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Informacja dot. zarejestrowania działalności gospodarczej przez 

Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych 

 

Zarejestrowanie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie wiąże  

z kilkoma niewątpliwymi korzyściami. Jest to z pewnością dodatkowa możliwość 

pozyskiwania w sposób ciągły i zorganizowany środków finansowych niezbędnych dla 

realizacji celów statutowych stowarzyszenia, a w rezultacie także zdobycia w tym 

zakresie pewnej niezależności oraz realizacja działań na większą skalę. 

 

Przypomnieć należy, iż przez działalnością gospodarczą należy rozumieć 

zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób 

ciągły. Należy mieć na uwadze, iż rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej 

nie następuje w chwili zgłoszenia czy zarejestrowania podmiotu w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ale w momencie faktycznego 

rozpoczęcia prowadzenia takiej działalności. Od momentu rozpoczęcia działalności 

gospodarczej (nawet gdy nie doszło do jej zarejestrowania) zmieniają się obowiązki 

ciążące na Stowarzyszeniu, szczególnie w zakresie zasad prowadzenia księgowości  

i dokonywania stosownych rozliczeń podatkowych. 

 

W chwili obecnej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej, pod którą  

w szczególności podlega zawieranie umów sponsoringu/ promocji, itp. Stowarzyszenie 

do tej pory zawarło już kilka takich umów, które przysporzyły stowarzyszeniu przychód, 



który przełożył się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Niemniej jednak, 

dalsze zawieranie tego typu umów powinno zostać poprzedzone rejestracją 

działalności gospodarczej, aby nie doszło do naruszenia przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. Konsekwencje prowadzenia działalności gospodarczej bez 

stosownego zgłoszenia zostały szczegółowo opisane w opinii prawnej z dnia  

9 stycznia 2020 r. (w załączeniu). 

 

W związku z powyższym, rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej 

przez Stowarzyszenie PALG pozwoli prowadzić dotychczasowe działania, jednak na 

większą skalę, a więc generując tym samym większy zysk, który będzie można 

przeznaczyć na realizację celów statutowych nie narażając się jednocześnie na 

negatywne konsekwencje prowadzenia działalności gospodarczej bez zgłoszenia. 

 


