
noœci w zakresie ochrony œrodowiska, pomoc ofiarom chorób nowotworo-
wych – dzia³alnoœci w zakresie ochrony zdrowia itp.

1.3.2. Dzia³alnoœæ statutowa – cele statutowe

Dzia³alnoœæ prospo³ecza PES w ramach przyjêtych celów nazywana jest
dzia³alnoœci¹ statutow¹. Nazw¹ t¹ mo¿na bowiem okreœliæ ogó³ czynnoœci
s³u¿¹cych realizacji idei, które by³y motywacj¹ do powo³ania danej jed-
nostki. To w³aœnie aktywnoœæ w tym obszarze odró¿nia PES od jednostek
komercyjnych. Dzia³alnoœæ statutowa to wype³nianie pewnej „misji”, któr¹
obarczy³y organizacjê osoby j¹ powo³uj¹ce lub zak³adaj¹ce. Nastêpnie
„misja” ta (np. pomoc osobom najubo¿szym) zostaje prze³o¿ona na kon-
kretne cele dzia³añ, które przez ukonstytuowanie w statucie zwane s¹ celami

statutowymi. Cele powo³ania organizacji w niektórych przypadkach s¹ do-
wolne, w innych normowane prawnie, ale warto wskazaæ tu pewn¹ gradacjê,
która bêdzie obecna w dalszej czêœci ksi¹¿ki9.

Ze wzglêdu na stosunek pañstwa do celów realizowanych przez pod-
mioty ekonomii spo³ecznej mo¿emy wymieniæ:
a) cele obojêtne – dowolne, dopuszczalne, jeœli nie godz¹ w podstawowe in-

teresy Rzeczpospolitej Polskiej. Mo¿e to byæ dowolny cel, np. wspo-
mniana wy¿ej integracja lokalnych praktyków danego hobby, a nawet cel
w¹tpliwy z punktu widzenia empirii czy nauki – jak kontakt ze œwiatem
pozagrobowym lub cywilizacjami obcoplanetarnymi;

b) cele wspierane biernie – zwolnione z podatku dochodowego od osób
prawnych na podstawie zapisów art. 17 ust. 1 pkt 4 updop:

� dzia³alnoœæ naukowa i naukowo-techniczna,

� dzia³alnoœæ oœwiatowa, w tym kszta³cenie studentów,

� dzia³alnoœæ kulturalna i w zakresie kultury fizycznej i sportu,

� ochrona œrodowiska,

� wspieranie inicjatyw spo³ecznych na rzecz budowy dróg i sieci tele-
komunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodê,
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� dobroczynnoœæ,

� ochrona zdrowia,

� pomoc spo³eczna,

� rehabilitacja zawodowa oraz spo³eczna inwalidów,

� kult religijny (nie dotyczy tej pracy – uwaga autora);
c) cele wspierane czynnie – przez przyznawanie dotacji, prawa do prowa-

dzenia dzia³alnoœci statutowej odp³atnej, organizowania zbiórek publicz-
nych i otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
przez organizacje po¿ytku publicznego. S¹ to wymienione w art. 4 ust. 1
udppw zadania po¿ytku publicznego, czyli zadania z zakresu:
– pomocy spo³ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sy-

tuacji ¿yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
– wspierania rodziny i systemu pieczy zastêpczej;
– udzielania nieodp³atnej pomocy prawnej oraz zwiêkszania œwiado-

moœci prawnej spo³eczeñstwa;
– dzia³alnoœci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo³ecznej

osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym;
– dzia³alnoœci charytatywnej;
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielêgnowa-

nia polskoœci oraz rozwoju œwiadomoœci narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;

– dzia³alnoœci na rzecz mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz jêzy-
ka regionalnego;

– dzia³alnoœci na rzecz integracji cudzoziemców;
– ochrony i promocji zdrowia, w tym dzia³alnoœci leczniczej w rozu-

mieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej;
– dzia³alnoœci na rzecz osób niepe³nosprawnych;
– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj¹cych

bez pracy i zagro¿onych zwolnieniem z pracy;
– dzia³alnoœci na rzecz równych praw kobiet i mê¿czyzn;
– dzia³alnoœci na rzecz osób w wieku emerytalnym;
– dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przed-

siêbiorczoœci;
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– dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój techniki, wynalazczoœci i inno-
wacyjnoœci oraz rozpowszechnianie i wdra¿anie nowych rozwi¹zañ
technicznych w praktyce gospodarczej;

– dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój wspólnot i spo³ecznoœci lokal-
nych;

– nauki, szkolnictwa wy¿szego, edukacji, oœwiaty i wychowania;
– dzia³alnoœci na rzecz dzieci i m³odzie¿y, w tym wypoczynku dzieci

i m³odzie¿y;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
– ekologii i ochrony zwierz¹t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– turystyki i krajoznawstwa;
– porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego;
– obronnoœci pañstwa i dzia³alnoœci Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej

Polskiej;
– upowszechniania i ochrony wolnoœci i praw cz³owieka oraz swobód

obywatelskich, a tak¿e dzia³añ wspomagaj¹cych rozwój demokracji;
– udzielania nieodp³atnego poradnictwa obywatelskiego;
– ratownictwa i ochrony ludnoœci;
– pomocy ofiarom katastrof, klêsk ¿ywio³owych, konfliktów zbrojnych

i wojen w kraju i za granic¹;
– upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
– dzia³alnoœci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontak-

tów i wspó³pracy miêdzy spo³eczeñstwami;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– pomocy Polonii i Polakom za granic¹;
– dzia³alnoœci na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
– dzia³alnoœci na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w ro-

zumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzia³añ poza
granicami pañstwa;

– promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granic¹;
– dzia³alnoœci na rzecz rodziny, macierzyñstwa, rodzicielstwa, upo-

wszechniania i ochrony praw dziecka;
– przeciwdzia³ania uzale¿nieniom i patologiom spo³ecznym;
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– rewitalizacji;
– dzia³alnoœci na rzecz organizacji pozarz¹dowych oraz innych pod-

miotów ekonomii spo³ecznej w zakresie okreœlonym w poprzednich
punktach.

Dzia³alnoœæ w obrêbie celów wybranych poœród wy¿ej wymienionych to
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego.

W kontekœcie bie¿¹cych wydarzeñ warto wskazaæ, ¿e cele te, zw³aszcza
dotycz¹ce pomocy ofiarom wojen i konfliktów zbrojnych w Polsce i poza jej
granicami, s¹ wskazywane przez ministerstwo finansów jako skuteczne na-
rzêdzie pomocy dla mieszkañców i uchodŸców z Ukrainy10.

W praktyce wybór odpowiednich celów statutowych umo¿liwia korzys-
tanie ze zwolnieñ podatkowych i uzyskiwanie przychodów z ró¿nych Ÿróde³.

Realizacji celów statutowych bezpoœrednio s³u¿y przede wszystkim
dzia³alnoœæ statutowa nieodp³atna – obowi¹zkowa w PES, gdy¿ to w³aœnie
ona ogniskuje ideê ekonomii spo³ecznej, samo j¹dro przyjêtej „misji”, oraz
dzia³alnoœæ statutowa odp³atna – wariantywna w niektórych jednostkach.

1.3.3. Dzia³alnoœæ statutowa nieodp³atna

Dzia³alnoœæ nieodp³atna ma charakter czysto misyjny i sprowadza siê do
pomocy lub dzia³añ udzielanych i realizowanych pro bono, bez ¿adnej wza-
jemnoœci. Prowadz¹ j¹ wszystkie podmioty ekonomii spo³ecznej, jest to –
jak ju¿ napisa³em wy¿ej – sam rdzeñ, podstawa ich powo³ywania i dzia³alno-
œci. W zale¿noœci od Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœæ statutowa nieodp³atna
mo¿e s³u¿yæ wszystkim celom statutowym jednostki, wymienionym po-
wy¿ej, w tym celom obojêtnym (oczywiœcie w tym wypadku mo¿e rodziæ to
problemy podatkowe, o czym w kolejnych rozdzia³ach), lub wy³¹cznie ce-
lom wskazanym przez ustawê lub darczyñcê. Szczegó³y przedstawi³em
w poni¿szym wyliczeniu. Dzia³alnoœæ statutowa realizowana nieodp³atnie
w obrêbie celów statutowych, mieszcz¹cych siê w definicji zadañ po¿ytku
publicznego, okreœlana jest przez udppw jako dzia³alnoœæ statutowa nie-

odp³atna po¿ytku publicznego.
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10 Wiceminister Artur Soboñ, za: https://www.pit.pl/aktualnosci/pomoc-dla-obywateli-
-ukrainy-zwolniona-z-podatku-1006717 (dostêp: 7.04.2022).




