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Program szkolenia
9.00-11:30 Stowarzyszenie/Fundacje – pojęcie, rodzaje.

Krajowy Rejestr Sądowy – czym jest, co należy zgłaszać?
Podstawowe pojęcia związane z działalnością organizacji pozarządowych:
- podstawowe akty prawne regulujące zakładanie oraz funkcjonowanie organizacji
pozarządowej,

11.30-12.00 Przerwa na kawę

12.00-14.00 Etapy tworzenia- zakładanie i rejestracja

Tworzenie przykładowego statutu, sporządzanie uchwał, wypełnianie formularzy
rejestrowych

14.00-14.30 Przerwa obiadowa

14.30-16.00 Źródła finansowania działalności stowarzyszenia- nisze rynkowe, działalność 
społecznie potrzebna.
Dotacje, środki unijne, działalność odpłatna, działalność gospodarcza



Organizacje pozarządowe - wprowadzenie



Podstawowe pojęcia

Twoje skojarzenie
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Prawo zrzeszania się 

Art. 12. Konstytucji RP : „Rzeczpospolita Polska 
zapewnia wolność tworzenia i działania związków 
zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych 
rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, 
innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.”

Art. 58.ust. 1 Konstytucji RP : „Każdemu zapewnia się 
wolność zrzeszania się” 

• Zakazane są zrzeszenia, których cel lub 
działalność są sprzeczne z Konstytucją lub 
ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie 
działania takiego zrzeszenia orzeka sąd.

• Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających 
sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy 
nadzoru nad tymi zrzeszeniami.



Prawo zrzeszania się
Art. 19 Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka : „Każdy ma 
prawo do wolności poglądów i 
wypowiedzi ”

Art. 11. Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych 
Wolności : „Każdy ma prawo do 
swobodnego, pokojowego 
zgromadzania się oraz do 
swobodnego stowarzyszania 
się, włącznie z prawem 
tworzenia związków 
zawodowych i przystępowania 
do nich dla ochrony swoich 
interesów”



Definicja organizacji pozarządowej w prawie 

polskim
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Art. 3 ust. 2 
Organizacjami pozarządowymi są, 

niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o 
finansach publicznych,

i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 

osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na 
podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem 
ust. 4. 



Stowarzyszenia 

i 

Fundacje



STOWARZYSZENIA

• „dobrowolne, samorządne trwałe zrzeszenie, 
tworzone w celach niezarobkowych”.

• Istota stowarzyszenia i najważniejszy elementem 
- ludzie – członkowie stowarzyszenia – razem 
realizujący wspólny cel. 



Rodzaje stowarzyszeń

- stowarzyszenia rejestrowe 

- stowarzyszenia zwykłe

� Federacje (związki stowarzyszeń)



Stowarzyszenie rejestrowe

• Posiada osobowość prawną – rejestracja w KRS
• Może zakładać terenowe jednostki organizacyjne
• Może łączyć się w związki stowarzyszeń
• Może korzystać z ofiarności publicznej i 

przyjmować dotacje, prowadzić działalność 
gospodarczą, darowizny, spadki

• Musi być założone przez co najmniej 15 osób



Stowarzyszenia zwykłe

• Nie posiada osobowości prawnej
• Do jego założenia wystarczą 3 osoby
• Nie podlega obowiązkowi rejestracji w KRS, nadzór starosty
• Nie może powoływać jednostek terenowych, prowadzić działalności 

gospodarczej, przyjmować spadków, darowizn, otrzymywać dotacji
• Utrzymanie jedynie ze składek członkowskich



Członkowie 
stowarzyszenia rejestrowego

• Członkowie założyciele:

- Obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych,
- Cudzoziemcy mający zameldowanie w naszym kraju.
� Małoletni
� Cudzoziemcy bez zameldowania
� Osoba prawna – jedynie członek wspierający



Powstanie stowarzyszenia 
rejestrowego

• 15 osób
• Zebranie założycielskie
- Lista członków założycieli 
- Projekt statutu
- Uchwały o: powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu, wyborze 

Komitetu Założycielskiego, wyborze władz
- Protokół + lista obecności z zebrania



FUNDACJA

• Spersonifikowany majątek przeznaczony przez 
fundatora na realizację ważnego społecznie lub 
gospodarczo celu.

• Fundator: osoba fizyczna i osoba prawna, obcokrajowiec, 
może być kilku

• Powstaje w drodze oświadczenia woli złożonego przez 
fundatora (akt notarialny lub testament)



Statut fundacji

• Nazwa
• Siedziba
• Majątek
• Cele, zasady, formy i zakres działalności
• Skład i organizacja zarządu, sposób reprezentacji
• Inne 



Podstawa prawna zakładania 
stowarzyszeń i fundacji

• Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
• Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie
• Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS
• Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych



Krajowy Rejestr Sądowy
• Krajowy Rejestr Sądowy, w skrócie KRS, to ogólnopolski rejestr prowadzony 

przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych, w którym rejestrują się różne 
podmioty np. stowarzyszenia, fundacje, spółki itd. Wydziały KRS znajdują się we 
wszystkich miastach wojewódzkich, przy czym w większych miejscowościach 
mogą to być dwa, trzy wydziały. W sumie jest ich 21

• Nowe stowarzyszenie/fundacja rejestruje się w rejestrze stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej. Dodatkowo, jeśli chce prowadzić działalność gospodarczą 
musi zarejestrować się w rejestrze przedsiębiorców, który jest także częścią 
KRS. W KRS uzyskuje się także status organizacji pożytku publicznego.



Dolnośląski KRS

SĄD REJONOWY, VI Wydział KRAJOWEGO REJESTRU 
SĄDOWEGO

53-630 Wrocław ,ul. Pozna ńska 16-20 ,
Tel. (071) 334 82 10; 334 82 00

Opłaty rejestracyjne
Stowarzyszenia – brak

Fundacje – 250 zł
Opp – 250 zł



Co należy zgłaszać w KRS
• • czas, na jaki została utworzona organizacja,
•

• organ sprawujący nadzór (np. minister, starosta powiatu),

• • oznaczenie rodzaju organizacji (czyli czy jest to stowarzyszenie, fundacja czy związek 
stowarzyszeń),

• nazwę organizacji,

• dane o wcześniejszej rejestracji, jeśli miała miejsce (czyli nazwa rejestru, nazwa sądu 
prowadzącego rejestr, numer w rejestrze),

• siedzibę organizacji,



• adres organizacji,

• • informacje o statucie (informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu, co 
obejmuje: datę sporządzenia lub zmiany statutu, w przypadku zaś zmiany 
statutu także oznaczenie zmienionych paragrafów, w wypadku ustalenia 
nowego tekstu statutu – zaznaczenie tej okoliczności),

• organ uprawniony do reprezentacji organizacji (jego nazwa, sposób 
reprezentacji, dane osób wchodzących w skład np. zarządu),

• organ nadzoru wewnętrznego w organizacji, np. rada fundacji, komisja rewizyjna 
(jego nazwę i dane osób wchodzących w skład),



• numer REGON,

• numer NIP,

• dane posiadanych przez organizację jednostek terenowych lub oddziałów (nazwę, 
siedzibę, adres jednostki terenowej),

• wniosek o ubieganie się o status pożytku publicznego,

• wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej.



Czas na przerwę 
☺



Rejestracja stowarzyszenia w KRS

• W ciągu 7 dni od zebrania 
założycielskiego

• Do 3 miesięcy • Niezbędne formularze i dokumenty 
– podpis – Komitet Założycielski:

- KRS-W20
- KRS-WK
- KRS-WF
- Protokół z zebrania+ lista 

obecności
- Uchwały
- Statut
- Lista członków założycieli



Rejestracja fundacji

• 7 dni od momentu 
podpisania 
oświadczenia o 
powołaniu fundacji

� Podpis -
fundatorzy

• Niezbędne formularze i dokumenty:
- KRS-W20
- KRS-WK
- KRS-WF
- KRS-WM (działalność gospodarcza)
- Oświadczenie o ustanowieniu fundacji
- Statut – 3 egz
- Uchwały
- Oświadczenie wskazujące ministra



Statut stowarzyszenia

• Nazwa
• Teren działania i siedziba
• Cele i sposoby ich realizacji
• Członkowstwo
• Władze
• Sposób reprezentowania
• Sposób pozyskiwania środków finansowych
• Zmiany statutu
• Sposób rozwiązywania się
• Inne kwestie



Etapy tworzenia 
• Zakładanie
• Rejestracja
• Tworzenie przykładowego statutu
• Sporządzanie uchwał
• Wypełnianie formularzy rejestrowych



Formalności związane z rozpoczęciem 
działalności stowarzyszeń i fundacji

• REGON
• NIP
• Konto bankowe



Ekonomizacja sektora pozarządowego – Jakub Wygnański

Źródła finansowania sektora non – profit na podstawie 
badań w 22 państwach  

„

Badania Johns Hopkins University” 
W 22 krajach w tym Polsce



Źródła finansowania
• Dotacje publiczne
• Dotacje unijne
• Działalność odpłatna
• Działalność gospodarcza



PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH



Informacje o źródłach 
finansowania projektów

ŹRÓDŁA PUBLICZNE:

www.pozytek.gov.pl
www.mpips.gov.pl
www.mkidn.gov.pl
www.men.gov.pl
www.msz.gov.pl

STRONY 
SAMORZĄDOWE

www.wroclaw.pl

www.umwd.pl



ŹRÓDŁA EUROPEJSKIE: 
• www.funduszestrukturalne.gov.pl
• www.umwd.pl (RPO, POKL, Interreg)
• www.dwup.pl (PO KL)
• www.mlodziez.org.pl
• www.funduszngo.pl (Mechanizm Norweski)
• www.leonardo.org.pl

• www.mkidn.gov.pl/pkk (Program Kultura)

• www.socrates.org.pl
• www.minrol.gov.pl, www.prow.umwd.pl (PROW)



ŹRÓDŁA PRYWATNE:

www.fww.org.pl
www.batory.org.pl

www.pafw.pl
www.fundacja.pzu.pl

www.ngo.pl



Polsko-Ameryka ńska Fundacja Wolno ści

Program równa ć szanse
umacnianie społecze ństwa obywatelskiego,
demokracji oraz wyrównywania szans rozwoju
indywidualnego i społecznego. 

Celem projektów realizowanych w ramach 
Programu jest wyrównywanie szans na dobry 
start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13 -
19 lat z małych miejscowości. 

W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, 
gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz 
nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć 
organizację pozarządową, z terenów wiejskich 
małych miast (do 20 000 mieszkańców) (co 
roczny nabór wniosków, na działania w 2010 r –
nabór zamknięty)



• Programy dotacyjne

• Równe Szanse – dotacje na projekty wyrównywania szans edukacyjnych 
młodzieży oraz integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

• Dla Tolerancji – dotacje na projekty kształtujące postawy otwartości wobec 
różnic rasowych, etnicznych i religijnych oraz przeciwdziałające nietolerancji i 
ksenofobii

• Masz Głos, Masz Wybór – dotacje na działania służące zwiększeniu 
uczestnictwa obywateli w życiu publicznym

• Działania Stra żnicze – dotacje na projekty obywatelskiego nadzoru nad 
funkcjonowaniem instytucji publicznych

• Edukacja Prawna – dotacje na projekty zapewniające większy dostęp 
obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości

• Instytucje Obywatelskie – dotacje dla organizacji pozarządowych 
działających na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, 
państwa prawa oraz współpracy międzynarodowej, a także na rzecz budowy 
dialogu obywatelskiego w Polsce i w krajach wyszehradzkich.

• Partnerstwo Inicjatyw Społecznych – dotacje na trójstronne projekty 
współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec i Polski oraz Ukrainy, 
Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego

• Memoria - dotacje na projekty dotyczące pracy wolontariackiej na rzecz 
wspólnego dziedzictwa kulturowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej

• Wschód-Wschód – dotacje na międzynarodowe projekty realizowane w 
krajach Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej, Azji Centralnej oraz 
Kaukazu

• Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej – dotacje dla białoruskich i 
ukraińskich organizacji pozarządowych działających na rzecz budowy i rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego

www.batory.org.pl



• Fundacja Banku Zachodniego WBK

Program: Bank dziecięcych uśmiechów
Jeśli organizacja, fundacja, szkoła, zrzeszenie czy instytucja może pomóc wywołać 
uśmiech na dziecięcych twarzach, ale nie ma funduszy, by projekt ten zrealizować, 
możesz ubiegać się o przyznanie dotacji charytatywnej w ramach Programu Bank 
Dziecięcych Uśmiechów.

Ramy finansowe i wkład własny:
nieokreślone, zależnie od konkretnego 
zadania
Terminy: nabór ciągły (obecna edycja
Do 5.10)

Organizowanie kursów: językowych, muzycznych, 
artystycznych, plastycznych, logopedycznych,
Komputerowych, sportowych

www.bdu.bzwbk.pl



Fundacja Bre Bank

Fundacja BRE Banku koncentruje się głównie na 
wspieraniu z obszarów:
* Nauki i edukacji
* Ochrony zdrowia i opieki społecznej
* Kultury i dziedzictwa narodowego

www.brebank.pl



Fundacja BGŻ

Dotacje na:

prowadzenie wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym 
podejmowania i wspierania inicjatyw w zakresie: 

• rozwoju edukacji, nauki, kultury, 

• pomocy społecznej i ochrony zdrowia, 

• wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego 
i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, 

• wspieranie idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy 
w środowisku bankowym i finansowym.

www.bgz.pl



Fundacja Bankowa im. 
Leopolda Kronenberga

• Fundacja wspiera działania na rzecz dobra 
publicznego w zakresie edukacji i rozwoju 
lokalnego

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/inde
x.htm



Fundacja Ronalda McDonalda

Obszary wsparcia: 

Fundacja wspiera organizacje o

zasięgu krajowym realizujące 

programy, które pomagają 

bezpośrednio dzieciom żyć 

w zdrowiu i pomyślności.

Ramy finansowe: nieokreślone

Terminy: nabór ciągły

www.frm.org.pl



Fundacja ORLEN Dar Serca

Obszary wspierane:
działalność pożytku publicznego, a w szczególności:  ochrona zdrowia, pomoc dzieciom 

wymagającym specjalistycznej opieki medycznej rekreacja oraz rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych, krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. 

Ramy finansowe: nieokreślone

Nabór wniosków: ciągły
www.darserca.pl



Fundacja WARTY i Kredyt Banku 
„Razem Mo żemy Wi ęcej”

• Obszary wsparcia : z ustawy o po żytku publicznym

Fundacja rozpatruje wnioski maj ąc na uwadze:
– cel przedsięwzięcia i jego zgodność z celami pożytku 

publicznego,
– wartość wsparcia a możliwości finansowe Fundacji,
– dotychczasową współpracę z Beneficjentem, w tym 

wywiązanie się z obowiązków przekazywania raportu i 
rozliczeń z realizacji przedsięwzięć finansowanych 
przez Fundację

– obiektywną możliwość realizacji przedsięwzięcia,
– kompletność i wiarygodność dokumentacji załączonej 

na żądanie Fundacji

Terminy : nabór ciągły

Ramy finansowe: nieokreślone

Na etapie składania wniosku nie załączamy żadnych załączników.

www.warta.pl



Fundacja PZU

• Celem Fundacji PZU jest wspieranie nowatorskich 
inicjatyw służących podniesieniu jakości życia 
społecznego oraz rozwojowi indywidualnemu.

• Naszą pomoc oferujemy organizacjom pozarządowym 
prowadzącym działalność w obszarze programowym 
naszej Fundacji obejmującym edukację, pomoc 
społeczną, kulturę i sztukę oraz ochronę zdrowia.

Pomagamy pomaga ć!



Fundacja Polska Miedź - KGHM
Obszar tematyczny – działalność pożytku publicznego

Ramy finansowe i wkład własny – nieokreślone (w roku 2008 Fundacja przekazała w ramach 
dotacji około 3,5 mln zł)

Nabór - ciągły

Do biura Fundacji kierowany jest Wniosek (3-stronicowy formularz, który zawiera wszystkie 
potrzebne dane o wnioskodawcy oraz o realizowanym projekcie). Do wniosku należy 
załączyć ponadto: szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby 
uczestników i adresatów oraz rodzaju pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane 
przedsięwzięcie; szczegółowy budżet uwzględniający wszystkie dochody i wydatki (łącznie z 
pomocą rzeczową oraz kosztami czasu pracy ludzi).

www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=293



„Make a Connection – Przył ącz si ę”.

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 16 –
22 lat z terenu (co najmniej 8 osobowej grupy) całej 

Polski i ma na celu wsparcie młodzieżowych 
projektów lokalnych, umożliwiając tym samym 

młodym ludziom aktywne włączenie się w życie 
społeczne oraz wszechstronny rozwój osobisty. 

Grupy młodzieżowe, których pomysły zostaną 
zaakceptowane, otrzymają dotacje w wysokości od 

2000 do 4500 zł na realizację zaproponowanych 
przez siebie projektów na rzecz lokalnej 

społeczności a liderzy przejdą etap szkolenia. 

www.makeaconnection.pl



Fundacja Nasza Ziemia i firma Henkel Polska

• „ Henkel – zielone granty”, skierowanego do szkół, przedszkoli oraz organizacji pozar ządowych i 
samorz ądowych, w którym wygra ć można fundusze na realizacj ę projektów zwi ązanych z ochron ą 
środowiska naturalnego, BUDOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ DZIECI I MŁODZIE ŻY. 

• Do zdobycia jest ł ącznie 20 grantów po 5 tysi ęcy złotych ka żdy, ufundowanych przez firm ę Henkel 
Polska. Organizatorzy konkursu  zapraszaj ą do przesyłania wniosków aplikacyjnych do 18 stycznia 
2010 roku.

• Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i wykonanie projektu zwi ązanego z ochron ą środowiska. 
Projekt mo że dotyczy ć np. 

• promocji recyklingu, 
• oszcz ędzania energii, 

• ochrony zwierz ąt lub ro ślin, 
• wspierania bioró żnorodno ści środowiska 
• przeciwdziałania zmianom klimatycznym

http://www.zielonegranty.blogspot.com/



Fundacja Fortis

Głównym obszarem działania fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniom 
społecznym (rozpatrywanym w aspekcie fizycznym, społecznym i socjalnym).

m.in.. poprzez: Wspieranie finansowe i rzeczowe instytucji objętych celami działania 
fundacji oraz prowadzenie wspólnych projektów w obszarze przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu; 

Grupy priorytetowe: Dzieci, młodzież, osoby starsze.

Terminy rozpatrywania wniosków: miesiące nieparzyste.

http://www.fortisbank.com.pl/o-banku/fundacja-fortis.htm



Fundacja J&S Pro Bono Poloniae

Konkurs skierowany do grup wolontariuszy w wieku 19 – 30 lat (mających własna organizację, lub 
współpracujących z organizacją.

Kryteria:
- Lokalność projektu (wieś, mała miejscowość, dzielnica, osiedle)
- Działania skierowane na promowanie aktywności młodzieży i zaangażowanie młodzieży w 

realizację projektu
- Oryginalność pomysłu
- Innowacyjność działań
- Współpraca z innymi instytucjami
- Możliwość kontynuacji działań

Ramy finansowe: dotacja maksymalnie do 10 000 zł
Terminy: ogłoszenie konkursu co roku na początku lutego, 
termin składania Pierwszy dzień wiosny (21 marca)
Wkład własny – podwyższa wartość projektu

www.aktywnawiosna.pl



Fundacja J&S Pro Bono Poloniae

Program dla kultury

Obszar wsparcia: Działania służące 
upowszechnianiu polskiej kultury i 
tradycji. Projekty propagujące twórczą 
aktywność w różnych dziedzinach 
kultury. Nie komercyjne i 
niekonwencjonalne przedsięwzięcia, 
które są alternatywą dla kultury 
masowej.

Ramy finansowe: dotacje do 10 000 zł
Terminy: nabór ciągły  
Wkład własny: tak, w wyjątkowych 

przypadkach dotacja może 
obejmować 100% wartości projektu.

www.jsprobono.pl



Fundusze zagraniczne



Współpraca polsko - niemiecka

• Dotacje na spotkania i współprac ę partnersk ą polsko-
niemieck ą. FWPN udziela wsparcia finansowego 
przedsięwzięciom, mającym na celu rozwijanie współpracy 
polsko-niemieckiej. 

• Termin składania wniosków: 1-2 grudnia 2009.

• Wnioski należy składać w biurze FWPN w wymienionych 
powyżej terminach nie później niż 4 
miesiące przed terminem imprezy lub wydaniem publikacji. 

• http://www.eurodesk.pl/index2.php?go=program_details&c
_outid=PL0010000048



Program Młodzież

promowanie aktywnych postaw obywatelskich młodzieży

• Akcja 1 wspieranie programów wymiany młodzieży, działań 
dotyczących uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym

• Akcja 2 wsparcie uczestnictwa młodzieży w różnych formach 
wolontariatu w Unii i poza nią

• Akcja 3 wspieranie projektów  realizowanych przy udziale krajów 
partnerskich , w szczególności: wymiany młodzieży, wspieranie 
inicjatyw zwiększających wzajemne zrozumienie młodzieży

• Akcja 4 wspieranie instytucji działających w dziedzinie młodzieży na 
płaszczyźnie europejskiej – szkolenia i tworzenie sieci

• Akcja 5 celem tego działania jest stworzenie 
zorganizowanego dialogu pomiędzy różnymi uczestnikami 
działań na rzecz młodzieży – polityka młodzieżowa

www.mlodziez.org.pl



Działalno ść odpłatna 
pożytku publicznego 

stowarzysze ń i fundacji



DZIAŁALNO ŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

• Ustawa z dnia 24.04. 2003r o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie zdefiniowała działalność 
pożytku publicznego, jako „działalność społecznie 
użyteczną, prowadzoną w określonej sferze zadań 
publicznych, poprzez organizacje pozarządowe i inne 
podmioty wymienione w ustawie”.

• Działalność pożytku publicznego obejmuje  sferę 33 
zadań publicznych (Art.4 ust.1pkt 1)



DZIAŁALNO ŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNA

• Działalno ść społecznie u żyteczna jest to działalność, 
której nie będzie można uznać jako wyłącznie 
gospodarczo użytecznej, przydatna z punktu widzenia 
interesu ogólniejszego niż partykularny interes 
założycieli danej organizacji lub członków jej organów, a 
w przypadku organizacji o charakterze korporacyjnym 
także jej członków (art. 20 pkt. 1 Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie)



RODZAJE DZIAŁALNO ŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

• Działalno ść nieodpłatna -to działalność 
statutowa organizacji (w części obejmującej 
działalność pożytku publicznego), za którą 
organizacja nie pobiera wynagrodzenia.

• Działalno ść odpłatna to działalność w zakresie 
wykonywania zadań należących do sfery zadań 
publicznych, w ramach realizacji celów 
statutowych, za które organizacja pozarządowa 
pobierają wynagrodzenie.



PRZYKŁADOWY ZAPIS 
W STATUCIE:

» Rozdział. Maj ątek

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie, 
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności 
publicznej, ze sponsoringu,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. wpływy z działalność odpłatnej pożytku publicznego, 
e. dochody z działalności gospodarczej.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy 
wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału między jego członków.



» Rozdział. Działalno ść gospodarcza
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na 

ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w 
rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. działalności wydawniczej i poligraficznej,
b. reklamy,
c. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i 
konferencji,
d. sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych,

e. działalności edukacyjnej.



DZIAŁALNO ŚĆ ODPŁATNA 
A DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA

Działalność odpłatna pożytku publicznego stanowi 
działalność gospodarczą, jeżeli:

⇒ wynagrodzenie, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju 
wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej 
działalności;

⇒ wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu 
statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej 
przekracza 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za 
okres 3 miesięcy w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez 
Prezesa GUS za rok poprzedni (kwota 3243,60 brutto x 3= 9730.80)



Podstawa prawna 
Art. 2 ustawy o swobodzie działalno ści gospodarczej 

Działalno ścią gospodarcz ą 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. 
działalno ść 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 .



Podstawa prawna
PRAWO O STOWARZYSZENIACH 

Art. 34
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą,

według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. –chodzi o przepisy regulujące
funkcjonowanie przedsiębiorców

Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia – chodzi tu o dochód (przychód
minus koszt) uzyskany przez stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

służy realizacji celów statutowych i

nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  – dochód nie może być 
dzielony, musi być przeznaczony albo na działalność statutową albo na rozwój działalności 
gospodarczej.



Podstawa prawna

USTAWA O FUNDACJACH
Art. 5 ust. 5
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą

w rozmiarach służących realizacji jej celów.- działalność gospodarcza nie może
stanowić celu działania fundacji, bądź być formą jego realizacji, lecz należy traktować ją
wyłącznie jako źródło dochodu, ma mieć charakter pomocniczy.

Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą
Wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność 

gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.



Dziękujemy za uwagę!

Zapraszamy do RCWIP

www.rcwip.pl

rcwip@rcwip.pl


