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XIX

Wprowadzenie

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są bardzo
istotnym elementem rzeczywistości gospodarczo-społecznej. Działalność statutowa tych organi-
zacji w pewnym stopniu wyręcza państwo w niedostatecznej realizacji przez nie zadań z zakresu
sportu i kultury fizycznej, ochrony środowiska i działalności ekologicznej, działalności charytatyw-
nej i pomocy szeroko rozumianym potrzebującym, kultury i sztuki, zdrowia itd. Niezwykle istotne
jest też tworzenie nowych i pielęgnowanie istniejących więzi społecznych w różnych dziedzinach
życia.

Realizacja celów statutowych wymaga środków finansowych. Organizacje pozarządowe nie mogą
liczyć na obligatoryjne finansowanie publiczne w postaci dotacji. Chcąc pozyskać te środki muszą
o nie wnioskować, spełniać określone warunki i działać w ramach określonych procedur.

Finansowanie organizacji pozarządowych dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Finansowanie
bezpośrednie obejmuje środki finansowe na realizację celów statutowych. W książce opisano m.in.
środki z 1% podatku dochodowego, składki członkowskie, darowizny, spadki, zbiórki publiczne,
środki z prowadzonej działalności, w tym odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej, a także środki publiczne głównie w postaci dotacji i dofinansowania z funduszy pu-
blicznych. Warte uwagi są też formy dofinansowania w postaci crowdfundingu, płatnych SMS-ów,
czy kapitału żelaznego. Finansowanie pośrednie zaś obejmuje głównie wolontariat i zwolnienia
z podatków i opłat.

W książce poświęcono też uwagę sprawozdawczości organizacji pozarządowych, ich rachunkowo-
ści, w tym uproszczonej, a także obowiązkom wobec organów nadzoru, sądów rejestrowych i in-
nych organów administracji publicznej.

Wreszcie trzeba było odnieść się do nowej ustawy o ekonomii społecznej, która wypełnia lukę w sys-
temie prawnym i stanowi kompleksowy akt prawny regulujący działalność przedsiębiorstw spo-
łecznych. Miejmy nadzieję, że regulacje zawarte w tej ustawie pomogą w działalności podmiotów
ekonomii społecznej.

Książkę podzielono na rozdziały adresowane do poszczególnych rodzajów organizacji, czyli przede
wszystkim organizacji pożytku publicznego, fundacji i stowarzyszeń, ale też klubów sportowych,
kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, spółdzielni socjalnych czy kół łowieckich.

Wierzymy, że książka ta stanie się pomocna w działalności organizacji pozarządowych.

Autorzy



Przejdź do księgarni 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/21067-finanse-i-sprawozdania-organizacji-pozarzadowych-slawomir-lizewski

	wstep
	21067-finanse-i-sprawozdania-organizacji-pozarzadowych-slawomir-lizewski-wprowadzenie
	2

