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WSTĘP
Właśnie zarejestrowaliście stowarzyszenie, fundację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co dalej? Co powinniście zrobić? O czym powinny wiedzieć osoby kierujące organizacją?
Jakie pułapki formalne czyhają na „młode” organizacje?
O jakich obowiązkach nie można zapomnieć? Jakie uprawnienia ma organizacja? Jak dokumentować działania organizacji? O tym wszystkim piszemy w „Pakiecie startowym”.
„Pakiet startowy” to wiedza w pigułce. Oprócz najważniejszych obowiązków i terminów, których nie można przegapić, znaleźć w nim można również
wskazówki, czym jest projekt w organizacji oraz podpowiedzi, jak się promować, aby nowe stowarzyszenie/fundacja zaistniało w świadomości publicznej jako wartościowe przedsięwzięcie społeczne, które warto wspierać.
Czytając dowiesz się m.in.:
 ZbWYp[]eWajom_ijec_´ife[Ypd_aecÊefWYWi_ň½pWh[`[ijhemWĿeh]Wd_pWcję pozarządową,
 ajh[WajofhWmd[jhp[XWpdWĿeXem_ļpaeme"
 ZbWYp[]ejWamWŹdo`[ijijWjkjeh]Wd_pWY`__´e´`Wa_[Zeakc[djoeh]Wd_pWY`W
powinna zadbać,
 `Wa_[j[hc_doiļabkYpem[m´ÊŹoY_k½eh]Wd_pWY`_"
 YepheX_Ŀ"WXopoiaWĿZeXhļef_d_ňº`Wai_ňfhecemWĿ"
 YpomWhjeijWhWĿi_ňe´ijWjkieh]Wd_pWY`_feŹojakfkXb_Ypd[]eƱEFFƲ"
 YpomWhjeZe]WZomWĿi_ňp´iWcehpļZ[c_´dW`Wa_Y^pWiWZWY^"
 iaļZXhWĿf_[d_ļZp[dWfhe`[ajo"
 Ypoc`[ijfhe`[aj_´`Wa]ejmehpoĿ"
 e´YpocfWc_ňjWĿfhpoifehpļZpWd_kkY^mW"
 `Wa_Y^XňZmkd_aWĿm´fhemWZp[d_keh]Wd_pWY`_$
Jeśli masz poczucie, że któreś zagadnienie z nie jest omówione wystarczająco szczegółowo, skorzystaj z serwisu poradnik.ngo.pl. Znajdziesz w nim
wzory pism, dokumentów i umów (także innych niż te, których wzory zostały
zamieszczone na końcu „Pakietu startowego”).
Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku – zapraszamy do lektury. Zarejestrowaliście organizację – do dzieła! Życzymy owocnej działalności społecznej!
Zespół poradnik.ngo.pl
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SKRÓTY NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE W TEKŚCIE
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
ministerstwo ds. zabezpieczenia społecznego – Ministerstwo (Rodziny),
Pracy i Polityki Społecznej
NIW – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
OPP – organizacja mająca status pożytku publicznego
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku – tzw. organizacje
kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie
socjalne, niedziałające dla zysku spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
RDPP – Rada Działalności Pożytku Publicznego
sfery pożytku publicznego – obszar zadań publicznych wskazanych w art. 4
ust. 1 ustawy o pożytku
US – urząd skarbowy
ustawa o pożytku – ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

CZY WIESZ, ŻE?
W Polsce zarejestrowanych jest 117 tys. stowarzyszeń oraz 26 tys.
fundacji. Co roku rejestruje się ok. 5 tys. nowych organizacji.*
* Źródło: Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2018. Raport z badań
Stowarzyszenia Klon/Jawor, więcej: fakty.ngo.pl.
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Masz pomysł na promocję?
Chcesz dotrzeć do pozarządowych
odbiorców i do urzędników?
Reklamuj się w portalu ngo.pl!
Możesz:

 pWc_[ťY_ĿXWdd[hdWdW`m_ňaipoc
pozarządowym portalu
 moiWĿ_d\ehcWY`ňmdW]makd[mib[jj[hW

Dzięki ngo.pl informacja
o Twoich działaniach
dotrze do wielu odbiorców.
Sprawdź nas!
Jeśli masz pytania
(jak to zrobić, ile to kosztuje)
napisz: reklama@portal.ngo.pl
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ABC III SEKTORA

Nowoczesne poradniki
dla stowarzyszeń i fundacji
oraz osób zajmujących się
działalnością społeczną.

SIĘGNIJ PO ABC
Poradniki z serii ABC III SEKTORA to połączenie ponad 18 lat praktyki
w doradzaniu organizacjom pozarządowym z wiedzą ekspertów –
specjalistów w zakresie zarządzania, finansów, prawa dotyczącego
organizacji pozarządowych oraz współpracy z administracją.

W SERII UKAZAŁY SIĘ TYTUŁY:
Dotacja od administracji publicznej dla organizacji (dwie części)
Finanse organizacji pozarządowej. Co każdy zarząd powinien o nich
wiedzieć
Dotacja od administracji publicznej. Wniosek, umowa, sprawozdanie
Mocni w promocji. Podręcznik dla organizacji pozarządowych
Działalność odpłatna organizacji pozarządowych. Praktyczny poradnik
Ludzie w organizacji pozarządowej. Jak zarządzać zasobami ludzkimi
Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej.
Podstawowe informacje o RODO

JAK ZAMAWIAĆ?
Poradniki ABC III SEKTORA oraz inne wydawnictwa
Stowarzyszenia Klon/Jawor można zamawiać w sklepie internetowym
sklep.ngo.pl. Zapraszamy na pozarządowe zakupy!
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