
Warunki wpisu OSP i ZOSP RP do Krajowego Rejestru Sądowego działalności
pożytku publicznego

Aby  uzyskać  status  organizacji  pożytku  publicznego  czyli  wpisać  informację

o tym w KRS,  ZOSP RP lub OSP muszą  spełniać  łącznie  wymagania określone
art. 20 ww. ustawy – w zał. wyciąg. 

 OSP  i  ZOSP  RP    spełniają   większość  warunków   przewidzianych  ww.  art.  20,
w szczególności:
- prowadzenia  działalność  statutowej  na  rzecz  ogółu  społeczności,  jako  wyłącznej

statutowej działalności ZOSP RP i OSP dotyczącej realizacji zadań publicznych na
rzecz  ogółu  społeczności.   ZOSP  RP  jest   nadto  stowarzyszeniem,  którego
statutową działalnością, obok działalności natury ogólnej, jest działalność na rzecz
członków stowarzyszenia,   co dopuszcza ww. art. 20,

- prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów  statutowych  i  cały  dochód  przeznaczają  na  działalność  statutową,
w szczególności realizację zadań publicznych,

- mają  statutowe  kolegialne  organy  nadzoru  wewnętrznego  –  komisje  rewizyjne
–  odrębne  od  zarządów  i  niepodlegające  im  w  zakresie  wykonywania  kontroli
i nadzoru. Komisje Rewizyjne  OSP i ZOSP RP  muszą jednak zadbać o spełnienie
pozostałych wymogów:

1) niełączenia funkcji członka komisji rewizyjnej  z funkcją członka zarządu
oraz  niepozostawania  w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa  lub
podległości z tytułu zatrudnienia z członkami zarządu,

2) nieskazania   jej  członków  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo
z winy umyślnej,

3) nieotrzymywania  przez  członków,  z  tytułu  pełnienia  funkcji  w  komisji
rewizyjnej,  zwrotu  uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenia
w wysokości nie wyższej niż jedno przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w IV kwartale
poprzedniego roku ogłoszonego przez Prezesa GUS. 



Do spełnienia  wymogu – najkrócej mówiąc -  zabraniania przez statut lub inne
ich  akty  wewnętrzne   udzielania  pożyczek  oraz  przekazywania   i  wykorzystywania
majątku OSP i ZOSP RP na rzecz jej członków – pkt. 7 ww. art. 20 – w statucie OSP
i ZOSP RP lub w innym akcie wewnętrznym np.  w uchwale walnego zebrania  lub
zarządu  – (w zależności od tego, który z tych organów  będzie statutowo uprawniony
do podjęcia uchwały w tym przedmiocie – muszą się znaleźć wszystkie wymienione
w pkt.  7 zakazy (lit.  a,  b,  c i  d) – jeżeli  OSP lub ZOSP RP zechcą uzyskać status
organizacji  pożytku  publicznego.  W  przypadku  ZOSP  RP  powinna  to  więc  być
uchwała ZG.

Wobec kontrowersyjnego charakteru ww. wymogów w stosunku do statutu ZOSP
RP, w którym udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej członkom Związku czyli OSP
jest  obowiązkiem statutowym. ZG ZOSP RP uzyskał   opinię prawną Biura Statutów
i Ekspertyz Klubu Parlamentarnego SLD, którą przytaczam  w tej części:

„Art.  20  ustawy w pkt.  7  lit.  a)  i  b)  postanawia,  że statut  organizacji  pożytku
publicznego powinien zabraniać udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań
majątkiem organizacji w stosunku do jej członków a także przekazywania ich majątku
na  rzecz  ich  członków  na  zasadach  innych  niż   w  stosunku  do  osób  trzecich,
w szczególności,  jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.  Zgodnie  z  regulacją  zawartą  w  lit.  c)  pkt.  7  statut  organizacji  pożytku
publicznego   zabraniać  powinien  wykorzystywania  majątku  organizacji  na  rzecz

członków  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich,  chyba,  że  to
wykorzystanie  bezpośrednio  wynika  ze  statutowego  celu  organizacji.  Ustawa
dopuszcza zatem możliwość wykorzystywania majątku organizacji pożytku publicznego
na rzecz jej członków tak, jak ma to miejsce w przypadku ZOSP. Musi się to jednak
odbywać w innych formach niż te określone w lit. a), b), d).”

Wynika tego, że majątek ZOSP RP może być wykorzystywany do wypełniania
celów  statutowych  -  §  9  pkt.  2  –  ale  nie  może  to  być  pożyczka  ani  poręczenie
majątkowe na rzecz członka Związku.

Art. 20 wchodzi w życie 1 stycznia 2004 r. 

wrzesień 2003 r.
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