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PRZEDMIOT

Organizacje pozarządowe potrzebują środków finansowych. Jakże
inaczej mogłyby osiągać cele statutowe? Zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa mogą one wykonywać działalność zarobkową
i pobierać wynagrodzenie za świadczone usługi. Mogą one prowadzić
zarówno działalność gospodarczą – z zastrzeżeniem wpisu w rejestrze
przedsiębiorców, jak i tzw. odpłatną działalność pożytku publicznego.
Odpłatna działalność pożytku publicznego jest nową formą aktywności
przeznaczoną jedynie dla organizacji pozarządowych i niektórych
innych podmiotów prawa (np. kościelnych osób prawnych). Stanowi
ona wyjątek od zasady. Zasadą jest bowiem, że działalność zarobkowa
odbywa się w formie działalności gospodarczej. Działalność odpłatna
jest więc ukłonem prawodawcy w kierunku NGOsów, zachętą do
podejmowania przez nie działalności zarobkowej.
W praktyce pojawiają się jednak liczne wątpliwości. Istnieje poważna
trudność z delimitacją działalności gospodarczej i odpłatnej działalności
pożytku publicznego. Organizacje pozarządowe, działające w dobrej
wierze, często bez fachowego wykształcenia, mylą wskazane pojęcia
lub mieszają zakresy ich desygnatów narażając się tym samym na
uchybienia prawa i sankcje administracyjne.
Celem seminarium eksperckiego – w którym wezmą udział
przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych
i nauki – jest wypracowanie jasnych i klarownych kryteriów
kwalifikacji działalności jako odpłatnej działalności pożytku
publicznego. Chodzi o wypracowanie takich kryteriów ocennych,
które po zestawieniu z określoną działalnością NGOsów pozwolą
ustalić sposób jej kwalifikacji prawnej.

ZAPISY

Seminarium jest otwarte i bezpłatne. Dla celów organizacyjnych
wymagane jest jednak zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres:

agata.broniewska@im.edu.pl

PROGRAM
•
•
•
•
•

14.00-14.10 – otwarcie spotkania i powitanie gości;
14.10-14.20 – referat wprowadzający;
14.20-16.00 – dyskusja;
16.00-16.20 – przerwa kawowa;
16.20-18.00 – dyskusja.

ORGANIZATORZY

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych to pionierska organizacja pozarządowa o ponad
22-letnim stażu działalności. Jako jedna z pierwszych po transformacji
ustrojowej podjęła trud wspierania rozwoju sektora organizacji
pozarządowych i przedsiębiorstw ekonomii społecznej.
Instytut Metropolitalny to organizacja ekspercka (think tank)
integrująca reprezentantów różnych dyscyplin naukowych (prawa,
administracji, urbanistyki), jak i profesji (prawników, urzędników) i pasji
(działaczy społecznych, wolontariuszy). Prowadzi badania naukowe
i prace koncepcyjne w zakresie polityk metropolitalnych.
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