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WSTĘP
Przychodzi moment w życiu stowarzyszenia czy fundacji, kiedy tradycyjne źródła finansowania – dotacje, darowizny, składki
członkowskie – nie wystarczają na rozwijanie działalności. Dlatego organizacje pozarządowe poszukują innych źródeł finansowania. Mogą być nimi pieniądze ze sprzedaży usług lub towarów,
czyli „przychody z działalności odpłatnej lub gospodarczej”.
Decyzja o podjęciu takiej działalności rodzi różne dylematy. Powszechnie
ciągle jeszcze uważa się, że stowarzyszenia i fundacje świadczą usługi bezpłatnie. Oczekuje się, by działalność organizacji pozarządowych była wykonywana społecznie, by była oparta na wolontariuszach lub symbolicznie opłacanych, okazyjnych współpracownikach.
W dłuższej perspektywie lub na większą skalę stałe działania oparte tylko na
entuzjazmie i społecznikowskim idealizmie często nie są możliwe, choćby
dlatego, że z drugiej strony oczekuje się od organizacji pozarządowych, by
były stabilne (np. nie rozpadły się w czasie realizacji powierzonego im zadania), miały odpowiedni potencjał (np. by były w stanie wykazać finansowy
wkład własny lub pokryć koszty administracyjne), by były w stanie korzystać
z funduszy unijnych (np. były w stanie zarządzać sporymi kwotami i sprostać
skomplikowanym procedurom) lub by były wiarygodnym realizatorem zadań
publicznych (np. potrafiły poprowadzić dobrej jakości placówkę ze stałą ofertą dla mieszkańców).
Ważnym w tym kontekście zjawiskiem jest rozwój tzw. ekonomii społecznej
(ES), stymulowany także przez środki unijne. Oprócz spółdzielni socjalnych
do tego sektora zalicza się również stowarzyszenia i fundacje, które sprzedają
swoje usługi lub produkty. Od podmiotów ES oczekuje się – w dużym uproszczeniu – by zachowując społeczną wrażliwość i społeczną misję, kładły nacisk na ekonomiczny aspekt swoich działań. Dlatego warto rozważyć kwestię,
czy możliwe i zasadne jest, aby część finansowania działań organizacji pozarządowej przenieść z pieniędzy publicznych i sponsorów prywatnych na
„klientów” – odbiorców działań tej organizacji: widzów, uczestników, czytelników... Inaczej mówiąc, warto przeanalizować, czy znajdą się chętni na zapłacenie za usługi i produkty organizacji albo czy organizacja nie może podjąć się dodatkowo takich działań, za które mogłaby pobierać opłaty.
Innym, niezwykle ważnym aspektem ekonomizacji jest to, że oparcie całego budżetu organizacji na dotacjach czy darowiznach jest uzależniające
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i niebezpieczne. Przy takiej strategii nieotrzymanie dotacji czy nieznalezienie
sponsora powoduje załamanie finansów i w najgorszym przypadku zamknięcie organizacji. Nie zawsze też konkursy dotacyjne odpowiadają zadaniom
statutowym organizacji. W takich przypadkach pojawia się dylemat: zlikwidować organizację czy też zacząć zajmować się czymś, co nie do końca wynika
z jej misji, ale na co są dostępne publiczne pieniądze. W ekstremalnej odsłonie takie zachowania nazywane są „grantozą”. Dlatego dla dobra samej organizacji warto rozważyć dywersyfikację źródeł finansowych, zwłaszcza że prawo przewiduje takie możliwości.
Jest jeszcze jedna rzecz warta przemyślenia: choć przyzwyczailiśmy się, że
działania organizacji pozarządowych są darmowe, to wydaje się, że nie zawsze jest to najefektywniejsza metoda docierania do adresatów. Bezpłatne
ulotki informacyjne, porady czy szkolenia są brane, zamawiane czasami na
wyrost, „bo może się przydadzą i jak dają, to weźmy”, a nie w wyniku realnej
potrzeby. Produkty czy usługi, za które trzeba zapłacić choćby małą kwotę,
stanowią wydatek bardziej przemyślany i celowy. Sprawdzając, czy znajdą się
na nie nabywcy, organizacja może ponadto ocenić realną wartość swoich
działań na rynku.
Organizacje nie powinny oczywiście zamienić się w komercyjnych przedsiębiorców, gdyż u ich podstawy leży nie chęć wypracowania zysków, lecz misja
i idea non profit (działania nie dla zysku). Choćby częściowe pokrycie kosztów ich działań przez odbiorców jest jednak jak najbardziej warte rozważenia.
Pieniądze pochodzące ze sprzedaży przydadzą się organizacjom, by mogły –
niezależnie, stabilnie i racjonalnie – działać dla dobra wspólnego.

Zapraszamy do lektury!

CZY WIESZ, ŻE?
Działalność odpłatną prowadzi 11% organizacji pozarządowych.*

* Źródło: Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań
Stowarzyszenia Klon/Jawor, więcej: fakty.ngo.pl.

8

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

I.
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ: STATUTOWA, POŻYTKU
(ODPŁATNA, NIEODPŁATNA)
ORAZ GOSPODARCZA – DEFINICJE
Aby podjąć decyzję, czy rozpocząć sprzedaż usług lub produktów
organizacji, dobrze jest wiedzieć, jakie są konsekwencje takiej
decyzji. W tym rozdziale krótko charakteryzujemy rodzaje działalności prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Zaznajomienie się z tymi pojęciami jest niezbędne, by zrozumieć ekonomiczne podstawy funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji.
działalność organizacji
statutowa

pożytku publicznego

nieodpłatna

gospodarcza

odpłatna

Działalność prowadzoną przez organizację pozarządową nazywa się działalnością statutową – czyli taką, która opisana jest w statucie organizacji i której
celem nie jest zysk. Działania organizacji mogą być oferowane za darmo, bez
pobierania opłat, lub też mogą być za nie pobierane opłaty.
Ponadto organizacje pozarządowe mogą też prowadzić działalność gospodarczą. Ten rodzaj działalności już z definicji zakłada dążenie do zysku. Zysk
ten jest obowiązkowo przeznaczany na realizację celów statutowych (czyli takich, dla których organizacja została powołana i które są opisane w statucie).

Nie należy mylić działalności odpłatnej z działalnością gospodarczą organizacji – są to dwa odmienne sposoby funkcjonowania organizacji.
Działalność odpłatna przynosi tylko zwrot kosztów, działalność gospodarcza generuje zysk.
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Ustawa o pożytku, regulująca zasady współpracy organizacji pozarządowych
z administracją publiczną (w tym m.in. w zakresie realizacji zadań publicznych i przekazywania dotacji) wprowadziła pojęcie działalności pożytku publicznego. Składa się na nią lista ponad 30 zdań publicznych, wymienionych
w art. 4 ust. 1. Zakres działalności pożytku publicznego i działalności statutowej konkretnej organizacji często pokrywają się, choć nie są tożsame.

1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Działalność statutowa organizacji pozarządowej to działalność, dla której organizacja została powołana. Jest opisana w statucie – podstawowym i obowiązkowym dokumencie zarejestrowanych stowarzyszeń oraz fundacji, opisującym właśnie m.in. cele organizacji i sposoby ich realizacji.

2. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w skrócie
nazywanej „ustawą o pożytku”) wprowadzono pojęcie „działalności pożytku
publicznego”, prowadzonej przez organizacje pozarządowe (i inne podmioty, opisane w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku, zob. Kto może prowadzić działalność pożytku, str. 14). Jest to działalność „społecznie użyteczna”, obejmująca listę ponad 30 dziedzin nazwanych „zadaniami publicznymi” („sferą zadań
publicznych”). Administracja publiczna, tam gdzie te zadania są jej zadaniem
konieczne, może zlecać organizacjom pozarządowym ich realizację, przekazując na to środki – zazwyczaj poprzez konkursy dotacyjne.

Ustawa o pożytku:
Art. 3
1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

W praktyce zakres zadań publicznych bardzo często pokrywa się z różnymi rodzajami działalności statutowej wielu organizacji. Zdarza się jednak,
że organizacja zajmuje się czymś, co nie mieści się w katalogu zadań publicznych. Na przykład, jeśli celem statutowym stowarzyszenia mieszkańców
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Nowoczesne poradniki
dla stowarzyszeń i fundacji
oraz osób zajmujących się
działalnością społeczną.

SIĘGNIJ PO ABC
Poradniki z serii ABC III SEKTORA to połączenie ponad 15 lat praktyki
w doradzaniu organizacjom pozarządowym z wiedzą ekspertów –
specjalistów w zakresie zarządzania, finansów, prawa dotyczącego
organizacji pozarządowych oraz współpracy z administracją.

W SERII UKAZAŁY SIĘ TYTUŁY:
Dotacja od administracji publicznej. Wniosek, umowa, sprawozdanie
Mocni w promocji. Podręcznik dla organizacji pozarządowych

JAK ZAMAWIAĆ?
Poradniki ABC III SEKTORA oraz inne wydawnictwa
Stowarzyszenia Klon/Jawor można zamawiać w sklepie internetowym
sklep.ngo.pl. Zapraszamy na pozarządowe zakupy!
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