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DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA POŻYTKU 
PUBLICZNEGO 



Podstawa prawna: ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (rozdział 1, art. 6 – 10a) 

Może ją prowadzić każda organizacja pozarządowa 
posiadająca osobowość prawną 

Działalnością odpłatną pożytku publicznego (tak 
zwaną odpłatną statutową) jest: 

 działalność powadzona przez organizację w 
ramach jej działań statutowych mieszczących się 
w sferze pożytku publicznego, za którą pobiera 
opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów, 

 sprzedaż wytworzonych towarów lub 
świadczenie usług w zakresie: 
a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych lub 



 b) integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,  

 sprzedaż przedmiotów darowizny 

Przychód z działalności odpłatnej pożytku 
publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 
działalności pożytku publicznego 

Przychód nie może być wyższy niż koszty 
prowadzenia działalności odpłatnej 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z tytułu 
zatrudnienia przy wykonywaniu działalności 
odpłatnej pożytku publicznego nie może  przekraczać 
3-krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 



Jeżeli przychody przekraczają koszty lub 
wynagrodzenie przekracza limit, to organizacja 
powinna tę działalność przekształcić w działalność 
gospodarczą 

Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku 
publicznego i działalności gospodarczej w 
odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności 

Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku 
publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia 
w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, 
kosztów i wyników 

Zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku 
publicznego powinien być określony w statucie lub w 
innym akcie wewnętrznym 



Działalności odpłatnej nie trzeba nigdzie rejestrować, 
do jej podjęcia wystarczy np. uchwała zarządu 

Jeżeli przychody organizacji z działalności odpłatnej 
i/lub gospodarczej przekraczają w ciągu roku 150 tys. 
złotych, to musi się ona zarejestrować jako płatnik 
VAT 

Nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach daje 
stowarzyszeniom zwykłym tak zwaną ułomną 
osobowość prawną, ale zabrania im prowadzić 
działalności odpłatnej 



DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PROWADZONA 
BEZPOŚREDNIO 



Stowarzyszenia mogą podejmować działalność 
gospodarczą na podstawie ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach, nie wymaga to odrębnych zapisów 
statutowych (art. 34) 

Fundacje muszą, zgodnie z ustawą o fundacjach, 
mieć taką możliwość przewidzianą w statucie i 
przeznaczyć na ten cel co najmniej tysiąc złotych (art. 
5 ust.1 i 5) 

Działalność gospodarcza nie może być samoistnym 
celem działania organizacji, musi służyć realizacji 
celów statutowych 

Organizacja musi zarejestrować się w Krajowym 
Rejestrze Sądowym jako przedsiębiorca 



Sądy wymagają, aby działalność gospodarcza została 
opisana w statucie lub innym akcie wewnętrznym w 
kodach PKD 

Dochody z działalności gospodarczej muszą być 
przeznaczone na działalność statutową organizacji 
albo na rozwój działalności gospodarczej 

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą są 
w świetle prawa przedsiębiorcami i podlegają na 
zasadach ogólnych opodatkowaniu podatkiem CIT i 
VAT 

Ale jeżeli dochód przeznaczany jest na cele określone 
w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, to jest zwolniony z 
podatku 



A jeżeli przychody organizacji z działalności 
gospodarczej nie przekraczają w ciągu roku 150 tys. 
złotych, to nie musi się ona rejestrować jako płatnik 
VAT 

Organizacja prowadząca działalność gospodarczą ma 
obowiązek składania co roku sprawozdania 
finansowego do urzędu skarbowego oraz do KRS 

Nie można korzystać z pracy wolontariuszy przy 
prowadzeniu działalności gospodarczej  

Można prowadzić działalność gospodarczą w ramach 
organizacji lub w ramach wydzielonego zakładu 
prowadzonego przez organizację 



A jeżeli przychody organizacji z działalności 
gospodarczej i odpłatnej statutowej nie przekraczają 
w ciągu roku 150 tys. złotych, to nie musi się ona 
rejestrować jako płatnik VAT 

Organizacja prowadząca działalność gospodarczą ma 
obowiązek składania co roku sprawozdania 
finansowego do urzędu skarbowego oraz do KRS 

Działalność  gospodarcza musi być rachunkowo 
wyodrębniona 

Nie można korzystać z pracy wolontariuszy przy 
prowadzeniu działalności gospodarczej  

Można prowadzić działalność gospodarczą w ramach 
organizacji lub w ramach wydzielonego zakładu 
prowadzonego przez organizację 



DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PROWADZONA 
POŚREDNIO 



Organizacja pozarządowa może mieć udział w 
podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, co 
oznacza także udział w potencjalnych zyskach 
osiąganych przez ten podmiot 

W świetle prawa nie jest to prowadzenie działalności 
gospodarczej 

Najczęściej organizacje mają takie udziały w: 

 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 

 spółdzielniach socjalnych 

 spółdzielniach osób prawnych 



Według danych GUS w 2014 roku: 

7,9 % organizacji wykazało działalność gospodarczą, 

25,2% działalność statutową odpłatną. 

Przychody z działalności gospodarczej i odpłatnej 
działalności statutowej  stanowiły po 16% ogólnych 
przychodów organizacji. 

  



JAK PODJĄĆ DECYZJĘ? 



Po co chcemy uruchamiać działalność 
odpłatną/gospodarczą? 

 

Co chcemy sprzedawać i komu? 

 

Jakie mamy zasoby (ludzie, lokale, urządzenia, 
materiały, finanse)? 

 

Bilans kosztów i korzyści: 



KOSZTY: 
 Zasoby 
 Nakłady 
 Obowiązki 
 Ryzyko 
 Wizerunek 
 … 

KORZYŚCI: 
 Dochody 
 Cele społeczne 
 Kooperacja 
 … 

oraz 
POMYSŁ 


