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Dlaczego i po co organizacje pozarządowe mają podejmować aktywność  
ekonomiczną

Pytanie to wydaje się kluczowe z punktu widzenia obecnego postrzegania or-
ganizacji pozarządowych jako podmiotów, które działają jako instytucje non-profit,
pozyskując środki ze źródeł zewnętrznych, głównie korzystając z dobroczynności 
lub środków publicznych. Czy więc ekonomizacja NGO nie spowoduje, że np. prze-
staniemy otrzymywać wsparcie od sponsorów lub lokalny samorząd nie zacznie 
postrzegać nas inaczej?

W tym rozdziale chcielibyśmy pokazać, że ekonomizacja organizacji pozarządo-
wych jest koniecznością i może wzmocnić organizacje jako partnerów lokalnych.

Co rozumiemy przez ekonomizację organizacji pozarządowych
Ekonomizacja NGO to podejmowanie przez organizacje działań zarobkowych, 

które pozwolą osiągnąć zysk lub zdobyć środki na pokrycie kosztów działalności 
statutowej poprzez sprzedaż towarów lub usług wytwarzanych bezpośrednio przez 
organizacje lub tylko sprzedawanych.

Formy ekonomizacji, jakie będziemy przedstawiać, to:
1) działalność odpłatna pożytku publicznego;
2) działalność gospodarcza.

Organizacje pozarządowe, które będą stanowiły główne podmioty omawiane  
w materiale, to stowarzyszenia i fundacje.

Podstawa prawna
Prowadzenie działań w zakresie działalności odpłatnej pożytku publicznego znaj-

dują swoje podstawy prawne w zapisach Ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie.
Art. 8 ust. 1 Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 
4, za które pobierają one wynagrodzenie;

2) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby 
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczegól-
ności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób 
niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.
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Natomiast prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenia ma 
swoje podstawy w ustawie Prawo o stowarzyszeniach:
art. 34 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych 
zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 
stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do 
podziału między jego członków.

Działalność fundacji reguluje ustawa o Fundacjach:
art. 5 ust. 5 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach słu-
żących realizacji jej celów.

Podejmowanie działalności zarobkowej nie powoduje, że stowarzyszenie czy 
fundacja przestają być organizacją pozarządową. Powoduje jednak, że w przypad-
ku wykonywania działalności gospodarczej stają się również przedsiębiorcami.

Dlaczego i po co organizacje pozarządowe podejmują działalność zarobkową

Poniżej prezentujemy najczęstsze przyczyny podejmowania działalności za-
robkowej:

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.

Jan Jakub Wygnański, Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy 
konieczność?, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008.

Istotną kwestią wskazywaną jako podstawa ekonomizacji NGO jest  budowanie 
niezależności finansowej organizacji pozarządowych. Obecnie w Polsce 65% ba-
danych organizacji wskazuje składki członkowskie jako podstawowe źródło przy-
chodu, 57% − środki samorządowe. Natomiast działalność zarobkową odpłatną 
deklarowało tylko 19% organizacji, a gospodarczą zaledwie 7% ( Stowarzyszenie 
Klon/Jawor 2008).

Dane z badań międzynarodowych wykazują równowagę pomiędzy źródłami fi-
nansowania organizacji pozarządowych. Jest to stan równowagi, do której polski 
trzeci sektor powinien dążyć.
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Badania Johns Hopkins University” w 22 krajach, w tym w Polsce
za: Jan Jakub Wygnański, Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość 
czy konieczność?, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008.

Działalność pożytku publicznego
Działalność pożytku publicznego to działalność społecznie użyteczna prowadzo-

na w sferze zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wy-
mienione w ustawie (art. 3 ust. 3). Działalność pożytku publicznego obejmuje sferę 
33 zadań publicznych. (art. 4 ust. 1. Ustawa z 24.04.2003r.  o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem nowelizacji z 22.01.2010r.)

Działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą i może być 
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.
W praktyce oznacza to, że organizacja pozarządowa, zachowując warunki ustawo-
we, może pobierać opłaty za swoje usługi bez konieczności rejestrowania działal-
ności gospodarczej.

Działalność odpłatna
Działalność odpłatna to działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe  

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w sferze zadań publicznych, za które pobierane 
jest wynagrodzenie oraz sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczo-
nych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, 
w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej 
osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób podlegają-
cych wykluczeniu społecznemu, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.

Przykład: w ramach zajęć na świetlicy prowadzonej przez stowarzyszenie, 
dzieci wykonują rysunki i inne prace plastyczne. Sprzedaż tych prac na pikniku                            
z okazji Dnia Dziecka jest działalnością odpłatną pożytku publicznego.
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Przykład: organizacja prowadzi sprzedaż wysyłkową książek, pochodzących z da-
rowizn.

W przytoczonej definicji pojawia się pojęcie wynagrodzenia, które oznacza po-
bieraną przez organizację za wykonanie usługi lub sprzedaż towarów opłatę od 
osób korzystających z działań organizacji.
Wynagrodzenie pobierane w ramach działalności odpłatnej nie może być wyższe 
od tego, jakie wynika z kosztów działalności.

Znowelizowana Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zno-
si zapis o konieczności kalkulacji kosztów bezpośrednich. Do kosztów działalności 
odpłatnej zaliczymy więc wszystkie koszty związane z działaniami odpłatnymi, za-
równo bezpośrednie, jak i np. administracyjne.

Przykład: organizacja prowadzi warsztaty dla osób z niepełnosprawnością umysło-
wą, podczas których podopieczni wykonują ozdoby ceramiczne.
Organizacja sprzedaje te wyroby na kiermaszu organizowanym jeden raz w mie-
siącu. Do kosztów ich produkcji organizacja może zaliczyć koszty materiałów, wy-
nagrodzenia opiekunów czy też koszty administracyjne (czynsz, energia, obsługa 
księgowa) przypisane do działań odpłatnych statutowych.

Odpłatna działalność pożytku publicznego a dochód z tej działalności
Znowelizowana Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

wprowadziła pojęcie przychodu zamiast dochodu z działalności odpłatnej pożytku 
publicznego.
Przychód z prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącz-
nie prowadzeniu działalności pożytku publicznego (art. 8 ust. 2).

Usunięcie z ustawy pojęcia „dochodu”, określającego nadwyżkę przychodów 
nad kosztami w kontekście działań odpłatnych pożytku publicznego, oznacza, że  
w żadnym przypadku w ramach tych działań nie jest możliwe osiągnięcie większych 
przychodów, niż poniesione koszty. W działalności odpłatnej pożytku publicznego 
przychody (czyli wynagrodzenie z tytułu tej działalności) mogą być równe kosztom 
(wynik wówczas równa się 0) lub mogą być niższe od kosztów (wynik tych działań 
jest ujemny). 

Działalność odpłatna a gospodarcza 
Znowelizowana Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie zakłada dwa 

warunki, w których działalność odpłatna staje się działalnością gospodarczą. 
Spełnienie chociaż jednego z tych warunków oznacza, że działalność odpłatna sta-
je się działalnością gospodarczą.
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Warunek 1: Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 jest w odniesieniu do 
działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalno-
ści.

W praktyce oznacza to, że żeby działalność odpłatna pożytku publicznego nie 
stała się działalnością gospodarczą, organizacja może pobierać wynagrodzenie 
równe lub niższe ponoszonym realnym kosztom tej działalności. Nie jest tu istot-
na kalkulacja kosztów i przychodów wykonywana przed rozpoczęciem działalności 
odpłatnej a rzeczywiste poniesione koszty i osiągnięte przychody z tytułu tej dzia-
łalności.

Przykład: organizacja sprzedaje kubki ceramiczne po 10 zł i drobne ozdoby po  
5 zł. Udało jej się sprzedać w ciągu roku łącznie 100 sztuk kubków i 200 sztuk drob-
nych ozdób - czyli wynagrodzenie ze sprzedaży (przychód) wyniósł 2000 zł. Koszt 
zużytych materiałów wyniósł 300 zł. Wynagrodzenie opiekunów wyniosło 3000 zł. 
Organizacja przyporządkowała koszty administracyjne w kwocie 330 zł (10% kosz-
tów bezpośrednich – materiały + wynagrodzenie opiekunów). Łącznie uzyskane 
przychody – 2000 zł – są znacząco niższe niż poniesione koszty – 3630 zł. Sprze-
daż wyrobów podopiecznych nie jest więc działalnością gospodarczą.

Warunek 2: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrud-
nienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, 
za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni (według nowelizacji art. 9 ust. 1 pkt 2).

Istotne są tu następujące informacje:
1) limit wynagrodzeń to 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodze-

nia w sektorze przedsiębiorstw;
2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest liczone na podstawie wynagro-

dzeń z okresu ostatnich 3 miesięcy − nie ma znaczenia rodzaj prawny 
umowy – czy jest to umowa z tytułu umowy o pracę, czy umowa cywilno-
prawna, jest to jednak umowa z osobą fizyczną (co doprecyzowano w art.
9 ust. 2 w nowelizacji);

3) limit wynagrodzeń dotyczy wyłącznie działań odpłatnych.

Jeśli organizacja spełniła jeden z wcześniej wymienionych warunków, powinna 
zarejestrować dany rodzaj działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym.

Działalność odpłatna pożytku publicznego nie może być prowadzona  
w tym samym zakresie (w odniesieniu to tego samego rodzaju działalności), co 
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działalność gospodarcza (art. 9 ust. 3). Zakresy prowadzonych działalności (nie-
odpłatnej, odpłatnej i gospodarczej) powinny być określone w statucie lub innym 
wewnętrznym dokumencie organizacji (art. 10 ust. 3).

Konieczność rachunkowego wyodrębnienia
Organizacje prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego są zobo-

wiązane do rachunkowego wyodrębnienia jej w księgach rachunkowych (w planie 
kont). Wyodrębnienie oznacza takie prowadzenie ksiąg rachunkowych, aby moż-
liwe było określenie przychodów, kosztów i wyniku działalności odpłatnej pożytku 
publicznego, oddzielnie od działalności nieodpłatnej i gospodarczej (jeśli taka jest 
prowadzona). Podział taki organizacja pokazuje także w rachunku zysków i strat  
(w obowiązkowym sprawozdaniu finansowym).

Działalność gospodarcza NGO
W tej części objaśniamy, co to jest działalność gospodarcza oraz jak stowarzy-

szenia i fundacje mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą.

Co to jest działalność gospodarcza?

Definicję działalność gospodarczej możemy znaleźć w Ustawie z 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej:
art.2 Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność, 
która ma przynieść w zamierzeniu zysk (choć czasem zdarza się strata),bez zna-
czenia jest sposób przeznaczenia uzyskanego w ten sposób majątku; działalność 
wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie  
i eksploatacja zasobów naturalnych, a także działalność zawodowa wykonywana  
w sposób zorganizowany – działalność prowadzona w sposób profesjonalny, za-
pewniający bezpieczeństwo i pewność obrotu i ciągły – działalnością gospodarczą 
jest działalność mająca charakter stały, powtarzalny.
Z powyższego wynika, że działalność gospodarcza nie jest przypadkowym jednost-
kowym wydarzeniem. Oznacza to, że organizacja pozarządowa, która będzie chcia-
ła podjąć działalność gospodarczą, musi przygotować odpowiedni pomysł, 
strukturę do realizacji określonego przedmiotu działalności.

Działalność gospodarcza a stowarzyszenia i fundacje
Skoro wiemy, co to jest działalność gospodarcza, wróćmy do tego, czy i jak sto-

warzyszenia i fundacje mogą podejmować działalność gospodarczą.

W przypadku stowarzyszeń możliwość podejmowania i wykonywania działalno-
ści gospodarczej określa Ustawa prawo o stowarzyszeniach:
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Art. 34 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogól-
nych zasad określonych w odrębnych przepisach – chodzi o przepisy regulujące 
funkcjonowanie przedsiębiorców; stowarzyszenie, które podejmie się prowadzenia 
działalności gospodarczej, musi liczyć się z tym, że staje się przedsiębiorcą. Do-
chód z działalności gospodarczej stowarzyszenia – chodzi tu o dochód (przychód 
minus koszty), uzyskany przez stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej. Działalność gospodarcza opiera się na rachunku ekonomicznym  
i musi kalkulować określone przychody i koszty działalności. Służy realizacji celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków – do-
chód nie może być dzielony jako np. dywidenda dla członków, musi być przezna-
czony albo na działalność statutową, albo na rozwój działalności gospodarczej.

W przypadku fundacji możliwość podejmowania i wykonywania działalności 
określa 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 mająt-
kowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniej-
sza niż tysiąc złotych.

Jak widać z powyższych podstaw prawnych, zarówno stowarzyszenia, jak i fun-
dacje podejmują działalność gospodarczą nie jako główny cel swojego istnienia, 
ale jako działalność uzupełniającą, wspierającą cele statutowe. Działalność ekono-
miczna ma wspierać rozwój działalności statutowej tak, by efektywnie realizować 
cele, dla których dany podmiot został powołany. Podjęcie działalności gospodarczej 
przez stowarzyszenie lub fundację wymaga przeprowadzenia wielu operacji przy-
gotowujących organizację do tego zadania.

Działalność gospodarcza, jej prowadzenie, nakłada na organizację określone 
obowiązki wymagane prawem. Jako przedsiębiorca organizacja podlega wszyst-
kim prawom i obowiązkom o charakterze cywilnoprawnym, jak i publicznoprawnym. 
Działalność ta podlega również określonemu ryzyku ekonomicznemu. Konsekwen-
cje prowadzonej działalności gospodarczej będą odbijać się bezpośrednio na orga-
nizacji i wpływać na realizację działalności statutowej, dlatego decyzja o jej podjęciu 
wymaga rozważenia wszelkich okoliczności przez władze organizacji.

Uwaga: pamiętajmy, że działalność gospodarcza ma wspierać realizację naszych 
celów statutowych, przez co nie możemy narażać naszej organizacji na zbędne 
ryzyko.
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Kroki do uruchomienia działalności gospodarczej

Krok pierwszy – określenie decydentów;
Krok drugi – wybór przedmiotu działalności gospodarczej;
Krok trzeci – określenie formy wykonywania działalności gospodarczej;
Krok czwarty – przygotowanie biznesplanu;
Krok piąty – decyzja o podjęciu działalności gospodarczej;
Krok szósty – zgłoszenie zmiany nr REGON;
Krok siódmy – rejestracja sądowa;
Krok ósmy – zgłoszenie do urzędu skarbowego.

Krok pierwszy – określenie decydentów
Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej w stowarzyszeniu:

W stowarzyszeniu decyzję o podjęciu działalności gospodarczej dokonuje walne 
zgromadzenie członków stowarzyszenia. Decyzję tę można podjąć:

1) podczas spotkania założycielskiego – członkowie założyciele od początku 
funkcjonowania stowarzyszenia postanawiają, że będzie ono prowadzić 
działalność gospodarczą w określonym przedmiocie;

2) podczas walnego zgromadzenia członków – w trakcie funkcjonowania 
stowarzyszenia członkowie stowarzyszenia mogą zawsze podjąć decyzję  
o rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej.

Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej w fundacji:
W fundacji decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje:

1) fundator (w akcie powołującym fundację; w trakcie funkcjonowania fundacji 
poprzez zmianę statutu - to działanie fundatora uzależnione jest od zapi-
sów statutu decydujących, kto dokonuje zmian tego aktu);

2) uprawnione organy fundacji (rodzaj uprawnionych organów do dokonania 
odpowiednich zapisów określa statut fundacji).

Uwaga: statut fundacji musi przewidywać sposób dokonania w nim zmiany. Brak 
zapisu powoduje niemożliwość zmiany statutu ustanowionego przez fundatora.

Uwaga: decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podjąć można w każdym mo-
mencie działania organizacji, tj. przy jej powoływaniu, jak również w trakcie prowa-
dzenia działalności.
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Krok drugi – wybór przedmiotu działalności gospodarczej
Stowarzyszenie:

1) Wybór przedmiotu działalności gospodarczej w trakcie działania stowarzy-
szenia:

Decyzję walnego zgromadzenia członków o podjęciu działalności gospodarczej 
powinno poprzedzić działanie zarządu stowarzyszenia zmierzające do:

a) ustalenia potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej – potrze-
ba ta badana jest w sposób indywidualny dla każdej organizacji. Najczę-
ściej spotykanym motywem podjęcia działalności gospodarczej jest uzy-
skanie kolejnego źródła finansowania działalności statutowej, uzyskanie
niezależności finansowej, efektywne wykorzystanie własnych zasobów;

b) zbadania sytuacji ekonomicznej stowarzyszenia i możliwości po-
dejmowania i wykonywania działalności gospodarczej – wewnętrz-
na ocena zasobów organizacji powinna opierać się na analizie i ocenie:

- potencjału merytorycznego organizacji;
- potencjału technicznego;
- potencjału finansowego

Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej może wiązać się z ko-
niecznością zaangażowania majątku stowarzyszenia oraz zatrudnienia odpowied-
niego personelu;

c) zbadanie sytuacji rynkowej – analiza potrzeb rynku, konkurencji jest naj-
trudniejszym zadaniem stojącym przed przedsiębiorcą, to tutaj tkwi sed-
no działalności gospodarczej. Pomysł i potrzeba rynkowa są kluczem 
do sukcesu;

d) dokonanie wyboru przedmiotu działalności gospodarczej – czyli jaki 
rodzaj działalności będzie prowadzony. Wybór przedmiotu działalności 
jest dowolny, ale:

- organizacja nie może prowadzić działalności, która jest zastrzeżona 
przepisami szczególnymi dla uprawnionych podmiotów, np. działalność 
bankowa, ubezpieczeniowa, doradztwo prawne, taką działalność pro-
wadzą ściśle określone podmioty;

- istnieją również rodzaje działalności, które wymagać będą uzyskania ze-
zwolenia lub koncesji na ich prowadzenie, np. koncesji wymaga nada-
wanie programów radiowych i telewizyjnych.

Przy wyborze działalności należy pamiętać, że ryzyko prowadzenia działalności 
gospodarczej obciąża przedsiębiorcę. W przypadku organizacji pozarządowych,  
w związku z realizacją celów statutowych, obciążenie to ma jeszcze większy ciężar. 
Ryzyko narażenia działalności statutowej i majątku organizacji nakłada na decyden-
tów obowiązek należytej staranności prowadzenia działań i wyboru sfery aktywno-
ści gospodarczej. Dokonując wyboru przedmiotu działalności gospodarczej należy 
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minimalizować ryzyko. Dokonując wyboru rodzaju działalności gospodarczej można 
oprzeć się na:

a) wykorzystaniu istniejącego potencjału organizacji i wykonywaniu 
działalności gospodarczej w tym samym przedmiocie, co działalność 
statutowa. Za dokonaniem takiego wyboru przemawia m.in. to, że: 
wykorzystuje się istniejący potencjał techniczny i merytoryczny organi-
zacji, ogranicza się wydatki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  
w przypadku zakończenia działalności majątek przeznaczony na jej pro-
wadzenie będzie wykorzystany do celów statutowych. Przeciw takiemu 
rozwiązaniu przemawia m.in. to, że organizacja może nie być czytelna 
na zewnątrz, tj. nie wiadomo, kiedy prowadzi działalność gospodarczą, 
a kiedy statutową. Istnieje ryzyko nadmiernego wykorzystywania mająt-
ku stowarzyszenia przeznaczonego na działalność statutową do dzia-
łalności gospodarczej. Na przykład niedopuszczalne jest wykorzystanie 
sprzętu rehabilitacyjnego do działalności gospodarczej, która mogłaby 
ograniczyć możliwość wykorzystania go na działalność statutową.

b) rozwinięcie działalności gospodarczej na polu nie związanym z działal-
nością organizacji. 
Za dokonaniem takiego wyboru przemawia fakt wyraźnego rozdzielenia 
działalności gospodarczej i statutowej, przez co unika się wskazanych 
wyżej niebezpieczeństw. Przeciw dokonaniu takiego wyboru przema-
wia fakt zwiększonego ryzyka działalności na polu nie znanym przez 
organizację. Budzi konieczność rozwinięcia nowej sfery aktywności 
organizacji. Grozić to może rozbudowaniem działalności gospodarczej  
i ograniczeniem sfery aktywności statutowej.

2) Wybór rodzaju działalności gospodarczej w trakcie rejestracji stowarzy-
szenia:

Czynności opisane wyżej, leżące po stronie zarządu zarejestrowanego stowa-
rzyszenia, w okresie przed rejestracją ciążą na członkach komitetu założycielskie-
go. Istnieje możliwość określenia przedmiotu działalności gospodarczej, ale decyzję 
o rozpoczęciu działalności i wyborze formy prowadzenia można pozostawić zarzą-
dowi, by dokonał tego w momencie najbardziej ekonomicznie uzasadnionym dla 
stowarzyszenia. Jest to daleko posunięta delegacja uprawnień, dlatego zaleca się, 
by o podjęciu działalności gospodarczej decydowało jednak walne zgromadzenie 
członków.

Fundacja:
Czynności opisane dla zarządu stowarzyszenia znajdują również zastosowanie 

do fundacji. Określenie przedmiotu działalności spoczywa odpowiednio na fundato-
rze lub wskazanych w statucie organach uprawnionych do jego zmiany.
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W przypadku fundacji należy pamiętać, że:
1) działalność gospodarcza prowadzona ma być w rozmiarach służących re-

alizacji celu, dlatego dokonując wyboru rodzaju działalności należy rozwa-
żyć dokładnie, czy sąd nie uzna naszych zapisów statutowych dotyczących 
przedmiotu działalności gospodarczej lub jej zakresu, jako wykraczających 
poza granicę pomocniczości; 

2) od 2000 roku nie ma ograniczenia przy wyborze przedmiotu działalno-
ści gospodarczej. Sąd Najwyższy postanowieniem z 30 listopada 2000 r. 
uznał, że ograniczenie, aby rodzaje i zakresy działalności statutowej i go-
spodarczej fundacji były w sposób zasadniczy i diametralny różnicowane 
oraz wyraźnie rozdzielone, jest kryterium pozaustawowym. Wcześniejsze 
orzecznictwo sądu rejestrowego zakazywało łączenia działalności statu-
towej i gospodarczej co do tego samego przedmiotu, np. nie można było 
prowadzić działalności szkoleniowej statutowej i gospodarczej. Fundację 
obowiązują jednak ograniczenia wskazane w przepisach szczególnych 
oraz konieczność uzyskiwania zezwoleń i koncesji na określoną działal-
ność (patrz stowarzyszenie);

3) w przypadku fundacji pojawia się ważna kwestia majątku przeznaczonego 
na działalność gospodarczą. Przepisy ustawy o fundacjach nakładają obo-
wiązek przekazania minimum 1000 zł na prowadzenie działalności gospo-
darczej. Jest to kwota wydzielana z majątku fundacji. W przypadku prze-
znaczenia większych kwot, pamiętać musimy o pomocniczym charakterze 
działalności gospodarczej. Jeżeli przeznaczymy na działalność gospodar-
czą 10.000 zł, a na statutową 5000 zł, sąd zarzuci  nam, że działalność 
gospodarczą traktujemy jako podstawową. Reasumując, na działalność 
gospodarczą należy przeznaczyć mniej niż na statutową.

Uwaga: w chwili, gdy dokonamy wyboru przedmiotu działalności gospodarczej, 
musimy znaleźć odpowiednie oznaczenie tej działalności w Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD). PKD dostępne jest w każdej gminie w wydziale handlu lub na 
stronach internetowych www.stat.gov.pl/klasyfikacje

Krok trzeci – określenie formy wykonywania działalności gospodarczej
Przepisy regulujące funkcjonowanie stowarzyszeń i fundacji nie określają, w ja-

kich formach działalność gospodarcza ma być wykonywana. Podmiotami odpowie-
dzialnymi za wybór formy są organy organizacji wskazane w kroku pierwszym.

Wybór odpowiedniej formy uzależniony jest od kilku czynników indywidualnych, 
charakterystycznych dla danej organizacji, np. rodzaj prowadzonej działalności, 
zdolność organizacyjna, zdolność finansowa.
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Możliwe formy wykonywania działalności gospodarczej
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.

Wykonywanie działalności gospodarczej bezpośrednio przez organizację
Wewnątrz struktury organizacyjnej – bez wyodrębnienia

Forma przydatna do prowadzenia działalności niewielkiej, przy zatrudnieniu 
małej liczby pracowników. Najczęściej stosowana, gdy przedmiot działalności sta-
tutowej i gospodarczej pokrywa się. Działalność gospodarcza prowadzona jest  
w ramach organizacji pozarządowej jako projekt organizacji. Dla prowadzenia takiej 
działalności konieczne jest przygotowanie odpowiedniego planu kont księgowych, 
dla wyodrębnienia tej działalności. Dla potrzeb urzędu skarbowego przedstawia się 
jedno rozliczenie.

Wewnątrz struktury organizacyjnej – w formie zakładu na ograniczonym roz-
rachunku

Forma działalności umożliwiająca rozdzielenie programowe działalności go-
spodarczej 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
Wydzielenie zakładu na pełnym rozrachunku umożliwia całkowite oddzielenie 

działalności statutowej od działalności gospodarczej. Powołany zakład staje się jed-
nostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Zakład uzyskuje swój 
numer REGON, ma swój rachunek bankowy, prowadzi oddzielną księgowość. Kie-
rownik zakładu ma pełnomocnictwa do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
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Uwaga: wszystkie formy wewnętrzne wykonywania działalności gospodarczej po-
wodują, że organizacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem

Krok czwarty – przygotowanie biznesplanu
Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga określonego planu. Plan ten za-
wierać powinien m.in. analizę sytuacji istniejącej na rynku, prognozy rozwoju dzia-
łalności, wyznaczenie celów, plan działań, budżet. Taki dokument powinien zostać 
przygotowany przez wskazane wyżej podmioty celem przedstawienia go właściwym 
organom stanowiącym organizacji, tj. walne zgromadzenie członków w przypadku 
stowarzyszenia i fundator lub uprawniony organ w przypadku fundacji. Biznesplan 
wraz z informacją o formie wykonywania działalności gospodarczej stanowi pod-
stawowy dokument prezentowany odpowiednim organom organizacji pozarządo-
wych.

Krok piąty – decyzja o podjęciu działalności gospodarczej
Decydenci wskazani w pierwszym punkcie na podstawie dostarczonych materia-

łów podejmują decyzje o podjęciu działalności gospodarczej. Decyzja ta musi mieć 
formę uchwały. W trakcie spotkania podejmowane są następujące uchwały:

1) uchwała o podjęciu działalności gospodarczej w określonym przedmiocie;
2) uchwała o formie, w jakiej wykonywana będzie działalność gospodarcza;
3) uchwała o zmianie statutu i wprowadzeniu rozdziału „Działalność gospo-

darcza”.
W przypadku nowo rejestrowanych organizacji, jeżeli decydują się one na podję-

cie działalności gospodarczej, statuty muszą zawierać od początku rozdział „Dzia-
łalność gospodarcza”.

Wzory zapisów statutowych:

Przykład 1
1) Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi 

w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
a) produkcji i sprzedaży kalendarzy, kartek świątecznych, wydawnictw 

okolicznościowych; 
b) świadczenia usług w zakresie małej poligrafii;
c) produkcji i sprzedaży podkoszulków, długopisów i innych przedmiotów 

z nadrukami.
2) Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na 

prowadzenie działalności gospodarczej środki z 1/3 całości funduszu za-
łożycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz  
z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.
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3) Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie 
wyodrębnionej – przez jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

4) Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierow-
ników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony 
przez Zarząd Fundacji.

5) Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki 
pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

6) 6. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadają-
cych na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

7) Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie 
z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Przykład 2
1) Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązu-

jącymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmio-
cie:
a) działalność szkoleniowa;
b) działalność wydawnicza

2) Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej 
na podstawie istniejących struktur lub przez wyodrębnione organizacyjnie  
i finansowo zakłady na zasadzie rachunku ekonomicznego.

3) Zakłady są jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia i podlegają za-
rządowi.

4) Zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduje zakład, powołuje i odwołuje 
kierownika.

5) Zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakła-
dem określa regulamin uchwalany przez zarząd.

Przedstawione zapisy dają zarządowi prawo podejmowania szczegółowych de-
cyzji związanych z ostatecznym sposobem wykonywania działalności gospodar-
czej. Zapis taki znajduje praktyczne uzasadnienie, związane z faktem zapewnienia 
elastyczności w zakresie organizowania działalności. Ma to istotne znaczenie, gdyż 
prowadzenie działalności gospodarczej wymaga szybkich reakcji na potrzeby ryn-
ku, a zapis oddający zarządowi prawo regulowania szczegółów prowadzenia dzia-
łalności np. w regulaminach, zapewnia taką możliwość.

Krok szósty – zgłoszenie zmiany nr REGON
Zgłoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego obowiązuje zarówno organizację 
nowo powstałą, jak i już istniejącą. W drugim przypadku dokonuje się zgłoszenia 
faktu podjęcia działalności gospodarczej. Zgłoszenie do GUS-u następuje po uzy-
skaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.
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Krok siódmy – rejestracja sądowa
Fakt podjęcia działalności gospodarczej przez stowarzyszenia i fundacje musi 

znaleźć swoje odzwierciedlenie w odpowiednim rejestrze sądowym. Wpisu dokonu-
je się w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców. Oznacza 
to, że stowarzyszenie czy fundacja z chwilą podjęcia decyzji o wykonywaniu działal-
ności gospodarczej muszą wpisać się do takiego rejestru. I tak w przypadku:

1) nowo rejestrujących się organizacji konieczne będzie złożenie wniosków  
o dokonanie wpisu w: 
a) rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej wniosek KRS-
-W20 wraz z wymaganymi załącznikami;

b) rejestrze przedsiębiorców – wniosek KRS-W9 wraz z wymaganymi za-
łącznikami; 

c) jedynym wymaganym załącznikiem będzie KRS – WM.
2) stowarzyszeń i fundacji już istniejących i wpisanych do „rejestru stowarzy-

szeń...” dokonują zgłoszenia tylko do rejestru przedsiębiorców.
Dokumenty konieczne do rejestracji działalności gospodarczej:

1) Wniosek KRS-W9 wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsię-
biorców

2)  Załączniki do wniosku:
a) KRS-WM – przedmiot działalności;
b) KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON;
c) statut – tekst jednolity;
d) uchwała odpowiednich władz o podjęciu działalności gospodarczej;
e) protokół z zebrania, na którym podjęto uchwałę;
f) uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym 

pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezen-
towania podmiotu;

g) dowód opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców;
h) dowód opłaty za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wszystkie wnioski dostępne są w wersji elektronicznej na stronie Ministerstwa 
Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Koszty rejestracji:
1.000 zł – koszt wpisu do rejestru przedsiębiorców
500 zł – koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Jeżeli wpis do rejestru przedsiębiorców połączony jest z wpisem do rejestru stowa-
rzyszeń...” koszt dokonania wpisu wynosi:
1.000 zł – koszt wpisu do „rejestru stowarzyszeń ...” i „rejestru przedsiębiorców”
500 zł – koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
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Opłatę uiszcza się w chwili składania wniosków. Nieopłacenie wniosku skut-
kuje jego zwrotem bez rozpatrzenia.
Koszty zmian w rejestrze przedsiębiorców
400 zł – koszt dokonania zmian w rejestrze
250 zł – koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Jeżeli zmiany obejmują również dane podlegające wpisowi w „rejestrze sto-
warzyszeń...”, koszty te są takie, jak w rejestrze przedsiębiorców.

Uwaga: wpis do rejestru ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że działalność 
można rozpocząć dopiero po uzyskaniu postanowienia o wpisie
do rejestru przedsiębiorców. 

Krok ósmy – zgłoszenie do urzędu skarbowego
Organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej podlega-

ją przepisom Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 1994 r. „w sprawie 
szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości dla jednostek nie prowadzących 
działalności gospodarczej”. 

Podjęcie działalności gospodarczej powoduje podleganie przepisom ogólnym 
Ustawy o Rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. 121 poz. 591 z późn. zm.). 

Stowarzyszenie i fundacja dokonują zgłoszenia faktu podjęcia działalności go-
spodarczej do urzędu skarbowego. Zgłoszenie to ma istotny wpływ na:

1) kwestie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – usta-
wa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.  
z 1992 r. Nr. 21 poz.26);

2) kwestie podlegania podatkowi od towarów i usług i podatku akcyzowym 
(VAT) z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług i podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.).

Zmiany w księgowości, podatkach i sprawozdawczości, jakie niesie za sobą 
rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jakie zmiany w księgowości i w podatkach niesie za sobą rozpoczęcie
działalności gospodarczej?

W momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej każda organizacja powinna 
swoje koszty i przychody wyodrębnić w planie kont. W tym celu należy w Zakładowej 
Polityce Finansowej zmodyfikować niektóre punkty. W wykazie kont księgi głównej
powinny znaleźć się konta kosztów i przychodów, na których będziemy księgowali 
wszystkie operacje dotyczące działalności gospodarczej. A także konta rozrachun-
ków z odbiorcami oraz rozrachunków publiczno-prawnych z tytułu podatku VAT.
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Przykład: Od maja 2008 r. stowarzyszenie rozpoczęło działalność gospodarczą.  
Do tego czasu zostały załatwione wszystkie procedury prawne. Działalność gospo-
darcza będzie prowadzona w trzech dziedzinach, tj.:

1) szkolenia osób fizycznych;
2) szkolenia osób prawnych;
3) porady prawne dla osób fizycznych.

Księgowa w planie kont wyszczególniła następujące konta, na których będzie księ-
gowała operacje księgowe dotyczące działalności gospodarczej. W celu ułatwienia 
dokonywania rozliczeń, każda z form w/w działalności będzie miała swoje konta 
księgowe.

510 – dział. gospodarcza – szkolenia osoby fizyczne
510.01 – działanie „pierwsza praca”
1.1.01 – kategorie budżetowe
510.02 − działanie „wychodzenie z bezrobocia”
1.1.01 − kategorie budżetowe

511 – dział. gospodarcza – szkolenia osoby prawne
1.01 − działanie „wychodzenie z bezrobocia”
511.01.01 − kategorie budżetowe
1.02 − działanie „nauka pisania biznesplanów”
511.02.01 − kategorie budżetowe

512 – dział. gospodarcza – porady prawne dla osób fizycznych
512. 01 − działanie xxxx
512.01.01 − kategorie budżetowe

Do tak zaprojektowanych kont, na których będziemy księgowali koszty danej formy 
działalności gospodarczej, powinny mieć odniesienie konta przychodów. Można to 
zrobić w następujący sposób:

710 – przychody dział. gospodarcza – szkolenia osoby fizyczne
710.01 − przychody działanie „pierwsza praca”
710.02 − przychody działanie „wychodzenie z bezrobocia”

711 – przychody dział. gospodarcza - szkolenia osoby prawne
711.01 − przychody działanie „wychodzenie z bezrobocia”
711.02 − przychody działanie „wychodzenie z bezrobocia”

712 – przychody dział. gospodarcza – porady prawe dla osób fizycznych
1.01 − przychody działanie xxx

Jak z tego widać, na podstawie tak sporządzonego planu kont można wyliczy 
wynik finansowy na każdej formie działalności gospodarczej. Będzie to dla nas du-
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żym ułatwieniem w momencie podawania danych dla zarządu, a także w chwili spo-
rządzania sprawozdań. W informacji dodatkowej rocznego sprawozdania będziemy 
wyliczali wynik finansowy dla każdej z form prowadzonej działalności oraz wynik
ogółem. Należy tutaj pamiętać, że nie można pokryć straty z działalności gospodar-
czej zyskiem z działalności statutowej. Odwrotna sytuacja jest możliwa, czyli stratę 
z działalności statutowej pokrywamy zyskiem z działalności gospodarczej zresztą 
m.in. w tym celu rozpoczęliśmy tę formę działalności.

Jeżeli rozpoczynamy działalność gospodarczą, to należy zastanowić się, od 
kiedy będziemy płatnikami podatku VAT.

Możemy wybrać zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe. W podatku od towa-
rów i usług rozróżniamy następujące stawki:

1) zwolniona
2) 0%
3) 3%
4) 7%
5) 22%

To, która z naszych form działalności podlega odpowiednim stawkom podatku 
VAT, jest uzależnione od symbolu polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU).
W załącznikach do ustawy o podatku od towarów i usług podane są wykazy to-
warów i usług podlegające niższej niż 22% stawce VAT. Oznacza to, że jeżeli  
w tych wykazach nie znajdziemy świadczonych przez nas usług, to nasza usługa jest 
opodatkowana stawką podstawową, czyli 22%. Jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek 
wątpliwości w przypisaniu naszej działalności do symbolu PKWiU, a tym samym od-
powiedniej stawki podatku VAT, wówczas powinniśmy na piśmie wystąpić do Ośrod-
ka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (93-176 Łódź;
Suwalska 29 tel. 42 683-91-00). Urząd statystyczny na podstawie dostarczonych 
przez nas dokumentów (statut, regon, NIP), a także opisu naszej działalności, nada 
danej działalności odpowiedni symbol PKWiU. Za taką usługę urząd pobiera opłatę  
w wysokości 30 zł za każdy symbol PKWiU. Nadany symbol PKWiU nie może zo-
stać podważony przez US.

Jeżeli będziemy prowadzili sprzedaż na rzecz osób fizycznych, to w momencie
przekroczenia obrotu z tytułu tej sprzedaży kwoty 40.000 zł (netto), mamy obowią-
zek instalacji kasy fiskalnej. W przypadku gdy prowadzimy sprzedaż usług, które
będą podmiotowo zwolnione (m.in. usługi naukowo-badawcze, usługi w zakresie 
edukacji, usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem) i sprzedaż opodatkowaną 
(np. konsultacje), wówczas należy zastosować wyliczenie proporcji. W momencie 
gdy wyliczona proporcja sprzedaży zwolnionej do sprzedaży ogółem będzie wyż-
sza od 70%, to w dalszym ciągu jesteśmy zwolnieni ze stosowania kasy fiskalnej. 
O kasach fiskalnych jest mowa w art.111 ustawy o podatku od towarów i usług.
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Zwolnienie podmiotowe VAT
Zwolnienie podmiotowe dotyczy organizacji, o ile prowadzi ona sprzedaż. Wa-

runkiem skorzystania z tego zwolnienia jest wartość sprzedaży. Organizacja jest 
zwolniona z obowiązku rejestracji jako podatnik VAT i rozliczania tego podatku, jeśli 
w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty sprzedaży opodatko-
wanej w wysokości 100 000 zł.
W tym miejscu należy wspomnieć, że jeżeli organizacja otrzymuje dotację przed-
miotową, czyli związaną bezpośrednio z ceną dostarczanych towarów i usług, wów-
czas taka dotacja wchodzi do obrotu, od którego zależy zwolnienie podmiotowe 
organizacji.

W przypadku określenia wartości sprzedaży opodatkowanej nie należy brać pod 
uwagę:

1) odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnio-
nych od podatku;

2) sprzedaży towarów, które na podstawie przepisów o podatku VAT zalicza-
my do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podle-
gających amortyzacji (np. komputery).

W praktyce oznacza to, że jeżeli organizacja dokonuje jedynie sprzedaży zwol-
nionej z podatku VAT, to bez względu na uzyskane obroty zawsze będzie podatni-
kiem zwolnionym z VAT jako podatnik czynny. Tym samym nie będzie miała obo-
wiązku składania deklaracji VAT-7.

Zwolnienie przysługuje także, gdy rozpoczyna się działalność w ciągu roku po-
datkowego i przewiduje się, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy 
kwoty 100.000 zł wyliczonej proporcjonalnie do okresu prowadzonej w ciągu roku 
działalności.

Przykład wyliczania proporcji: 10 stycznia 2010 r. fundacja rozpoczęła sprzedaż 
usług, polegającą na prowadzeniu doradztwa. Ponieważ swoją działalność rozpo-
częła w styczniu, to kwotę, jaka zadecyduje o rezygnacji ze zwolnienia podmioto-
wego, wyliczyła z proporcji:

100.000  365 dni
x   356 dni (od 10 stycznia do 31 grudnia)

x =

x = 97.534

 100 000*356
        365
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Przed rozpoczęciem sprzedaży organizacja powinna się zarejestrować w urzę-
dzie skarbowym. W tym celu musi wypełnić druk VAT-R. Jeżeli organizacja chce 
korzystać ze zwolnienia podmiotowego, powinna zakreślić kwadrat 3 w dziale C.1  
w rubryce 28. Wówczas staje się podatnikiem zwolnionym z VAT. Rejestracja zosta-
je potwierdzona przez naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-5.

Zwolnienie podmiotowe – zalety i wady
Jeżeli organizacja planuje rozpoczęcie sprzedaży usług lub towarów, a przysłu-

guje jej zwolnienie podmiotowe, powinna przeanalizować, czy jest ono dla niej ko-
rzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Jako podstawowe kryterium powinno 
się przy tej ocenie przyjąć rodzaj odbiorców, do których organizacja będzie kierowa-
ła swoje usługi (towary). Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT jest korzystne dla 
organizacji, która dokonuje swojej sprzedaży na rzecz: 

1) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej;
2) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, która jest zwolniona  

z VAT (zwolnienia przedmiotowe);
3) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które są zwolnione 

podmiotowo z VAT.
Wynika to z faktu, że organizacja zwolniona podmiotowo z podatku VAT do sprze-

dawanych przez siebie usług (towarów) nie będzie naliczała VAT, co skutkuje tym, 
że jej produkty (usługi) będą miały niższą cenę i mogą być bardziej konkurencyjne 
na rynku.
Ponadto powinno się wybrać zwolnienie, gdy:

1) cena oferowanej przez organizację usługi zawiera w sobie mało kosztów, 
a więc nie płaci ona VAT; 

2) podwykonawcami usług organizacji nie są podatnicy VAT (możliwość odli-
czania podatku naliczonego).

Warto pamiętać, że jeśli organizacja wybierze zwolnienie podmiotowe, nie bę-
dzie mogła wystawiać faktur VAT i odliczać podatku zapłaconego w cenie usług  
i towarów kupowanych.

Może zdarzyć się też taka sytuacja, że po przeanalizowaniu segmentu odbior-
ców zwolnienie podmiotowe z podatku VAT nie będzie dla organizacji korzystne. 
Zwolnienie podmiotowe nie jest korzystne, gdy:

1) planuje się duże zakupy inwestycyjne;
2) dokonuje się sprzedaży towarów i usług opodatkowanych preferencyjną, 

czyli niższą stawką VAT (np. 7%); w takim przypadku podatek naliczony od 
zakupów zwykle jest większy niż podatek należny od sprzedaży;

3) odbiorcy oferowanych przez organizację usług (towarów) nie korzystają ze 
zwolnienia podmiotowego (VAT-u naliczonego od tych zakupów odbiorca 
może odliczyć od swojego podatku należnego).
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Zwolnienie nie jest także korzystne, gdy:
1) cena usługi zawiera w sobie dużo kosztów;
2) podwykonawcami są podatnicy VAT.

Należy jednak pamiętać, że nie tylko względy ekonomiczne są ważne. Zaletą 
zwolnienia podmiotowego jest także to, że znacznie ogranicza się obowiązki zwią-
zane z prowadzeniem dokumentacji podatkowo-księgowej. Nie trzeba bowiem:

1) składać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R;
2) składać miesięcznych deklaracji rozliczeniowych VAT-7;
3) prowadzić rejestru zakupów dla celów podatku VAT.

Rezygnacja ze zwolnienia
Jeżeli po przeanalizowaniu za i przeciw organizacja zdecyduje się na rezygnację 

ze zwolnienia, powinna powiadomić o tym na piśmie naczelnika urzędu skarbo-
wego. W tym celu składa się formularz VAT-R z aktualizacją danych (zakreśla się  
w deklaracji VAT-R kwadrat 6 w dziale C.1 w rubryce 28).
W takiej sytuacji powinno się także otrzymać potwierdzenie od naczelnika urzędu 
skarbowego. Trzeba pamiętać, by zrobić to przed początkiem miesiąca, w którym 
rezygnacja ma wejść w życie.

Utrata zwolnienia
Jeżeli faktyczna wartość dokonanej przez organizację sprzedaży przekroczy  

w trakcie roku podatkowego właściwy (ze względu na okres sprzedaży w stosun-
ku do całego roku) limit, traci się prawo do zwolnienia. Opodatkowaniu podlega 
wówczas nadwyżka sprzedaży ponad wartość kwoty obrotów określonych dla tego 
okresu, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości. 
Z tym dniem organizacja powinna dokonać rejestracji VAT.

Prowadzenie ewidencji sprzedaży
Jeżeli organizacja jest podmiotowo zwolniona z VAT, to i tak, mimo zwolnienia, 

musi prowadzić ewidencję sprzedaży. Ten obowiązek nakłada na nią ustawodawca. 
Nie określił on jednak, w jakiej formie należy ją prowadzić. Istotne jest jedynie to, 
żeby zapis w ewidencji był dokonywany po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, 
a kwoty sprzedaży były liczone narastająco od początku roku. To narastające su-
mowanie kwot pozwoli organizacji określić moment przekroczenia kwoty 100.000 zł. 
Tutaj należy pamiętać, że opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad war-
tość kwoty obrotów określonych dla tego okresu, a obowiązek podatkowy powstaje 
z momentem przekroczenia tej wartości.

Przed dokonaniem sprzedaży opodatkowanej organizacja powinna się zareje-
strować. Prawidłowy termin rejestracji jest niezwykle ważny nie tylko dla organizacji, 
ale również dla odbiorców świadczonych przez nią usług. Gdy organizacja dokonuje 
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sprzedaży i w momencie jej dokonywania wie, iż powinna ją już opodatkować i wy-
stawić fakturę VAT, ale na dzień dokonywania transakcji i wystawienia faktury nie 
jest jeszcze zarejestrowanym podatnikiem VAT, to z tak wystawionej faktury kupują-
cy nie będzie miał prawa do odliczenia podatku wynikającego z tej faktury.

Sprawozdawczość organizacji prowadzących działalność gospodarczą
Wszystkie organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzania sprawozda-

nia finansowego wynikający z:
1) Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – tekst pierwotny;
2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szcze-

gólnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spół-
kami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zakres sprawozdań został określony w art. 45 ust 2 i 3 ustawy dla jednostek pro-
wadzących działalność gospodarczą, a w stosunku do jednostek nieprowadzących 
działalności gospodarczej w paragrafie 3 pkt 2 rozporządzenia.

1) Sprawozdanie finansowe jednostek nieprowadzących działalności gospo-
darczej składa się z: bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej.

2) Sprawozdanie finansowe jednostek prowadzących działalność gospodar-
czą składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatko-
wej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz do-
datkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej mogą stosować jednostki
prowadzące działalność gospodarczą, które w roku obrotowym poprzedzającym 
rok, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzają-
cym, osiągnęły lub nie przekroczyły granicy dwóch z trzech następujących wielko-
ści:

1) średnioroczne zatrudnienie 50 osób, przeliczone na osoby pełnozatrud-
nione;

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – równowartość w wa-
lucie polskiej 2.000.000 euro;

3) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, oraz operacji finanso-
wych - równowartość w walucie polskiej 4.000.000 euro.

Wzory sprawozdań finansowych dostępne są na stronie www.pozytek.gov.pl

Organizacja pozarządowa jako przedsiębiorca a wolontariat
Organizacja pozarządowa będąca przedsiębiorcą może zatrudniać wolontariu-

szy, ale tylko i wyłącznie w sferze działalności:
1) statutowej nieodpłatnej;
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2) statutowej odpłatnej.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie wolontariusz nie może wykonywać świadczeń w obszarze działalności go-
spodarczej.

Fundusze UE dla przedsiębiorców
Organizacja pozarządowa jako przedsiębiorca może korzystać ze środków na 

rozwój działalności, jakie przewidziane są dla sektora MSP w Polsce. Podobnie 
jak w przypadku środków dla organizacji pozarządowych, większość wsparcia do-
stępna jest w formie dotacji finansowanych z funduszy europejskich. Jednym ze
sposobów poszukiwania środków jest wyszukiwarka na stronie www.funduszeeu-
ropejskie.gov.pl
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PO KAWAŁKU DO CELU
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Szanse i zagrożenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
przez organizacje pozarządowe

Prowadzenie działalności czy to odpłatnej, czy gospodarczej w organizacji po-
zarządowej wpływa na rozwój tak zwanej przedsiębiorczości społecznej. Orga-
nizacje pozarządowe stają się podmiotami działającymi w warunkach rynkowych, 
jednak nie są, a nawet nie mogą być, nastawione wyłącznie na zysk. Ważnym ele-
mentem ich działań jest zawsze filantropia. Wynika to z samego faktu, że obszary, 
w których prowadzą działalność organizacje pozarządowe, siłą rzeczy będą łączyły 
się zapewne z działalnością odpłatną pożytku publicznego, której przedmiot i spo-
sób działania został uregulowany w przepisach mających na celu aktywizację osób 
niepełnosprawnych czy wykluczonych społecznie. Prowadzenie działalności gospo-
darczej przez organizacje pozarządowe wiąże się z wieloma ograniczeniami. Usta-
wa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi  
w art. 10 ust. 3, że: nie można prowadzić działalności odpłatnej pożytku publiczne-
go i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działal-
ności. Ponadto, zgodnie z art. 10 ust.1, prowadzenie działalności odpłatnej, nieod-
płatnej oraz gospodarczej wymaga każdorazowo rachunkowego wyodrębnienia tych 
form działalności w stopniu umożliwiającym kosztów, przychodów i wyników każdej  
z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. Można wyobrazić 
sobie, że dopiero organizacja o ustabilizowanej sytuacji na rynku trzeciego sektora 
zechce włączyć się w działania stricte rynkowe. Podstawową trudnością, czy raczej 
zadaniem organizacji prowadzącej działalność w wymienionych trzech formach, jest 
rozdzielenie działalności w zakresie pożytku oraz działalności opartej na zasadach 
rynkowych. Zaletą jest to, że organizacja pozarządowa może korzystać ze swoich 
wypracowanych zasobów i kapitału, pod warunkiem, że nie jest to w dosłownym zna-
czeniu majątek przeznaczony na działalność odpłatną i nieodpłatną, a majątek prze-
znaczony naprowadzenia działalności gospodarczej zostanie wyodrębniony od tego 
wykorzystywanego do działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

Szanse, czyli kapitał
1. Ludzie – najczęściej to oni są głównym kapitałem organizacji. Osoby za-

angażowane w działalność naszej organizacji to nie tylko konkretni ludzie, 
ich wiedza i siatka znajomych. To nie tylko sponsorzy czy fundator. Bardzo 
często organizacje korzystają z kreatywności i świeżości pomysłów osób 
młodych, które właśnie na polu NGO stawiają pierwsze kroki zawodowe. 
Osoba, która sprawdziła się jako wolontariusz w zakresie działalności nie-
odpłatnej, może być wartościowym i efektywnym pracownikiem.

2. Zaangażowanie poszczególnych grup, którym szczególnie zależy na dzia-
łalności gospodarczej naszej organizacji - na przykład osób, które borykają 
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się określonym problemem, a nie mają możliwości korzystania z naszej 
działalności odpłatnej lub nieodpłatnej, gdyż nie wpisują się w profil klien-
tów (nie są na przykład beneficjentami pomocy społecznej, dla których
przeznaczone są nasze działania). 

3. Granty i dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zawsze są niewystarcza-
jące i ograniczają działanie organizacji. Prowadzenie działalności odpłat-
nej stwarza dodatkowe możliwości rozwoju. Budżet projektu zwykle szcze-
gółowo określa, na co mogą być wydatkowane środki. Jeżeli organizacja 
chciałaby te środki zaoszczędzić, wiąże się to zwykle z trudnościami po-
wiadamiania instytucji finansującej i nie zawsze jest możliwe. Środki pozy-
skane z działalności gospodarczej pozwalają na lepsze gospodarowanie 
majątkiem, gdyż pozwalają wykorzystać nadarzające się okazje, gromadzić 
oszczędności i wykorzystać je bardziej efektywnie, bo zgodnie z aktualną 
potrzebą. Chodzi tutaj nie tylko o promocje na rynku przy zakupie koniecz-
nych urządzeń czy usług. Czasem konieczność chwili stwarza wielkie pole 
manewru dla organizacji, która wpadła na wspaniały pomysł i dysponuje 
kadrą, ale ograniczenia w zakresie bieżących projektów lub działalności 
odpłatnej uniemożliwiają jej wkroczenie na kolejny obszar rynku. 

4. Działalność gospodarcza zapewnia lepszą płynność finansową – dzięki
klientom i ich pieniądzom łatwiej dotrwać organizacji do czasu wypłaty ko-
lejnej raty dofinansowania czy ponieść konieczne opłaty. W ramach pro-
wadzonej działalności gospodarczej możliwe jest zatrudnienie osób, które 
w danej chwili nie mogą być zatrudnione w ramach działalności odpłatnej 
z uwagi na brak środków, a tym bardziej w ramach działalności nieodpłat-
nej (brak dofinansowania w ramach projektów itp.). Osoby te mogą być
również lepiej wynagradzane. Należy również pamiętać, że czasem nowe 
projekty wymagają wniesienia tzw. wkładu własnego, którymi nie mogą być 
środki pochodzące z realizowanego projektu. 

5. Dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej organizacja ma szanse po-
znania nowego segmentu rynku i zdobywania doświadczeń związanych 
z funkcjonowaniem na nim. Nie jest wykluczone, że z organizacji może 
rozwinąć się sprawnie funkcjonująca firma. Z całą pewnością jest to do-
świadczenie dla osób pracujących w takiej organizacji. 

6. Nowy obszar działalności determinuje konieczność zdobywania nowych 
beneficjentów (klientów naszych usług). Dzięki nowym klientom organi-
zacja posiada coraz większą wiedzę o ich potrzebach. Poznanie nowego 
segmentu rynkowego oraz dokładne rozpoznanie potrzeb klientów stwarza 
możliwość dalszego rozwoju. Dzięki temu organizacja może dalej rozwijać 
się, gdyż z jednej strony posiada coraz większą wiedzę - może objąć dzia-
łaniami kolejny obszar usług, a z drugiej jej sytuacja finansowa poprawia
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się. Okaże się z pewnością, czy rozpoczęcie działalności opartej na zasa-
dach rynkowych jest podyktowane możliwościami na lokalnym rynku usług. 
Podstawową zaletą, jaką daje prowadzenie działalności gospodarczej, 
jest wolność. Podmiot nie jest związany sztywnym budżetem projektu ani 
ustaleniami związanymi z dofinansowaniem działalności odpłatnej przez
jednostkę samorządu. Może dysponować swoimi środkami w sposób,  
w jaki zadecyduje, może również wynagrodzić pracowników stosownie do 
ich wkładu w osiągnięty zysk.

Zagrożenia
1. Brak nastawienia na osiąganie zysku – organizacja pozarządowa prowa-

dząca działalność gospodarczą nie jest wyłącznie instytucją charytatywną. 
Działa w warunkach rynkowych i musi spełniać pewne warunki konkuren-
cyjności. Jeżeli pragnie osiągnąć zysk, nie może liczyć wyłącznie na fakt, 
że prawdopodobnie jest najtańszym podmiotem świadczącym określone 
usługi. Organizacja nie musi w żadnym razie oferować usług, które są naj-
tańsze. Zawsze należy pamiętać o jakości usług, jeżeli liczymy na utrzy-
manie się na rynku.

2. Zbytnie przyzwyczajenie, a nawet uzależnienie od środków publicznych 
– jeżeli organizacja przyzwyczai się do sięgania po pieniądze publiczne, 
nie posiada wyrobionego nawyku zdobywania środków w warunkach ryn-
kowych. W sytuacji, gdy środki statutowo przeznaczone na działalność 
będą niewystarczające, może okazać się, że nie potrafi ich zdobyć ani nie
ma pomysłu na dalsze funkcjonowanie. 

3. Związanie przepisami regulującymi określoną formę działalności – może 
się okazać, że ramy prawne są tak sztywne, że uniemożliwiają sprawne 
funkcjonowanie - organizacja nie ma możliwości zapewnienia profesjonali-
stów w danej dziedzinie, co skutecznie ogranicza możliwości działania czy 
wręcz uniemożliwia prowadzenie takiej działalności.

4. Ograniczenia realne – jeżeli lokal organizacji mieści się w budynku nale-
żącym do urzędu, pewnie nie będzie możliwe prowadzenie działalności po 
godzinach funkcjonowania tegoż urzędu. To zdecydowanie ograniczy nasz 
dostęp do klientów (w praktyce dostępność naszych usług dla odbiorców 
naszych działań). 

5. Brak specjalistów określonych dziedzin, którzy poprowadzą sprawy finan-
sowe, księgowe i prawne zgodnie z przepisami, nie narażając organizacji 
na problemy prawne – pamiętać należy, że organizacja posiada ograniczo-
ne możliwości finansowe i nie może pozwolić sobie na zapłatę cen za usłu-
gi wg stawek całkowicie rynkowych. Z drugiej strony brak kompetentnych 
pracowników lub fachowej usługi naraża nas na problemy wobec urzędu 
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skarbowego, zakładu ubezpieczeń społecznych czy instytucji finansującej
albo któregokolwiek z organów uprawnionych do kontroli.

6. Konieczność zdobycia zaufania klientów oraz wypracowanie takiego mo-
delu działania, który zaoferuje im skuteczną pomoc. Jeżeli działania nie 
będą skuteczne, po okresie „sprawdzania” organizacji przez potencjalnych 
usługobiorców może okazać się, że rozczarowali się oni realnymi możliwo-
ściami otrzymania pomocy i nie wrócą po kolejną usługę.

W jakim obszarze organizacja może podjąć działalność gospodarczą – okre-
ślenie profilu i formy działalności

Każda forma działalności, jaką prowadzi organizacja, powinna być wyodrębniona 
zarówno poprzez wykazanie odrębnego przedmiotu działalności, jak i na rachunku 
bankowym (dz. odpłatna, dz. nieodpłatna, dz. gospodarcza). Istotne jest, że przed-
mioty obu różnych form działalności pożytku publicznego nie mogą się pokrywać  
z przedmiotem działalności gospodarczej, zatem muszą być odmienne. Aby do-
konać wpisu, należy zapoznać się z Polską Klasyfikacją Działalności dostępną 
w samorządach albo na stronach internetowych (np. Ministerstwa Gospodarki, 
www.mg.gov.pl). Organizacja wybiera kategorie działalności, które ją interesują 
lub zainteresują w przyszłości. Nie musi od razu prowadzić działalności w zakresie 
każdego wybranego przedmiotu. Działalność gospodarcza powinna natomiast być 
bezpośrednio związana z przedmiotem działalności odpłatnej i nieodpłatnej prowa-
dzonej przez organizację. Jednak oba zakresy przedmiotów działalności w żadnym 
wypadku nie mogą się pokrywać czy na siebie zachodzić. Logiczne wydaje się, że 
działalność taka powinna być „przedłużeniem” i rozwinięciem dziedziny, w której 
organizacja już działa w sferze pożytku publicznego. Wówczas reklama i promocja 
wykonywana w ramach projektów realizowanych w zakresie działalności pożytku 
publicznego dociera również do kolejnej grupy odbiorców – klientów działalności 
gospodarczej, co stanowi dodatkowy profil.

Jako że znany jest obszar działania i potencjalni klienci, łatwiej zintensyfikować
działania na ich rzecz, by skorzystali na zasadach rynkowych z oferowanych usług. 
Jeżeli rozwój organizacji został podyktowany potrzebą pojawiającą się na rynku, 
warto dołożyć starań i świadczyć usługi naprawdę wysokiej jakości.

Działalność gospodarcza nie może być dofinansowana przez podmioty dyspo-
nujące środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, gdyż
wówczas zmieszaniu uległaby działalność odpłatna prowadzona przez organizacje 
i działalność gospodarcza, co w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego 
nie może mieć miejsca.
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DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZA

nieodpłatna 
(Art. 7 ustawy o 

DPP)

odpłatna
(Art. 8 ustawy o DPP)

(Art. 9 i 10 ust.1 ustawy  
o DPP)

finansowana na
przykład z:

 grantów organizacji 
prywatnych; 
 darowizn sponso-
rów;
 środków otrzy-
manych w ramach 
konkursów ogłasza-
nych przez organy 
administracji
składek członkow-
skich.

pod warunkiem za-
warcia stosownych 
postanowień w statucie 
może być dofinanso-
wana ze:

 środków publicznych 
– dotacji;
 dofinansowania na
działania zlecone jed-
nostki samorządu; 
 finansowana ze
sprzedaży towarów lub 
usług wytworzonych 
przez osoby korzysta-
jące bezpośrednio  
z działalności pożytku 
publicznego.

pod warunkiem zawarcia sto-
sownych postanowień w statu-
cie finansowana na przykład z:

 finansowana ze wyodrębnio-
nego majątku – np. środków 
własnych – części składek 
członkowskich, darowizn ze 
wskazaniem celu; 
 finansowana z grantów pocho-
dzących z konkursów, w których 
udział brać mogą przedsiębior-
cy;
 nastawiona na osiągnięcie 
zysku;
 określa opłaty za oferowane 
usługi; 
  nie może być finansowa ze
środków publicznych.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
MOŻE SIĘ POKRYWAĆ

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 
MUSI BYĆ ODMIENNY OD 

PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI 
W SFERZE POŻYTKU PU-

BLICZNEGO 

ORGANIZACJA NIE MOŻE OSIĄGAĆ ZYSKU
MOŻE OSIĄGAĆ ZYSK,

GDYŻ CELEM DZIAŁALNOŚCI 
JEST OSIĄGNIĘCIE ZYSKU

WYNAGRODZENIE PRACOWNICÓW NIE 
MOŻE PRZEKROCZYĆ PROGU OKREŚLO-

NEGO USTAWOWO.

WYNAGRODZENIE PRA-
COWNIKÓW NIE PODLEGA 

OGRANICZENIOM
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Przykłady działalności gospodarczej stricte rynkowej

Przykład 1: Forma nietypowej terapii czy rehabilitacji, która nie jest dofinansowana
przez jednostkę samorządu, jako działalność odpłatna pożytku publicznego i nie 
pokrywa się z zakresem działalności odpłatnej pożytku publicznego, jest oferowana 
za opłatą określonej grupie osób wymagających rehabilitacji. Nie jest wykluczone, 
że te same usługi za określoną opłatą można świadczyć na rzecz klientów dyspo-
nujących środkami finansowymi, a jednocześnie w ramach działań statutowych na
rzecz określonej grupy beneficjentów (na przykład korzystających z pomocy spo-
łecznej, którzy nie mogą pozwolić sobie na ich opłacenie) te same usługi mogą być 
oferowane za symboliczną opłatą.

Prowadzenie takiej terapii będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu prze-
pisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jej przedmiot (wyni-
kający z Polskiej Klasyfikacji Działalności) nie będzie krzyżował się zakresem 
z działalności odpłatnej i dodatkowo do jej założenia i sfinansowania nie zostały za-
angażowane żadne środki finansowe pochodzące z dotacji samorządu terytorialne-
go bądź środki pracujące na odpłatną działalność pożytku publicznego. Pracownicy 
zaangażowani w świadczenie usług terapeutycznych mogą zarabiać znacznie wię-
cej niż ci, którzy zaangażowani są w świadczenie podobnych (ale nie tych samych!) 
usług w ramach prowadzenia działalności odpłatanej.

Można też założyć, że osoby w lepszej sytuacji materialnej będą musiały tera-
pię opłacić w pełnej wysokości, a osoby, które na przykład są klientami domu po-
mocy społecznej i jednocześnie zakwalifikują się do usługi, będą mogły skorzystać 
z terapii bezpłatnie lub ponosząc ograniczone lub symboliczne opłaty. Nie dochodzi 
do dyskryminacji klientów z uwagi na status materialny, gdyż wprowadzono kryteria 
dostępności. Jednak to, czy w ogóle i na ile organizacja prowadząca działalność 
udostępni ofertę usług określonej grupie albo wszystkim wymagającym pomocy, bę-
dzie już wyłącznie zależało od możliwości finansowych i rozwojowych organizacji.

Uwaga: nie należy mylić działalności gospodarczej za symboliczną złotówkę z dzia-
łalnością odpłatną pożytku publicznego. Ta druga może być dofinansowana, jako
zadanie publiczne przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Przykład 2: Organizacja zajmująca się opieką nad zwierzętami, w ramach dzia-
łalności odpłatnej pożytku publicznego, może prowadzić schronisko dla zwierząt 
i uzyskiwać dofinansowanie ze środków gminnych. Drobne opłaty, które w żaden
sposób nie pokrywają nakładu pracy i środków na świadczone usługi, mogą być 
przyjmowane za przyjęcie zwierzęcia do schroniska. W ramach działalności gospo-
darczej - również za opłatą, jednak znacznie wyższą - organizacja może oferować 
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hotel dla zwierząt na czas nieobecności ich właścicieli. A dodatkowo prowadzić do-
goterapię lub hippoterapię dla osób niepełnosprawnych czy oferować przygotowa-
nie psów przewodników. Odpłatność powinna być na tyle wysoka, by co najmniej 
pokryć nakłady poczynione na zaangażowanie pracowników (trenerów, treserów, 
opiekunów), utrzymanie pomieszczeń oraz zwierząt i dodatkowo przynieść zysk.

Okazuje się, że alternatywne czy nowoczesne formy terapii mogą stać się źró-
dłem dużych zysków, jeżeli organizacja umiejętnie wykorzysta możliwości pojawia-
jące się na rynku.

Przykład 3: Usługi szkoleniowe świadczone dla wybranej grupy klientów – zakła-
dając, że organizacja nastawiona jest na pomoc kobietom i realizuje projekty z za-
kresu równości płci, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej oferowała kursy rozwoju osobistego czy osobistej ekspresji.  
W ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego organizacja 
może realizować projekty z zakresu doradztwa zawodowego czy realizować za-
dania publiczne prowadząc np. terapię dla osób uzależnionych. Terapia taka może 
być odpłatna w pewnym zakresie. Jako że organizacja powinna działać na rzecz 
adresatów swych działań wynikających z zapisów statutu, a ponadto gdy organiza-
cja pożytku publicznego realizuje swe cele statutowe, nie może pobierać opłat tak 
wysokich, by przynosiły one czysty zysk, a dodatkowo pracownicy zatrudnieni otrzy-
mywaliby wynagrodzenie wyższe niż przewidziane w ustawie (art.9, ust. 1, pkt.2). 
Tymczasem w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej organizacja może, 
a nawet jest zmuszona działać wręcz odwrotnie. Działalność będzie prowadzona  
w zakresie odrębnego przedmiotu, może to być np. organizowanie płatnych kursów 
autoekspresji przez taniec czy zajęć relaksacyjnych. Zajęcia nie będą przeznaczo-
ne wyłącznie do tych grup beneficjentów, którzy znajdują się w obszarze zaintere-
sowania zapisów statutu. Każdy, kto zechce zapłacić za świadczoną usługę i będzie  
w stanie z niej skorzystać, może być klientem organizacji. Pamiętajmy, że działal-
ność gospodarcza w swym zamierzeniu powinna być prowadzona z nastawieniem 
na zysk. 

Dostęp do kadry psychologów i terapeutów doświadczonych w pracy z określoną 
grupą beneficjentów – odbiorców działań – stwarza organizacji wspaniałe możliwo-
ści ekspansji na nowym polu. Ma bowiem świadomość zapotrzebowania na dany 
produkt, wykonawców usług, jak i potencjalnych klientów i klientek. Ponadto olbrzy-
mią wartością dodaną takich działań jest innowacyjność i możliwości rozwoju, jakie 
organizacja oferuje wykonawcom proponowanych przez nas działań. Zleceniobior-
cy czy pracownicy mogą realizować swoje pasje zawodowe świadcząc innowacyjne 
i niestereotypowe usługi. Nie można zapominać, że to od ich pracy zależy, czy 
usługa spodoba się klientom.
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Przykłady działalności podlegającej ograniczeniom ustawowym
1. Prowadzenie zakładu aktywności zawodowej – jest ograniczone przepi-

sami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776 z późn. zm.). 
ZAZ nie jest samodzielną formą prawną – jest organizacyjnie i finansowo
wydzieloną jednostką, która uzyskuje status ZAZ. O utworzenie ZAZ mogą 
się ubiegać prócz fundacji, stowarzyszenia lub inne organizacje społecz-
ne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych, z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, także powiat, gmina. ZAZ-y nie działają na 
otwartym rynku pracy a zysk, który generują, stanowi zwykle mniejszą 
część przychodów – większość stanowią subwencje PFRON. ZAZ musi 
dopasować swe działania do możliwości osób niepełnosprawnych zatrud-
nionych w zakładzie, przez co może nigdy nie osiągnąć poziomu rynkowe-
go, czyli zapewniającego samofinansowanie.

2. Spółdzielnie socjalne – są przedsiębiorstwami powoływanymi w celu spo-
łecznej i zawodowej integracji przez co najmniej 5 i nie więcej niż 50 osób 
spełniających określone kryteria. Co najmniej 50% członków spółdzielni 
muszą stanowić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (bezrobotne, 
niepełnosprawne, bezdomne, uzależnione po zakończeniu leczenia, cho-
re psychicznie, opuszczające zakłady karne oraz uchodźcy). Spółdzielnia  
w swoim gronie może mieć osoby, które nie spełniają tych kryteriów, bę-
dące tzw. fachowcami. Spółdzielnie socjalne tworzyć mogą także osoby 
prawne, mianowicie organizacje pozarządowe oraz gminne osoby prawne, 
których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz reintegracji społecz-
nej i zawodowej mieszkańców gminy. Warto podkreślić, że podobnie jak 
w przypadku zakładów aktywności zawodowej, ustawodawca przewidział 
pewne formy wsparcia (np. możliwość refundacji składek na ubezpiecze-
nie społeczne, ulgi fiskalne). Z uwagi na specyfikę potencjalnych członków
spółdzielni (osoby zagrożone wykluczeniem z różnych powodów) nie moż-
na zakładać pełnej rentowności takiej formy działalności gospodarczej.

Jak skonstruować plan finansowy działalności gospodarczej
Finanse w działalności przedsiębiorstwa albo jakiejkolwiek organizacji są naj-

ważniejszym elementem umożliwiającym funkcjonowanie. Można wytwarzać pro-
dukty i usługi doskonałej jakości, można posiadać doskonałych fachowców, ale je-
żeli środki własne nie wystarczają na pokrycie kosztów bieżącej działalności, firma
nie utrzyma się na rynku. Dlatego podejmując decyzję o rozpoczęciu działalności 
gospodarczej trzeba z dużą starannością podejść do planowania finansowego. Do-
tyczy to szczególnie organizacji pozarządowej, której dotyczą ograniczenia wyni-
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kające z powołanych na początku niniejszego działu przepisów. Działania na zasa-
dach rynkowych nie mogą być finansowane ze środków, które NGO pozyskują ze
źródeł publicznych. Pomocni mogą okazać się darczyńcy, sponsorzy czy fundator. 
Decydując się na prowadzenie działalności, która ma stanowić źródło dochodu dla 
NGO, należy przygotować plan finansowy działalności gospodarczej. W planie tym
zawrzeć musimy wszelkie potencjalne dochody, jakie możemy uzyskać, ale też wy-
datki, które musimy ponieść na rozpoczęcie działalności i jej późniejsze utrzymanie. 
Uzyskiwane dochody zależą od przychodów pozyskiwanych na zasadach rynko-
wych, ale również od pola, na jakim działa organizacja, czyli rodzaju działalności. 
Jeżeli innemu podmiotowi (nie mamy tu na myśli jednostki samorządu terytorialne-
go) zależy na wspieraniu działań NGO, wówczas można liczyć na stałe wsparcie  
w postaci darowizny. Wpłynie to niewątpliwie na ustabilizowanie sytuacji finansowej
organizacji i może sprawiać wrażenie, że darowizna stanowi wkład „wspólnika”, któ-
ry jednak nie może korzystać z ze swojego wkładu (w rzeczywistości darowizna na 
cele statutowe nigdy nie będzie wkładem własnym).

Wszelkie opóźnienia w przekazywaniu środków mogą doprowadzić organizację 
do niewypłacalności i konieczności zakończenia bądź zawieszenia działalności go-
spodarczej. Firmy działające w realnej gospodarce też narażone są na ryzyko ban-
kructwa z powodu opóźnień płatności. Jednakże firmy zwykle mają wielu klientów 
i opóźnienie zapytany przez jednego spowoduje jedynie trudności finansowe, a nie
konieczność ogłoszenia likwidacji.

Jakie koszty wiążą się z powstaniem organizacji i kosztami działalności go-
spodarczej?

Należy założyć, czym organizacja będzie się zajmować, jak duży będzie jej za-
sięg, ile osób będziemy potrzebowali do realizacji celów, jaką powierzchnię biuro-
wą potrzebujemy, jakie urządzenia biurowe są niezbędne. Na potrzeby niniejszego 
poradnika przyjmiemy można założenie, że organizacja zajmuje się doradztwem 
psychologicznym oraz poradnictwem o charakterze prawnym dla osób doznających 
przemocy w rodzinie oraz szkoleniami dla kobiet. W ramach działalności gospo-
darczej można skupić się na szkoleniach, kursach samoobrony czy grupach tera-
peutycznych, w których udział będzie odpłatny. Ze względu na specyfikę problemu
biuro wraz z infolinią powinno działać od rana do wieczora. Aby działalność mogła 
sprawnie funkcjonować, potrzebna jest osoba odpowiedzialna za sprawy admini-
stracyjne, ponadto organizacja już dysponuje z pewnością grupą doświadczonych 
doradców z zakresu psychologii i prawa.

Ponieważ jednak zakres działania w ramach prowadzonej działalności nie może 
pokrywać się z działalnością odpłatną i nieodpłatną, można przyjąć, że porady 
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podstawowe, jako działalność pożytku publicznego, będą finansowane ze środ-
ków w ramach realizowanych projektów czy też dofinansowania ze strony jednost-
ki samorządu terytorialnego. Natomiast bardziej skomplikowane doradztwo, wraz 
z reprezentacją ofiar przemocy przed sądem, będzie działalnością gospodarczą,
za którą osoba korzystająca poniesie pewną opłatę (np. za napisanie pisma przez 
adwokata, z którym organizacja zawarła umowę zlecenia). Nie wyklucza to sytuacji, 
aby osobom najbardziej niesamodzielnym i potrzebującym organizacja pomagała 
gratis, wykorzystując w tym celu wypracowany z działalności zysk i jednocześnie 
realizując swoje cele statutowe.

Niezbędna jest współpraca z osobami odpowiedzialnymi za kadry oraz księgo-
wość. Nie od razu trzeba zatrudniać sztab osób odpowiedzialnych za realizację 
działań. Na początku można korzystać z ograniczonych zasobów, by sprawdzić 
możliwości na lokalnym rynku. O ile szkolenia czy bardziej zaawansowane doradz-
two prawne oraz terapia psychologiczna mogą być odpłatne, to należy pamiętać, że 
poradnictwo podstawowe dla tak specyficznej grupy osób powinno być nieodpłat-
ne. Jeżeli działalność gospodarcza nie odniesie sukcesu, nie jesteśmy zmuszeni 
zawieszać działalności ani likwidować organizacji. Zawsze można poprzestać na 
działalności odpłatnej czy nieodpłatnej, starając się o uzyskanie dofinansowania 
z innych źródeł.

Przykład: jakie koszty ponosi organizacja o ustabilizowanej sytuacji (liczba 
osób 5-10), by prowadzić – miesięczne koszty funkcjonowania organizacji  
(w przybliżeniu)
KOSZTY NIEZBĘDNE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNO-
ŚCI ORGANZACJI POZARZĄDOWEJ

w zł

1 komputer stacjonarny z pakietem office 2500

3 zestawy komputerowe używane z oprogramowaniem 
open office

2500

Drukarka laserowa 350

Urządzenie wielofunkcyjne – ksero, skaner, drukarka 550

3 aparaty telefoniczne 200

Materiały biurowe – papier A4, papier do faxu 100

Meble biurowe 2400

Koszty przystosowania pomieszczeń na cele działalności 2600

Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych: plaka-
tów, ulotek

600
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Druk materiałów promocyjnych 2500

Zakup publikacji, książek 200

Razem 14500

Dodatkowo: koszt specjalistycznych programów (prawnych, 
księgowych)

około 5000  

Następnym etapem jest przypisywanie kosztów do organizacji i prowadzonej 
przez nią działalności gospodarczej. 

Jak odróżnić koszt zmienny od stałego?

Kosztami stałymi są te elementy kosztów, które nie są zależne od ilości produkcji, 
czyli w naszym przypadku od liczby klientów/osób, które skorzystały z naszej pomo-
cy. I tak dla przykładu, kosztami stałymi są: koszty utrzymania budynków, podatki. 
Należy pamiętać, że koszty stałe mogą się zmieniać, ale ich zmiana nie jest spowo-
dowane zmianami poziomu produkcji.

Miesięczne koszty funkcjonowania organizacji (w przybliżeniu)

KOSZTY STAŁE w zł

Czynsz 1200

Media 800

Płace 4 – 6 osób zatrudnionych na etatach i umowach zlece-
nia 10000

Składki na ubezpieczenie społeczne ze strony pracodawcy 2000

Wydatki na opłacenie biura rachunkowego 1000

Koszty i opłaty bankowe 50

Koszty związane z hostingiem dla strony internetowej 100

Koszty związane z obsługą programową i graficzną strony in-
ternetowej 500

Środki czystości 50

Razem 15700
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KOSZTY STAŁE wyodrębnione na potrzeby działalności 
gospodarczej

w zł

Czynsz – lokal w dobrym punkcie – wyodrębnione pomiesz-
czenia

400

Media 200

Płace 4 osób zatrudnionych na częściach etatu i umowach 
zlecenia

6000

Składki na ubezpieczenie społeczne ze strony pracodawcy 1000

Wydatki na opłacenie biura rachunkowego 200

Koszty i opłaty bankowe oraz  pocztowe 50

Razem 7850

Koszty zmienne, w przeciwieństwie do kosztów stałych, zmieniają się wraz  
z rozmiarami skali działalności jednostki gospodarczej.

KOSZTY ZMIENNE dla organizacji w zł

Tonery do drukarek 500

Materiały biurowe 250
Koszt druku materiałów promocyjnych i reklamowych 700

Rachunki za telefon 100
Razem 1550

KOSZTY ZMIENNE dla działalności gospodarczej w zł
Koszt wynajęcia hali treningowej  2 x na tydzień po 2 h 500
Koszt zatrudnienia trenera samoobrony 400
Koszt wynajęcia sali na terapię  2 x na tydzień po 2 h 350
Koszt zatrudnienia terapeuty 500
Koszt druku materiałów promocyjnych  
i reklamowych

400

Druk materiałów informacyjnych dla uczestników terapii 50
Koszt wynajęcia rzutnika wykorzystywanego w szkoleniach 80
Rachunki za telefon 100
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Wydatki związane na środki komunikacji dla trenera i terapeu-
ty

300

Razem 2680

Zdecydowanie większe koszty stałe ponoszone są przez organizację dla jej dzia-
łalności odpłatnej pożytku publicznego, niż koszty stałe przypisane do działalności 
gospodarczej. Odwrotnie ma się rzecz z kosztami zmiennymi, które są większe przy 
prowadzeniu działalności gospodarczej niż przy funkcjonowaniu NGO. Część tych 
kosztów prawdopodobnie będzie mogła zostać poniesiona sukcesywnie w miarę 
rozwoju i skali prowadzonej działalności. Oznacza to, że część środków trwałych 
zostanie zakupiona w trakcie funkcjonowania organizacji w ramach prowadzonych 
projektów.

Jak wyodrębnić działalność odpłatną od gospodarczej w przypadku zatrudnienia 
pracowników? Osoby te będą musiały być zatrudnione na etaty cząstkowe albo na 
zlecenie. Jako że zadania realizowane nie mogą się pokrywać, oczywiste jest, że 
osoby zatrudnione będą wykonywały swe zadania na podstawie odrębnych umów.

Wykorzystanie narzędzi marketingowych w działalności gospodarczej organi-
zacji pozarządowych

Organizacja pozarządowa, która zaczyna funkcjonować nie tylko w trzecim sek-
torze, ale prowadzi też działalność gospodarczą, wkracza również na pewien sektor 
rynku usług, musi stosować reguły rynkowe, ale nie może pozwolić sobie na roz-
budowaną reklamę. Zaplanowanie użycia realnych narzędzi marketingowych, które 
mogę znaleźć zastosowanie w działalności gospodarczej organizacji pozarządowej, 
wymaga zatem dużej ostrożności. Musi być nie mniej przemyślane niż strategia 
jakiejkolwiek firmy, która chciałaby dotrzeć ze swoja ofertą do maksymalnej liczby
klientów. By skupić się na praktycznych aspektach, warto wybrać konkretny projekt, 
który jest realizowany i na jego przykładzie ukazać możliwe do zastosowania spo-
soby realizacji strategii marketingowej. Przy bardzo wymagających usługach oraz 
w sytuacji braku dodatkowego finansowania ważne jest, by użyć takich narzędzi
marketingowych, które nie pochłaniałyby zbyt wysokich środków, a jednocześnie 
spełniałyby najpełniej i najlepiej oczekiwania. Zakres stosowania narzędzi marke-
tingowych w działalności odpłatnej organizacji pozarządowej zależy od różnych 
czynników.

1. Realizowane działania. Im zakres usług bardziej rozbudowany, tym bardziej 
skomplikowane narzędzia marketingowe muszą zostać użyte, aby trafić do
odbiorców projektu. Trudność może polegać na szczególnej grupie docelo-
wej albo na nietypowej tematyce, która sama wymaga nagłośnienia. Jeżeli 
działania są związane z promocją nowej idei, powodzenie nie tylko akcji 
promocyjnej, ale również całej działalności będzie zależało od siły przebi-
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cia tej idei do świadomości społecznej. Na przykład nadal wiele zachodu 
wymaga dotarcie do obywateli z przekonaniem o możliwości przekazania 
1% podatku, który można podarować na rzecz organizacji pozarządowych. 
Jeżeli organizacja realizuje projekt dożywiania dzieci w szkole, to stosun-
kowo łatwo może trafić ze swoją ofertą do rodziców. Natomiast jeżeli or-
ganizacja będzie chciała zająć się doradztwem prawnym dla konkretnej 
grupy osób, będzie to zdecydowanie trudniejsze.

2. Wielkość organizacji. Mała organizacja ma dużo prostsze struktury zarzą-
dzania. Osoby decyzyjne są zazwyczaj bezpośrednio związane z działa-
niami organizacji i mogą szybko podejmować decyzje dostosowując się 
do zmieniających się warunków. Jednak istotnym ograniczeniem są słab-
sze możliwości finansowe oraz niewielka liczba osób, która mogłaby na
przykład zorganizować akcję promocyjną, happening czy chociażby rozda-
wać ulotki. Organizacja większa dysponuje nie tylko większymi środkami 
finansowymi, ale również kapitałem ludzkim, większą liczbą osób, których
wiedza i pomysły mogą zostać wykorzystane. O czym często zapominany, 
to także skala znajomości na rynku czy siatka znajomych, którzy w razie 
potrzeby mogą nas wesprzeć chociażby obecnością podczas akcji promu-
jącej konkretne działania.

3. Zasoby finansowe organizacji. Im większymi środkami organizacja dyspo-
nuje, tym bardziej wyrafinowane narzędzia marketingowe może stosować,
by trafić do docelowych odbiorców. Jednak nie zawsze to pieniądze prze-
znaczone na reklamę mają decydujące znaczenie. Jeżeli projekt realizo-
wany w ramach działalności odpłatnej skierowany jest do określonej grupy 
osób, wówczas korzysta z tej promocji nasza działalność gospodarcza. 
Jednak pamiętajmy, że istotne jest, aby obie się nie pokrywały, zadania 
realizowane w ramach działalności będą wymagały prawdopodobnie do-
datkowej, a może nawet innej reklamy.

Aby ukazać możliwe do podjęcia środki, warto posłużyć się konkretnym  
i stosunkowo trudnym przykładem, wybierając organizację, której obszar działa-
nia skupia się na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz na wsparciu dla kobiet
– temat jest drażliwy, dlatego trudno jest trafić do grupy docelowej. Zasadniczym
problemem jest tu zamkniecie się, strach, a także ograniczone możliwości finanso-
we ofiar przemocy. Czy można zatem znaleźć wśród nich odbiorców usług oferowa-
nych w ramach działalności gospodarczej?
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Jakie narzędzia marketingowe można zastosować w praktyce?
Osoby doświadczające przemocy w rodzinie często nie szukają pomocy, a nawet 

ukrywają swój problem. Kwestia ta nadal w wielu środowiskach jest trudna i wstydli-
wa. Dlatego narzędzia użyte w celu promocji działań organizacji powinny być nakie-
rowane ściśle na osoby doświadczające przemocy oraz mieć na celu przekonanie 
ich o potrzebie zmiany i zaakceptowania naszej pomocy. O ewentualnym sukce-
sie zadecydują narzędzia trafnie dobrane, które pozwolą nam skutecznie dotrzeć 
do klientów i dzięki którym zaprezentujemy organizację w lokalnym środowisku. 
Należy nie tylko ukazać to, czym zajmuje się organizacja, ale przede wszystkim 
zaprezentować ją w taki sposób, by wzbudzić zaufanie wśród potencjalnych zainte-
resowanych, oferując im realną pomoc. Z całą pewnością działalność gospodarcza 
w takiej organizacji nie może być ukierunkowana na bezpośrednie ofiary przemocy.
Natomiast oferowane szkolenia czy zajęcia z trenerem uczącym sztuki samoobrony 
mogą zostać oferowane osobom, które mają już za sobą pierwszy etap podsta-
wowej pomocy albo osobom, które chciałyby nabyć konkretnych umiejętności i są 
gotowe za nie zapłacić.

Usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej muszą być zatem
oferowane klientom, którzy gotowi są za nie zapłacić.
Czym są narzędzia marketingowe i jak je wykorzystać w działalności organizacji? 
Narzędzia te służą realizacji strategii marketingowej. Są one wykorzystywane przez 
przedsiębiorstwo/organizacje do realizacji zamierzonych celów marketingowych na 
docelowych rynkach działalności. Ilość narzędzi marketingowych jest znaczna, jed-
nak najbardziej spopularyzowany jest podział anglojęzyczny na cztery grupy, okre-
ślany jako 4P.

1. Product – produkt;
2. Price – cena;
3. Place/distribution – dystrybucja;
4. Promotion – promocja.

Ponieważ produktem jest usługa polegająca na świadczeniu pomocy drugiej oso-
bie, szczególnie istotne będzie jeszcze piąte P, na które zwraca uwagę nowoczesny 
marketing, a mianowicie People, czyli ludzie.

Głównym narzędziem marketingowym jest produkt, który stanowi rzeczywistą 
ofertę rynkową naszej organizacji. Aktywność organizacji jest nakierowana głównie 
na ofiary przemocy w rodzinie. W tym przypadku produktem są dodatkowe zajęcia 
samoobrony oraz szkolenia dla osób, które mogą, ale nie muszą być ofiarami prze-
mocy. Produkt jest zatem skierowany głównie do kobiet, osób starszych oraz dzieci 
(jak wskazują liczne statystyki, te grupy są najczęściej obiektem aktów przemocy 
zarówno fizycznej, jak i psychicznej).
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Produkt może przybierać formy:
1. szkoleń tematycznych – otwartego doradztwa prawnego bądź obywatel-

skiego;
2. sesji terapii grupowej, kursów relaksacji i radzenia sobie ze stresem;
3. kursu samoobrony;
4. pomocy udzielanej doraźnie poprzez zlecenie reprezentacji naszej klientki 

w sądzie profesjonalnemu pełnomocnikowi procesowemu.
Bardzo istotnym narzędziem marketingowym jest cena. W tym szczególnym 

przypadku zaistnieje konieczność pobierania opłat od osób, które zostały doświad-
czone przez życie albo miały kontakt z przemocą i chciałyby nauczyć się z nią 
radzić. W powołanym przypadku pomoc podstawowa w ramach działalności odpłat-
nej finansowanej z grantów bądź przez samorząd będzie bezpłatna, a działalność
gospodarcza będzie prowadzona w bardziej zaawansowanej formie. Jednocześnie 
usługi odpłatne w ramach działalności rynkowej będą usługami lżejszej wagi, gdyż 
nie będą skierowane bezpośrednio do najbardziej poszkodowanych (takie działa-
nia mogą być realizowane w ramach działalności pożytku publicznego). W przy-
padku działań np. edukacyjnych czy szkoleniowych jak najbardziej można wycenić 
koszt konkretnej usługi dla określonej grupy klientów. Jednakże trzeba pamiętać, 
że wszelkie koszty funkcjonowania organizacji są właśnie ceną świadczenia usług. 
Tymi kosztami są:

1. zatrudnienie trenerów;
2. zatrudnienie psychologów;
3. pensje dla osób obsługujących organizację pomocy;
4. wynajem lokalu;
5. zakup sprzętu biurowego;
6. rachunki za media i używanie sprzętu;
7. rachunki inne niż wymienione.

Kolejnym kluczowym narzędziem marketingu jest dystrybucja. Zawiera ona  
w sobie różnorodne czynności/działania, jakie musimy wykonać, aby nasz produkt 
był łatwo dostępny na rynku. Należy zatem wypracować sposób dotarcia z usługą 
(szkolenia, grupa wsparcia, specyficzna terapia) do osób zgłaszających się po po-
moc. W przykładzie przez na rozpatrywanym może się zdarzyć, że zaistnieją trud-
ności z dotarciem do klientów (poczucie wstydu, stygmatyzacja ofiar przemocy, brak
wiary w polepszenie swej sytuacji) albo wprost przeciwnie – z uwagi na środowisko 
zagrożone wykluczeniem, w którym problem przemocy jest powszechny, natych-
miast znajdziemy wielu klientów, którym jednak nie będziemy w stanie udzielić po-
mocy z uwagi na braki kadrowe oraz ograniczony czas świadczenia usług czy ilość 
miejsc na zajęciach. O ile ta ostatnia przeszkoda mogłaby okazać się trudnością 
w przypadku realizowanego projektu, to w sytuacji, gdy prowadzimy działalność, 
dla kolejnych klientów otwieramy po prostu kolejną sesję zajęć, pod warunkiem, że 
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klienci są w stanie pokryć koszty prowadzenia takiej działalności. 
O ile dystrybucja pomocy w ramach działalności odpłatnej beneficjentom – w tym

wypadku ofiarom przemocy w rodzinie - może odbywać się w biurze organizacji,
poprzez rozmowę telefoniczną, drogą poczty i informacji elektronicznej, za pomocą 
Internetu, w miejscu neutralnym wyznaczonym przez osobę poszkodowaną, o tyle 
działalność gospodarcza opierająca się na szkoleniach będzie wymagała np. wyna-
jęcia kolejnych pomieszczeń czy zaangażowania dodatkowych środków.
Promocja jako narzędzie marketingowe, obejmuje różnorodne działania, jakie 
może podjąć organizacja, aby przedstawić oferowaną usługę i przekonać potrzebu-
jące osoby do skorzystania z pomocy. Działania promocyjne mogą w tym przypadku 
przybrać następujący kształt:

1. powieszenie plakatu i zamieszczenie ulotek w budynkach służby zdrowia, 
urzędu miasta, ośrodka pomocy, ZUS, szkołach, gimnazjach i liceach, na 
tablicach ogłoszeń w mieście i okolicznych miejscowościach;

2. przekazanie informacji policji, że istnieje organizacja niosąca pomoc oso-
bom doznającym przemocy w rodzinie;

3. umieszczenie na dachu małego/taniego samochodu dużej tablicy informa-
cyjnej o pomocy osobom poszkodowanym przez przemoc w rodzinie. Sa-
mochód może być zaparkowany na chodniku w newralgicznych punktach 
miasta, aby był dobrze widoczny. Mogą to być główne deptaki miasta, oko-
lice placu targowego czy kościoła. Warto jednak uzyskać dodatkową zgodę 
policji na takie pozostawianie samochodu w ważnych punktach miasta. By 
rozszerzyć zakres terytorialny naszej usługi, taki samochód można także 
zostawiać w okolicznych miejscowościach;

4. spotkania w liceach/gimnazjach w celu ukazania młodzieży problemu – być 
może w ich rodzinie problem przemocy istnieje i przekażą informację swo-
im bliskim. Przybliżenie młodym osobom profilu naszej działalności będzie
bardzo istotne, również z uwagi na ich otwartość i chęć działania. Może się 
okazać, że dzięki nim ich rodzice odważą się mówić o przemocy i sprawa 
nie będzie już domowym tabu; 

5. zaaranżowanie audycji o przemocy w lokalnym radio;
6. publikacja przybliżająca działalność naszej organizacji w lokalnej prasie. 

Wywiad w lokalnej rozgłośni albo artykuł w lokalnej prasie jest trudno uzy-
skać. Jednakże zakres zadań naszej organizacji jest tak istotny, że może-
my liczyć na różnorakie wsparcie ze strony mediów czy lokalnych władz;

7. w tym konkretnym przypadku pomocnym nośnikiem informacji mogą być 
również inne organizacje, ale także kościoły czy organizacje religijne, 
które mogą nas wesprzeć w próbach dotarcia do osób doznających prze-
mocy w rodzinie.
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Piątym i jednym z ważniejszych narzędzi marketingowych są ludzie, od których 
pracy na każdym etapie funkcjonowania naszej organizacji zależy powodzenie 
przedsięwzięcia. Jeżeli stworzy się dobry i kompetentny zespół, to będzie on w sta-
nie nie tylko odszukać osoby, na których organizacji zależy, ale przede wszystkim 
wzbudzi w nich zaufanie do działań organizacji. 

Zasady tworzenia biznesplanu
Gdy już zdecydujemy się rzucić naszą organizację na nowe tory, należy świetny 

pomysł przekształcić w faktycznie działającą, prężną organizacje, która skutecz-
nie konkuruje na lokalnym rynku usług. Pierwszym krokiem będzie opracowanie 
biznesplanu. Dzięki stworzeniu biznesplanu odpowiemy sobie na kilka podstawo-
wych pytań:
Co musimy przemyśleć:

1. pomysł;
2. analiza rynku;
3. sposoby finansowania;
4. planowanie rozwoju;
5. realizacja.

Pomysł – co można zorganizować, jakie posiada się zdolności, jakie zasoby 
ludzkie, czy nasi znajomi zaangażują się w organizację, jaka branża jest znana. 
Czy jest coś, co zawsze chciały robić osoby zaangażowane w organizację i w chwili 
obecnej mogą sobie na to pozwolić? Pasja w pracy to motor napędowy i jeżeli oso-
by zaangażowane zajmują się tym, co naprawdę lubią, zawsze jako organizacja 
będziemy o krok dalej od tych, którzy wykonują prace z niechęcią i znudzeniem.

Analiza rynku – należy zastanowić się, czy w miejscu, w którym organizacja 
będzie prowadzić działalność, możliwe jest osiąganie zysków albo co najmniej, czy 
organizacja poprzez swoje działania dotrze do wystarczającej liczby beneficjentów,
którzy zapewnią realizację projektów. Czy trafi do organizacji wystarczająco dużo 
klientów, czy też może trzeba będzie przeznaczyć środki na reklamę albo poszuki-
wanie odbiorców? Czy w okolicy działa już organizacja występująca z ofertą podob-
nych usług? Czy pora roku jest odpowiednia na rozpoczynanie danego typu działal-
ności w organizacji? Np. jesień i zima mogą być odpowiednie dla otwarcia świetlicy 
lokalnej oferującej zajęcia dla seniorów, ale z ośrodkiem animacji dla dzieci może 
lepiej zaczekać do wiosny. Do kogo jest skierowana oferta usług/ produktów?

Finansowanie – ile pieniędzy potrzeba na początek i w jakiej wysokości? Czy or-
ganizacja posiada własne środki? Czy darczyńcy lub fundator są/jest wystarczająco 
hojny? Czy można liczyć na kredyt i czy będzie on możliwy do spłacenia? 

Planowanie – w jaki sposób rozwinie się organizacja? Czy sporządzając biz-
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nesplan wzięto pod uwagę sponsorów, czy też organizacja rzuci się w wir pracy  
i obserwując koniunkturę na rynku, będzie wykorzystywać nadarzające się okazje? 
Należy wiedzieć, na kogo można liczyć, jacy partnerzy i współpracownicy są solidni 
i czy odbiorcy, czyli klienci, zapewnią dostateczny rozwój organizacji, a co za tym 
idzie, wpłyną na zysk. Należy też brać pod uwagę pewne niedogodności czy też 
liczyć się z pewnym przestojem w określonych porach roku. 

Realizacja – w jaki sposób zarząd zamierza prowadzić organizację, czy wszyst-
kim zajmie się organizacja, licząc na wsparcie znajomych i wolontariuszy, czy stać 
ją będzie na zatrudnienie pracowników. Czy środki finansowe zapewniają płynność
finansową? Należy pamiętać o kontroli wszystkich osób zaangażowanych i nadzo-
rowaniu realizacji produktu albo rozwoju punktu usługowego. Prognozy ekonomicz-
ne powinny zostać wykonane z uwzględnieniem zysku ze sprzedaży, wykorzysty-
wanych surowców i innych materiałów, mediów, czynszu, zobowiązań finansowych,
personelu, amortyzacji, innych wydatków, podatków itd. oraz zapotrzebowania ka-
pitałowego organizacji w ramach prowadzenia przez nią działalności oraz źródła jej 
finansowania.

Co jeszcze należy dokładnie przemyśleć
1. Czym chcemy się zająć w szczególności, na jakim polu chcemy działać:

a) na czym będą polegały usługi, które będziemy oferować, albo czy  
w ogóle i co będziemy produkować – jaki towar będziemy oferować od-
biorcom;

b) jaką cenę sprzedaży produktu/usług ustanowić, żeby zaistnieć na ryn-
ku;

2. Jaki będzie proces świadczenia usługi:
a) czy posiadamy konieczne zaplecze (lokal, wyposażenie );
b) komu zlecimy wykonanie usług, ilu pracowników zatrudnimy, czy po-

siadają oni konieczne uprawnienia – pamiętajmy, że działając na polu 
usług dla osób niepełnosprawnych, dzieci, ofiar przemocy czy jakich-
kolwiek specyficznych grup niejednokrotnie musimy zapewnić personel,
który posiada np. kwalifikacje opiekuńcze czy medyczne;

c) jakie posiadamy możliwości finansowe na wyposażenie miejsca, gdzie
usługa będzie świadczona – czy miejsce jest dostępne dla osób niepeł-
nosprawnych, czy są spełnione warunki sanitarne; 

d) jakie urządzenia i wyposażenie jest potrzebne (oprogramowanie w celu 
świadczenia doradztwa prawnego, zapewniony dojazd do beneficjentów
niepełnosprawnych, biblioteczka tematyczna, jeżeli chcemy świadczyć 
usługi edukacyjne);

e) w jaki sposób dostarczymy produkty – kto odpowiadał będzie za dystrybu-
cję i transport – ponownie rozpatrujemy potrzebę samochodu i urządzeń.
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3. Na jakim rynku będziemy działać:
a) do jakich odbiorców pragniemy dotrzeć – w sytuacji organizacji zna-

czenie będzie mieć jej rozmiar – czy docieramy do samorządów, które 
kierują do nas beneficjentów ostatecznych, czy też sami bezpośrednio
znajdujemy odbiorców końcowych; 

b) na jakim obszarze będziemy działać – czy przypadkiem na terenie, na 
którym chcemy prowadzić działalność, nie działają już inne organizacje 
proponujące identyczny zakres usług;

c) jak się zareklamować i wypromować - czym chcemy przyciągnąć bene-
ficjentów.

4. Analiza SWOT- jakie są mocne i słabe strony naszego pomysłu na prowa-
dzenie działalności odpłatnej, jakie szanse i zagrożenia ona niesie:
a) Strenght – jakie są atuty i co posiada organizacja, czego nie mają inne 

podmioty na rynku, co szczególnego oferuje;
b) Weaknesses – jakie są słabości organizacji, z kim konkuruje;
c) Opportunities – czym można zainteresować odbiorców bezpośrednich, 

jakie organizacja posiada możliwości, jakie szanse należy wykorzy-
stać;

d) Threats – jakie zagrożenia niesie ze sobą prowadzenie działalności go-
spodarczej w organizacji – czy potrzebujemy ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności cywilnej, czy nasze działania niosą ryzyko wyrządzenia 
komuś szkody – nie muszą być to działania stricte naszych pracowni-
ków, może chodzić o szkodę wywołaną przez produkt lub zleceniobior-
ców, a nawet beneficjentów.

5. Jakie są możliwości rozwoju, czy można liczyć na wsparcie darczyńców 
lub samorządu:
a) czego będziemy potrzebować w miarę rozwoju organizacji;
b) w jaki sposób pokryjemy zapotrzebowanie finansowe organizacji, czy

dysponujemy źródłem wsparcia, czy weźmiemy kredyt;
c) na jakie zainteresowanie, a co za tym idzie – na jaki zysk możemy li-

czyć;
d) po jakim czasie możemy zacząć osiągać czysty zysk, który przeznaczy-

my na rozwój organizacji i poszerzenie oferty dla beneficjentów.
Dodatkowo, aby organizacja mogła swobodnie prowadzić działalność, trze-

ba dokładnie policzyć koszty związane z prowadzeniem rozbudowanej orga-
nizacji. Samo uruchomienie, w przeciwieństwie do firmy, nie stanowi już problemu,
gdyż organizacja taka już pewnie działa od jakiegoś czasu. O ile plan finansowy
dotyczy bieżącego zarządzania, biznesplan może zakładać, a nawet powinien za-
kładać rozwój organizacji. 
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1. Wynajęcie lub dzierżawa powierzchni biurowej, produkcyjnej lub szkole-
niowej, jeżeli organizacja nie dysponuje własnym lokalem. Koszt najmu 
pomieszczeń zależy od lokalizacji, wielkości, standardu czy wyposażenia. 
Ponadto trzeba liczyć się z opłatami eksploatacyjnymi, prowizją dla biu-
ra nieruchomości, kaucją, opłatami za media – prąd (tym większą, gdy 
wchodzi w grę działalność produkcyjna), wodę czy telefon. Opłaty będą 
stanowiły nasze koszty.

2.  Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania. Może się zdarzyć, że profesjo-
nalny program stanowi spory wydatek. Warto upewnić się, czy w ramach 
ceny sprzętu mamy zagwarantowane także jego serwisowanie.

3. Uzyskanie koniecznych uprawnień, pozwoleń, certyfikatów. Czasem uzy-
skanie odpowiedniego uprawnienia lub certyfikatu wiąże się z konieczno-
ścią podniesienia kwalifikacji, a więc uczestnictwem w kursie czy szkoleniu
itp. Uzyskanie pozwoleń wiąże się zwykle z wniesieniem opłat administra-
cyjnych.

4. Strona internetowa oraz jej pozycjonowanie, identyfikacja wizualna orga-
nizacji, nazwa, logo, firmowe druki, będą jej wizytówką. Warto zlecić ich
wykonanie fachowcom.

5. Sposób reklamy. Istnieje szeroki wybór wielu różnych form reklamy: ulotki, 
lokalne media, Internet. Należy zastanowić się, co będzie dla najlepsze  
w momencie rozpoczynania działalności. W miarę rozwoju organizacji na 
tym polu można zwiększyć środki na jej promocję. Na początek może wy-
starczy dobra opinia i referencje naszych kontrahentów.

6. Koszt samochodu firmowego, otwarcie rachunku i obsługa konta banko-
wego. Przed rozpoczęciem działalności koszty te mogą wydawać się zni-
kome. Może okazać się, że bank nie oferuje wcale dobrych warunków dla 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Warto przyjrzeć się 
ofertom różnych banków, także analizując możliwości zawarcia umowy 
kredytowej.

7. Koszty doradcy podatkowego, księgowego czy prawnika. Z pewnością 
powierzenie prowadzenia spraw księgowych doświadczonemu księgowe-
mu albo zlecenie ich prowadzenia biuru rachunkowemu nie będzie stratą,  
a może nas uchronić przed poważnymi błędami skutkującymi konsekwen-
cjami finansowymi. W sprawach niejasnych lepiej nie opierać się na tym,
co powiedzieli „znajomi”. Pamiętać trzeba, że przepisy dotyczące działal-
ności gospodarczej się zmieniają, a sytuacja każdej firmy jest inna. To, co
dotyczyło innej organizacji, nie musi dotyczyć naszej. 
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Organizacja podejmuje ryzyko
W literaturze fachowej przyjęło się określać tzw. filary skutecznej strategii bizne-

sowej, do której należą:
1. skuteczny model biznesowy, czyli przewidywanie, kiedy możemy liczyć na 

zysk, na czym polega produkt/usługa, którą dostarczamy, co spowoduje, 
że klient zakupi produkt, w jaki sposób produkt powstaje;

2. skupienie się na konkretnym obszarze – w naszym przypadku dobrze było-
by ściśle go powiązać z działalnością pożytku publicznego;

3. nastawienie na ciągłe poznawanie potrzeb klientów z grupy docelowej, re-
agowanie na pojawiające się możliwości i problemy;

4. nastawienie na klienta i osobiste podejście do jego oczekiwań;
5. poszukiwanie nowych obszarów działalności, znajdywanie nisz na rynku, 

twórcze podejście do produktu, rynku i konkurencji;
6. polityka kadrowa nastawiona na rozwój osób zaangażowanych i prace ze-

społową;
7. efektywność w zarządzaniu, tworzeniu oraz wykorzystywaniu strategii;
8. sprawne zarządzanie bez zbędnych procesów i kosztów;
9. prosta struktura organizacyjna oraz decyzyjna, w której jasno są określone 

uprawnienia, bezpośrednia komunikacja w zespole;
10. minimalizacja kosztów stałych na rzecz zmiennych, co umożliwia minima-

lizowanie kosztów w razie potrzeby;
11. rozsądne inwestycje oparte na racjonalnej analizie.

Zatem gdy biznesplan oraz rozsądna analiza pokażą nam, że jest szansa, aby od-
nieść sukces, należy sprostać procedurze rejestracji działalności, a następnie uzbro-
ić się w cierpliwość i ruszyć ku zdobywaniu nowych obszarów ekspansji. Każdy, kto 
rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, musi liczyć się z wielką ilością 
włożonej pracy, która jest niezbędna, zanim zacznie się osiągać realne zyski.
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Działalność gospodarcza w praktyce
Najdogodniejszą z form zobrazowania korzyści płynących z prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe jest jej praktyczne przedsta-
wienie – najlepiej na przykładzie organizacji posiadających w tej materii pozytywne 
doświadczenie. W publikacji zaprezentowano:

1) Zakład Aktywności Zawodowej w Mikołowie – Borowej Wsi utworzony 
przez Caritas Archidiecezji Katowickiej, który poszczycić się może cieka-
wymi planami na przyszłość;

2) Spółdzielnię Socjalną „Nowy Horyzont”, która jako jedyna w Polsce działa 
całkowicie bez wsparcia finansowego z zewnątrz;

3) Fundację „Być Razem”, która rozpoczęła produkcję wyjątkowych przed-
miotów zaprojektowanych przez polskich i izraelskich studentów;

4) Zakład Introligatorsko - Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia
5) Artystycznego „Teatr Grodzki”, który jako instytucja z tradycją i prestiżem, 

poszczycić się może zyskami z prowadzonej działalności gospodarczej, 
dzięki którym jeszcze intensywniej wspomaga finansowo niepełnospraw-
nych pracowników;

6) Zakład Aktywności Zawodowej w Lalikach, który jako kolejny zrealizowany 
pomysł „Teatru Grodzkiego” jest dowodem na to, że organizacje pozarzą-
dowe wciąż się rozwijają.

Niejednokrotnie prowadzenie działalności gospodarczej postrzegane jest wyłącz-
nie z perspektywy komplikacji, którym organizacja pozarządowa może nie sprostać. 
Podejmując się prowadzenia działalności gospodarczej należy pamiętać, że jej wio-
dącym celem winien być rozwój organizacji w perspektywie długookresowej. Róż-
ne grupy w odmienny sposób interpretują pojęcie rozwoju. Jednak najważniejszą  
i najlepszą z możliwych form rozwoju organizacji pozarządowych jest inwestycja  
w ludzi.

„Miłosierdzie Boże” w Borowej Wsi
Na terenie Borowej Wsi w roku 1990 został utworzony Ośrodek dla Osób Nie-

pełnosprawnych „Miłosierdzie Boże”. Celem tego ośrodka jest niesienie pomocy 
dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością narządu ruchu i/lub z niepełnospraw-
nością intelektualną poprzez kompleksową działalność opiekuńczą, wychowawczą, 
rehabilitacyjną, terapeutyczną i edukacyjną. Zatem mając na względzie rozwój pod-
opiecznych ośrodka, jak i innych niepełnosprawnych oraz posiadane gospodarstwo 
rolne, Cartias Archidiecezji Katowickiej postanowił utworzyć Zakład Aktywności 
Zawodowej w Mikołowie-Borowej Wsi, który rozpoczął działalność gospodarczą  
30 grudnia 2003 r. 

ZAZ jest placówką rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych ruchowo i/lub inte-
lektualnie. Jego głównym celem jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i zdrowotna 
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osób niepełnosprawnych poprzez ergoterapię, a następnie ich aktywizacja na otwar-
tym rynku pracy. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez kształtowanie zaradno-
ści życiowej, nabywanie kompetencji społecznych w tym komunikacyjnych, kształ-
towanie kompetencji zawodowych, jak również optymalizację rozwoju fizycznego 
i usprawnianie narządów ruchu poprzez rozszerzoną, indywidualną rehabilitację. 

Z dniem rozpoczęcia działalności zatrudniano w ZAZ-ie 24 osoby ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności i 8 osób kadry. Z uwagi na powiększenie działu 
ogrodniczego (zakupiono 2 tunele foliowe) oraz powstanie szkółki drzewek i krze-
wów ozdobnych (docelowo ponad tysiąc sadzonek), zakład zwiększył zatrudnienie 
1 listopada 2004 r. o 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 2 osoby 
kadry. 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez ZAZ stanowiło znaczną inwesty-
cję, gdyż wymagało ukończenia budynku będącego jego siedzibą, zakupu niezbęd-
nych maszyn i urządzeń oraz produktów roślinnych, bydła i trzody. Posiadane pło-
dy rolne i inwentarz obejmują zboże, żyto, jęczmień, rzepak, pszenicę i kukurydzę 
oraz 12 krów i jałówek mlecznych, 15 byków i ok. 40 sztuk tuczników. Oczywiście 
prowadzenie gospodarstwa rolnego jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania 
bez niezbędnych narzędzi pracy. Z otrzymanych środków finansowych na potrzeby
działalności gospodarczej ZAZ zakupił dwa traktory, dwa ciągniki oraz inne koniecz-
ne sprzęty rolnicze. Z uwagi na problemy zdrowotne pracowników, konieczne było 
również zakupienie samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych. 

Jak już wyżej wspomniano, gospodarstwo rolne zajmuje się m. in. Uprawą zie-
mi, roślin, hodowlą zwierząt. Tak duże gospodarstwo rolne wymagało stworzenia 
schematu organizacyjnego zakładu, który został podzielony na sześć działów: dział 
administracji, dział hodowli bydła, dział hodowli trzody chlewnej, dział ogrodniczy, 
dział upraw polnych oraz dział pomocniczy. Na czele każdego działu stoi ergotera-
peuta (instruktor zawodu), z którym pracuje 4 - 5 osób niepełnosprawnych. Całością 
kieruje Justyna Mol. 

Z uwagi na specyfikę działalności rolniczej, największy zakres prac przypada 
w okresie wiosennym, letnim i jesiennym. Jednak produkcja to nie wszystko. Zakład 
Aktywności Zawodowej musiał znaleźć także odbiorów swoich towarów. Klientami 
zakładu są przede wszystkim ośrodki Caritas: domy pomocy społecznej, warsztaty 
terapii zajęciowej, środowiskowe domy pomocy, ale nie tylko. ZAZ posiada również 
stałych klientów indywidualnych – drobnych, lokalnych przedsiębiorców oraz osoby 
fizyczne. Na podkreślenie zasługuje to, że że baza klientów wciąż rośnie.

Zgodnie z regulacją ustawową ZAZ musi działać od momentu utworzenia przez 
okres minimum 10 lat. Zakład w Borowej Wsi funkcjonuje na rynku siódmy rok  
i ma wciąż nowe pomysły na rozwinięcie prowadzonej działalności gospodarczej. 
W pierwszej kolejności planowane jest rozpoczęcie własnej hodowli tuczników, co 
związane jest z koniecznością reorganizacji pracy, tzn. wyodrębnienia pracowni-
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ków, którzy będą się tym zajmować oraz organizacją miejsca narodzin i wychowu 
prosiąt. Do tej pory zwierzęta były nabywane i w odpowiednim czasie sprzedawa-
ne. Niemniej po analizie ekonomicznej uznano, iż zakup tuczników jest znacznym 
wydatkiem, zaś dalsza inwestycja w chów zwierząt w porównaniu do cen sprzeda-
ży znacznie zmniejsza oczekiwany wymiar zysku. Rozwiązaniem okazać się może 
własna hodowla tych zwierząt, co pozwoli na poprawę osiąganych dochodów, po-
przez zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. 

Drugim wyzwaniem dla ZAZ-u jest projekt stworzenia stadniny koni. Zwierzęta te 
będą też wykorzystywane do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kolejny pomysł 
to otwarcie całorocznej szklarni, dzięki czemu możliwa będzie ciągła hodowla sa-
dzonek, kwiatów czy warzyw. 

Zakład stara się również, w miarę posiadanych środków, opłacać wszelkie formy 
dokształcania, szkolenia, kursy (np. dekoratorski, uprawy roślin, hodowli zwierząt, 
obsługi komputera), warsztaty psychologiczno-szkoleniowe, wyjazdy rehabilitacyjne. 

Podstawową korzyścią z funkcjonowania zakładu jest to, iż osoby niepełnospraw-
ne, poza pracą, mają możliwość stałego obcowania ze zwierzętami, co niejedno-
krotnie okazuje się znakomitą terapią. 

Po odwiedzinach w ZAZ-ie w Borowej Wsi pozostaje przekonanie, że stanowi 
on swoistą oazę dla osób niepełnosprawnych, miejsce, gdzie mogą się wyciszyć, 
odprężyć, nabyć nowe umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy. Poza tymi 
korzyściami, które są głównym celem funkcjonowania ZAZ-u, równie istotne jest to, 
że grupa klientów nabywających wyprodukowane dobra wciąż się powiększa, co 
pozwala na realizację bieżących zadań oraz nowych planów na przyszłość.

Kontakt:
Ośrodek „Miłosierdzie Boże”
ul. Gliwicka 366, 43-190 Mikołów - Borowa Wieś
tel./fax: (32) 32-25-335, 238-60-21
www.caritas.mikolow.pl
osrodek@caritas.mikolow.pl

„Nowy Horyzont”  w Cieszynie
W praktyce wszystkie spółdzielnie socjalne na terenie kraju, celem rozwinięcia 

działalności gospodarczej, jak i jej bieżącego funkcjonowania, korzystają z pomocy 
państwa czy to w formie dotacji na rozpoczęcie tej inwestycji, czy współfinansowa-
nia ponoszonych kosztów (np. składek ZUS). Istnieje jednak w Polsce instytucja, 
która polega wyłącznie na własnych możliwościach i zyskach. Mowa tu o powstałej 
w 2009 r. Spółdzielni Socjalnej „Nowy Horyzont” w Cieszynie, której prezesem jest 
Paweł Przybyło. 

Początki działalności gospodarczej zapowiadały się bardzo dobrze. Założycie-
le spółdzielni znaleźli potencjalnego klienta, który był zainteresowany nabywaniem 
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praktycznie w nieograniczonych ilościach miału wytworzonego z plastikowych bu-
telek. Już w trakcie organizacji spółdzielni okazało się, że tego typu inwestycja wy-
maga jednak znacznych środków finansowych. Koszty te wynikały z konieczności
uzyskania stosownych zezwoleń na tego typu działalność gospodarczą oraz nie-
zbędnych maszyn i urządzeń. Poza tymi trudnościami wielkimi krokami zbliżał się 
kryzys gospodarczy, co spowodowało, że ewentualna współpraca z kontrahentem 
stanęła pod znakiem zapytania, gdyż z uwagi na sytuację na rynku wycofał się on 
z wcześniej deklarowanej współpracy. Mimo tych trudności pięć osób podjęło się 
utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Nowy Horyzont” i to bez środków finansowych 
z zewnątrz. 

Członkowie „Nowego Horyzontu” podjęli decyzję, iż podejmą działalność gospo-
darczą w dziedzinie, która nie wymaga od razu znacznych nakładów finansowych.
Rozpoczęto zatem realizację usług w zakresie specjalistycznego i niespecjalistycz-
nego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych, zagospodarowania terenów 
zielonych, drobnych remontów (np. malowanie pomieszczeń), zimowego utrzyma-
nia chodników i placów (odśnieżanie itp.), całorocznej pielęgnacji grobów, szkoleń  
z zakresu ekonomii społecznej (zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych). 

Pierwsze zlecenie dotyczyło sprzątnięcia kurnika i wymiany wkładów. Kolejna 
praca dotyczyła sprzątania piwnic w budynku. Były to takie prace, których nikt inny 
nie chciał się podjąć. Po realizacji pierwszej usługi, wspólną decyzją założycieli 
spółdzielni pozyskane środki finansowe przeznaczono na rozwój działalności go-
spodarczej, tj. zakup niezbędnych produktów, w tym podstawowego sprzętu i środ-
ków czystości. 

Istnieje bardzo dużo firm realizujących podobne usługi i posiadających profe-
sjonalny sprzęt, niejednokrotnie powiązanych w „sieci”, co znacznie obniża koszty 
ich usług. Zatem spółdzielnia z takimi przedsiębiorstwami nie mogła konkurować 
cenowo. Jedyną skuteczną metodą pozyskania klientów było zapewnienie profe-
sjonalnej usługi i rzetelnego wykonania zlecenia. Nastawiono się również na pracę 
wyłącznie z użyciem środków najlepszych marek.

Podkreślenia wymaga, że w okresie powstania spółdzielni rozpoczął się już kry-
zys gospodarczy. W związku z tym członkowie skoncentrowali się na poszukiwaniu 
potencjalnych klientów przede wszystkim wśród instytucji publicznych, gdyż wiele 
prywatnych firm obniżając koszty działalności gospodarczej usługi typu sprzątanie
obiektu zlecali do wykonania własnym pracownikom. Pierwsi stali klienci pojawili się 
w sierpniu 2009 r. i było to zlecenie sprzątania Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsię-
biorczości w Cieszynie. Do tej pory z usług spółdzielni skorzystały też m.in.: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, Zakład Budynków Miejskich w Cieszy-
nie, Wspólnota Mieszkaniowa w Cieszynie. W miejskim ośrodku pomocy społecznej 
poza usługami porządkowymi realizowane są też usługi konserwatorskie. 

W spółdzielni nie było również środków na skuteczną medialną reklamę. Zatem 
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działania reklamowe ograniczono do strony internetowej, wydrukowania kalenda-
rzyków, zaopatrzenia się w ubrania robocze ze znakiem firmowym spółdzielni oraz
bezpośredniego zaprezentowania realizowanych usług potencjalnym klientom. Po-
zyskane przez ponad rok środki finansowe były w znacznej mierze inwestowane,
przede wszystkim w sprzęt typu kosiarki, odśnieżarki, specjalistyczne zestawy do 
sprzątania. 

Spółdzielnia stara się minimalizować ponoszone wydatki. Dla przykładu spół-
dzielnia podnajmuje od Fundacji „Być Razem” pomieszczenie celem prowadzenia 
działalności gospodarczej i reguluje stosowny czynsz. Jednak „Nowy Horyzont” wy-
konuje też dla fundacji usługi z zakresu analizy przeciwpożarowej i instalacji elek-
trycznych. Zatem koszt czynszu w znacznej części się zwraca. Ponadto spółdziel-
nia negocjowała z bankiem koszty prowadzenia konta bankowego. Choć kwoty te 
nie wydają się znaczne, mając na względzie rozpoczętą działalność z minimum 
własnych środków, każda oszczędność wydawała się być cenna i niezbędna. Ko-
lejną sprawą jest fakt, że Spółdzielnia nie pozostała obojętna na ewentualne zda-
rzenia losowe. Zadbano o ubezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej, 
uwzględniając takie zdarzenia, jak kradzież sprzętu lub mienia pracowniczego, po-
żar czy nieprawidłowo wykonywane usługi przez podwykonawców. Ubezpieczenie 
to, choć do tej pory niewykorzystane, daje poczucie bezpieczeństwa, gwarantu-
jąc, iż nawet przy najgorszym zdarzeniu losowym spółdzielnia będzie mogła nadal 
funkcjonować mając możliwość odtworzenia utraconego mienia czy wręcz uniknie 
ewentualnego rozwiązania działalności gospodarczej. 

Aktualnie liczba członków spółdzielni wzrosła do dziewięciu osób, ponadto kolej-
ne cztery osoby starają się o przyjęcie w ich poczet członków. Bardzo pozytywnym 
zjawiskiem w „Nowym Horyzoncie” jest to, iż członkowie działają na partnerskich 
zasadach. Wszelkie decyzje dotyczące działalności gospodarczej podejmowane są 
wspólnie. Daje to poczucie równości wszystkich członków spółdzielni. 

Prowadzona działalność, uwzględniając poczynione inwestycje, po 2009 r. przy-
niosła straty. Niemiej członkowie założyli, że straty zostaną pokryte w roku 2010, 
zaś od następnego planowany jest zysk z prowadzonej działalności. Oczywiście 
poza optymistycznymi planami na przyszłość członkowie „Nowego Horyzontu” wie-
dzą, iż w niedługo będą musieli ponieść znaczny wydatek finansowy z uwagi na ko-
nieczność przeprowadzenia audytu. Audyt ma na celu określenie, czy spółdzielnia 
socjalna sprawnie funkcjonuje. Badanie polega na sprawdzeniu, czy spółdzielnia 
socjalna działa legalnie: przestrzega przepisów prawa, postanowień statutu, uchwał 
i regulaminów organów statutowych czy zawartych umów. Kontrola powinna wska-
zywać również, że spółdzielnia socjalna nie naraża interesu osób trzecich i Skarbu 
Państwa, jest zarządzana zgodnie ze statutem w interesie ogółu członków. Bada-
niem są też objęte roczne sprawozdania finansowe spółdzielni pod kątem rzetelno-
ści i prawidłowości. Będzie również analizowana gospodarność i celowość dyspo-
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nowania środkami przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni. Wynik badania 
oraz wyciągnięte podczas niego wnioski mają przyczynić się do lepszego, spraw-
niejszego funkcjonowania spółdzielni socjalnej poprzez realizację sformułowanych 
podczas audytu wskazówek i zaleceń. 

Podstawą prawną nakazującą przeprowadzenia audytu jest ustawa Prawo Spół-
dzielcze oraz ustawa o spółdzielniach socjalnych. Spółdzielnie socjalne są pod-
dawane obowiązkowi lustracyjnemu co najmniej raz na trzy lata, zaś w przypadku 
spółdzielni w stanie likwidacji lustrację przeprowadza się co rok. Koszt lustracji wy-
nosi nawet do 15.000 zł, cena jest zależna od liczby członków spółdzielni. Członko-
wie „Nowego Horyzontu” już dziś zaczynają przygotowania do tego wydatku sukce-
sywnie odkładając środki finansowe.

Spółdzielnia Socjalna „Nowy Horyzont” jest założona przez osoby długotrwale 
wykluczone z rynku pracy, zatem nie mające doświadczenia w działalności gospo-
darczej. Członkowie opierają się wyłącznie na własnych środkach finansowych, nie
korzystając z materialnego wsparcia z zewnątrz. Należy uznać, że radzą sobie bar-
dzo dobrze, a co najważniejsze istnieją perspektywy rozwoju spółdzielni, co jest 
gwarantem dla jej członków nie tylko na powrót na rynek pracy, ale też na osiąganie 
dochodów, które niejednokrotnie pozwolą na usamodzielnienie i finansowanie swo-
ich potrzeb. 

Kontakt:
Spółdzielnia Socjalna „Nowy Horyzont”
ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn
tel.: (+48) 501 445 855
e-mail: walowa.admin@gmail.com
www.nowyhoryzont.net.pl

„Być Razem” w Cieszynie
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” powołana zosta-

ła w 2007 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszy-
na. Idee fundacji wynikają w dużym stopniu z doświadczeń stowarzyszenia, jednak 
zakres jej działalności poszerzony jest o wspieranie spółdzielni socjalnych, przed-
siębiorstw społecznych, firm nastawionych również na działalność o charakterze
społecznym, stowarzyszeń oraz innych form aktywności społecznej budowanych na 
wartościach solidarności, wzajemności i współdziałania. Ale to nie wszystko. Fun-
dacja wspólnie z Gminą Cieszyn uruchomiła przedsiębiorstwo społeczne – Centrum 
Edukacji Socjalnej (CES) w ramach projektu „Rewitalizacja nieruchomości poprze-
mysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej”  
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 
2004-2006. Jest to jedno z pierwszych i największych tego typu przedsiębiorstw  
w Polsce. Realizowane w nim projekty nastawione są na aktywizację społeczną, za-
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wodową i kulturalną osób bezrobotnych i zagrożonych marginalizacją. Aktywizacja 
odbywa się poprzez organizowanie szkoleń zawodowych z wykorzystaniem znaj-
dujących się na terenie CES warsztatów, szkoleń miękkich z zakresu m.in. technik 
komunikacji, szkoleń z zakresu ekonomii społecznej, budowanie indywidualnych 
planów działania, organizowanie poradnictwa psychologicznego i prawnego, a tak-
że poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Pracownicy CES 
są angażowani również w wydarzenia kulturalne, takie jak m. in. przygotowanie 
wystawy „Od idei do obiektu, od obiektu do produktu”, która została zrealizowana  
w ramach projektu „Design społeczny” finansowanego ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie te działania skutecznie wspierają po-
wrót do społeczeństwa osób z obszaru wykluczenia społecznego.

W tym przypadku potwierdza się założenie, że przedsiębiorstwo społeczne, jako 
podmiot ekonomii społecznej, działa zgodnie z zasadą „Z zyskiem nie tylko dla zy-
sku”. Wynika to stąd, że podmioty te dostarczają na rynek konkurencyjne produkty 
o wysokiej jakości, a osiągany zysk przeznaczają na cele społeczne. We wszystkie 
podejmowane przez firmę działania, takie jak tworzenie i realizacja strategii rozwoju
firmy, wprowadzanie marki przedsiębiorstwa na rynek, włączeni są jej pracowni-
cy. W ciągu półtorarocznej działalności zatrudniono w przedsiębiorstwie CES ok.  
50 osób, w szczególności długotrwale bezrobotnych.

Na terenie przedsiębiorstwa działa sieć warsztatów, w tym: stolarnia, ślusarnia, 
warsztat remontowo-budowlany, pralnia wodna i chemiczna, szwalnia, kuchnia ze 
stołówką świadcząca także usługi cateringowe. Do dyspozycji jest również nowo-
czesne centrum szkoleniowo-konferencyjne. Ponadto wynajmowane są lokale, co 
przynosi korzyści finansowe. Reklamując swoje usługi przedsiębiorstwo wskazuje
na podwójny wymiar korzyści z usług – nie tylko czysto materialny, ale też spo-
łeczny, gdyż kupując produkty i usługi jednocześnie wspiera się tworzenie nowych 
miejsc pracy. Oczywiście z uwagi na to, iż przedsiębiorstwo działa w ramach ekono-
mii społecznej, zyski przeznaczane są na działalność statutową.

Oferta przedsiębiorstwa jest bogata. Pralnia wodna i chemiczna realizuje usługi 
w zakresie prania dla odbiorców instytucjonalnych typu hotele, schroniska, pensjo-
naty, restauracje. Usługi stolarskie obejmują wiele obszarów od seryjnej produkcji 
prostych elementów z drewna, aż do projektów oryginalnych i autorskich jak np. 
świeczniki – choinki zaprojektowane w ramach „Designu społecznego”. Przedsię-
biorstwo przyjmuje też do realizacji indywidualne zamówienia na stolarkę budowla-
ną. Również usługi ślusarskie są zróżnicowane, np. produkcja wyrobów ze stali nie-
rdzewnej i czarnej: balustrady, poręcze, bramy, zadaszenia, meble gastronomiczne, 
usługi spawalnicze (TIG, MIG), cięcie, gięcie, frezowanie i toczenie. W wykony-
waniu zleceń przedsiębiorstwo współpracuje z firmą posiadającą doświadczenie 
w branży ślusarskiej.

Na terenie Fundacji mieści się Spółdzielnia Socjalna „Nowy Horyzont”, która 



63

świadczy usługi w zakresie sprzątania budynków, zagospodarowania terenów zielo-
nych oraz zimowego utrzymania chodników i placów. W przyszłości działać będzie 
też Spółdzielnia Socjalna „Super Smak”, która we współpracy z FRPS „Być Razem” 
będzie świadczyć usługi gastronomiczno-cateringowe. Spółdzielnię Socjalną „Su-
per Smak” założyły osoby bezrobotne, które zostały zrekrutowane w ramach pro-
jektu „Spółdzielnie socjalne drugiej generacji” realizowanego przez Stowarzyszenie 
Współpracy Regionalnej w ramach Podziałania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. W efekcie 11 osób brało aktywny udział w szkoleniach na temat spółdziel-
czości socjalnej, z umiejętności interpersonalnych, a także w szkoleniu zawodowym 
„Kucharz z elementami obsługi konsumenta”. Szkolenie zawodowe zakończyło się 
w lutym 2010 roku wystawnym bankietem, przygotowanym przez spółdzielców na 
uroczyste otwarcie mieszczącego się w budynkach fundacji punktu pośrednictwa 
pracy, który został utworzony w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku 
pracy”. Z góry starano się określić potencjalnych klientów. Kuchnia będzie przygo-
towywała posiłki dla wszystkich pracowników Fundacji i chętnych osób z zewnątrz; 
będzie obsługiwała szkolenia i konferencje odbywające się w Fundacji, jak również 
imprezy klientów zewnętrznych.

Na terenie fundacji działa również Inkubator Trzeciego Sektora, który prowadzi 
szkolenia i doradztwo związane m. in. z pozyskiwaniem funduszy na działalność 
NGO, prowadzeniem księgowości, zarządzaniem organizacjami pozarządowymi 
czy też pisaniem wniosków o dotacje. Ważną inicjatywą podejmowaną przez Fun-
dację „Być Razem” jest realizacja projektu „W stronę klastra – promocja ekonomii 
społecznej”, finansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest zbudo-
wanie partnerstwa przedstawicieli trzech sektorów: administracji, biznesu i podmio-
tów ekonomii społecznej.

Oczywiście, co potwierdził Dariusz Bożek, wiceprezes Fundacji, przychody  
z działalności gospodarczej są pozyskiwane, niemniej bywają niestabilne, jednak 
co najważniejsze, społeczne cele, m.in. zatrudnienie niepełnosprawnych, są suk-
cesem przedsięwzięcia, zaś zadaniem na przyszłość jest dalszy rozwój podjętych 
inicjatyw, jak również prowadzenia samodzielnej księgowość.

Kontakt:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn
tel.: (33) 851 41 03, 851 41 01
e-mail: fundacjabycrazem@wp.pl
www.fundacjabycrazem.pl
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„TEATR GRODZKI” W BIELSKU BIAŁEJ
Niewiele stowarzyszeń, prowadzących działalność gospodarczą, cieszy się tak 

ugruntowaną pozycją na rynku, pomysłowością oraz otwartością na otoczenie  
i jego problemy, jak Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”. Stowa-
rzyszenie, którego zarząd stanowili przez ok. 10 lat Jan Chmiel – obecnie dyrektor 
stowarzyszenia oraz obecny przewodniczący zarządu – Tomasz Zieliński, powstało  
w 1999 roku.

Katalog celów statutowych jest bogaty. Organizacja skupia artystów, pedago-
gów i animatorów kultury działających na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, z ograniczonym dostępem do kultury i sztuki. Zatem w grupie tej są 
zarówno dzieci, młodzież, dorośli i osoby w podeszłym wieku, a wśród nich mię-
dzy innymi niepełnosprawni fizycznie i umysłowo, młodzież sprawiająca kłopoty
wychowawcze i ze środowisk dysfunkcyjnych, osoby uzależnione, wychowankowie 
domów dziecka oraz placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczych. Stowarzyszenie 
działa nie tylko w Bielsku-Białej czy okolicach, gdyż realizuje również wiele dzia-
łań na terenie całego województwa śląskiego oraz w regionie Małopolski. Ponadto 
działalność wydawnicza i szkoleniowa Teatru Grodzkiego ma zasięg ogólnokrajowy,  
a wybrane projekty artystyczno-edukacyjne realizowane są we współpracy z orga-
nizacjami z całej Europy. 

Zgodnie ze statutem, stowarzyszenie może realizować założone cele w dwojaki 
sposób. Po pierwsze w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicz-
nego, m.in. poprzez działalność szkoleniową, artystyczną, działalność w zakre-
sie pomocy społecznej, działalność wydawniczą czy prace badawczo-rozwojowe  
w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Po drugie Teatr Grodzki w ra-
mach działalności gospodarczej prowadzi działalność poligraficzną, introligatorską,
również szkoleniową, rehabilitacyjną oraz hotelową. Stowarzyszenie jest organiza-
cją założycielską Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny!” działającego od 
2004 r., będącego placówką pobytu dziennego dla 30 osób niepełnosprawnych, 
utworzyło też w grudniu 2004 roku Zakład Introligatorsko-Drukarski, działający jako 
Zakład Aktywności Zawodowej, obecnie pod kierownictwem Marcina Słonki. Swoją 
siedzibę ZAZ ma w budynku z bardzo długą i ciekawą tradycją w centrum Bielska 
– Białej.

W ZAZ-ie „Zakład Introligatorsko-Drukarski Stowarzyszenia TEATR GRODZKI” 
zatrudnionych jest 40 osób niepełnosprawnych oraz 14 pracowników kadry obsłu-
gowo-rehabilitacyjnej. Wśród osób niepełnosprawnych 12 pracowników jest niewi-
domych i niedowidzących, 8 osób chorujących psychicznie, 11 osób z dysfunkcją 
ruchu, 9 osób zaliczono do znacznego stopnia niepełnosprawności z innych przy-
czyn. Część z pracowników ma zorganizowany dowóz do pracy. Ideą zakładów 
aktywności zawodowej jest stworzenie miejsc pracy specjalnie dla osób niepełno-
sprawnych. Są to jednocześnie osoby, które na otwartym rynku pracy mają naj-
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mniejsze, a niejednokrotnie zerowe, szanse znalezienia zatrudnienia. Priorytetem 
zakładu są potrzeby niepełnosprawnych przy jednoczesnym realizowaniu aktywiza-
cji i społecznej rehabilitacji pracowników. Niemniej jednak prowadzenie ZAZ-u jest 
formą działalności gospodarczej, zaś jej celem, podobnie jak innych przedsiębior-
ców, jest przychód i zysk, który zależy od wydajności i efektywności pracy, a więc 
również od procesu rehabilitacji społecznej pracowników. W województwie śląskim 
takich placówek jest zaledwie kilka, a w Bielsku – Białej tylko ta jedna. 

Zakład oferuje bardzo szeroki zakres usług drukarsko-introligatorskich. Drukar-
nia specjalizuje się w druku offsetowym nisko- oraz średnionakładowym i drukuje 
foldery, książki, broszury, papiery firmowe, wizytówki, kalendarze, druki akcydenso-
we, gazety lokalne i samorządowe. Oferta obejmuje też druk na maszynach cyfro-
wych dla niskich nakładów oraz w druku spersonalizowanym (np. recepty, książecz-
ki czynszowe, nadruki adresowe na kopertach, kopertowanie i wysyłka materiałów). 
Pracownia introligatorska produkuje wszelkiego rodzaju opakowania, świadczy 
profesjonalne usługi introligatorskie dla biur, urzędów, uczelni, szpitali, w postaci 
klejenia, szycia, nacinania, zdobienia i inne profesjonalne usługi introligatorskie, jak 
również zlecenia nietypowe.

Klienci ZAZ a PFRON
Baza klientów zakładu jest pokaźna, niemniej na szczególne wyróżnienie zasłu-

guje to, że wciąż się zwiększa. 
W swej działalności zakład wykorzystuje przepis stanowiący, iż każdy przedsię-

biorca zatrudniający ponad 25 pracowników, jeżeli 6% z nich nie stanowią osoby 
niepełnosprawne, płaci grzywnę w wysokości 40 procent przeciętnego wynagro-
dzenia – i tak w 100-osobowej firmie grzywna ta to blisko 6000 zł miesięcznie. Za-
kup usług/towarów w przedsiębiorstwach zatrudniających minimum 10% osób nie-
pełnosprawnych pozwala obniżyć tę wpłacaną na konto PEFRON grzywnę. Dzięki 
korzystaniu z usług ZAZ, niektórzy klienci nie muszą płacić części, a nawet całości 
grzywny. 

Prowadzona działalność gospodarcza jest niejednokrotnie wykorzystywana 
przez sam Teatr Grodzki, który drukuje tam liczne, własne publikacje. Do klientów 
ZAZ-u należą też w dużej mierze pobliskie szpitale i inne instytucje publiczne, które 
w codziennej pracy wykorzystują liczne druki czy formularze. 

Z usług zakładu korzystają w dużej mierze inne organizacje pozarządowe. 
Również Teatr Grodzki korzysta z oferty innych organizacji. To bardzo ważna 
współpraca, pozwalająca na wzajemne wsparcie tego rodzaju instytucji, bo 
powoduje pozostawienie pieniądza w sektorze ekonomii społecznej, zaś to 
oznacza jeszcze intensywniejsze wsparcie osób niepełnosprawnych.

ZAZ w niedalekiej przyszłości planuje inwestycje  przede wszystkim w lepsze 
maszyny introligatorsko-drukarskie. Potrwa to około trzech lat, ponieważ tego typu 
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urządzenia są bardzo drogie. Niemniej i w tej inwestycji zamierzają skorzystać ze 
środków unijnych. Zakład Aktywności Zawodowej „Zakład Introligatorsko-Drukarski 
Stowarzyszenia Teatr Grodzki” to rozwojowa instytucja, mająca duże szanse na 
dalszy rozwój i coraz szerszy krąg odbiorów. Oceniając zarządzanie nią, można 
się spodziewać, że usługi będą na coraz wyższym poziomie, a to oznacza, że ZAZ 
będzie też liczącym się na rynku konkurentem dla innych podmiotów o tym samym 
profilu.

Hotel w Lalikach
Teatr Grodzki dokonuje wciąż nowych, bardzo obiecujących inwestycji. Kolej-

nym „dzieckiem” stowarzyszenia jest nowo otwarty Zakład Aktywności Zawodowej 
– Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Laliki”. W okolicy utwo-
rzonego ośrodka biegną liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe, malownicze 
szczyty (Barania Góra, Hala Boracza, Pilsko), punkty widokowe. Ponadto w pobli-
żu są wyciągi narciarskie, w miejscowościach Zwardoń, Kamesznica, Kamesznica 
Górna, Koniaków, Istebna, Oszczadnica (duży kompleks wyciągów narciarskich  
w odległości 17 km od ośrodka). ZAZ funkcjonuje od końca grudnia 2008 roku. 
Oczywiście w trakcie realizacji tego projektu nie obyło się bez problemów. Dotyczyły 
one na przykład przeciągających się procedur uzyskiwania zezwoleń na przejęcie 
budynku. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Lalikach od grudnia 
2008 zatrudnia 22 osoby niepełnosprawne na stanowiskach recepcjonistów, poko-
jowych, kucharzy, które po półrocznych szkoleniach były gotowe, aby profesjonal-
nie obsługiwać gości Ośrodka. Placówka jest pierwszą tego typu w województwie 
śląskim (znajduje się na pograniczu polsko-słowackim). Jedyną różnicą między 
otwartym ZAZ-em a standardowym hotelem jest to, że jego obsługę stanowią  
w większości osoby niepełnosprawne. Inicjatywa została sfinansowana dzięki do-
tacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W zaadap-
towanym na potrzeby ośrodka budynku znajduje się 21 pokoi hotelowych, sale 
konferencyjne, jadalnia, zaplecze rehabilitacyjne i odnowy biologicznej. ZAZ może 
przyjąć jednocześnie 60 gości.

Ośrodek ten różni się od innych tym, że całość obiektu (zarówno pokoje, łazienki, 
jadalnia czy winda) jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
ZAZ w Lalikach przygotował się również na przyjęcie gości, którzy chcą połączyć 
wypoczynek z obowiązkami zawodowymi, gdyż posiada dwie sale szkoleniowo-kon-
ferencyjne. Poza pokojami dwu- i trzyosobowymi ZAZ ma do dyspozycji apartamen-
ty. W każdym pokoju goście mają do dyspozycji łazienkę, Internet, telefon oraz TV. 
W obiekcie znajduje się centrum rehabilitacji w którym można skorzystać z licznych 
zabiegów rehabilitacyjnych, takich jak masaż, fizykoterapia czy kinezoterapia. Na
terenie obiektu znajduje się również kiosk, sauna sucha (tzw. sauna fińska), wypo-
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życzalnia sprzętu do nordic walking, siłownia, sala gimnastyczna. Przed ośrodkiem 
znajduje się przestronny parking. W przypadku przyjazdu zorganizowanych grup 
ośrodek gotowy jest na ustalanie menu zgodnie z życzeniem klientów, jak również 
nietypowych godzin wydawania posiłków. Jeżeli goście mają ochotę na kulig, nie 
ma problemu z jego organizacją. ZAZ przygotowuje też dla swoich potencjalnych 
klientów kolacje bankietowe oraz imprezy okolicznościowe.

Głównym celem ośrodka jest przede wszystkim pozyskanie klientów, a więc wie-
le starań poświęca się na stworzenie jak najlepszej atmosfery, sprzyjającej wypo-
czynkowi. W planach znalazło się wybudowanie basenu oraz jacuzzi.

Kontakt:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 497 56 55, 496 52 19
fax: (33) 497 56 55
e-mail: biuro@teatrgrodzki.pl
www.teatrgrodzki.pl

Analizując efekty działalności gospodarczej ZAZ-ów Bielskiego Stowarzyszenia Ar-
tystycznego „Teatr Grodzki”, z całą stanowczością wskazać należy, iż jest przykła-
dem doskonałej operatywności, pomysłowości i realizowania przyjętych założeń, 
czyli dążenia do wytyczonych celów. Oczywiście utworzenie tak dużej i rozbudowa-
nej organizacji wymaga ogromnego nakładu pracy, zaangażowania, czasu i pomy-
słowości. 

Do publikacji wykorzystano między innymi
1. Materiał z przeprowadzonych rozmów z Justyną Mol, Panem, Pawłem 

Przybyło, Dariuszem Bożek, Magdaleną Dudek–Rewolte;
2. Stronę internetową Cartias Archidiecezji Katowickiej oraz Zakładu Aktyw-

ności Zawodowej w Mikołowie Borowej Wsi (21.04.2010 r.);
3. Stronę internetową Spółdzielni Socjalnej „Nowy Horyzont” w Cieszynie 

(21.04.2010 r.);
4. Stronę internetową Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być 

Razem” (21.04.2010 r.);
5. Stronę internetową Zakładu Introligatorsko–Drukarskiego Stowarzyszenia 

„Teatr Grodzki” (21.04.2010 r.);
6. Stronę internetową Ośrodka Rehabilitacyjno–Szkoleniowo–Wypoczynko-

wego w Lalikach (21.04.2010 r.).
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