Warszawa, 7 kwietnia 2020 r.

Rząd przyjął pakiet kolejnych propozycji dla organizacji pozarządowych
w związku z zagrożeniem COVID-19
Do działań osłonowych, obejmujących m.in.: wsparcie organizacji pozarządowych zatrudniających
pracowników, przedłużenie terminów sprawozdań i rozliczeń dotacji czy uznanie wydatków
poniesionych na zadania nie w pełni zrealizowane, doszły kolejne zabezpieczenia. Na wniosek
Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, wicepremiera Piotra Glińskiego, Rząd przyjął
dodatkowe rozwiązania w celu zwiększenia ochrony organizacji pozarządowych w przygotowywanej
nowelizacji ustawy.
W szczególności nowe propozycje obejmą:


wydłużenie terminu sporządzania i publikacji rocznych sprawozdań przez OPP,



wydłużenie terminu przekazywania OPP środków z 1% do 1 czerwca 2020 r. (a w przypadku
korekty nawet do 30 czerwca 2020 r.),



możliwość zmiany umów dotyczących realizacji zadań publicznych w celu łatwiejszego ich
wykonania, w szczególności wydłużenie terminu realizacji zadań,



możliwość zmiany terminu lub warunków spłaty kredytów bankowych,



przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, w tym dofinansowanie części wynagrodzenia
(wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy) pracowników objętych przestojem
ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19



zwolnienie organizacji pozarządowych od podatku od nieruchomości w przypadku pogorszenia
płynności finansowej lub umożliwienie spłaty zobowiązania w ratach.

Staramy się zapewnić maksymalną ochronę organizacjom pozarządowym, żeby w jak najlepszej
kondycji przetrwały ten trudny czas epidemii i żeby jak najszybciej po unormowaniu się sytuacji mogły
stanąć na nogi i wrócić do realizacji swojej misji – mówi prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu
ds. Pożytku Publicznego. – Widzimy, jak wiele działań podejmują społecznicy, żeby pomóc osobom
i instytucjom dotkniętym epidemią. Tym bardziej potrzebują oni wsparcia, żeby mogli wspierać innych.
Jestem wdzięczny i dumny z tego obywatelskiego ducha i chęci niesienia pomocy
O szczegółach rozwiązań sukcesywnie informować będą Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
KPRM oraz Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
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O NIW
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja wykonawcza
odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu
ds. Pożytku Publicznego. NIW-CRSO prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych.
Flagowe Programy Instytutu to Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
oraz Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego Korpus Solidarności.
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