
Działalność odpłatna 
pożytku publicznego 
a działalność 
gospodarcza

Czy to się opłaca ? 

– bilans zysków i strat.



Zakres prezentacji 



Czy nasza organizacja prowadzi działalność 
odpłatną lub gospodarczą ? 

• Czy pobieramy wpisowe ?

• Czy mamy sponsorów ? 

• Czy robimy zrzutki na np. wspólny wyjazd w ramach 

• organizacji ? 

• Czy wystawiamy na „sprzedaż” prace naszych 

członków/podopiecznych?

• Czy biletujemy organizowane przez nas wydarzenia? 



Działalność statutowa

• Działalność określona w statucie w 
rozdziale dot. celów i sposobu realizacji 

• Działalność statutowa jest dowolna, 
zgodna z prawem 

• Działalność pożytku publicznego = 
działalność statutowa w sferach zadań 
publicznych 

• Tylko działalność pożytku publicznego 
może być prowadzona jako odpłatna i 
nieodpłatna 



Działalność 
gospodarcza 

• Działalność, której przedmiot nie ma 
ograniczenia 

• Działalność, która musi być 
ujawniona w statucie 

• Działalność, której zyski mają służyć 
celom statutowym 

• Działalność wymaga rejestracji               
w KRS 

działalność

gospodarcza



Działalność odpłatna statutowa pożytku 
publicznego

• działalność powadzona przez stowarzyszenie/fundację w ramach jej
działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego
określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za które pobiera opłaty (wynagrodzenie) od beneficjentów,

• sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub

b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205,
poz. 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.)

• sprzedaż przedmiotów darowizny



Działalność odpłatna statutowa pożytku 
publicznego - kroki do uruchomienia

1. Zarząd – uchwała o przedmiocie
działalności odpłatnej

2. Statut - analiza czy zawiera informacje
o takim źródle finansowania lub wprost zapisy
o działalności odpłatnej

3. Polityki rachunkowości - rachunkowe
wyodrębnienie działalności



Działalność odpłatna statutowa pożytku 
publicznego 

1. Przychody = kosztom 

2.  Wynagrodzenie os. zatrudnionych przy 
działalności odpłatnej nie większe niż 3-krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw (w 2015 r. wyniosło 4 121,41 
zł. Limit 3-krotności wynagrodzenia wynosi w 2016 r.: 
12 364,23 zł)

3. Nie można prowadzić działalności odpłatnej                         
i gospodarczej w tym samym przedmiocie 



Działalność gospodarcza 

Art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest
zarobkowa – działalność , która ma przynieść w zamierzeniu zysk
(choć czasem zdarza się strata), bez znaczenia jest sposób
przeznaczenia uzyskanego w ten sposób majątku.

działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz
poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych,
a także działalność zawodowa

wykonywana w sposób
zorganizowany i – działalność prowadzona w sposób
profesjonalny, zapewniający bezpieczeństwo i pewność obrotu

ciągły – działalnością gospodarczą jest działalność mająca stały
charakter, powtarzalny .



Działalność gospodarcza w NGO

1. Działalność ma charakter pomocniczy

2. Przedmiot działalności jest dowolny i może 
pokrywać się z celami statutowymi 

3. Przedmiot działalności jest dowolny, ale 
pamiętajmy o celach organizacji 

4. Nie można zatrudniać wolontariuszy do 
pracy w przy działalności gospodarczej

5. Organizacja = przedsiębiorca

6.  Działalność wymaga zgłoszenia do KRS



Działalność gospodarcza w NGO - kroki 
do uruchomienia

1. Zarząd – opracowanie biznesplanu
i uchwała o przedmiocie działalności
gospodarczej

2. Walne zgromadzenie - zmiana w statucie
i wprowadzenie rozdziału „Działalność
gospodarcza”

4. Wpis do KRS – wpis do rejestru
przedsiębiorców

5. Polityki rachunkowości - rachunkowe
wyodrębnienie działalności



Czy to się opłaca ?  
Korzyści z działalności ekonomicznej

1. Ekonomizacja działalności –
wykorzystanie zasobów

2. Niezależność - własne środki na
działalność statutową

3. Nowe możliwości – środki dla
przedsiębiorców, udział w postępowaniach na
zakup towarów i usług

4. Tworzenie nowych miejsc pracy-
możliwość aktywizacji zawodowej
beneficjentów



Czy to się opłaca ?  
Koszty działalności ekonomicznej

1. Obowiązki sprawozdawcze- pełna
księgowość, sprawozdanie do KRS

2. Obowiązki podatkowe – podatek, VAT,
kasa fiskalna,

3. Zakaz zatrudniania wolontariuszy do
działalności gospodarczej

4. Wizerunek organizacji – działalność
gospodarcza nie może pozostawać
w sprzeczności z celami organizacji
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