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Szanowna Pani Dyrektor, 

 

Na wstępie pragnę serdecznie podziękować za wyjaśnienie wątpliwości dotyczących interpretacji tzw.  

„bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej” dot. pożyczki na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa 

w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 

r. poz. 688, z późn. zm.), które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 roku. 

 W ślad za zapytaniami płynącymi od druhów z poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

powiatu gorlickiego, chciałbym dodatkowo prosić o wyjaśnienie dwóch kwestii.  

 Po pierwsze, zgodnie z zapisem Regulaminu, pożyczka udzielana ma być stowarzyszeniu (a takim jest OSP) 

na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej. Co do zasady koszty utrzymania jednostek OSP 

ponoszą a nie same jednostki a gminy, na terenie których dane OSP funkcjonują. To gminy pokrywają koszty zakupów 

energii, badań, szkoleń, przeglądów, ubezpieczeń a także to gminy ponoszą koszty zakupu umundurowania i sprzętu. 

Zdarza się, że występują jednostki, które poza finansowaniem własnej działalności ze strony gminy, mają własne 

przychody na poziomie kilkunastu złotych. Czy fakt finansowania OSP w zakresie kosztów bieżących przez gminy ma 

w tym przypadku znaczenie czy jedynym wyznacznikiem jest wysokość przychodu OSP za poprzedni rok budżetowy?   

 Po drugie, zgodnie z Regulaminem pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że 

organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia 

udzielenia pożyczki. Czy tym samym po upływie wskazanych 3 miesięcy dana jednostka OSP będzie musiała 

wnioskować o umorzenie pożyczki, czy też umorzenie nastąpi z urzędu tj. tzw. automatu? Czy w takim przypadku 

dana OSP otrzymana pismo informujące o umorzeniu pożyczki? 

 

Ze strażackim pozdrowieniem 

 

 

 
 

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym zrzeszeniem posiadającym 

osobowość prawną. Związek zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i 

realizacji celów statutowych 
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