
 
 

MODUŁ 7. : ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA POZYSKANIA FUNDUSZY – REGULACJE 

PRAWNE W ZAKRESIE :DAROWIZNY, SPADKI, DZIAŁALNOŚĆ OPP (1%). 

 

I. Wprowadzenie: Organizacja pozarządowa a fundusze, czyli jak zdobyć 

pieniądze na naszą działalność. 

Cele szczegółowe: 

Uczestnik szkolenia będzie potrafił: 

1.Rozróżniać typy organizacji pozarządowych: stowarzyszenie a fundacja. 

2.Określić podstawowe  źródła finansowania organizacji ze szczególnym uwzględnieniem 

źródeł alternatywnych. 

3.Przeanalizować  formę prawną ,właściwą dla prowadzonej przez uczestnika działalności 

pożytku publicznego ( zapisy statutowe). 

Pre-Test . Test na wejście do modułu sprawdzający poziom wiedzy początkowej.  

e-Test (prawda/ fałsz; test menadżera). 

Klucz odpowiedzi. 

Lekcja 1. Kto może więcej- stowarzyszenie czy fundacja? Uwarunkowania 

prawne a możliwość korzystania z funduszy.  

e-learning (prezentacja multimedialna, ćwiczenia – test wyboru , zadania problemowe, 

praca samodzielna),  

klucz odpowiedzi. 

Lekcja 2. Co powinien zawierać statut organizacji, czyli w zgodzie z prawem i 

fiskusem. 

e-learning (prezentacja multimedialna, ćwiczenia – porządkowanie elementów  w 

kolejności, praca samodzielna),  

klucz odpowiedzi. 

Lekcja 3. Jak finansować naszą działalność, czyli skąd  bierzemy pieniądze? 

Przegląd możliwości. Wstęp do alternatywnych źródeł finansowania. 

e-learning (prezentacja multimedialna, zadania problemowe, praca samodzielna). 

Test sprawdzający  e-learning (test mieszany: prawda/fałsz, test wyboru, 5 pytań 

otwartych). 

Klucz odpowiedzi. 

Załączniki: 1. Podstawa prawna  do każdego zagadnienia. 

Uwagi: Pokaz slajdów z grafiką. 

 

II. Organizacja pożytku publicznego (OPP) 

Cele szczegółowe: 

Uczestnik szkolenia będzie potrafił: 

1.określić status prawny organizacji pożytku publicznego 

2.określić wady i zalety tej formy prawnej  

3.określić prawa i obowiązki OPP 

4.przeanalizować kampanie społeczne pozyskiwania 1% 

Lekcja 1. Co to jest OPP , jak zdobyć jej status i jakie płyną z tego korzyści? 

Kiedy możemy stracić status OPP? Kto kontroluje OPP?  

e-learning (prezentacja multimedialna + formularze rejestracyjne;  ćwiczenia 

problemowe, praca samodzielna). 

Klucz odpowiedzi. 

Lekcja 2. Prawo do 1%, czy każda organizacja OPP może korzystać z 1%? Nowe 

wymagania ustawowe contra organizacja pożytku publicznego. Obowiązki OPP. 

e-learning (prezentacja multimedialna),  

ćwiczenia – test wyboru, praca samodzielna),  

klucz odpowiedzi. 

Lekcja 3.Kampanie społeczne 1% - czyli OPP zdobywa donatorów- prezentacja 

dobrych praktyk. 



 
 
e-learning (prezentacja multimedialna, filmy z kampanii społecznej, ćwiczenia: analiza 

przypadków, mocne i słabe strony  wybranych kampanii społecznych. 

Test sprawdzający 

e-learning (test mieszany: prawda/fałsz,  test wyboru, 5 pytań otwartych). 

Klucz odpowiedzi. 

Załączniki: 1.Podstawa prawna do każdego zagadnienie. 2. Formularze rejestracyjne 

KRS. 3.Filmy z kampanii społecznych -3.  

Uwagi: Pokaz slajdów. 

 

III. Darowizny i spadki dla organizacji pozarządowej 

Cele szczegółowe: 

Uczestnik szkolenia będzie potrafił: 

1.określić  czym jest darowizna i jak konstruuje się umowę darowizny 

2.określić stopień  opodatkowanie pomocy 

3.szukać potencjalnego darczyńcę  

4.tworzyć pakiet promujący działalność  ngo pod kątem uwarunkowań podatkowych 

dogodnych dla darczyńcy i obdarowanego 

Lekcja 1. Co to jest darowizna , kiedy i od kogo organizacja może ją przyjąć. 

Przedmiot i umowa darowizny. 

e-learning (prezentacja multimedialna, załączniki umów ),  ćwiczenie problemowe -  

sporządzanie umowy darowizny. 

Klucz odpowiedzi. 

Lekcja2. Fiskus a darowizny i spadki. Opodatkowanie pomocy . 

E –learning (prezentacja multimedialna,  załączniki CIT-D),  

przykłady wypełnienia formularzy.  

Ćwiczenia – test prawda/ fałsz, wyboru. 

Ćwiczenia -Zagadnienia problemowe. 

Klucz odpowiedzi. 

Praca samodzielna. 

Lekcja 3. Szukamy potencjalnych darczyńców- kogo?, jak ? i gdzie? 

e-learning (prezentacja multimedialna, ćwiczenia problemowe, symulacje zachowań). 

Klucz odpowiedzi. 

Praca samodzielna 

Test sprawdzający e-learning (test mieszany: prawda/fałsz, test wyboru, 5 pytań 

otwartych). 

Klucz odpowiedzi. 

Załączniki: 1.Podstawa prawna do omawianych zagadnień. 2. Formularze 

podatkowe. 3. Formularze umów. 

Uwagi: Pokaz slajdów. 

TEST KOŃCOWY 

Prowadzący: Marzena Wojciechowska 

 

 


