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                  Fundacja Świętokrzyski Instytut Samorządu Terytorialnego 

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, to specjalny państwowy fundusz 

celowy. Od 28 października 2017 roku zarządzany przez dyrektora Narodowego Instytutu 

Wolności. 

Celem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) jest wzmocnienie 

potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Dysponentem 

tego państwowego funduszu celowego jest Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności  – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dyrektor NIW-CRSO). 

 

Źródło:https://publicystyka.ngo.pl/po-raz-pierwszy-wystartowal-fundusz-wspierania organizacji-pozytku-

publicznego#&gid=1&pid=1 

 

Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zakłada: 

• wyrównywanie szans rozwoju organizacji pożytku publicznego, 

• wzmocnienie organizacji pożytku publicznego działających lokalnie, 

• rozwój wolontariatu w organizacjach pożytku publicznego, 
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• wzrost kompetencji organizacji pożytku publicznego, w szczególności przez 

podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach pożytku 

publicznego, 

• wzmocnienie infrastruktury organizacji pożytku publicznego. 

Środki finansowe FWOPP pochodzą z: 

• 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanego przez organizacje, 

które straciły status organizacji pożytku publicznego, 

• 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanego w innym celu niż na 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

• 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji 

pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku 

publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy, oraz 

należnych odsetek, 

• odsetek od wolnych środków przekazanych przez Dyrektora NIW-CRSO w zarządzanie 

Ministrowi Finansów. 

Na rachunek bankowy FWOPP  organizacje pożytku publicznego przekazują środki 

finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli: 

• straciły status organizacji pożytku publicznego i na dzień wydania postanowienia 

sądowego posiadają niewydatkowane środki finansowe pochodzące z 1% podatku – na 

wpłatę mają 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia, 

• Dyrektor NIW-CRSO wydał decyzję zobowiązującą do zwrotu nieprawidłowo wydanych 

środków finansowych pochodzących z 1% podatku, tj. wydatkowanych w innym celu 

niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego, na podstawie kontroli zleconej 

przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego lub kontroli 

przeprowadzonej przez inny organ kontroli państwowej, naczelnika urzędu 

skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego – kwota podlegająca zwrotowi i 

termin, od którego nalicza się odsetki są określone w tej decyzji, 

• Dyrektor NIW-CRSO wydał decyzję zobowiązującą do zwrotu środków finansowych 

pochodzących z 1% podatku przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, 
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która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku 

publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy – kwota 

podlegająca zwrotowi i termin, od którego nalicza się odsetki są określone w tej 

decyzji. 

OPP, ubiegające się o środki z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, będą 

startowały w konkursie ofert, prowadzonym na takich samych zasadach, jak w przypadku 

innych konkursów ofert prowadzonych przez administrację publiczną. 

Otwarty konkurs ofert – FWOPP 2022 

Z dniem 30 listopada 2021 roku w życie weszło Zarządzenie Dyrektor Narodowego Instytutu 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku 

Publicznego zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji lub wzmocnienia 

infrastruktury organizacji pożytku publicznego.  

Przedmiotem konkursu było przyznanie dotacji na realizację w 2022 roku zadania 

dotyczącego: 

• wzrostu kompetencji osób, w tym pracowników i wolontariuszy, działających  

w organizacjach pożytku publicznego, poprzez m.in. udział w szkoleniach, kursach, 

studiach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz uzyskanie uprawnień  

i certyfikatów lub 

• wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego poprzez m.in. stworzenie 

lub modyfikację strony internetowej organizacji, zakup sprzętu niezbędnego do 

prowadzenia działalności pożytku publicznego, dostosowanie (np. remont, adaptacja) 

pomieszczeń do prowadzenia działalności pożytku publicznego. 

Na realizację konkursu przeznaczono 700 000 zł.  

Organizacja pożytku publicznego może ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł. 



5 

                  Fundacja Świętokrzyski Instytut Samorządu Terytorialnego 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzania wraz z udzieleniem 

dotacji, tj. nie jest wymagany wkład własny 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie były wyłącznie organizacje pożytku 

publicznego, które: 

• mają status organizacji pożytku publicznego i nie są postawione w stan likwidacji albo 

upadłości zarówno na dzień złożenia oferty, jak i zawarcia umowy oraz przez cały czas 

realizacji zadania oraz 

• osiągnęły łączną kwotę przychodów za 2019 rok nie wyższą niż 100 000 zł oraz 

• zamieściły w terminie sprawozdania za 2019 rok i – jeśli były do tego zobowiązane – 

również za lata wcześniejsze, tj. za 2017 i 2018 rok, w bazie sprawozdań organizacji 

pożytku publicznego www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp (dotyczy to organizacji, 

które posiadały status organizacji pożytku publicznego w 2019 roku). 

Wymóg dotyczący terminowego zamieszczenia sprawozdań w bazie sprawozdań 

organizacji pożytku publicznego nie dotyczy organizacji, które otrzymały status organizacji 

pożytku publicznego po 31 grudnia 2019 roku. 

Zadanie może być realizowane między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 roku. 

Kwalifikowalne są następujące koszty poniesione w ramach realizacji zadania: 

• niezbędne do realizacji celów statutowej działalności pożytku publicznego organizacji 

i jej rozwoju, 

• racjonalne, celowe i efektywne, 

• zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie, 

• udokumentowane dowodami księgowymi – fakturami, rachunkami, 

• zostały przewidziane w budżecie oferty, 

• zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

Oferty można było składać do 23 grudnia 2021 roku o godz. 12:00, 
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Należy zaznaczyć, że po raz pierwszy w historii środki zgromadzone w tym funduszu zostały 

rozdystrybuowane wśród organizacji pożytku publicznego. Wzmocnienie potencjału 

organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans to bardzo istotna inicjatywa. 

Organizacje pożytku publicznego z pewnością już czekają na kolejną edycję.   

  


