
Trochę o OPP 

(Organizacja Pożytku Publicznego - już Aeroklub) 

 

Co daje Aeroklubowi posiadanie statusu OPP? Jakie przywileje wiążą się z jego 

posiadaniem? 

1. prawo do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych, 

2. prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności 

organizacji, 

3. możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu 

terytorialnego na preferencyjnych warunkach, 

4. możliwość angażowania do zbiórek publicznych małoletnich wolontariuszy, 

5. możliwość zwolnienia z podatku VAT, 

6. zwolnienie od: 

- podatku dochodowego  

- podatku od nieruchomości 

- opłat skarbowych  

- opłat sądowych  

- podatku od czynności cywilnoprawnych  

Należy pamiętać, że prócz przywilejów i korzyści są także obowiązki OPP, które ktoś gdzieś 

ciągle skrzętnie wykonuje i które również generują koszty. 

 

Organizacja pożytku publicznego może bezpłatnie informować o swojej działalności w 

radiu i telewizji! 

Na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego organizacje pożytku publicznego mają 

prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję  publiczną (Jeśli są to media 

prywatne organizacje pożytku publicznego nie są traktowane w jakiś szczególny sposób) o 

działalności organizacji – zasady dostępu organizacji do mediów publicznych powinny być 

określone w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W związku z nowelizacją 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został również zmieniony zapis w 

ustawie o radiofonii i telewizji. Nadal delegację do wydania rozporządzenia w tej sprawie ma 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ale w porozumieniu z ministrem właściwym ds. 

zabezpieczenia społecznego.  

. Warto jednak zawsze rozmawiać czasem status OPP może przyczynić się np. do 

zmniejszenia ceny za wyemitowanie czy opublikowanie informacji zwłaszcza, jeśli to lokalne 

media a działania organizacji prowadzone na terenie objętym ich zasięgiem.  

http://poradnik.ngo.pl/x/431138;jsessionid=16C02D13587413AC1E59AAD99ED92BC6
http://poradnik.ngo.pl/x/431138;jsessionid=16C02D13587413AC1E59AAD99ED92BC6


 

OPP mają prawo do użytkowania nieruchomości na preferencyjnych warunkach! 

Organizacje pożytku publicznego mają możliwość użytkowania nieruchomości (np. ziemi, 

domów, mieszkań lub innych lokali) należących do Skarbu Państwa lub samorządu 

terytorialnego na preferencyjnych warunkach – oznacza to, że: 

 minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może w formie darowizny przekazać OPP 

nieruchomości należące do Skarbu Państwa; w przypadku niewykorzystania 

nieruchomości na cel określony w umowie darowizny, a także w razie utraty przez 

organizację statusu organizacji pożytku publicznego – następuje odwołanie darowizny, 

 za zgodą wojewody albo rady lub sejmiku organizacja pożytku publicznego może uzyskać 

bonifikatę (zniżkę) od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ustawy o 

gospodarce, pod warunkiem, że nieruchomość będzie wykorzystywana na cel 

prowadzonej przez OPP działalności pożytku publicznego, 

 nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła 

także w ustawie o gospodarcze nieruchomościami dodając możliwość zawarcia bez 

przetargu umowy z OPP na użytkowanie lokalu (użyczenie, najem, dzierżawa) jeśli jest 

ona zawierana na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony (art. 37ust. 4a). 
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