
FINANSOWANIE NASZEJ 
DZIAŁALNOŚCI 

czyli skąd wziąć kasę? 



Stowarzyszenia i fundacje korzystają z różnorodnych źródeł finansowania swej 
działalności: 
• składki członkowskie 
• darowizny (pieniężne i dary rzeczowe) 
• dotacje ze środków publicznych i prywatnych 
• sponsoring 
• odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (organizacje pożytku 

publicznego) 
• zbiórki publiczne 
• dochody z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe 
• nawiązki sądowe 
• dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
• dochody z działalności gospodarczej 
• spadki, zapisy 
• inne źródła: kredyty, pożyczki, itp. 



Składki członkowskie 
 

• To źródło finansowania, z którego korzysta najwięcej 
organizacji – prawie 60%. Składki członkowskie 
występują tylko w organizacjach typu członkowskiego, 
czyli stowarzyszeniach i związkach stowarzyszeń. 
Informacja o obowiązku płacenia składki przez 
członków jest zapisana w statucie organizacji. Wielkość 
składek członkowskich jest dowolna i ustala ją walne 
zebranie członków. 
 

• Niepłacenie składek członkowskich jest najczęściej 
występującą przyczyną pozbawiania członków 
przynależności do stowarzyszenia. 



Darowizny 
Darowizna jest umową, unormowaną w Kodeksie cywilnym, zawartą między 
darczyńcą a obdarowanym. Darowiznę mogą dawać i otrzymywać zarówno 
osoby prywatne, jak i osoby prawne. 
 
Darowizna od strony darczyńcy 
Osoba prywatna lub firma (płacąca podatek dochodowy) może przekazać 
darowiznę stowarzyszeniu czy fundacji lub organizacji kościelnej, działającym 
na rzecz określonych celów społecznych albo na cele kultu religijnego. Cele te 
(nazywane również „sferą zadań publicznych”) określa Ustawa o pożytku 
publicznym i o wolontariacie. 
Darowizna przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy. 
Przepisy dotyczące darowizn i ich odliczania od podatku stosunkowo często 
zmieniają się. 
 
 



Darowizny 
Obecnie osoby prywatne, które przekazały darowiznę, mogą maksymalnie 
odliczyć od podstawy opodatkowania 6% uzyskanego dochodu – bez względu 
na wysokość darowizny. 

 
Osoby prawne (np. firmy, instytucje), które przekazały darowiznę, mogą od 
dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, odliczyć kwotę 
nieprzekraczającą 10% dochodu w danym roku podatkowym. 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, a rozliczające się według liniowej 
19% stawki podatkowej, nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu 
przekazanej darowizny. 
Podatnicy korzystających z odliczenia z tytułu przekazanych darowizn mają 
obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, 
kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego 
(m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u). 
 
 



Darowizny 

• Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, to 
powinna być ona dokumentowana dowodem 
wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej 
organizacji. 

• Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – 
potwierdzeniem jest dokument przekazania 
tej darowizny oraz dokumenty potwierdzające 
faktyczne wydatki związane z tą darowizną. 
 



Darowizny 

Darowizna od strony obdarowanego 
 
- Stowarzyszenia i fundacje jako osoby prawne nie płacą podatku od otrzymanych 

darowizn. 
- W swoim zeznaniu podatkowym obdarowana organizacja musi wyodrębnić kwoty 
ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celów jej przeznaczenia (zgodnie ze 
sferą działalności pożytku publicznego).  

- Musi też wyszczególnić darowizny pochodzących od firm czy instytucji (osób 
prawnych) z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota 
darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w 
danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł. 
- Obdarowane organizacje mają również obowiązek podania tych informacji do 
publicznej wiadomości przez publikacje w Internecie, środkach masowego 
przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w miejscach ogólnie dostępnych. 
Muszą też w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego. 
 

- Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których przychody za dany rok 
podatkowy nie przekraczają 20.000 zł. 
 



Dotacje ze środków publicznych i 
prywatnych 

Najpoważniejszym źródłem finansowania organizacji pozarządowych są 
dotacje (granty), które są przyznawana przez: 
- Samorządy (na każdym szczeblu), 
- administrację publiczną (np. WFOŚ, ministerstwa)  
- i źródła prywatne (głównie organizacje grantodawcze). 

 
Dotacje są zazwyczaj przyznawane zwycięzcom konkursów, w czasie 
których wyłania się tych, którzy dane zadanie publiczne wykonają 
najlepiej. 
 
Obowiązek ogłoszenia konkursu na wykonanie jakiegokolwiek zadania 
publicznego – czyli na przyznanie pieniędzy przez administrację na 
realizację określonego celu – wprowadziła Ustawa o działalności 
pożytku publicznym i o wolontariacie. 
 



Sponsoring 

Sponsoring polega na finansowaniu określonego przedsięwzięcia w 
celu promocji (osoby, firmy) sponsora. Celem sponsoringu jest 
utrzymanie lub podniesienie renomy, poprawa lub zmiana wizerunku 
firmy lub osoby. 

 
Sponsor przekazuje środki finansowe, materialne lub usługi 
sponsorowanemu w zamian za działania promocyjne ze strony 
sponsorowanego. Warunki tej współpracy powinny być zawarte w 
umowie sponsoringowej. Umowa sponsoringu należy do umów 
nienazwanych, czyli umów nieprzewidzianych wprost w przepisach 
Kodeksu cywilnego. Wobec tego, że zawarcie tej umowy nie jest 
uregulowane w sposób szczególny należy stosować do niej zasady 
ogólne. Do podstawowych elementów takiej umowy należą 
postanowienia, dotyczące zobowiązania się sponsora do celowego 
finansowania określonej działalności oraz zobowiązanie się 
sponsorowanej organizacji do promocji sponsora. 



Jeden procent  

Obywatele (płacący podatki dochodowe) mogą przekazać 1% swego podatku 
na rzecz wybranych przez siebie organizacji pozarządowych, które mają 
zarejestrowany sądownie status pożytku publicznego. 

 
Podatnik, który chce przekazać 1% swojego podatku Wybranej organizacji 
pożytku publicznego, wpisuje jej nazwę i numer KRS do odpowiedniej rubryki 
w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT). 

 
Pieniądze na konto organizacjj przekazuje urząd skarbowy. 

 
Lista organizacji, uprawnionych do zbierania 1% podatku w danym okresie 
rozliczeniowym, jest publikowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej do końca roku kalendarzowego, za który rozliczają się podatnicy. 
Na listę trafiają organizacje, które uzyskały status pożytku publicznego do dnia 
30 listopada roku, za który rozliczają się podatnicy. 

 
Więcej informacji na ten temat w 
serwisie www.pozytek.ngo.pl oraz www.pozytek.gov.pl 
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Dochody z majątku organizacji, kapitał 
żelazny; inwestycje kapitałowe 

Kapitał żelazny (kapitał wieczysty, endowment) to środki, które organizacja 
pozarządowa gromadzi po to, by czerpać z nich zyski, przeznaczone na realizację jej 
celów statutowych. 
 
Zasadą podstawową jest nienaruszalność kapitału żelaznego oraz stałe jego 
pomnażanie. Kapitał żelazny nie jest pojęciem prawnie zdefiniowanym w Polsce. 
Zasady jego tworzenia i działania regulują przepisy wewnętrzne organizacji oraz 
obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące stowarzyszeń czy fundacji (na 
podst. materiałów Akademii Rozwoju Filantropii) 
 
Inwestycje finansowe, które zgodnie z Ustawą o podatku od osób prawnych, mogą być 
dokonywane przez organizacje pozarządowe bez dodatkowych kosztów podatkowych, 
to: 

- lokaty bankowe 
- dłużne papiery skarbowe (czyli obligacje skarbowe i komunalne oraz bony skarbowe) 
- jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 
Zakup pozostałych papierów wartościowych (np. akcji) bez konieczności zapłaty 
podatku dochodowego, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych 
może się odbywać tylko za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy. 
 



Nawiązki sądowe 

• Sąd skazując za przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwa drogowe popełnione pod 
wpływem alkoholu lub przeciwko środowisku, może orzec nawiązkę. 
Nawiązka, czyli zasądzona kwota pieniędzy, jest przekazywana organizacji społecznej lub instytucji, 
której głównym celem jest ochrona zdrowia, udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w 
wypadkach drogowych czy ochrona środowiska. Do końca 2011 r. pieniądze z nawiązek przydzielał 
sąd wydający wyrok w danej sprawie, wybierając podmiot, który ma je otrzymać z prowadzonej 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości listy uprawnionych do tego „instytucji, organizacji społecznych, 
fundacji i stowarzyszeń”. Więcej o nawiązkach: poradnik.ngo.pl/x/448389. 
 

• Od 1 stycznia 2012 r. sądy orzekają nawiązki nie na rzecz konkretnych organizacji, ale na rzecz nowo 
utworzonego państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej lub w wypadku sprawców przestępstw przeciwko ochronie środowiska – na 
rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze z tego funduszu 
„zbierającego” zasądzone kwoty są rozdzielane centralnie w konkursie ofert.  

 
Więcej o zmianach w przepisach: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/670414.html.  
 
W przypadku niektórych nawiązek, np. na cel związany z ochroną zwierząt lub za przestępstwo związane 
z narkotykami, są one nadal orzekane przez sąd na rzecz konkretnych organizacji, a nie na rzecz 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 
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Dochody z działalności odpłatnej pożytku 
publicznego 

Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
pochodzą z opłat pobieranych przez organizację 
pozarządową (niekoniecznie posiadającą status pożytku 
publicznego) za działania prowadzone w ramach 
odpłatnej działalności statutowej (niebędące działalnością 
gospodarczą).  

 

Opłaty są zwrotem poniesionych nakładów. 

 
Możliwość uzyskiwania pieniędzy tą drogą wprowadziła 
Ustawa o działalności pożytku publicznego. 



odpłatna działalność pożytku 
publicznego 

• Od "zwykłej" działalności gospodarczej odróżniają 
ją trzy zasadnicze kryteria.  

• Po pierwsze, działalność ta musi być prowadzona 
w ramach działań statutowych, a działania te 
muszą mieścić się w wykazie tzw. zadań 
publicznych, wskazanych w art. 4 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Może to być także sprzedaż 
towarów lub usług wytworzonych lub 
świadczonych przez osoby bezpośrednio 
korzystające z działalności pożytku publicznego.  



odpłatna działalność pożytku 
publicznego 

• Po drugie, przychód z takiej działalności musi 
służyć wyłącznie prowadzeniu działalności 
pożytku publicznego.  

• Po trzecie, uzyskiwane z takiej działalności przez 
organizację wynagrodzenie czy opłaty nie mogą 
być wyższe od kosztów albo też wynagrodzenie 
osób zatrudnionych przy tej działalności za 
ostatnie trzy miesiące nie może przekroczyć 
trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw za dany rok, 
ogłoszonego przez prezesa GUS. 



odpłatna działalność pożytku 
publicznego 

• Najprościej rzecz ujmując chodzi o to, aby 
organizacja prowadząc taką działalność 
"działała po kosztach", zaś osoby przy niej 
zatrudnione nie zarabiały więcej niż wynosi 
przeciętne wynagrodzenie. W przypadku 
przekroczenia tych ograniczeń i limitów, 
organizacja musi zgłosić do rejestru 
prowadzenie działalności gospodarczej, ze 
wszystkimi tego konsekwencjami prawno-
podatkowymi.  



odpłatna działalność pożytku 
publicznego 

Odróżnienie działalności gospodarczej od odpłatnej 
działalności pożytku publicznego na pierwszy rzut 
oka wydaje się trudne. Podział ten dodatkowo 
gmatwa możliwość prowadzenia jednocześnie obu 
rodzajów działalności.  
Jest to dozwolone, jeśli nie dotyczy tego samego 
przedmiotu działalności. Istnieje wówczas 
obowiązek rachunkowego wyodrębnienia obu 
rodzajów działalności, tak aby odrębnie rejestrować 
przychody, koszty i wyniki dla każdego z rodzajów 
działalności. 



działalność gospodarcza 

Wbrew pozorom, nie jest to "normalna" działalność 
gospodarcza, tyle że prowadzona przez organizację 
pozarządową.  

Wobec tego musi ona mieć charakter pomocniczy - a nie 
dominujący. Musi także służyć celom statutowym. 
Również na cele statutowe musi być przeznaczany zysk z 
takiej działalności. Nie jest więc prawnie możliwe 
założenie np. stowarzyszenia przetwórstwa stali i 
prowadzenie pod szyldem stowarzyszenia działalności 
gospodarczej typowej dla huty. 

  

 



działalność gospodarcza 

Należy pamiętać, że istotą istnienia organizacji 
pozarządowych jest prowadzenie działalności nie 
dla zysku. Dlatego działalność gospodarcza dla 
organizacji pozarządowych jest tylko pomocniczym 
narzędziem uzyskiwania funduszy na działania 
statutowe. 

 

Np. tworzenie, wydawanie i sprzedaż publikacji, 
organizacja szkoleń, imprez, konferencji itp. 

 



Zbiórki publiczne 

• Zbiórka to publiczne zbieranie rzeczy lub pieniędzy na pewien z góry 
określony cel, który musi być: 

- godny poparcia ze względu na interes publiczny, a więc np. religijny, 
państwowy, oświatowy, zdrowotny, kulturalno-społeczny lub społeczno-
opiekuńczy (taki jak remont zabytku kultury czy budowa szpitala), 

- zgodny z prawem, 
- zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji albo aktem 

organizacyjnym komitetu, powołanego do zorganizowania zbiórki. 
 

Nie można przeprowadzać zbiórek w interesie osobistym, dla prywatnego 
zysku. Nie oznacza to natomiast, że nie jest dozwolone przeprowadzenie 
zbiórki, aby zebrać datki np. na operację dla konkretnej osoby, gdyż mieści się 
to w definicji celu zdrowotnego. Gdy ktoś potrzebuje funduszy na 
rehabilitację, pokrycie kosztów leczenia itp. powinien zwrócić się do 
organizacji, której celem statutowym jest pomoc ludziom w podobnej sytuacji 
lub poprosić przyjaciół o założenie komitetu. 



Zbiórki publiczne po nowemu  

• Ustawa weszła w życie 18 lipca 2014 r. - została 
opublikowana w Dzienniku Ustaw 17 kwietnia: 
dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498. 18 lipca 
ruszył też portal zbiórki.gov.pl 

 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 
w sprawie wzorów dokumentów dotyczących 
zbiórek publicznych dostępne jest w Dzienniku 
Ustaw pod tym linkiem 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/833 



Zbiórki publiczne po nowemu  
• Zgłaszający zbiórkę musi także zamieścić w portalu sprawozdania, zawierające dane o tym, ile środków 

udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano. Informacje zbierane na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL przeznaczone 
są dla wszystkich obywateli i są źródłem informacji o organizatorach. Stanowią pomoc przy podejmowaniu 
decyzji w sprawie wsparcia konkretnych akcji. 

  

Najważniejsze zmiany w prawie o zbiórkach publicznych 

• Ustawa z 14 marca 2014 r. zastępuje ustawę z roku 1933, która wymagała, by na każdą formę zbierania 
pieniędzy na cel publiczny uzyskać zgodę urzędową. 

Co się zatem zmienia? 

• Zbiórki elektroniczne – np. przelewy – nie wymagają one ani pozwolenia na zbiórkę, ani zgłoszenia. W tym 
wypadku przejrzystość i możliwość sprawdzania zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy 
jest rejestrowany). 

• W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i zbiórek darów także nie jest 
wymagane pozwolenie. Organizatorzy zbiórek zgłaszają swoje zbiórki na portalu, tu też publikują 
sprawozdania ze zbiórki. Każdy obywatel ma bezpośredni dostęp do informacji o tym, kto i na co zbiera 
oraz jak rozdysponował środki. 

• Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy będą obowiązywały nadal – te zbiórki 
organizatorzy mają obowiązek rozliczyć przed odpowiednimi urzędami na starych zasadach. 

  

Szczegóły zmiany 

• Nowa ustawa dotyczy tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu środków, a darczyńca 
pozostaje anonimowy. 



Zbiórki publiczne po nowemu  

Zbieranie na dobre cele przez przelewy na konto – gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany – nie będzie podlegało 
regulacji dotyczącej zbiórek publicznych 
• Zgodnie z nową ustawą,  akcje polegające na zbiórce funduszy w internecie nie wymagają zezwolenia, ani 

zgłoszenia zbiórki publicznej (Uwaga: zbiórka na cele inwestycyjne może podlegać przepisom regulującym 
inwestycje finansowe). 

  
W przypadku zbiórek  organizowanych w przestrzeni publicznej, gdzie darczyńca i zbierający nie znają się – 
wprowadzone zostają znaczne ułatwienia 
• Ustawa z 14 marca 2014 r. znosi obowiązek „pozwoleń” na zbiórkę publiczną - zastępuje je prostymi zgłoszeniami 

na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL (od niedawna można już rejestrować adresy internetowe z polskimi znakami, ale 
zadziała też adres zbiorki.gov.pl). 

• Publikacja na portalu następuje w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia elektronicznego i w ciągu 7 dni 
roboczych – dla zgłoszenia tradycyjną pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Obsługujący portal 
urzędnicy MAC sprawdzają zgłoszenia pod względem formalnym. 

• Zniesiona została opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek (82 PLN od zbiórki) oraz obowiązek publikacji 
sprawozdań w prasie. 
 

Elektroniczna rejestracja na portalu z użyciem ePUAP 
• Do zgłoszenia zbiórki elektronicznie potrzebne jest odpowiednie uwierzytelnienie. Może to być certyfikowany 

podpis elektroniczny (płatny) lub  profil zaufany (bezpłatny). Założenie profilu na portalu ePUAP.gov.pl wymaga 
jedynie kilkunastu minut działań i następnie jednorazowego potwierdzenia w urzędzie skarbowym, oddziale ZUS 
lub NFZ. 

• Profil zaufany potrzeby jest oczywiście nie organizacji/fundacji, ale osobie upoważnionej przez organizatora zbiórki 
do jej zgłoszenia. Ten profil przyda się także do załatwiania innych spraw urzędowych drogą elektroniczną. 

 



Zbiórki publiczne po nowemu  

Informacje o zbiórkach i sprawozdania dostępne online dla wszystkich 
• Wszystkie zbiórki publiczne – małe, duże, ogólnopolskie i lokalne – podlegają zgłoszeniu. 

Będą one publikowane na ZBIÓRKI.GOV.PL. Ułatwi to społeczną kontrolę – informacja na 
temat zbiórek prezentowana będzie w sposób przejrzysty i dostępny dla wszystkich. 

  
Kto może zgłaszać zbiórkę gotówki lub darów? 
• Organizacje, fundacje, stowarzyszenia – podmioty, które mogą prowadzić działalność pożytku 

publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego. 
• Zbiórkę może także prowadzić komitet społeczny, który mogą założyć co najmniej trzy osoby. 
  
Czy zbierać gotówkę lub dary można na każdy cel? 
• Cel musi być ze „sfery zadań publicznych” – bo mówimy o zbiórce publicznej. Dlatego celem 

mogą być np. pomoc społeczna (także ofiarom kataklizmów), ochrona zdrowia, pomoc 
osobom niepełnosprawnym, wspieranie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 
przedsiębiorczości, wynalazczości, rozwoju wspólnot lokalnych i podtrzymywania tradycji, 
wpieranie nauki, kultury, ekologii i inne. 

 



loteria fantowa i gra bingo fantowa 

Organizacja pozarządowa, również grupa 
nieformalna, może zorganizować tzw. Małą loterię 
fantową lub grę bingo fantową.  
W takiej loterii lub grze losujący wygrywają nagrody 
rzeczowe. Zysk ze sprzedaży losów lub zestawów 
liczb musi być przeznaczony na cel społecznie 
użyteczny.  
Jeśli pula nagród nie przekracza tzw. kwoty bazowej 
(w 2013 roku wynosi ona 3.665,68), wystarczy 
zgłoszenie do właściwego naczelnika Urzędu 
Celnego. 



loteria fantowa i gra bingo fantowa 

Loteria fantowa i gra bingo fantowe są grami losowymi o 
szczególnym charakterze, ponieważ dochód,  
jaki zostanie z nich uzyskany musi być przeznaczany w 
całości na realizację określonych w regulaminie  
gry celów społecznie użytecznych, w szczególności 
dobroczynnych. (art. 16 ust. 1 ustawy) 5 
Przy planowaniu loterii fantowej lub gry bingo fantowe 
należy zatem ze szczególną wnikliwością  
określić cel, na jaki zostaną przeznaczone uzyskane z nich 
środki, a następnie precyzyjnie cel ten  
wskazać w regulaminie gry. 



loteria fantowa i gra bingo fantowa 

Uwaga! 

Przeznaczenie dochodów z loterii fantowej lub gry 
bingo fantowe na cel niespełniający warunków,  

by uznać go za cel społecznie użyteczny, oznaczać 
będzie, że loteria fantowa lub gra bingo  

fantowe została urządzona niezgodnie z przepisami i 
w takim przypadku podmiot urządzający grę  

powinien liczyć się z sankcjami wynikającymi z 
Kodeksu Karnego Skarbowego. 



loteria fantowa i gra bingo fantowa 

Kto może uczestniczyć w loterii fantowej i grze 
bingo fantowe?  

• W przypadku loterii fantowej ustawa nie 
wprowadza ograniczeń dotyczących wieku 
osób, które mogą w niej uczestniczyć.  

• Natomiast w grze bingo fantowe mogą 
uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 
18 lat. (art. 27 ust. 2 ustawy) 



loteria fantowa i gra bingo fantowa 

Reklama, promocja, sponsorowanie  

Reklama i promocja loterii fantowych oraz gry 
bingo fantowe nie jest zabroniona. Dopuszczalne 
jest także sponsorowanie oraz informowanie o 
sponsorowaniu działalności podmiotów w 
zakresie loterii fantowych lub gry bingo fantowe. 
(art. 29 ust. 1 – 3 ustawy) 



loteria fantowa i gra bingo fantowa 
Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, powinno zawierać:  

1) określenie rodzaju gry;  

2) nazwę i status prawny podmiotu zgłaszającego, a w przypadku spółek handlowych 
również numer  

w Krajowym Rejestrze Sądowym;  

3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz 
serię i numer  

dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących 
podmiot  

zgłaszający;  

4) określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry;  

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry;  

6) dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry;  

7) określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów;  

8) zobowiązanie wypłacalności nagród;  



loteria fantowa i gra bingo fantowa 
9) regulamin gry;  

10) oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków 
finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry 
bingo fantowe;  

11) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu 
państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz 
ubezpieczenie zdrowotne;  

12) wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu;  

13) oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących 
podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. (art. 38 ust. 2 ustawy)  

 

Do zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli 
wygranych nie przekracza kwoty bazowej, dołącza się oświadczenie osoby 
nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów 
ustawy w zakresie odpowiednio loterii fantowych lub gry bingo fantowe.  

(art. 38 ust. 3 ustawy) 



loteria fantowa i gra bingo fantowa 

Urządzanie loterii fantowych lub gry bingo fantowe, w których 
wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, jest wolne 
od obowiązku:  

- uiszczania opłat przewidzianych w art. 68-69 ustawy,  

- uiszczania podatku od gier, ponieważ urządzający nie są 
podatnikami podatku od gier w rozumieniu art. 71 ust. 1 ustawy,  

- składania deklaracji podatkowych oraz rozliczenia wyniku 
finansowego, wymienionych w art. 75 ust. 1 i 9 ustawy,  

- prowadzenia ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania 
wysokości podatku od gier, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 
i 4 ustawy.  





fundraising 

Każda organizacja pozarządowa, czy tego chce 
czy nie chce, musi prowadzić kampanię 
fundraisingową. To proces zdobywania funduszy 
na działalność z wszelkich rozmaitych źródeł.  

Większe organizacje zatrudniają nawet 
pracowników, którzy zajmują się tylko 
pozyskiwaniem funduszy. W mniejszych w ten 
proces muszą angażować się wszyscy członkowie 
i sympatycy. 



fundraising 

• Według badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, w 
Polsce: 50% organizacji pozyskuje środki na 
działalność poprzez kampanie fundraisingowe,  

• 42% organizacji pozarządowych korzysta ze 
środków publicznych,  

• 17% finansuje działalność z datków, darowizn i 
1% podatku,  

• 17% posiada tylko pieniądze ze składek 
członkowskich,  

• 20 tys.  złotych to średni roczny budżet 
organizacji pozarządowe 
 





crowdfunding 

Cóż to takiego? Wg Polskiego Towarzystwa 
Crowdfundingu, jest to "rodzaj gromadzenia i alokacji 
kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego 
przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie 
zwrotne, który angażuje szerokie grono kapitałodawców, 
charakteryzuje się wykorzystaniem technologii 
teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi 
warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na 
rynku”.  
Bardziej zrozumiałą definicję podaje wikipedia, wskazując, 
że jest to "forma finansowania różnego rodzaju projektów 
przez społeczności, które są wokół tych projektów 
zorganizowane". 

http://stowarzyszenie.crowdfunding.pl/
http://stowarzyszenie.crowdfunding.pl/
http://stowarzyszenie.crowdfunding.pl/
http://stowarzyszenie.crowdfunding.pl/
http://stowarzyszenie.crowdfunding.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding


Współpraca z samorządem 

Została szczegółowo opisana w ustawie 
ODPPiOW. 

Wszystkie samorządy są zobowiązane do 
uchwalania  Programów współpracy (rocznych 
i/lub wieloletnich), które regulują tą współpracę 
na szczeblu lokalnym.  

 

 



Współpraca z samorządem 

Programy współpracy zawiera w szczególności: 
- Cel główny i cele szczegółowe 
- Zasady współpracy 
- Formy współpracy 
- Priorytetowe zadania publiczne 
- Okres realizacji programu 
- Sposób realizacji programu 
- Wysokość środków planowanych na realizację programu 
- Sposób oceny realizacji programu 
- Informację o sposobie tworzenia programu i przebiegu konsultacji 
- Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 
 

 
 



Współpraca z samorządem 

Dlaczego warto konsultować 

Programy współpracy? 
 

 



Instrumenty współpracy finansowej 

• „małe dotacje” – czyli zlecanie zadań w trybie poza konkursowym (art. 19a 
ustawy) 

• Powierzanie realizacji zadań publicznych (finansowanie tych zadań w 
całości z przekazywanej dotacji) 

• Umowy wieloletnie na realizację zadań publicznych 
• Umowy umożliwiające zlecanie zadania publicznego innym organizacjom 

pozarządowym – regranting (art.16 ust. 7 ustawy) 
• Pożyczki na działalność pożytku publicznego (art.5 ust. 8 ustawy) 
• Gwarancje lub poręczenia na działalność pożytku publicznego (art. 5 ust 8) 
• Dotacje inwestycyjne na działalność pożytku publicznego (art. 2) 
• Inicjatywa lokalna 
• Budżet partycypacyjny/budżet obywatelski 
• Otwarte konkursy ofert 
• Inne tryby niż otwarte konkursy ofert (art. 12) 

 
 



Inne formy współpracy 

• Partnerstwo publiczno – prywatne (usługi 
społeczne w ramach zadań publicznych) 

• Zamówienia publiczne (na podstawie ustawy o 
zamówieniach publicznych) 



Zlecanie zadań 

1. Program współpracy – określa zadania, które wspierać będzie urząd 
 
2. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
 
3. Złożenie oferty przez organizację na realizację zadania 
 
4. Opiniowanie oferty przez komisję konkursową 
 
5. Decyzja organu administracji publicznej i ogłoszenie wyników 
 
6. Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego 
 
7. Realizacja zadania przez organizację w ustalonych terminach 
 
8. Sprawozdanie z realizacji zadania  
 
9. Kontrola 
  



„małe dotacje” – czyli zlecanie zadań w trybie poza 
konkursowym (art. 19a ustawy) 

 
Stosuje się, gdy spełnione są następujące warunki: 

- zadanie dotyczy działań o charakterze lokalnym lub regionalnym (o 
zasięgu mniejszym, niż gmina, powiat, województwo); 

- Wysokość dofinansowania lub finansowania, o które ubiega się 
organizacja, nie przekracza 10 tys. zł; 

- Zadanie będzie realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni; 

- Łączna kwota środków przekazanych w tym trybie jednej organizacji 
nie przekracza w danym roku kalendarzowym kwoty 20 tys. zł; 

- Wysokość środków przyznanych przez urząd w tym trybie nie 
przekracza 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na 
realizację zadań przez organizacje pozarządowe. 

  
 
 



„małe dotacje” – czyli zlecanie zadań w trybie poza 
konkursowym (art. 19a ustawy) 

 
- Aby uzyskać dotację w takim trybie, organizacja 

przygotowuje ofertę jak na konkurs. 

Procedura jest krótsza i prostsza: 

- Po wpłynięciu oferty urząd w ciągu 7 dni 
roboczych zamieszcza ją w BIP – po opublikowaniu 
przez kolejnych 7 dni roboczych każdy ma 
możliwość zgłoszenia do niej uwag. 

Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag 
oraz uznaniu celowości realizacji oferty urząd 
niezwłocznie zawiera umowę z organizacją.  

 



„małe dotacje” – czyli zlecanie zadań w trybie poza 
konkursowym (art. 19a ustawy) 

 

Do umowy zawieranej w ramach trybu „małych 
ofert” oraz sprawozdań stosuje się te same 
regulacje co do umów i sprawozdań zawieranych 
w normalnym, otwartym konkursie ofert. 



Dziękujemy za uwagę  


