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Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO)  

to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami  

administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona  

na osiąganie zysku.  

 

Charakterystyczną cechą organizacji pozarządowych jest brak powiązań 
z władzą publiczną (często tak tłumaczy się nazwę organizacje poza-
rządowe). 

 

Najczęściej terminu organizacja pozarządowa używa się w stosunku do 
fundacji i stowarzyszeń. 

 
Źródło: www.ngo.pl  

http://www.ngo.pl/


Prawo o stowarzyszeniach  

   ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r.  

   Dziennik Ustaw 2017 poz.210 

Fundacje ustawa z 6 kwietnia 1984r.  

   Dziennik Ustaw 2016 poz.40  

Działalność pożytku publicznego i wolontariat 
ustawa z 23 kwietnia 2003r.  

   Dziennik Ustaw 2016 poz.1817 

www.ms.gov.pl 

www.ngo.pl 
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Rodzaje działalności organizacji 
pozarządowych  
 

Organizacja pozarządowa może jednocześnie prowadzić 
działalność: 
 
 • nieodpłatną pożytku publicznego,  
 • odpłatną pożytku publicznego, 
 • pozostałą działalność statutową  
 • działalność gospodarczą.  
 
 

 



 

Działalność nieodpłatna pożytku 
publicznego 
 
 

Działalność prowadzona w sferze zadań publicznych, za którą nie jest 

pobierane wynagrodzenie.  

W praktyce są to działania finansowane np. z dotacji, ze składek 

członkowskich lub z darowizn. 



 Z punktu widzenia finansowo – księgowego wykonywanie działań w 
zakresie działalności statutowej nieodpłatnej nie może być powiązane z 
pobraniem jakiegokolwiek wynagrodzenia. Wynagrodzenie to nie może 
być pobrane zarówno od beneficjentów na rzecz, których działa 
organizacja jak również od ich rodzin i innych osób powiązanych z 
beneficjentem.  

 

 W przypadku pobrania wynagrodzenia kwalifikacja przychodów i 
kosztów z nimi związanych odbywać się będzie na kontach dotyczących 
działalności statutowej odpłatnej. 



 Przychody z tytułu 1% odpisu podatku, 

 Przychody z tytułu składek członkowskich, 

 Zbiórki publiczne z wyłączeniem sprzedaży przedmiotów darowizn, 

 Dotacje, subwencje, 

 Darowizny pieniężne i rzeczowe 

 Spadki, zapisy 

 Nawiązki, 

 Inne przychody określone statutem nie powiązane z pobieraniem 
wynagrodzenia oraz działalnością gospodarczą. 



Główne przyczyny podejmowania działalności zarobkowej: 
 
1) samodzielność ekonomiczna – swoboda dysponowania dochodem; 
 
2) zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji; 
 
3) możliwość wykorzystania zasobów organizacji; 
 
4) wyższy poziom świadczonych usług; 
 
5) możliwość korzystania ze środków dla przedsiębiorców; 
 
6) wzrost wiarygodności dla sponsorów i partnerów lokalnych; 
 
7) tworzenie nowych miejsc pracy. 



Organizacja nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego, aby 
mogła prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego. 

Zapisy zawarte w art. 6-10 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, mówiące o odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego, odnoszą się do wszystkich organizacji, które działają w 
sferze pożytku, a nie tylko do organizacji, które mają status OPP. 

. 



Działalność ze sfery należącej do zadań publicznych określonych w 
art. 4 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, za którą organizacja może pobierać wynagrodzenie.  

 

Działalność statutowa odpłatna może być prowadzona tylko w 
zakresie realizacji celów statutowych. 

 

 Działalność odpłatna nie wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy 

 

W działalności odpłatnej organizacja może angażować wolontariuszy 



1. Polityka społeczna i zdrowie 

a. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej   

    sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
b. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;  
c. ochrona i promocja zdrowia; 
d. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
e. porządek i bezpieczeństwo publiczne; 
f. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  
g. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej  

    osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
h. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,  

    upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

i. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  



2. Działalność pomocowa 
a. działalność charytatywna;  
b. ratownictwo i ochrona ludności; 
c. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych  
    i wojen w kraju i za granicą. 
 
3. Kultura i tożsamość narodowa 
a. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz   
    rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
b. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz  
    języka regionalnego; 
c. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji dziedzictwa  
    narodowego. 
 
4. Edukacja, sport i środowisko 
a. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 
b. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
c. wypoczynek dzieci i młodzieży; 
d. turystyka i krajoznawstwo  



5. Zrównoważony rozwój 
a. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
b. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 
 
6. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego 
a. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
b. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów   
    uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, w  
    zakresie sfer pożytku publicznego; 
c. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 
d. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  
    współpracy między społeczeństwami; 
e. promocja i organizacja wolontariatu;  
f. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód  
   obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 
g. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej; 
h. pomoc Polonii i Polakom za granicą;  
i. promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą  



7. Gospodarka i rynek pracy 
a. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających  
    bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
b. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój  
    przedsiębiorczości; 
c. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i  
    innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych   
    rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej  
 
 

W celu prowadzenia działalności pożytku publicznego nie 
trzeba posiadać statusu organizacji pożytku publicznego  



Działalność pożytku publicznego może 
być prowadzona przez: 

 

 Organizacje pozarządowe: 

 1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub 
przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa 
handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami 
prawnymi,  

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z 
zastrzeżeniem ust. 4 



Działalność pożytku publicznego może 
być prowadzona przez: 

1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego;  

2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;  

3. spółdzielnie socjalne; 

4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby 
sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 
1171), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i 
pracowników.  



Przepisy dot. działalności pożytku publicznego 
nie dotyczą : 

1. partii politycznych;  

2. związków zawodowych i organizacji pracodawców;  

3. samorządów zawodowych; 

4. fundacji utworzonych przez partie polityczne.  

 

Przepisów nie stosuje się do zlecania realizacji zadań w zakresie opieki nad 
Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu państwa 
w części, której dysponentem jest Szef Kancelarii 



  pobieranie opłat za działania organizacji 

Opłaty nie powinny być wyższe od kosztów realizacji działań. Do 
kosztów działalności odpłatnej można wliczyć nie tylko koszty 
bezpośrednie ale też i pośrednie, jak np. koszt obsługi księgowej w 
odpowiedniej proporcji odpowiadającej działalności odpłatnej. 

 

 sprzedaż przedmiotów darowizny 

Możliwość sprzedaży przedmiotów darowizny została na powrót 
wprowadzona do znowelizowanej ustawy o działalności pożytku 
publicznego. Przepisy obowiązują od 9 listopada 2015 r. 

 



 

  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.) 

 

Cena danego dzieła bądź usługi nie musi być równa kosztom 
wytworzenia, może być wyższa. Należy wtedy pamiętać, aby uzyskany 
przychód został przeznaczony na cele statutowe 



 sprzedaż książek po cenie obejmującej tylko koszt druku  

 sprzedaż na festynie z okazji Dnia Matki rysunków oraz innych prac 
plastycznych wykonanych przez dzieci w ramach zajęć 
weekendowych prowadzonych przez stowarzyszenie  

 sprzedaż wysyłkowa książek i czasopism, pochodzących z darowizn  

 sprzedaż na corocznym kiermaszu wyrobów ceramicznych 
wykonanych przez podopiecznych organizacji w ramach warsztatów 
dla osób z niepełnosprawnością umysłową 



 
a/ Kawiarnia - trudno byłoby prowadzić kawiarnię „po kosztach”, 
ponieważ koszt herbaty, kawy czy kanapek jest symboliczny w stosunku 
do pobieranych opłat, nawet jeśli w kalkulacji uwzględni się 
wynagrodzenie dla osoby prowadzącej sprzedaż. 
 
b/ Sponsoring, rozumiany jako eksponowanie logotypu firmy w zamian 
za opłatę, nigdy nie będzie działaniem, które można traktować jako 
działalność odpłatną.  
Sponsoring polega na tym, że firma przekazuje organizacji 
pozarządowej środki, które następnie wpisuje w swoje koszty reklamy 
lub marketingu (na potwierdzenie tego będzie żądać od organizacji 
faktury). Niezależnie od tego, że zysk ze sponsoringu może być nawet w 
całości przeznaczony na konkretne działanie pożytku publicznego, nadal 
jest to usługa reklamowa, która nie będzie się mieściła w zakresie 
działalności statutowej organizacji pozarządowej.  



1. Etap planowania 

 

Zdefiniowanie pomysłu na działanie, które organizacja zamierza 
prowadzić jako działalność odpłatną. 

 

1. Czy działanie to wchodzi w zakres działalności statutowej 
organizacji? 

2. Czy działanie wchodzi w zakres działalności pożytku publicznego 
określony w art. 4 ustawy? 

 

Pozytywne odpowiedzi na powyższe pytania są warunkiem, aby 
planować i prowadzić działalność odpłatną. 



2. Przygotowanie budżetu - zestawiamy koszty danego projektu. 
 
 
Budżet powinien być skonstruowany oddzielnie dla każdego projektu 
działalności odpłatnej. 
 
Wynik na każdym działaniu powinien równać się przychodom, tak aby 
organizacja nie osiągała zysków. 
 
Ogólne zestawienie przychodów i kosztów działalności odpłatnej (np. 
w danym roku kalendarzowym) mimo iż koszty całej działalności 
odpłatnej są równe przychodom, może stanowić podstawy do uznania 
przez organ kontroli za prowadzoną działalność gospodarczą bez 
wpisu do rejestru przedsiębiorców.  



Gdy organizacja zna już koszty projektu należy zastanowić się: 
 
a/ czy projekt w całości będzie finansowany z opłat uczestników,  
 
b/ czy organizacja dysponuje środkami, pozwalającymi na częściowe  
     wydatkowanie ich na realizację danego działania. (wkład własny w  
     konkretny projekt).  
 
c/ ile osób będzie uczestniczyło w każdym działaniu,  
 
d/ ile wyniosą opłaty przypadające na każdego uczestnika, 
 
e/ czy grupę docelową projektu stać na wniesienie opłaty. 



3. Wymagania formalne - wymóg określenia zakresu działalności 
odpłatnej 
 
Art.10 ust.3 ustawy o dpp 
 
Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku 
publicznego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym. 
 
Organizacje, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego ani 
nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą wyodrębnić zakres 
działalności odpłatnej w dokumencie wewnętrznym, jakim jest uchwała. 
Uchwałę taką powinien przyjąć organ, który zgodnie ze statutem, ma 
kompetencje do prowadzenia spraw organizacji i tworzenia strategii 
finansowej. Należy pamiętać, że w przypadku stowarzyszeń, zarząd ma 
tylko te kompetencje, które wyraźnie przyznaje mu statut, a w sprawach 
pozostałych obowiązuje domniemanie kompetencji na rzecz walnego 
zgromadzenia. 



3. Wymagania formalne - wymóg określenia zakresu działalności 
odpłatnej 
 
Organizacje posiadające status OPP muszą do każdego rodzaju 
działalności przypisać odpowiedni numer z PKD.  
 
Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej zawiera zbiór rodzajów 
działalności społeczno-gospodarczej występujących w gospodarce 
narodowej. 
PKD wprowadzono do stosowania w statystyce, ewidencji, dokumentacji, 
rachunkowości oraz urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych 
administracji publicznej.  
Kody PKD służą między innymi klasyfikacji podmiotów gospodarczych 
dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON) zgodnie z 
rodzajem prowadzonej przez nie działalności. 

 



3. Wymagania formalne - wymóg określenia zakresu działalności 
odpłatnej 
 
PKD ustala nazwy i symbole na pięciu poziomach:  

 
 sekcja, 
 dział,  
 grupa,  
 klasa  
 podklasa 
 
S 94.99.Z 
 
Sekcja S – Pozostała działalność usługowa 
Dział 94 – Działalność organizacji członkowskich 
Grupa 9 – Działalność pozostałych organizacji członkowskich 
Klasa 9 - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 
Podklasa Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 
 
   http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/4,0.html 



4. Obowiązki sprawozdawcze.  
 
Organizacja nie prowadząca działalności gospodarczej, a jedynie 
działalność odpłatną, w sprawozdaniu finansowym musi wykazać: 
 
a/ jakie przychody osiągnęła i wydatkowała na działalność nieodpłatną 
pożytku publicznego, 
 
b/ jakie przychody osiągnęła w ramach działalności odpłatnej  
 
c/ jakie poniosła koszty w ramach działalności odpłatnej.  

 



Jeśli przychód z tytułu działalności odpłatnej np. sprzedaży usług jest 
wyższy niż kalkulacyjne koszty jego uzyskania to wówczas pojawia się 
dochód z tej działalności.  

Jeśli zostanie on przeznaczony na cele statutowe podmiotu mieszczące 
się w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z 
późn. zm.), to będzie on zwolniony z opodatkowania.  

Natomiast w przypadku przeznaczenia tego dochodu na inny, nie 
wymieniony w tym przepisie cel społeczny, będzie on, na normalnych 
zasadach, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

 

Wyjaśnienie ze strony www.pozytek.gov.pl/FAQ 



 1) otrzymana odpłatność - w odniesieniu do działalności danego 
rodzaju - jest wyższa od kosztów tej działalności 

 

 2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu 
zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej 
pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w 
przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za 
okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni.  



Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2016 roku 
wyniosło 4 277,03 zł.   

Limit 3-krotności wynagrodzenia wynosi więc w 2017 roku: 

12 831,09 zł.   

 

Ograniczenie wynagrodzeń nie ma zastosowania do innych rodzajów 
działań organizacji  

a/ w ramach nieodpłatnej działalności  

b/ w ramach działalności gospodarczej 



Księgowe wyodrębnienie działalności odpłatnej i 
nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalności 
gospodarczej  
 
Art. 10. 1.  ustawy o dpp 
 
Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 pkt 2–4:  
1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,  
2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub  
3) działalności gospodarczej  
– wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu 
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych 
działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.  



Prowadzenie jednocześnie odpłatnej działalności 
pożytku publicznego i działalności gospodarczej. 
 
Art. 6. ustawy o dpp 
 
Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, 
(wysokość wynagrodzenia) działalnością gospodarczą, w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być 
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna 
 
 
Uwaga! Nie może pokrywać się zakres prowadzonej przez organizację 
działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej. 
 



 

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: 

art.2 Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność, działalność 
wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, 
rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, a także działalność 
zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 

 

Działalnością gospodarczą jest działalność: 

-mająca charakter stały, powtarzalny,  

-prowadzona w sposób profesjonalny, zapewniający bezpieczeństwo 

 i pewność obrotu,  

-mająca przynieść w zamierzeniu zysk (choć czasem zdarza się strata), 

-bez znaczenia jest sposób przeznaczenia uzyskanego w ten sposób  

 majątku;  

 



Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, 

Fundacja aby mogła prowadzić działalność gospodarczą, powinna: 

 określić zamiar prowadzenia działalności gospodarczej w statucie, 

 prowadzić działalność w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych (działalność gospodarcza musi mieć charakter 
pomocniczy w stosunku do działalności statutowej), 

 zapewnić środki majątkowe w wysokości co najmniej 1 000 zł ( to 
minimum musi zostać zachowane zarówno w momencie rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia), 

 zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Krajowy Rejestr Sądowy (w momencie wpisu fundacja staje się 
przedsiębiorcą ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z 
posiadaniem tego statusu). 



Zgodnie z art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach 

Stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą według 
ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. 

 określić zamiar prowadzenia działalności gospodarczej w statucie, 

 prowadzić działalność w rozmiarach służących realizacji celów  

    statutowych (działalność gospodarcza musi mieć charakter  

    pomocniczy w stosunku do działalności statutowej),  

 dochód nie może być przeznaczony do podziału między jej członków 

 zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

    Krajowy Rejestr Sądowy 

 

Jedyna różnica -  brak określenia kwoty środków majątkowych, jakie 

stowarzyszenie musi przeznaczyć na działalność gospodarczą. 

 



1) wewnątrz struktury organizacyjnej: 

a) bez wyodrębnienia; 

b) w formie zakładu na ograniczonym rozrachunku; 

c) w formie zakładu na pełnym rozrachunku; 

 

2) w ramach spółki osobowej: 

a) spółki jawnej; 

b) spółki komandytowej; 

c) spółki komandytowo-akcyjnej; 

 

3) w ramach spółki kapitałowej: 

a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 

b) spółki akcyjnej; 

4) w ramach porozumień gospodarczych – konsorcjum. 



Wewnątrz struktury organizacyjnej – bez wyodrębnienia 

Forma przydatna do prowadzenia działalności niewielkiej, przy zatrudnieniu 

małej liczby pracowników, gdy przedmiot działalności statutowej i 
gospodarczej pokrywa się.  

Działalność gospodarcza prowadzona jest w ramach organizacji 
pozarządowej jako projekt organizacji, na wyodrębnionych kontach 
księgowych  

Dla potrzeb urzędu skarbowego przedstawia się jedno rozliczenie. 

 

Wewnątrz struktury organizacyjnej – w formie zakładu na ograniczonym 
rozrachunku 

Forma działalności umożliwiająca rozdzielenie programowe działalności 
gospodarczej i statutowej. Kierownik zakładu powinien mieć 
pełnomocnictwa do podejmowania decyzji związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, w tym możliwość zaciągania zobowiązań.  

Zakład nie posiada odrębnej księgowości – księgowość wewnątrz organizacji 
oparta na planie kont. 



Wewnątrz struktury organizacyjnej – w formie zakładu na pełnym 
rozrachunku 
Forma działalności umożliwia całkowite oddzielenie działalności 
statutowej od działalności gospodarczej.  
Powołany zakład staje się jednostką organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej. Zakład uzyskuje swój numer REGON, ma swój 
rachunek bankowy, prowadzi oddzielną księgowość.  
Kierownik zakładu ma pełnomocnictwa do nabywania praw i zaciągania 
zobowiązań. 
 
 
 
Uwaga: wszystkie formy wewnętrzne wykonywania działalności 
gospodarczej powodują, że organizacja odpowiada za swoje 
zobowiązania całym majątkiem 



VAT w organizacji pozarządowej  

 

• VAT nie jest związany i zależny od tego czy organizacja prowadzi 

działalność gospodarczą i odpłatną. VAT zależy od konkretnych 

sprzedawanych usług i towarów i ich kwalifikacji w ustawie o VAT 

oraz od tego, czy organizacja korzysta ze zwolnienia VAT ze 

względu na nieprzekroczenie wysokości przychodów 

opodatkowanych. 

• W przypadku prowadzenia działalności odpłatnej pożytku 

publicznego – kupujący, czyli podmiot od którego pobieramy 

opłaty, wynagrodzenie za świadczone usługi, towar ma prawo 

żądać rachunku, potwierdzającego tę wpłatę. W takiej sytuacji 

organizacja może wystawić fakturę. 



VAT w organizacji pozarządowej  
 
Stowarzyszenie lub fundacja nie musi rejestrować działalności 
gospodarczej, by zostać uznane za podatnika VAT. 
Liczy się faktyczne dokonywanie czynności, które na gruncie 
ustawy o VAT uznane zostaną za działanie jako przedsiębiorca. 
Uzyskiwanie przychodów ze swojej działalności przekazywanych 
na cele statutowe na gruncie ustawy o VAT stanowi działalność 
gospodarczą dla celów podatku VAT.  
W przypadku działalności wyłącznie nieodpłatnej (np. 
przekazującego wyłącznie usługi lub towary zgodnie z celami 
statutowymi) – nie można uznać stowarzyszenia za podatnika, w 
związku z czym podatek nie wystąpi i brak jest prawa odliczenia 
podatku VAT  
 
(interpretacja indywidualna z 25 sierpnia 2011 r. nr IPTPP1/443-
313/11-2/IG - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). 



VAT w organizacji pozarządowej  
 
Składek członkowskich nie należy traktować jako działalności 
opodatkowanej. Nie jest to również odpłatność za świadczenia na 
rzecz członków. 
Tak samo za odpłatność nie należy uznawać darowizn 
dokonywanych na rzecz stowarzyszenia czy fundacji.  
 
Organizacja ma prawo korzystać również ze zwolnienia 
podmiotowego – do wartości sprzedaży opodatkowanej 
200.000 zł. 
(art.113 ustawy o VAT) 



Wystawianie faktur i zasady z tym 
związane 
 
Faktura jest najczęstszym dokumentem świadczącym o dokonaniu 
transakcji. 
Wystawianie faktur może przybrać formę papierową lub 
elektroniczną. 
Zgodnie z ustawą o VAT o rodzaju faktury nie decyduje jej nazwa, 
a dane, które są w niej zamieszczone. Jeśli dokument nie będzie 
zawierał elementów wymaganych przez ustawę, nie będzie mógł 
zostać uznany za fakturę.  
Faktura powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach - jeden 
dla wystawcy, drugi dla nabywcy. 



Wystawianie faktur i zasady z tym 
związane 
Ogólnie zasady mówią o tym, że na wystawianie faktur podatnik 
ma czas do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu 
sprzedaży.  
 
Od zasady tej istnieją wyjątki dotyczące: 
• usług budowlanych i budowlano-montażowych - fakturę należy 

wystawić do 30. dnia od dnia wykonania usług; 
• dostawy m.in. książek drukowanych - fakturę wystawia się do 

60. dnia od dnia wydania towarów; 
• dokonywanie czynności polegających na drukowaniu m.in. 

książek - fakturę wystawia się do 90. dnia od dnia wykonania 
czynności; 

• dostawy m.in. energii elektrycznej i cieplnej oraz świadczenia 
usług telekomunikacyjnych, najmu czy stałej obsługi prawnej, 
wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 - fakturę należy wystawić 
z upływem terminu płatności; 



Wystawianie faktur i zasady z tym 
związane 
 
Dodatkowo zgodnie z art. 106b ust. 3 obowiązkowe wystawianie 
faktur może nastąpić na zgłoszenie żądania nabywcy towaru lub 
usługi, o ile takie żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, 
licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dostarczono towar 
lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. 
 
 
Ważne! 
Wystawianie faktur w powyższych terminach dotyczy zarówno 
vatowców, jak i nievatowców. 



Kasy rejestrujące 
 
Art.111 ustawy o VAT 
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot 
podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.  
 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących 



Kasy rejestrujące 
 

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej 
podatników rozpoczynających sprzedaż w 2017 r. 

Jeśli wykonuje czynności wymienione w 
załączniku do rozporządzenia. 

Zwolnienie 
przedmiotowe 

Zwolnienie 
podmiotowe 

Jeśli obrót zrealizowany na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, 
przewidywany przez podatnika, nie 
przekroczy, w proporcji do okresu 
wykonywania tych czynności w 2017 r., 
kwoty 20 000 zł. 



Kasy rejestrujące 
 

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej 
podatników rozpoczynających sprzedaż w 2017 r. 

Zwolnienie 
podmiotowo- 
przedmiotowe 

Jeśli dokonuje dostawy towarów lub 
świadczy usługi zwolnione z obowiązku 
ewidencjonowania, wymienione w części I 
załącznika do rozporządzenia, w przypadku 
gdy przewidywany przez podatnika udział 
procentowy obrotu: 
a) za okres pierwszych sześciu miesięcy 
wykonywania tych czynności, 
b) za okres do końca roku, w przypadku gdy 
okres wykonywania tych czynności w roku 
podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy 
– będzie wyższy niż 80%. 



Podatek CIT zwolnienia przedmiotowe 
 
Art. 17. 1. Wolne od podatku są: 
 
4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem 
statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, 
oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, 
kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 
środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy 
dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w 
wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu 
religijnego – w części przeznaczonej na te cele  
 
6c) dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w 
przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 
w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem 
działalności gospodarczej  



Podatek CIT  zwolnienia przedmiotowe 
 
1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników 
przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele 
określone w tym przepisie, nie dotyczy:  
 
1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu 
wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, 
spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych 
wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 
wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub 
dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem 
objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów 
badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z 
działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 
elektronicznego;  



Podatek CIT zwolnienia przedmiotowe 
 
1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników 
przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele 
określone w tym przepisie, nie dotyczy:  
 
1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do 
odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a–17k 
 
2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych 
na inne cele niż wymienione w tych przepisach.  
  



Podatek CIT zwolnienia przedmiotowe 
 
1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników 
przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele 
określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest 
przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele 
określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących 
bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków 
niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem 
ust. 1 pkt 5a.  



Podatek CIT interpretacje podatkowe 
W 2012 r. Fundacja zaczęła prowadzić odpłatną działalność pożytku 
publicznego, obejmującą działalność oświatową, w ramach której 
zorganizowała w dniu 11 grudnia 2012 r. konferencję naukową. 
Uczestnicy Konferencji byli zobligowani do uiszczenia opłaty w 
kwocie 550,00 zł (lub 490,00 zł) za osobę, co łączne dało kwotę 
132 390,00 zł. Koszty organizacji Konferencji (sala, wykładowcy, 
materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, przejazdy) wyniosły 68 
441,56 zł, w związku z czym Fundacja osiągnęła dochód w kwocie 
63 948,44 zł. 
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 
 
Czy dochody osiągnięte z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego, w części, w jakiej zostaną przeznaczone na działalność 
statutową, w tym inną rodzajowo, aniżeli działalność, z której 
Fundacja osiągnęła przychód, podlegają opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych... (stan faktyczny 
 
(interpretacja indywidualna z 14 maja 2013 r. nr IBPBI/2/423-236/13/JD - Dyrektor 
Izby Skarbowej w Katowicach). 

 



Podatek CIT interpretacje podatkowe 
Zastosowanie do Fundacji zwolnienia przedmiotowego zależy nie 
tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane 
ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go 
na te cele. Użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w części 
przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeśli statut przewiduje 
również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to 
przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych 
celów”, nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od podatku 
przeznaczonego na nie dochodu. Wydatkowanie zatem części 
dochodu na inne cele, nie może być objęte przedmiotowym 
zwolnieniem. 
 
Natomiast w sytuacji, kiedy podatnik zamierza przeznaczyć 
uzyskany dochód na realizację innych celów statutowych, ale 
mieszczących się w katalogu zamieszczonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 
ustawy - jest on zwolniony z obowiązku zapłaty podatku 
dochodowego. 
 
(interpretacja indywidualna z 14 maja 2013 r. nr IBPBI/2/423-236/13/JD - Dyrektor 
Izby Skarbowej w Katowicach). 

 



Podatek CIT interpretacje podatkowe OPP 
Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 6c ww. ustawy jest 
zwolnieniem warunkowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób 
prawnych ściśle określa więc dwa warunki, których spełnienie 
uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na 
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c tej ustawy. Pierwszy z nich wymaga, 
by jednostka była organizacją pożytku publicznego, o której mowa 
w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
drugi zaś by dochód przeznaczony był na działalność statutową, z 
wyłączeniem działalności gospodarczej. 
 
Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie obejmuje zadania 
w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 tej ustawy. Tylko dochód 
przeznaczony na cele statutowe pokrywające się z zadaniami w 
zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 ww. ustawy będzie mógł 
korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. 
 
(interpretacja indywidualna z 16 września 2015 r. nr IPTPB3/4510-212/15-4/IR - 
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). 

 


