego masz od 28 września 2018 roku, więc zamieszczasz spra-
wozdania za 2018 rok do 15 lipca 2019 roku (jeśli Twój rok obrotowy jest taki sam jak kalendarzowy).

Zamieszczasz sprawozdania w przewidzianym na to czasie

 

Nie przesyłaj do nas swoich sprawozdań w formie papierowej lub jako załącznika do wiadomości elektronicznej. 
Wystarczy, że zamieścisz sprawozdania w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.  

Podajesz sprawozdania do publicznej wiadomości, tak by każdy mógł się z nimi zapoznać, 
w tym zamieszczasz je na swojej stronie internetowej.

Podajesz urzędowi skarbowemu (właściwemu dla siedziby organizacji) 
numer rachunku bankowego do przekazania 1% podatku, najpóźniej do 
30 czerwca roku następującego po roku podatkowym. Jeśli numer został 
podany wcześniej lub się nie zmienił, nie musisz podawać go ponownie.

Masz PRZYWILEJE , ale i OBOWIĄZKI



Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!
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00-124 Warszawa
tel. 601- 901- 144

opp@niw.gov.pl

/narodowyinstytutwolnosci 

www.niw.gov.pl

Masz PRZYWILEJE, ale i OBOWIĄZKI

możesz korzystać z pracy osób skierowanych do odbycia służby 
zastępczej 

możesz nieodpłatnie informować o działalności 
organizacji pożytku publicznego w publicznym radiu 
i telewizji

możesz nabywać na szczególnych warunkach prawo 
użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu 
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku 
publicznego możesz otrzymać zwolenienie od:

 podatku dochodowego od osób prawnych
 podatku od nieruchomości
 podatku od czynności cywilnoprawnych
 opłaty skarbowej
 opłat sądowych

możesz otrzymać 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

PLN

TWOJE PRZYWILEJE:  


