
JAK NGO MOŻE POBRAĆ OPŁATĘ? DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA [treść 

infografiki] 

opłata = koszty 

Każda organizacja zarejestrowana w KRS lub w ewidencji starosty (klub sportowy) może 
prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego. Oznacza to, że może, pod pewnymi 
warunkami, pobierać opłaty za to, co robi. 
Działalność odpłatna (pełna nazwa: działalność odpłatna pożytku publicznego) nie przynosi 
zysku. Pokrywa tylko koszty, jakie poniosła organizacja prowadząc działania, za które pobiera 
opłatę. 

Działalność odpłatna to sprzedaż towarów i usług. 

 pobierasz opłaty za usługi, prowadzone działania 

 wystawiasz  rachunki albo faktury, gdy zażąda tego kupujący 

Co jest konieczne żeby prowadzić działalność odpłatną? 

 zapis w statucie** lub uchwała* władz 

 pomysł na działalność mieszczącą się w katalogu 37 zadań publicznych 
* Zdarza się, że KRS żąda wpisania działalności odpłatnej do statutu. 
** Organizacja pożytku publicznego musi zgłosić działalność odpłatną do KRS (w statucie). 

Pozostałe warunki działalności odpłatnej, obowiązki. 

 musi mieścić się w działaniach opisanych w statucie 

 mieści się w katalogu 37 zadań publicznych, np. ochrona zdrowia, kultura (art. 4 ustawy o 
pożytku) – nie może pokrywać się z działalnością gospodarczą (o ile organizacja ją 
prowadzi) 

 brak zysku = koszty ≥ przychody 

 wynagrodzenie poszczególnych pracowników, współpracowników przy niej 
zatrudnionych nie może przekraczać 3-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia 

 w księgowości wydziel przychody i koszty działalności odpłatnej 

 sprawdzaj w ciągu roku czy działalność odpłatna nie przynosi zysku 

 organizacja staje się płatnikiem VAT-u, jeśli cała sprzedaż w roku przekroczy limit (150 
tys. zł) 

UWAGA: Jeżeli nie spełniasz któregoś z warunków, wykraczasz poza te zasady to prowadzisz 

działalność gospodarczą i musisz ją zarejestrować w KRS. 

Działalnością odpłatną jest też: 

sprzedaż rzeczy wytworzonych przez osoby niepełnosprawne, wykluczone społecznie 

sprzedaż przedmiotów darowizn 

Organizacja prowadzi działalność odpłatną. 

 może ubiegać się o dotacje na projekt, działalność statutową 



 może zatrudniać pracowników 

 może ubiegać się o status OPP 

 może korzystać z pomocy wolontariuszy 
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