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Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
powraca do wieloletniej tradycji wydawania materiałów informacyj-

nych. Zadaniem wydawnictwa mającego charakter szkoleniowych materia-
łów wewnętrznych (a chcemy zachować i kolejną numerację i ISSN) będzie 
informowanie członków PTTK o najważniejszych wydarzeniach w życiu 
Towarzystwa, a także wspieranie, głównie zarządów oddziałów, poprzez 
udostępnianie różnorodnych opinii prawnych m.in. w zakresie doradztwa 
podatkowego w różnorodnych obszarach działalności. Przewidujemy nastę-
pujące stałe działy: 

− sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania PTTK,
− informacje o działalności Zarządu Głównego, 
− wyjaśnienia, opinie z zakresu prawa i doradztwo podatkowe, interpre-

tacje przepisów w tym zakresie, odpowiedzi na pytania dotyczące tej 
tematyki,

Redakcja wydawnictwa jest otwarta na Wasze postulaty dotyczące wzbo-
gacenia prezentowanych treści o inne tematy, które możemy systematycznie 
lub okazjonalnie prezentować. Treść każdego numeru będzie zatwierdzana 
przez Prezydium ZG PTTK. Wszelkie propozycje i zapytania należy kiero-
wać pod tytułem „Informacje Zarządu Głównego” na adres poczta@pttk.pl.

Prezydium ZG PTTK  
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W ostatnim czasie nastąpiły znaczące zmiany w składzie Zarzą-
du Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 
zmieniły się także pełnione przez niektórych z jego członków funkcje.

Aktualnie Zarząd Główny PTTK tworzą:
1. Roman Bargieł,
2. Lucjusz Bilik,
3. Jacek Czober,
4. Jarosław Dąbrowski,
5. Adam Jędras – sekretarz generalny,
6. Marian Jurak – wiceprezes,
7. Jerzy Kapłon – prezes,
8. Marzena Misaczek,
9. Paweł Mordal,
10. Dariusz Nazarczyk – skarbnik,
11. Jakub Nowak – wiceprezes,
12. Waldemar Osypiuk – wiceprezes,
13. Jacek Potocki,
14. Stanisław Sikora,
15. Jacek Trzoch,
16. Agnieszka Wałach,
17. Andrzej Wasilewski,
18. Michał Wieczorek,
19. Paweł Zań,
20. Mieczysław Żochowski.
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Przekazujemy Wam opracowanie doradców podatkowych, Kancelarię KA-
MIŃSKI I WSPÓLNICY  BIEGLI REWIDENCI I KONSULTANCI PODAT-
KOWI sp. z o.o. nt. możliwości wykorzystania przez Stowarzyszenie i oddzia-
ły terenowe środków wolnych od podatku dochodowego zgodnie z  rt. 17 ust. 
1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki takie powstają, kiedy to, zgodnie z treścią tej ustawy, stowarzysze-
nia przekazują je na koszty określonej w tym dokumencie działalności bez 
opodatkowania podatkiem dochodom. Fakt ten winny potwierdzić w treści 
uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe.

Należy tu zauważyć, że działający na zlecenie PTTK doradca podatkowy 
wskazał swoją interpretację zakresu zadań możliwych do finansowania z tych 
środków w analogi do zapisów w statucie PTTK, określających zadania mają-
ca charakter pożytku publicznego zgodnie z treścią ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W każdym 
jednak przypadku ostateczna decyzja o wykorzystaniu środków finansowych 
oraz odpowiedzialność za jej realizację, w tym należyte zapisy w opisach do-
kumentów kosztowych, należy do podatnika. 
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VII  KONGRES
KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO

„Krajoznawstwo wobec tradycji 
i wyzwań współczesności”

Idea Kongresów krajoznawczych, które odbywają się co dziesięć lat, sięga 
okresu międzywojennego i wiązała się wówczas z integracją scalanego po 

rozbiorach państwa i zespoleniem sił intelektualnych w kształtowaniu postaw 
patriotycznych. Cechą charakterystyczną Kongresów jest splatanie idei kra-
joznawczych z aktualnymi i przewidywanymi problemami stojącymi przed 
polskim społeczeństwem, kształtowanie postaw patriotycznych, nieustanne 
dążenie do wychowywania młodych pokoleń w  duchu nieprzemijających 
wartości.

VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego odbędzie się w Łodzi w dniach 
17–20 września 2020 roku. Miejscem obrad będzie Instytut Geografii Miast 
i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, który 
jest współorganizatorem Kongresu.

Dla realizacji tego przedsięwzięcia powołano uchwałą Zarządu Główne-
go PTTK nr 76/XIX/2018 z 23 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu 
Kongresu Krajoznawstwa Polskiego oraz powołania Komitetu Naukowego 
i Komitetu Organizacyjnego Kongresu z późn. zm.

Komitet Naukowy Kongresu:
Prof. dr hab. Janusz Zdebski – przewodniczący, dr Szymon Bijak, dr hab. 

Małgorzata Durydiwka, mgr Andrzej Gordon, prof. dr hab. Andrzej Kowal-
czyk, dr hab. Zygmunt Kruczek, dr hab. Pola Kuleczka, dr Dariusz Kużelewski, 
dr Paweł Miśkowiec, prof. dr hab. Urszula Myga-Piątek, ks. prof. dr hab. Ma-
ciej Ostrowski, dr Józef Partyka, dr hab. Jacek Potocki, dr Andrzej Rembalski, 
mgr Stanisław Sikora, dr Andrzej Stasiak, dr Aleksandra Staszak, dr Andrzej 
Wasilewski, mgr Edward Wieczorek, dr hab. Bogdan Włodarczyk, dr Domi-
nik Ziarkowski, dr Bernadetta Zawilińska

AKTUALNOŚCI
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Komitet Organizacyjny Kongresu:
Adam Jędras – przewodniczący, sekretarz generalny ZG PTTK, dr hab. 

Sławoj Tanaś, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geogra-
ficznych UŁ, Anna Bogacka-Zań, Główny Księgowy ZG PTTK, Maria Ja-
nowicz, kierownik Centralnej Biblioteki PTTK, Joanna Kośnik, kierownik 
Działu Programowego ZG PTTK, Natalia Wojtyra, kierownik Działu Or-
ganizacyjnego ZG PTTK, Andrzej Danowski, dyrektor Centrum Fotografii 
Krajoznawczej PTTK w Łodzi, Ryszard Mamenas, prezes Oddziału Łódzkie-
go PTTK w Łodzi

Aktywny udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Kongresu zadekla-
rowali przedstawiciele środowiska łódzkiego: Pan Marek Lawin – dyrektor 
Regionalnej Organizacji Turystycznej w Łodzi oraz Pan Tomasz Koralewski 
– prezes zarządu Łódzkiej Organizacji Turystycznej.

Zgodnie z hasłem Kongresu obrady będą okazją do określenia miejsca 
i roli krajoznawstwa w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, wobec 
postępu technologicznego, jak również wskazania zadań dla Towarzystwa na 
kolejne dziesięciolecie.

W ramach obrad kongresowych zaproponowano cztery bloki tematyczne:

1. Krajoznawstwo wobec przestrzeni
2. Krajoznawstwo dzisiaj – nowe czasy, nowe formy, nowe pokolenia
3. Z przeszłości w przyszłość – krajoznawstwo wobec współczesnych odnie-

sień kultury
4. Krajoznawstwo wobec nauki i nauczania

Niezależnie od czterech bloków tematycznych przewidziane są dwie sesje 
plenarne, w których przewidziano wystąpienia zaproszonych gości, naukow-
ców i krajoznawców związanych z naszym Towarzystwem. Przewiduje się, iż 
podczas obrad Kongresu zostanie wygłoszonych około 70 referatów. Znajdzie 
się również czas na dyskusję. Planowane jest wydanie tomu zawierającego 
teksty wystąpień.

Dla uczestników Kongresu środowisko łódzkich krajoznawców planuje 
organizację dwóch wycieczek po mieście oraz jego okolicach („Łódź z fabułą” 
oraz „Łódzkie jakiego nie znacie”).

Zgodnie z tradycją obrady Kongresu poprzedzają sejmiki przedkongreso-
we. W roku 2019 dotychczas odbyły się sejmiki w Olsztynie i Krakowie, po 
wakacjach planowane są dalsze w Łodzi, Szczecinie i Lublinie, zaś na począt-
ku roku 2020 odbędą się kolejne w Siedlcach i ponownie w Lublinie.
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Przewiduje się, iż w Kongresie może uczestniczyć około 300 osób dla 
których zostaną zarezerwowane miejsca noclegowe w domach studenckich 
i zapewnione wyżywienie w stołówkach uniwersyteckich.

Wobec pojawiających się informacji dotyczących sporów pomiędzy Tat
rzańskim Parkiem Narodowym oraz Polskim Towarzystwem Turystycz
noKrajoznawczym o schroniska nad Morskim Okiem, w dolinie Roztoki, 
na Hali Ornak i na Hali Kondratowej przedstawiamy poniżej aktualny stan 
spraw

Nieruchomości PTTK w Tatrach

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest współwłaścicielem 
i właścicielem nieruchomości w Tatrach o łącznej powierzchni przekra-

czającej tysiąc hektarów. Jednak tylko 8 z tych nieruchomości (cztery na Pola-
nie Kalatówki dwie na Polanie Królowej i dwie na Chochołowskiej), stanowią 
wydzielone działki będące w całości potwierdzoną prawnie wyłączną wła-
snością Towarzystwa.

Majątek ten, z wyłączeniem działek pod schroniskami PTTK na Polanie 
Chochołowskiej i Polanie Kalatówki, to spadek po TT i PTT. Na nieruchomo-
ściach stanowiących według wpisów w odpowiednich księgach wieczystych 
współwłasność PTTK, Skarbu Państwa i PZN zlokalizowane są niektóre z 8 
tatrzańskich schronisk (Hala Gąsienicowa, Pięć Stawów i stare schronisko 
tzw. „Wozownia” nad Morskim Okiem) oraz pawilon gastronomiczny na 
Włosienicy. Tylko schroniska na polanach Kalatówki i Chochołowskiej, po-
sadowione są na gruntach stanowiących według wpisów do księgi wieczystej 
wydzielone działki wyłącznej własności PTTK. Towarzystwo posiada też pra-
wa wieczystego użytkownika gruntów i właściciela budynków schronisk na 
Hali Kondratowej i Ornaku.

 Na gruntach stanowiących współwłasność PTTK zlokalizowane są także 
obiekty i infrastruktura wykorzystywana przez obserwatorium meteorolo-
giczne oraz Polskie Koleje Linowe i narciarzy na kopule i stokach Kasprowe-
go Wierchu.

Ta nie do końca uregulowana właściwymi aktami notarialnymi i wpisa-
mi w księgach wieczystych sytuacja, przysparzała w przeszłości nieco pro-
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blemów, m.in. długoletnią sądową batalię o prawa do schronisk na Orna-
ku i Kondratowej, zakończoną 17 listopada 1999 roku po prawomocnym 
wyroku sądowym, aktem notarialnym ustanawiającym PTTK właścicielem 
budynków tych schronisk i wieczystym użytkownikiem gruntów.

Rozmowy związane z pożądaną regulacją sytuacji własnościowej toczą się 
nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. Mimo przyjęcia z zainteresowaniem i po-
zytywną opinią Ministerstwa Środowiska kolejnej inicjatywy PTTK (uchwała 
ZG PTTK nr 340/XVII/2012 z dnia 30 czerwca 2012 r.) dotyczącej wymiany 
nieruchomości, której celem byłoby uporządkowanie prawa PTTK do działek 
zabudowanych schroniskami, TPN podjął kolejne próby sądowego pozbawie-
nia PTTK praw do schronisk nad Morskim Okiem i Roztoce i unieważnienia 
praw wieczystego użytkownika schronisk na Kondratowej i Ornaku. Od ko-
rzystnych dla PTTK prawomocnych już wyroków sądowych w tych dwóch 
ostatnich sprawach, złożony został przez TPN wniosek o kasację.

Kwestionowane obecnie na drodze sądowej przez TPN prawo do gruntów 
zabudowanych schroniskami w Roztoce i nad Morskim Okiem Towarzystwo 
Tatrzańskie, poprzednik prawny PTTK, otrzymało w XIX w. od hrabiego 
Ludwika Eichborna, i za wiedzą oraz zgodą tegoż hrabiego TT, a po I wojnie 
światowej Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, od początku uznawało się tych 
nieruchomości właścicielem. Tak samo za jawnego właściciela tych nieru-
chomości traktowało się PTTK W odpowiedzi na żądanie TPN przekaza-
nia Parkowi schronisk nad Morskim Okiem i w Roztoce, PTTK wystąpiło 
więc o sądowe potwierdzenie uzyskania prawa własności przez zasiedzenie. 
Sprawa czeka na rozpatrzenie. Bezdyskusyjne i udokumentowane pozostają 
fakty: przekazania gruntów, budowa a później przebudowy, remonty i mo-
dernizacje tych schronisk oraz niekwestionowane do tej pory właścicielskie 
prowadzenie przez Towarzystwo tych obiektów z poszanowaniem rygorów 
terenów chronionych, choćby tylko po zjednoczeniu w 1950 roku.

Niezależnie od toczących się spraw sądowych kontynuowane są inten-
sywne rozmowy i negocjacje ze starostą tatrzańskim i TPN zmierzające do 
uzgodnienia warunków wzajemnej wymiany substancji majątkowych po-
zwalających Towarzystwu na realizację w Tatrach swoich zadań statutowych 
bez uszczerbku dla interesów i środowiska Tatrzańskiego Parku Narodowego 
oraz własności Skarbu Państwa z usankcjonowaniem na rzecz PTTK prawa 
własności działek zabudowanych wszystkimi naszymi schroniskami.
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Oferta Orange dla członków PTTK

Rok temu podpisaliśmy z operatorem telefonii komórkowej umowę, dzię-
ki której nasi członkowie mogą skorzystać z wyjątkowej oferty, bardzo 

atrakcyjnej cenowo, wykupując karty SIM.

Co zawiera plan taryfowy dostępny na kartach:
 ► nielimitowane połączenia do wszystkich krajowych numerów stacjo-

narnych i komórkowych,
 ► nielimitowane sms i mms do wszystkich krajowych numerów komór-

kowych,
 ► 4 GB odnawialnego cyklicznie (co 30 dni) internetu, z LTE, w kraju.

Można też zamówić kartę do internetu, na której dostępne będzie 15 GB 
odnawialnego cyklicznie (co 30 dni) internetu, z LTE, w kraju. Przy dokony-
waniu zamówień należy zaznaczyć czy zamawiamy kartę do rozmów czy też 
do internetu.

Odpłatność za każdą sztukę karty wynosi 147,60 zł. Płatność jest jednora-
zowo dokonywana przez zamawiającego na konto ZG PTTK 35 1160 2202 
0000 0000 6084 8468

W ramach dokonanej opłaty użytkownik przez kolejne 12 miesięcy nie 
ponosi już żadnych dodatkowych kosztów. Gdy będzie zbliżał się koniec 
opłaconego okresu nastąpi kontakt z użytkownikiem w celu ustalenia czy 
jest zainteresowany dalszym korzystaniem z karty. Jeśli będzie chęć dalszego 
użytkowania karty, należy wtedy opłacić kolejne 12 miesięcy.

Jak otrzymać kartę:
Złożyć zamówienie na adres mailowy jacek.trzoch@pttk.pl – w mailu na-

leży podać:

 ► adres zamieszkania użytkownika z kodem pocztowym,
 ► numer PESEL,
 ► adres na jaki ma zostać wysłana karta SIM,
 ► adres mailowy użytkownika,
 ► skan legitymacji PTTK, obie strony. Jeśli skan jest słabo czytelny to 

dane imienne należy dodatkowo wpisać w treści maila, tak aby można 
było w systemie poprawnie przypisać kartę konkretnemu użytkowni-
ków,

 ► podać w mailu Oddział PTTK, z którego jest zamawiający.
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Gdy tylko zostanie zaksięgowana płatność na podanym powyżej koncie, 
zostanie zrealizowana wysyłka. Wysyłka następuje z biura ZG. Każdy członek 
PTTK może wziąć na siebie więcej niż 1 kartę – niemniej w takim przypad-
ku należy podać dane rzeczywistych osób, które z tych kart będą korzystały, 
np. można wziąć kartę dla swojej mamy, która nie musi być członkiem PTTK 
– w bazie niemniej muszą być przypisane jej dane, zaś zamawiającym będzie 
członek PTTK.

Wszelkie problemy związane z użytkowaniem kart należy zgłaszać na ad-
res mailowy jacek.trzoch@pttk.pl ewentualnie telefonicznie 500 000 001 lub 
500 000 011.

W przypadku zagubienia karty, jej kradzieży fakt ten należy pilnie zgłosić 
telefonicznie – numery powyżej. Blokada jest zakładana w ciągu ok 15 minut 
od godziny zgłoszenia. Dla użytkownika w takim przypadku zostanie zamó-
wiony duplikat karty – z takim samym numerem – i wysłany na adres zgodny 
z przypisaniem w systemie.

Uwaga:
Nic nie załatwiamy samemu w salonach i punktach obsługi klienta.
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PYTANIA – ODPOWIEDZI

W imieniu Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK „Rokita” w Brzegu Dolnym 
proszę o pomoc w ustaleniu naszego stanu prawnego.

Oddział skupia 298 członków. Oddział nie prowadzi działalności gospodar-
czej, wycieczki organizujemy prawie po kosztach, zysk za ubiegły rok wyniósł 
1358,63 zł i wykorzystujemy go na bieżącą działalność, nie zatrudniamy pra-
cowników, jedynie na zlecenie księgową.

Czy w świetle ustawy o vat art 43.1 pkt 21:

[…] usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, 
których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie 
ci nie są uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług 
bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wy-
łączonej od podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od 
swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału 
przypadającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesio-
nych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warun-
ków konkurencji.

1. Jesteśmy podatnikiem vat zwolnionym i nie musimy zakładać działalności 
gospodarczej mimo, że przychody z działalności statutowej przekraczają 
200.000 zł? Organizujemy wycieczki w których uczestniczą głównie człon-
kowie ale zabieramy też nieczłonków (jeśli są wolne miejsca), ilość nieczłon-
ków nie przekracza 20%.

Prezydium Zarządu Głównego zamierza w tej części Informatora przygo
towywać odpowiedzi na pytania zgłaszane przez Oddziały PTTK w roz
maitych obszarach ich działalności. Pytania prosimy kierować pod ad
resem poczta@pttk.pl z dopiskiem „do Informatora” lub na adres Biura 
Zarządu Głównego PTTK, 00075 Warszawa, ul. Senatorska 11.
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2. czy może jeśli przychody przekraczają 200.00 zł stajemy się podatnikiem vat 
czynnym i musimy zarejstrować działalność gospodarczą? A co w sytuacji 
gdybyśmy działali tylko na rzecz członków?

3. przychody nie przekraczają 200.000 zł działalność prowadzimy dla człon-
ków i nie członków, jaki wtedy jest nasz status prawny?

      Pozdrawiam

Małgorzata Polc,
Sekretarz Oddziału Miejskiego PTTK „Rokita”

w Brzegu Dolnym

Witam,
Zanim przejdę do odpowiedzi na zawarte pytania najpierw wyjaśnienie co 

do zasad prowadzenia działalności gospodarczej.
Stowarzyszenia w Polsce prowadzą zasadniczo działalność pożytku pu-

blicznego. Zgodnie z art. 6 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, 
z późn. zm.) działalność pożytku publicznego nie jest co do zasady działalno-
ścią gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospo-
darczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako dzia-
łalność odpłatna.

Należy zaznaczyć, że definicje działalności gospodarczej przewidziane 
w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej i przepisach o podatku 
od towarów i usług (VAT) są odmienne.

W świetle ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.) działalnością gospodar-
czą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, 
a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i cią-
gły. Jak widać, w definicji tej nacisk kładzie się szczególnie na zarobkowy cha-
rakter działalności (czynności wykonywane dla zysku, przychód większy niż 
koszty).

Przepisy o podatku od towarów i usług przewidują własną definicję dzia-
łalności gospodarczej. W myśl art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. 
zm) działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, 
handlowców lub usługodawców oraz rolników, a także działalność osób wy-
konujących wolne zawody bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 
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A zatem na gruncie VAT nie ma znaczenia, że działalność nie jest nakiero-
wana na osiągnięcie zysku. Istotny jest sam fakt prowadzenia określonego 
rodzaju działalności. Tym samym stowarzyszenie prowadzące odpłatną dzia-
łalność pożytku publicznego jest podatnikiem podatku od towarów i usług. 
Dochodzi więc do sytuacji, że działalność nie uznawana za działalność go-
spodarczą na gruncie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest 
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Reasumując definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie o swo-
bodzie działalności gospodarczej decyduje o konieczności lub braku koniecz-
ności zgłaszania stowarzyszenia (Oddziału PTTK) do rejestru przedsiębior-
ców prowadzonego przez KRS. Natomiast definicja działalności gospodarczej 
zawarta w ustawie o VAT decyduje o podleganiu pod przepisy ustawy o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, zwalnia się od po-
datku VAT usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich 
członków, których działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie któ-
rej członkowie ci nie są uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim 
członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności 
zwolnionej lub wyłączonej od podatku, w przypadku gdy grupy te ogranicza-
ją się do żądania od swoich członków zwrotu kosztów do wysokości kwoty 
indywidualnego udziału przypadającego na każdego z nich w ogólnych wy-
datkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli zwolnienie nie 
spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Zatem, aby usługi świadczone przez stowarzyszenie (Oddział PTTK), 
podlegały zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT, muszą zostać ku-
mulatywnie spełnione następujące warunki:

•	 członkowie stowarzyszenia muszą prowadzić działalność zwolnioną od 
podatku VAT lub w zakresie której nie są uznawani za podatników,

•	 adresatem usług muszą być wyłącznie członkowie stowarzyszenia,
•	 usługi te muszą być bezpośrednio niezbędne do wykonywania powyższej 

działalności członków stowarzyszenia,
•	 stowarzyszenie nie może pobierać żadnych dodatkowych opłat z wyjąt-

kiem zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przy-
padającego na każdego z nich w ogólnych wydatkach stowarzyszenia, po-
niesionych we wspólnym interesie,

•	 zwolnienie powyższych usług od opodatkowania podatkiem VAT nie 
może spowodować naruszenia warunków konkurencji.
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Opisane w zapytaniu usługi świadczone przez Oddział PTTK spełniają 
przesłanki zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT określone w prze-
pisie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, a tym samym podlegają zwolnieniu 
od opodatkowania podatkiem VAT w zakresie, w jakim świadczone są na 
rzecz swoich członków.

Usługi świadczone przez Oddział PTTK w zakresie, w jakim ich odbior-
cami są osoby nie będące członkami stowarzyszenia, podlegają natomiast, 
co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT. Zwolnienie od opodatkowa-
nia podatkiem VAT usług świadczonych przez Oddział PTTK na rzecz osób 
nie będących członkiem stowarzyszenia jest możliwe na podstawie przepisu 
art. 113 ustawy o VAT, w przypadku, gdy wartość tych usług świadczonych 
przez Oddział PTTK w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 
200.000,-PLN, do momentu przekroczenia tej kwoty w bieżącym roku po-
datkowym. Zgodnie z art. 113 ust 2 ustawy o VAT do powyższego limitu nie 
wlicza się usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy 
o VAT.

1. Jeśli Oddział PTTK nie prowadzi działalności nastawionej na osiąganie 
dochodów (zysku) nie musi dokonywać zgłoszenia do rejestru przedsię-
biorców prowadzonego przez KRS. Może na podstawie wpisu do rejestru 
stowarzyszeń prowadzić działalność odpłatą lub nieodpłatną pożytku pu-
blicznego.

2. Przychody ze świadczenia usług (odpłatność od uczestników imprez) na 
rzecz członków stowarzyszenia mogą korzystać ze zwolnienia przedmioto-
wego VAT bez względu na ich wysokość (bez limitu) – art. 43 ust 1 pkt 21.

3. Przychody ze świadczenia usług na rzecz osób nie będących członkami 
stowarzyszenia może korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT do wy-
sokości limitu 200.000 zł w skali roku – art. 113. Przychody o których 
mowa w pkt 2 nie liczą się do limitu.
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Oferta specjalna dla Oddziałów PTTK
w sklepie COTG PTTK – http://sklepcotg.pttk.pl

przy zakupie 5 egz. książki
Mieczysław Karłowicz. Fotografie
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