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„Poszukiwanie źródeł przychodów organizacji – podstawowe wiadomości” 

 
Teresa Zagrodzka 

 
 

Organizacje pozarządowe mogą korzystać z wielu źródeł przychodów: mogą to być składki 
członkowskie (w przypadku stowarzyszeń), darowizny prywatne (od osób i firm), przychody 
ze spadków i zapisów, ze zbiórek publicznych, dotacje, przychody z działalności odpłatnej, z 
działalności gospodarczej, itd.  
Źródła przychodów, z których zamierza korzystać organizacja powinny być określone w 
statucie, warto więc w statucie wpisać róŜne moŜliwości. Organizacja moŜe korzystać tylko z 
tych źródeł swojego majątku, które są określone w statucie.  
Niektóre instytucje finansujące działania organizacji przekazują dofinansowanie 
obwarowując je wieloma szczegółowymi warunkami. Nie wszystkie organizacje są w stanie 
je spełnić. Dlatego teŜ organizacje powinny z pewną ostroŜnością rozwaŜyć czy w rezultacie 
„stać” je na takie dofinansowanie, gdyŜ moŜe ono nieść za sobą istotne finansowe 
konsekwencje, np.: przy opóźnieniach w przekazaniu kolejnych transz moŜe pojawić się 
konieczność zaciągnięcia kredytu płynnościowego, który nie jest tak prosto szczególnie teraz 
uzyskać i który równieŜ kosztuje, a nigdy nie jest kosztem kwalifikowanym. 
Gdyby organizacje mogły wybierać, oczywiście korzystałyby z tych „darczyńców”, którzy 
przekazaliby swoje środki dla organizacji na „cele statutowe”, zostawiając samej organizacji, 
obdarzonej w ten sposób ich duŜym zaufaniem, sposób ich wydatkowania. 
Spróbujmy prześledzić kilka moŜliwych źródeł finansowania „wygodnych” dla organizacji. 
 
Wpłaty 1 % 
 
Zgodnie z ustawą o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie i ustawą o podatku od 
osób fizycznych od kilku lat istnieje moŜliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji 
poŜytku publicznego. Organizacje korzystające z tego przywileju mogą w ten sposób 
uzyskać środki finansowe, które z punktu widzenia prawa są przeznaczone na całą 
organizację – przeznaczenie darowizny jest podmiotowe (na rzecz organizacji poŜytku 
publicznego) a nie przedmiotowe, nie zawiera więc ograniczenia celu wydatkowania 
środków. Organizacja moŜe oczywiście zadeklarować przeznaczenie przychodów z tytułu 
1% na określony cel, jak równieŜ darczyńca moŜe przekazać swoją darowiznę z 
przeznaczeniem na określony cel, co powinno być respektowane przez obdarowaną 
instytucję, jeśli tylko mieści się w jej celach statutowych. Jednak generalnie wpłaty 1% mogą 
być traktowane przez organizacje jako „wolne środki” i wydatkowane zgodnie z ich 
potrzebami.  
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Inne darowizny prywatne 
 
Organizacje dość często korzystają z darowizn prywatnych osób czy instytucji. Darowizny te 
w pewnych limitach (odpowiednio 6% od osób fizycznych i 10% od instytucji) mogą być 
odliczone od podstawy opodatkowania, o ile są przeznaczone na określone cele, które 
uprawniają do skorzystania z takiego odliczenia. Cele te zazwyczaj stanowią cele statutowe 
organizacji, a więc w takim przypadku organizacje wykorzystując te darowizny na swoje cele 
statutowe umoŜliwiają jednocześnie swoim darczyńcom skorzystanie z odliczenia. Darczyńcy 
ufają, Ŝe ich darowizna zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.  
Podobnie sytuacją opartą na wzajemnym zaufaniu jest przekazanie organizacji darowizny 
prywatnej z przeznaczeniem na określony cel. Zaufanie to dotyczy głównie osób prywatnych, 
które nie zawierają z organizacją pisemnych umów o przekazanie darowizny i nie mają w 
związku z tym potwierdzenia, Ŝe organizacja wypełniła ich wolę, w ramach swoich działań 
statutowych. 
Instytucje prywatne, które chcą dokonać wpłaty darowizny dla organizacji niekiedy podpisują 
z nią umowę, wyznaczając w umowie określony cel darowizny, a czasem teŜ zobowiązując 
organizację do przedstawienia sprawozdania z wykorzystania ich środków. Oczywiście mogą 
teŜ przekazać organizacji darowiznę na cele statutowe. 
Z punktu widzenia marketingowego, łatwiej jest „sprzedać” potencjalnemu darczyńcy 
konkretny cel przeznaczenia jego środków, niŜ szeroko zakreślone „cele statutowe”. Ale 
organizacja musi pamiętać, Ŝe przy sprzedaŜy „konkretnego celu” darowizny podejmuje 
zobowiązanie przekazania tych środków na ten właśnie cel i nie powinna ich wykorzystać na 
inne cele. Dobrą praktyką jest informowanie darczyńców o wykorzystaniu ich środków 
finansowych zgodnie z ich wolą. 
 
Darowizny rzeczowe 
 
Formą darowizny prywatnej jest teŜ darowizna rzeczowa, często bardzo ceniona sobie przez 
organizacje. Jest to wygodna dla darczyńców forma, którzy zwykle chętniej zdejmą towar z 
półki, niŜ wyjmą gotówkę z kasy, a organizacja, która potrzebuje artykuły spoŜywcze do 
pracy w świetlicy z dziećmi osiąga w ten sposób swój cel. 
Darczyńcy mogą być bardziej szczodrzy szczególnie po ostatniej nowelizacji ustawy o VAT, 
gdy został zniesiony obowiązek naliczania VAT od przekazania Ŝywności przez producentów 
Ŝywności na rzecz organizacji poŜytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzoną przez 
nie działalność charytatywną. 
 
Przychody finansowe z lokat i inwestycji finansowyc h 
Jeśli organizacja posiada juŜ jakieś środki finansowe moŜe rozwaŜyć racjonalne zarządzanie 
nimi np. poprzez zakładanie lokat bankowych. Lokaty bankowe terminowe do niedawna 
jeszcze mogły przynieść do około 10% zysku w skali roku od ulokowanego kapitału. W ten 
sposób uzyskane przychody finansowe równieŜ stanowią wolne środki organizacji i mogą 
być przeznaczone na jej cele statutowe.  
Przy rozwaŜeniu załoŜenia lokaty bankowej organizacja powinna zwrócić uwagę między 
innymi na następujące aspekty: 
- czy posiada środki finansowe, które moŜe „zamrozić” w lokacie bankowej na określony 
czas i czy zna dokładnie jaki to jest „bezpieczny” czas (czyli taki, w którym nie będzie 
potrzebować tych środków) i jaka to jest kwota; 
- czy organizacja moŜe ulokować środki finansowe przekazane jej od darczyńcy na lokacie 
bankowej: niekiedy instytucje finansujące zabraniają w umowie dokonywania jakichkolwiek 
ruchów przekazanych środków; zdarza się teŜ, Ŝe w umowie grantowej pojawia się zapis, Ŝe 
wszelkie przychody wygenerowane w ramach przekazanych środków będą pomniejszały 
kwotę dotacji, co jednoznacznie zniechęca organizacje do jakichkolwiek starań w tym 
zakresie.  
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Przychody z odpłatnej działalno ści statutowej 
 
Pojęcie odpłatnej działalności statutowej zostało wprowadzone w ustawie o działalności 
poŜytku publicznego i wolontariacie. 
Kiedy warto myśleć o prowadzeniu odpłatnej działalności statutowej? Wtedy, gdy organizacja 
prowadzi działania statutowe, w ramach których moŜe pobierać opłaty / wynagrodzenie za 
swoje usługi / sprzedawać swoje produkty, np. organizacja moŜe sprzedawać wytworzone 
przez beneficjentów wyroby garncarskie, organizuje koncerty, na które moŜe sprzedawać 
bilety wstępu, konferencje, w ramach których moŜe pobierać opłatę konferencyjną czy teŜ 
organizuje obozy letnie czy zajęcia dla dzieci, które są częściowo odpłatne dla uczestników.  
SprzedaŜ usług czy towarów kojarzy się z działalnością gospodarczą, stąd ustawa dokonuje 
wyraźnego rozgraniczenia między tymi rodzajami działalności wyznaczając warunki, w jakich 
działalność odpłatna będzie traktowana jak działalność gospodarcza, a więc w sytuacji, gdy: 
1) wynagrodzenie z tytułu prowadzenia działalności odpłatnej jest w odniesieniu do 
działalności danego rodzaju wyŜsze od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich 
kosztów tej działalności, lub 
2) wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu 
statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej przekracza 
1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 
rok poprzedni. 
 
Warto tu podkreślić, Ŝe limit wynagrodzenia (dla danej osoby fizycznej) dotyczy działań 
organizacji, zarówno w części odpłatnej jak i nieodpłatnej działalności statutowej. 
 
Pierwszy warunek mówi o kalkulacji bezpośrednich kosztów – a więc bez kosztów obsługi, 
zarządzania czy kosztów administracyjnych. Podkreślmy, Ŝe mówi o kalkulacji, a nie o 
rzeczywiście poniesionych kosztach. MoŜe się więc zdarzyć, Ŝe chociaŜ kalkulacja 
wykazywała niŜsze przychody niŜ koszty bezpośrednie, to jednak w rzeczywistości 
przychody okazały się wyŜsze niŜ koszty bezpośrednie. Wówczas powstanie dochód, który 
zgodnie z ustawą musi być przeznaczony na cele statutowe. Dla celów ustalenia wyniku na 
działalności odpłatnej poŜytku publicznego naleŜy prowadzić szczegółową ewidencję 
rachunkową w zakresie jej przychodów i kosztów. 
 
 
Dodatkowo bardzo istotnym elementem przy rozwaŜaniu podjęcia odpłatnej działalności 
statutowej jest sam cel określonych działań. Celem działań gospodarczych jest generowanie 
zysku. Celem odpłatnych działań statutowych jest prowadzenie określonych działań, za które 
pobiera się wynagrodzenie umoŜliwiające prowadzenie tych działań.  
Tak więc, przychody z odpłatnej działalności statutowej mogą sprawić, Ŝe mimo braku 
pełnego dofinansowania ze strony dotychczasowych partnerów pewne działania będą mogły 
się toczyć: koncert się odbędzie, dzieci pojadą na obóz, a pracownia garncarska będzie 
mogła kupić materiały do pracy. Odpłatna działalność statutowa, ze swoimi 
uwarunkowaniami, jest do rozwaŜenia dla mniejszych organizacji, które jeszcze czują się za 
słabe, Ŝeby podejmować ryzyko gospodarcze działalności gospodarczej ale  prowadzą 
działania statutowe, za które mogą pobierać pewne opłaty, a dostępne źródła finansowania 
nie zapewniają im ciągłości działań. 
 
Przychody z działalno ści gospodarczej 
 
Działalność gospodarcza do duŜa szansa dla organizacji na generowanie środków własnych, 
ale teŜ duŜe wyzwanie finansowe i formalne. 
Przede wszystkim istotne jest uświadomienie sobie właściwego celu działalności 
gospodarczej, którym jest tworzenie zysku finansowego. Organizacja musi być przekonana, 
Ŝe w ten sposób chce generować przychody, które następnie będzie przeznaczać na cele 
statutowe.  
Rozpoczęcie działalności gospodarczej nakłada wiele obowiązków, m.in.  wymaga 
odpowiedniego zapisu w statucie, narzuca zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiednie 
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prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym rozdzielenie ewidencji zdarzeń finansowych 
statutowych i gospodarczych, zmienia sprawozdawczość (inne wzory niŜ te, które 
obowiązują dla organizacji nie prowadzących działalności gospodarczej), itd. 
Działalność gospodarcza jest dobrym sposobem na generowanie środków własnych ale 
wymaga teŜ dobrego i przejrzystego zarządzania. 
 
Problemy finansowe to jedne z najczęściej deklarowanych przez organizacje pozarządowe. 
Niektóre zmiany prawne powodują, Ŝe trochę przybywa moŜliwości szukania źródeł 
przychodów. Organizacje powinny je rozwaŜać i wybierać te, które mogą im pomóc 
prowadzić swoje działania. 
Poszukiwanie źródeł finansowania prywatnych moŜe być testem na to, jak organizacja jest 
postrzegana w społeczeństwie.  Warto pamiętać, Ŝe organizacje wiele lat gromadzą kapitał 
zaufania w społeczeństwie. MoŜe on być tym silniejszy, jeśli będzie oparty na skuteczności i 
widocznych rezultatach jej działań oraz wiarygodności, potwierdzonej poprawnie 
prowadzonymi finansami czy jawnymi publicznie sprawozdaniami.  
 
 

Artykuł powstał w ramach projektu „Fimango – zarz ądzanie finansami w 
organizacjach pozarz ądowych”, który jest elementem Programu Wspierania 

Organizacji Pozarz ądowych Polsko-Ameryka ńskej Fundacji Wolno ści. 
 
 


