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USTAWA 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

 
o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jednolity) 
 
 

Dzia� I 
Przepisy ogólne 

 
Art. 1. 

1.  Ustawa reguluje zasady: 
1)  prowadzenia dzia�alno�ci po�ytku publicznego przez organizacje poza-

rz�dowe w sferze zada� publicznych oraz wspó�pracy organów admini-
stracji publicznej z organizacjami pozarz�dowymi; 

2)  uzyskiwania przez organizacje pozarz�dowe statusu organizacji po�ytku 
publicznego oraz funkcjonowania organizacji po�ytku publicznego; 

3)  sprawowania nadzoru nad prowadzeniem dzia�alno�ci po�ytku publicz-
nego; 

4)  tworzenia i funkcjonowania rad dzia�alno�ci po�ytku publicznego. 
2.  Ustawa reguluje równie� warunki wykonywania �wiadcze� przez wolonta-

riuszy oraz korzystania z tych �wiadcze�. 
 

Art. 2. 
Ilekro� w ustawie jest mowa o: 

1) dotacji – rozumie si	 przez to dotacj	 w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 
lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z pó
n. zm.); 
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2) „�rodkach publicznych” – rozumie si	 przez to �rodki publiczne, o któ-
rych mowa w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydat-
ki publiczne w rozumieniu tej ustawy; 

3) wolontariuszu – rozumie si	 przez to osob	 fizyczn�, która ochotniczo  
i bez wynagrodzenia wykonuje �wiadczenia na zasadach okre�lonych  
w ustawie; 

4) inicjatywie lokalnej – rozumie si	 przez to form	 wspó�pracy jednostek 
samorz�du terytorialnego z ich mieszka�cami, w celu wspólnego reali-
zowania zadania publicznego na rzecz spo�eczno�ci lokalnej. 

 
Art. 3. 

1.  Dzia�alno�ci� po�ytku publicznego jest dzia�alno�� spo�ecznie u�yteczna, 
prowadzona przez organizacje pozarz�dowe w sferze zada� publicznych 
okre�lonych w ustawie. 

2.  Organizacjami pozarz�dowymi s�: 
1) nieb	d�ce jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu 

ustawy o finansach publicznych, 
2) niedzia�aj�ce w celu osi�gni	cia zysku 
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj�ce osobowo�ci 
prawnej, którym odr	bna ustawa przyznaje zdolno�� prawn�, w tym fundacje 
i stowarzyszenia, z zastrze�eniem ust. 4. 

3.  Dzia�alno�� po�ytku publicznego mo�e by� prowadzona tak�e przez: 
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia�aj�ce na podstawie 

przepisów o stosunku Pa�stwa do Ko�cio�a Katolickiego w Rze- 
czypospolitej Polskiej, o stosunku Pa�stwa do innych ko�cio�ów  
i zwi�zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno�ci sumienia  
i wyznania, je�eli ich cele statutowe obejmuj� prowadzenie dzia�al-
no�ci po�ytku publicznego; 

2) stowarzyszenia jednostek samorz�du terytorialnego; 
3) spó�dzielnie socjalne; 
4)  spó�ki akcyjne i spó�ki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� oraz klu-

by sportowe b	d�ce spó�kami dzia�aj�cymi na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, 
z pó
n. zm.), które nie dzia�aj� w celu osi�gni	cia zysku oraz prze-
znaczaj� ca�o�� dochodu na realizacj	 celów statutowych oraz nie 
przeznaczaj� zysku do podzia�u mi	dzy swoich udzia�owców, ak-
cjonariuszy i pracowników. 

3a.  Przepisów art. 19b–41i nie stosuje si	 do spó�dzielni socjalnych. 
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4.  Przepisów dzia�u II nie stosuje si	 do: 
1) partii politycznych; 
2) zwi�zków zawodowych i organizacji pracodawców; 
3) samorz�dów zawodowych; 
4) (uchylony); 
5) fundacji utworzonych przez partie polityczne; 
6) (uchylony). 

5.  Przepisów rozdzia�u 2 dzia�u II nie stosuje si	 do zlecania realizacji zada�  
w zakresie opieki nad Poloni� i Polakami za granic� finansowanych ze �rod-
ków bud�etu pa�stwa w cz	�ci, której dysponentem jest Szef Kancelarii Se-
natu. 

6.  (uchylony). 
 

Art. 4. 
1.  Sfera zada� publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania  

w zakresie: 
1) pomocy spo�ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytu-

acji �yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 
1a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zast	pczej; 

2) dzia�alno�ci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo�ecznej 
osób zagro�onych wykluczeniem spo�ecznym; 

3) dzia�alno�ci charytatywnej; 
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel	gnowania 

polsko�ci oraz rozwoju �wiadomo�ci narodowej, obywatelskiej i kultu-
rowej; 

5) dzia�alno�ci na rzecz mniejszo�ci narodowych i etnicznych oraz j	zyka 
regionalnego; 

6) ochrony i promocji zdrowia; 
7) dzia�alno�ci na rzecz osób niepe�nosprawnych; 
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj�cych bez 

pracy i zagro�onych zwolnieniem z pracy; 
9) dzia�alno�ci na rzecz równych praw kobiet i m	�czyzn; 

10) dzia�alno�ci na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
11) dzia�alno�ci wspomagaj�cej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przed-

si	biorczo�ci; 
12) dzia�alno�ci wspomagaj�cej rozwój techniki, wynalazczo�ci i innowa-

cyjno�ci oraz rozpowszechnianie i wdra�anie nowych rozwi�za� tech-
nicznych w praktyce gospodarczej; 
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13) dzia�alno�ci wspomagaj�cej rozwój wspólnot i spo�eczno�ci lokalnych; 
14) nauki, szkolnictwa wy�szego, edukacji, o�wiaty i wychowania; 
15) wypoczynku dzieci i m�odzie�y; 
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
18) ekologii i ochrony zwierz�t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
19) turystyki i krajoznawstwa; 
20) porz�dku i bezpiecze�stwa publicznego; 
21) obronno�ci pa�stwa i dzia�alno�ci Si� Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej; 
22) upowszechniania i ochrony wolno�ci i praw cz�owieka oraz swobód 

obywatelskich, a tak�e dzia�a� wspomagaj�cych rozwój demokracji; 
23) ratownictwa i ochrony ludno�ci; 
24) pomocy ofiarom katastrof, kl	sk �ywio�owych, konfliktów zbrojnych  

i wojen w kraju i za granic�; 
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
26) dzia�alno�ci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i wspó�pracy mi	dzy spo�ecze�stwami; 
27) promocji i organizacji wolontariatu; 
28) pomocy Polonii i Polakom za granic�; 
29) dzia�alno�ci na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granic�; 
31) dzia�alno�ci na rzecz rodziny, macierzy�stwa, rodzicielstwa, upo-

wszechniania i ochrony praw dziecka; 
32) przeciwdzia�ania uzale�nieniom i patologiom spo�ecznym; 
33) dzia�alno�ci na rzecz organizacji pozarz�dowych oraz podmiotów wy-

mienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie okre�lonym w pkt 1–32. 
2.  Rada Ministrów mo�e okre�li�, w drodze rozporz�dzenia, zadania w zakresie 

innym ni� wymienione w ust. 1 jako nale��ce do sfery zada� publicznych, 
kieruj�c si	 ich szczególn� spo�eczn� u�yteczno�ci� oraz mo�liwo�ci� ich 
wykonywania przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1, w sposób za-
pewniaj�cy wystarczaj�ce zaspokajanie potrzeb spo�ecznych. 

 
Art. 5. 

1.  Organy administracji publicznej prowadz� dzia�alno�� w sferze zada� pu-
blicznych, o której mowa w art. 4, we wspó�pracy z organizacjami poza-
rz�dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadz�cymi, 
odpowiednio do terytorialnego zakresu dzia�ania organów administracji 
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publicznej, dzia�alno�� po�ytku publicznego w zakresie odpowiadaj�cym 
zadaniom tych organów. 

2.  Wspó�praca, o której mowa w ust. 1, odbywa si	 w szczególno�ci w formach: 
1) zlecania organizacjom pozarz�dowym oraz podmiotom wymienionym  

w art. 3 ust. 3 realizacji zada� publicznych na zasadach okre�lonych  
w ustawie; 

2) wzajemnego informowania si	 o planowanych kierunkach dzia�alno�ci; 
3) konsultowania z organizacjami pozarz�dowymi oraz podmiotami wy-

mienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzi-
nach dotycz�cych dzia�alno�ci statutowej tych organizacji; 

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotycz�cych sfery zada� 
publicznych, o której mowa w art. 4, z radami dzia�alno�ci po�ytku pu-
blicznego, w przypadku ich utworzenia przez w�a�ciwe jednostki samo-
rz�du terytorialnego; 

5) tworzenia wspólnych zespo�ów o charakterze doradczym i inicjatyw-
nym, z�o�onych z przedstawicieli organizacji pozarz�dowych, podmio-
tów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli w�a�ciwych orga-
nów administracji publicznej; 

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okre�lonych  
w ustawie; 

7) umów partnerstwa okre�lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o za-
sadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712  
i Nr 157, poz. 1241). 

3.  Wspó�praca, o której mowa w ust. 1, odbywa si	 na zasadach: pomocniczo-
�ci, suwerenno�ci stron, partnerstwa, efektywno�ci, uczciwej konkurencji  
i jawno�ci. 

4.  Zlecanie realizacji zada� publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jako 
zada� zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz 
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mo�e 
mie� formy: 
1) powierzania wykonywania zada� publicznych, wraz z udzieleniem dota-

cji na finansowanie ich realizacji, lub 
2) wspierania wykonywania zada� publicznych, wraz z udzieleniem dotacji 

na dofinansowanie ich realizacji. 
5.  Organ stanowi�cy jednostki samorz�du terytorialnego okre�la, w drodze 

uchwa�y, szczegó�owy sposób konsultowania z radami dzia�alno�ci po�ytku 
publicznego lub organizacjami pozarz�dowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz�-
cych dzia�alno�ci statutowej tych organizacji. 
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6.  Organ administracji publicznej mo�e po konsultacjach z organizacjami po- 
zarz�dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tworzy� i prowa-
dzi� jednostki organizacyjne, których celem jest dzia�alno��, o której mowa 
w art. 4 ust. 1 pkt 33. 

7.  Podmiotem prowadz�cym jednostk	, o której mowa w ust. 6, mo�e by� tak�e 
organizacja pozarz�dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. 

8.  Jednostki samorz�du terytorialnego mog� udziela� po�yczek, gwarancji, po- 
r	cze� organizacjom pozarz�dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 
ust. 3, na realizacj	 zada� w sferze po�ytku publicznego, na zasadach okre-
�lonych w odr	bnych przepisach. 

 
Art. 5a. 

1.  Organ stanowi�cy jednostki samorz�du terytorialnego uchwala, po konsulta-
cjach z organizacjami pozarz�dowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób okre�lony w art. 5 ust. 5, roczny 
program wspó�pracy z organizacjami pozarz�dowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program wspó�pracy jest uchwalany do 
dnia 30 listopada roku poprzedzaj�cego okres obowi�zywania programu. 

2.  Organ stanowi�cy jednostki samorz�du terytorialnego mo�e uchwali�, w spo- 
sób okre�lony w ust. 1, wieloletni program wspó�pracy z organizacjami poza-
rz�dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

3.  Organ wykonawczy jednostki samorz�du terytorialnego, nie pó
niej ni� do 
dnia 30 kwietnia ka�dego roku, jest obowi�zany przed�o�y� organowi stano-
wi�cemu jednostki samorz�du terytorialnego oraz opublikowa� w Biuletynie 
Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu wspó�pracy za rok 
poprzedni. 

4.  Program wspó�pracy z organizacjami pozarz�dowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególno�ci: 

1) cel g�ówny i cele szczegó�owe programu; 
2) zasady wspó�pracy; 
3) zakres przedmiotowy; 
4) formy wspó�pracy, o których mowa w art. 5 ust. 2; 
5) priorytetowe zadania publiczne; 
6) okres realizacji programu; 
7) sposób realizacji programu; 
8) wysoko�� �rodków planowanych na realizacj	 programu; 
9) sposób oceny realizacji programu; 

10) informacj	 o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 
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11)  tryb powo�ywania i zasady dzia�ania komisji konkursowych do opi-
niowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

 
Art. 5b. 

1.  Organ administracji rz�dowej mo�e, w drodze zarz�dzenia, przyj��, po kon-
sultacjach z organizacjami pozarz�dowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3, program wspó�pracy z organizacjami pozarz�dowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na okres od roku do 5 lat. 

2.  Przepisy art. 5a ust. 1 zdanie 2 i ust. 4 stosuje si	 odpowiednio. 
3.  Organ administracji rz�dowej nie pó
niej ni� do dnia 30 kwietnia ka�dego 

roku og�asza w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji 
programu wspó�pracy za rok poprzedni. 

 
Art. 5c. 

Minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego, po zasi	gni	ciu opinii 
Rady Dzia�alno�ci Po�ytku Publicznego, zwanej dalej „Rad�”, mo�e opracowa� 
resortowe oraz rz�dowe programy wspierania rozwoju organizacji pozarz�do-
wych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz finansowo wspiera� te 
programy, w szczególno�ci w trybie, o którym mowa w art. 11. 

 
 

Dzia� II 
Dzia�alno�� po�ytku publicznego 

 
Rozdzia� 1 

Dzia�alno�� odp�atna i nieodp�atna po�ytku publicznego 
 

Art. 6. 
Dzia�alno�� po�ytku publicznego nie jest, z zastrze�eniem art. 9 ust. 1, dzia�alno-
�ci� gospodarcz�, w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia�alno�ci gospodar-
czej, i mo�e by� prowadzona jako dzia�alno�� nieodp�atna lub jako dzia�alno�� 
odp�atna. 

 
Art. 7. 

Dzia�alno�ci� nieodp�atn� po�ytku publicznego jest dzia�alno�� prowadzona 
przez organizacje pozarz�dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze 
zada� publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobieraj� one wynagro-
dzenia. 
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Art. 8. 
1.  Dzia�alno�ci� odp�atn� po�ytku publicznego jest: 

1) dzia�alno�� prowadzona przez organizacje pozarz�dowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zada� publicznych, o której mowa 
w art. 4, za które pobieraj� one wynagrodzenie; 

2) sprzeda� towarów lub us�ug wytworzonych lub �wiadczonych przez 
osoby bezpo�rednio korzystaj�ce z dzia�alno�ci po�ytku publicznego,  
w szczególno�ci w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy 
zawodowej osób niepe�nosprawnych oraz reintegracji zawodowej i spo-
�ecznej osób zagro�onych wykluczeniem spo�ecznym. 

2.  Przychód z dzia�alno�ci odp�atnej po�ytku publicznego s�u�y wy��cznie 
prowadzeniu dzia�alno�ci po�ytku publicznego. 

 
Art. 9. 

1.  Dzia�alno�� odp�atna po�ytku publicznego organizacji pozarz�dowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi dzia�alno�� gospodarcz�,  
w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia�alno�ci gospodarczej, je�eli: 

1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do 
dzia�alno�ci danego rodzaju wy�sze od tego, jakie wynika z kosztów 
tej dzia�alno�ci, lub 

2) przeci	tne miesi	czne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytu�u za-
trudnienia przy wykonywaniu statutowej dzia�alno�ci odp�atnej 
po�ytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesi	cy, przekracza  
3-krotno�� przeci	tnego miesi	cznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsi	biorstw og�oszonego przez Prezesa G�ównego Urz	du Sta-
tystycznego za rok poprzedni. 

1a.  Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi oko-
liczno��, o której mowa w ust. 1, wzywa organizacj	 pozarz�dow� oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2–4 do z�o�enia wniosku  
o wpis do rejestru przedsi	biorców dzia�alno�ci danego rodzaju w termi-
nie 30 dni od dnia wezwania. 

1b.  Je�eli w terminie, o którym mowa w ust. 1a, organizacja pozarz�dowa 
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2–4 nie wyka�e organowi 
administracji publicznej, �e z�o�y�a wniosek o wpis do rejestru przedsi	-
biorców dzia�alno�ci danego rodzaju, organ administracji publicznej in-
formuje s�d rejestrowy w�a�ciwy dla tej organizacji o prowadzeniu przez 
ni� dzia�alno�ci gospodarczej. Przepis art. 24 ustawy z dnia 20 sierp- 
nia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S�dowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, 
poz. 1186, z pó
n. zm.) stosuje si	 odpowiednio. 
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2.  Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie si	 wyna- 
grodzenie z tytu�u �wiadczenia pracy lub us�ug, niezale�nie od sposobu na-
wi�zania stosunku pracy lub rodzaju i tre�ci umowy cywilnoprawnej z osob� 
fizyczn�. 

3.  Nie mo�na prowadzi� odp�atnej dzia�alno�ci po�ytku publicznego i dzia�al-
no�ci gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu dzia�alno�ci. 

 
Art. 10. 

1.  Prowadzenie przez organizacje pozarz�dowe i podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt 2–4: 
1) nieodp�atnej dzia�alno�ci po�ytku publicznego, 
2) odp�atnej dzia�alno�ci po�ytku publicznego lub 
3) dzia�alno�ci gospodarczej 
– wymaga rachunkowego wyodr	bnienia tych form dzia�alno�ci w stopniu 
umo�liwiaj�cym okre�lenie przychodów, kosztów i wyników ka�dej z tych 
dzia�alno�ci, z zastrze�eniem przepisów o rachunkowo�ci. 

2.  Przepis ust. 1 stosuje si	 odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyod-
r	bnienia dzia�alno�ci po�ytku publicznego. 

3.  Zakres prowadzonej dzia�alno�ci nieodp�atnej lub odp�atnej po�ytku publicz-
nego organizacje pozarz�dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 okre-
�laj� w statucie lub w innym akcie wewn	trznym. 

 
 

Rozdzia� 2 
Prowadzenie dzia�alno�ci po�ytku publicznego  

na podstawie zlecenia realizacji zada� publicznych 
 

Art. 11. 
1.  Organy administracji publicznej: 

1) wspieraj� w sferze, o której mowa w art. 4, realizacj	 zada� publicznych 
przez organizacje pozarz�dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 
prowadz�ce dzia�alno�� statutow� w danej dziedzinie; 

2) powierzaj� w sferze zada� publicznych, o której mowa w art. 4, realiza-
cj	 zada� publicznych organizacjom pozarz�dowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadz�cym dzia�alno�� statutow� w da-
nej dziedzinie. 

2.  Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywa si	 po prze-
prowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba �e przepisy odr	bne przewidu-
j� inny tryb zlecania. 
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2a.  Obs�uga konkursu, o którym mowa w ust. 2, mo�e by� zlecona organi-
zacjom pozarz�dowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3. 

2b.  Obs�uga konkursu, o której mowa w ust. 2a, nie obejmuje: 
1) og�oszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 
2) powo�ania komisji konkursowej, o którym mowa w art. 15 ust. 2a; 
3) wyboru ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2g; 
4) og�oszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa  

w art. 15 ust. 2h; 
5) zawierania umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub  

o powierzenie realizacji zadania publicznego z wy�onionymi orga-
nizacjami pozarz�dowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3; 

6) uniewa�nienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 18a. 
3.  W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestnicz� organiza-

cje pozarz�dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. 
4.  Wybór zlecenia realizacji zada� publicznych w trybie, o którym mowa  

w ust. 2, lub w innym trybie okre�lonym w odr	bnych przepisach, nast	puje 
w sposób zapewniaj�cy wysok� jako�� wykonania danego zadania. 

5.  Wspieranie oraz powierzanie zada�, o których mowa w ust. 1, mo�e nast�pi� 
na zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym albo 
na podstawie umów mi	dzynarodowych, je�eli na realizacj	 okre�lonego za-
dania publicznego b	d� przekazywane niepodlegaj�ce zwrotowi �rodki ze 

róde� zagranicznych. 

 
Art. 11a. 

W razie wyst�pienia kl	ski �ywio�owej, katastrofy naturalnej lub awarii technicz-
nej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl	ski 
�ywio�owej (Dz.U. Nr 62, poz. 558, z pó
n. zm.), w kraju lub poza jego granica-
mi organ administracji publicznej, w celu zapobie�enia ich skutkom, mo�e zleca� 
organizacjom pozarz�dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 re- 
alizacj	 zadania publicznego z pomini	ciem otwartego konkursu ofert. Przepisy 
art. 43, art. 47, art. 151 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych stosuje si	 odpowiednio. 

 
Art. 11b. 

Prezes Rady Ministrów, je�eli jest to niezb	dne ze wzgl	du na ochron	 �ycia lub 
zdrowia ludzkiego albo ze wzgl	du na wa�ny interes spo�eczny lub wa�ny interes 
publiczny, mo�e zleca� organizacjom pozarz�dowym oraz podmiotom wymie-
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nionym w art. 3 ust. 3 realizacj	 zada� publicznych z pomini	ciem otwartego 
konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych stosuje si	 odpowiednio. 

 
Art. 11c. 

Minister w�a�ciwy do spraw wewn	trznych, w przypadkach dotycz�cych zada�  
z zakresu ochrony ludno�ci i ratownictwa, mo�e zleca� podmiotom uprawnionym 
do wykonywania ratownictwa górskiego, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy  
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze�stwie i ratownictwie w górach i na zorga-
nizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208, poz. 1241), podmiotom upraw-
nionym do wykonywania ratownictwa wodnego, o których mowa w art. 12 ust. 1 
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze�stwie osób przebywaj�cych na 
obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240), jednostkom ochrony przeciwpo-
�arowej, o których mowa w art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpo�arowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. 
Nr 57, poz. 353), oraz Polskiemu Czerwonemu Krzy�owi realizacj	 zada� pu-
blicznych z pomini	ciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz 
art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje si	 
odpowiednio. 

 
Art. 12. 

1.  Organizacja pozarz�dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mog�  
z w�asnej inicjatywy z�o�y� wniosek o realizacj	 zadania publicznego, tak�e 
takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez orga-
ny administracji publicznej. Wniosek zawiera w szczególno�ci: 
1) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji; 
2) szacunkow� kalkulacj	 kosztów realizacji zadania publicznego. 

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej,  
w terminie nieprzekraczaj�cym 1 miesi�ca od dnia wp�yni	cia wniosku: 
1) rozpatruje celowo�� realizacji zadania publicznego przez organizacje po-

zarz�dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, bior�c pod uwag	: 
a) stopie�, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom pu-

blicznym, okre�lonym w programie wspó�pracy z organizacjami po-
zarz�dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, 

b) zapewnienie wysokiej jako�ci wykonania danego zadania, 
c) �rodki dost	pne na realizacj	 zada� publicznych, 
d) korzy�ci wynikaj�ce z realizacji zadania publicznego przez organi-

zacj	 pozarz�dow� lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; 
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2) informuje o podj	tym rozstrzygni	ciu, a w przypadku stwierdzenia ce-
lowo�ci realizacji zadania publicznego informuje sk�adaj�cego wniosek 
o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2, 
oraz o terminie og�oszenia otwartego konkursu ofert. 

 
Art. 13. 

1.  Organ administracji publicznej zamierzaj�cy zleci� realizacj	 zadania pu-
blicznego organizacjom pozarz�dowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 
ust. 3, og�asza otwarty konkurs ofert. Termin do sk�adania ofert nie mo�e by� 
krótszy ni� 21 dni od dnia ukazania si	 ostatniego og�oszenia, o którym mo-
wa w ust. 3. 

2.  Og�oszenie otwartego konkursu ofert powinno zawiera� informacje o: 
1) rodzaju zadania; 
2) wysoko�ci �rodków publicznych przeznaczonych na realizacj	 tego za-

dania; 
3) zasadach przyznawania dotacji; 
4) terminach i warunkach realizacji zadania; 
5) terminie sk�adania ofert; 
6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie doko-

nania wyboru ofert; 
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku og�oszenia 

otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych 
tego samego rodzaju i zwi�zanych z nimi kosztami, ze szczególnym 
uwzgl	dnieniem wysoko�ci dotacji przekazanych organizacjom poza-
rz�dowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. 

3.  Otwarty konkurs ofert og�asza si	: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym 

na zamieszczanie og�osze�; 
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

4.  Og�oszenie otwartego konkursu ofert mo�na tak�e zamie�ci� w dzienniku lub 
tygodniku o zasi	gu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zale�no�ci 
od rodzaju zadania publicznego. 

5.  Og�oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj	 zada� publicznych w roku 
nast	pnym mo�e nast�pi� na podstawie projektu uchwa�y bud�etowej prze-
kazanego organowi stanowi�cemu jednostki samorz�du terytorialnego na za-
sadach okre�lonych w przepisach ustawy o finansach publicznych. 
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Art. 14. 
1.  Oferta z�o�ona w trybie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 lub w art. 19a ust. 1, 

zawiera w szczególno�ci: 
1) szczegó�owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do 

realizacji; 
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 
3) kalkulacj	 przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; 
4) informacj	 o wcze�niejszej dzia�alno�ci organizacji pozarz�dowej lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 sk�adaj�cych ofert	 w zakresie, 
którego dotyczy zadanie publiczne; 

5) informacj	 o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewnia-
j�cych wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysoko�ci 
�rodków finansowych na realizacj	 danego zadania pochodz�cych z in-
nych 
róde�; 

6) deklaracj	 o zamiarze odp�atnego lub nieodp�atnego wykonania zadania 
publicznego. 

2.  Dwie lub wi	cej organizacje pozarz�dowe lub podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 dzia�aj�ce wspólnie mog� z�o�y� ofert	 wspóln�. 

3.  Oferta wspólna wskazuje: 
1) jakie dzia�ania w ramach realizacji zadania publicznego b	d� wykony-

wa� poszczególne organizacje pozarz�dowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3; 

2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec orga-
nu administracji publicznej. 

4.  Umow	 zawart� mi	dzy organizacjami pozarz�dowymi lub podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3, okre�laj�c� zakres ich �wiadcze� sk�adaj�-
cych si	 na realizacj	 zadania publicznego, za��cza si	 do umowy o wspar-
cie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania pu-
blicznego. 

5.  Organizacje pozarz�dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 sk�ada- 
j�ce ofert	 wspóln� ponosz� odpowiedzialno�� solidarn� za zobowi�zania,  
o których mowa w art. 16 ust. 1. 

 
Art. 15. 

1.  Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert: 
1) ocenia mo�liwo�� realizacji zadania publicznego przez organizacj	 poza-

rz�dow� lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; 
2) ocenia przedstawion� kalkulacj	 kosztów realizacji zadania publicznego, 

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 
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3) ocenia proponowan� jako�� wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy 
udziale których organizacja pozarz�dowa lub podmioty okre�lone w art. 3 
ust. 3 b	d� realizowa� zadanie publiczne; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzgl	dnia planowa-
ny przez organizacj	 pozarz�dow� lub podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 udzia� �rodków finansowych w�asnych lub �rodków pochodz�cych 
z innych 
róde� na realizacj	 zadania publicznego; 

5) uwzgl	dnia planowany przez organizacj	 pozarz�dow� lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3, wk�ad rzeczowy, osobowy, w tym �wiadcze-
nia wolontariuszy i prac	 spo�eczn� cz�onków; 

6) uwzgl	dnia analiz	 i ocen	 realizacji zleconych zada� publicznych  
w przypadku organizacji pozarz�dowej lub podmiotów wymienionych  
w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowa�y zlecone zadania 
publiczne, bior�c pod uwag	 rzetelno�� i terminowo�� oraz sposób rozli-
czenia otrzymanych na ten cel �rodków. 

2.  Przepis ust. 1 ma zastosowanie tak�e, gdy w wyniku og�oszenia otwartego 
konkursu ofert zosta�a zg�oszona jedna oferta. 
2a.  Organ administracji publicznej og�aszaj�cy otwarty konkurs ofert powo-

�uje komisj	 konkursow� w celu opiniowania z�o�onych ofert. 
2b.  W sk�ad komisji konkursowej powo�anej przez organ jednostki samo-

rz�du terytorialnego wchodz� przedstawiciele organu wykonawczego tej 
jednostki. 

2c.  W sk�ad komisji konkursowej powo�anej przez organ administracji rz�-
dowej wchodz� przedstawiciele tego organu. 

2d.  W sk�ad komisji konkursowej wchodz� osoby wskazane przez organiza-
cje pozarz�dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wy��cze-
niem osób wskazanych przez organizacje pozarz�dowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3, bior�ce udzia� w konkursie. 
2da. Komisja konkursowa mo�e dzia�a� bez udzia�u osób wskazanych 

przez organizacje pozarz�dowe lub podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3, je�eli: 
1) �adna organizacja nie wska�e osób do sk�adu komisji konkur-

sowej lub 
2) wskazane osoby nie wezm� udzia�u w pracach komisji kon-

kursowej, lub 
3) wszystkie powo�ane w sk�ad komisji konkursowej osoby pod-

legaj� wy��czeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15  
ust. 2f. 
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2e.  W pracach komisji konkursowej mog� uczestniczy� tak�e, z g�osem do-
radczym, osoby posiadaj�ce specjalistyczn� wiedz	 w dziedzinie obej-
muj�cej zakres zada� publicznych, których konkurs dotyczy. 

2f.  Do cz�onków komisji konkursowej bior�cych udzia� w opiniowaniu ofert 
stosuje si	 przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post	-
powania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pó
n. 
zm.) dotycz�ce wy��czenia pracownika. 

2g.  W otwartym konkursie ofert mo�e zosta� wybrana wi	cej ni� jedna  
oferta. 

2h.  Og�oszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególno�ci: 
1) nazw	 oferenta; 
2) nazw	 zadania publicznego; 
3) wysoko�� przyznanych �rodków publicznych. 

2i.  Ka�dy, w terminie 30 dni od dnia og�oszenia wyników konkursu, mo�e 
��da� uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 

2j.  Wyniki otwartego konkursu ofert og�asza si	 niezw�ocznie po wyborze 
oferty w sposób okre�lony w art. 13 ust. 3. 

3.  (uchylony). 
4.  Po og�oszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji pu-

blicznej, bez zb	dnej zw�oki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania 
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wy�onionymi 
organizacjami pozarz�dowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

 
Art. 16. 

1.  Organizacje pozarz�dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmu-
j�c zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie okre�lonym w art. 11  
ust. 2, zobowi�zuj� si	 do wykonania zadania publicznego w zakresie i na 
zasadach okre�lonych w umowie, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania 
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, sporz�dzonej 
z uwzgl	dnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy, a organ administra-
cji publicznej zobowi�zuje si	 do przekazania na realizacj	 zadania dotacji. 

2.  Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nie-
wa�no�ci. 

3.  Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realiza-
cji zadania publicznego mo�e by� zawarta na czas realizacji zadania lub na 
czas okre�lony, nie d�u�szy ni� 5 lat. 
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4.  Zadanie publiczne nie mo�e by� realizowane przez podmiot nieb	d�cy stron� 
umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realiza-
cji zadania publicznego, z zastrze�eniem ust. 7. 

5.  Organizacja pozarz�dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 s� zo-
bowi�zane do wyodr	bnienia w ewidencji ksi	gowej �rodków otrzymanych 
na realizacj	 umowy, o której mowa w ust. 1. Przepis art. 10 ust. 1 stosuje si	 
odpowiednio. 

6.  W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarz�-
dowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, które z�o�y�y ofert	 
wspóln�, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powie-
rzenie realizacji zadania publicznego nale�y wskaza� prawa i obowi�zki ka�-
dej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich �wiadcze� sk�adaj�cych 
si	 na realizowane zadanie. 

7.  Organizacje pozarz�dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z który-
mi organ administracji publicznej zawar� umow	, o której mowa w ust. 1, 
mog� zleci� realizacj	 zadania publicznego wybranym, w sposób zapewnia-
j�cy jawno�� i uczciw� konkurencj	 organizacjom pozarz�dowym lub pod-
miotom wymienionym w art. 3 ust. 3, nieb	d�cym stronami umowy, odpo-
wiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie zadania 
publicznego. 

 
Art. 17. 

Organ administracji publicznej zlecaj�cy zadanie publiczne dokonuje kontroli  
i oceny realizacji zadania, a w szczególno�ci: 

1) stanu realizacji zadania; 
2) efektywno�ci, rzetelno�ci i jako�ci wykonania zadania; 
3) prawid�owo�ci wykorzystania �rodków publicznych otrzymanych na re-

alizacj	 zadania; 
4) prowadzenia dokumentacji okre�lonej w przepisach prawa i w postano-

wieniach umowy. 
 

Art. 18. 
1.  Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego okre�lonego w umowie 

nale�y sporz�dzi� w terminie 30 dni od dnia zako�czenia realizacji zadania 
publicznego. 

2.  Okresem sprawozdawczym jest rok bud�etowy. 
3.  Organ administracji publicznej mo�e wezwa� do z�o�enia w roku bud�eto-

wym cz	�ciowych sprawozda� z wykonania zadania publicznego, nie wcze-
�niej ni� przed up�ywem 30 dni od dnia dor	czenia wezwania. 
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Art. 18a. 
1.  Organ administracji publicznej uniewa�nia otwarty konkurs ofert, je�eli: 

1) nie z�o�ono �adnej oferty; 
2) �adna ze z�o�onych ofert nie spe�nia�a wymogów zawartych w og�osze-

niu, o którym mowa w art. 13 ust. 2. 
2.  Informacj	 o uniewa�nieniu otwartego konkursu ofert organ administracji 

publicznej podaje do publicznej wiadomo�ci w sposób okre�lony w art. 13 
ust. 3. 

 
Art. 19. 

Minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego okre�li, w drodze rozpo-
rz�dzenia: 

1) wzór oferty, o której mowa w art. 11 ust. 2, 
2) ramowy wzór umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1, 
3) wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

– uwzgl	dniaj�c konieczno�� zapewnienia pe�nych informacji dotycz�cych wy-
konania zadania publicznego. 

 
Art. 19a. 

1.  Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, 
z�o�onej przez organizacje pozarz�dowe lub podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorz�du terytorialnego uznaj�c celo-
wo�� realizacji tego zadania, mo�e zleci� organizacji pozarz�dowej lub pod-
miotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pomini	ciem otwartego konkursu 
ofert, realizacj	 zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regional-
nym, spe�niaj�cego ��cznie nast	puj�ce warunki: 
1) wysoko�� dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie 

przekracza kwoty 10.000 z�; 
2) zadanie publiczne ma by� realizowane w okresie nie d�u�szym ni�  

90 dni. 
2.  (uchylony). 
3.  W terminie nie d�u�szym ni� 7 dni roboczych od dnia wp�yni	cia oferty, 

organ wykonawczy jednostki samorz�du terytorialnego zamieszcza ofert	 na 
okres 7 dni: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 
2) w siedzibie organu jednostki samorz�du terytorialnego w miejscu prze-

znaczonym na zamieszczanie og�osze�; 
3) na stronie internetowej organu jednostki samorz�du terytorialnego. 
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4.  Ka�dy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym 
mowa w ust. 3, mo�e zg�osi� uwagi dotycz�ce oferty. 

5.  Po up�ywie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, 
organ wykonawczy jednostki samorz�du terytorialnego niezw�ocznie zawiera 
umow	 o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realiza-
cji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi za��cznik do 
umowy. 

6.  ��czna kwota �rodków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy 
jednostki samorz�du terytorialnego tej samej organizacji pozarz�dowej lub 
temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie okre�lo-
nym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie mo�e przekroczy� kwoty 
20.000 z�. 

7.  Wysoko�� �rodków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy 
jednostki samorz�du terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie 
mo�e przekroczy� 20% dotacji planowanych w roku bud�etowym na realiza-
cj	 zada� publicznych przez organizacje pozarz�dowe oraz podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3. 

8.  Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje si	 odpowiednio art. 16–19. 
 
 

Rozdzia� 2a  
Inicjatywa lokalna 

 
Art. 19b. 

1.  W ramach inicjatywy lokalnej mieszka�cy jednostki samorz�du terytorialne-
go bezpo�rednio, b�d
 za po�rednictwem organizacji pozarz�dowych, lub 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mog� z�o�y� wniosek o realizacj	 
zadania publicznego do jednostki samorz�du terytorialnego, na terenie której 
maj� miejsce zamieszkania lub siedzib	, w zakresie: 
1) dzia�alno�ci, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmuj�cej w szcze-

gólno�ci budow	, rozbudow	 lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodo-
ci�gowej, budynków oraz obiektów architektury stanowi�cych w�asno�� 
jednostek samorz�du terytorialnego; 

2) dzia�alno�ci, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27; 
3) edukacji, o�wiaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14; 
4) dzia�alno�ci w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 17 i 19; 
5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa  

w art. 4 ust. 1 pkt 18; 
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6) porz�dku i bezpiecze�stwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 
pkt 20. 

2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu 
post	powania administracyjnego. 

 
Art. 19c. 

1.  Organ stanowi�cy jednostki samorz�du terytorialnego okre�la tryb i szczegó-
�owe kryteria oceny wniosków o realizacj	 zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej. Szczegó�owe kryteria oceny powinny uwzgl	dnia� prze- 
de wszystkim wk�ad pracy spo�ecznej w realizacj	 inicjatywy lokalnej. 

2.  Organ wykonawczy jednostki samorz�du terytorialnego, dokonuj�c oceny 
wniosku, bierze pod uwag	 szczegó�owe kryteria oceny wniosku oraz jego 
celowo�� z punktu widzenia potrzeb spo�eczno�ci lokalnej. 

 
Art. 19d. 

Po uwzgl	dnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b ust. 1, organ wykonawczy 
jednostki samorz�du terytorialnego zawiera na czas okre�lony umow	 o wykona-
nie inicjatywy lokalnej z wnioskodawc�. 

 
Art. 19e. 

Zobowi�zanie wnioskodawcy mo�e polega� na �wiadczeniu pracy spo�ecznej, na 
�wiadczeniach pieni	�nych lub rzeczowych. 

 
Art. 19f. 

Wnioskodawca mo�e otrzyma� od jednostki samorz�du terytorialnego na czas 
trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej. 

 
Art. 19g. 

Organ wykonawczy jednostki samorz�du terytorialnego wspólnie z wnioskodaw-
c� opracowuje dokumenty niezb	dne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej,  
w tym harmonogram i kosztorys. 

 
Art. 19h. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy 
lokalnej stosuje si	 przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz.U. Nr 16, poz. 93, z pó
n. zm.). 
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Rozdzia� 3 
Organizacje po�ytku publicznego 

 
Art. 20. 

1.  Organizacj� po�ytku publicznego mo�e by� organizacja pozarz�dowa oraz 
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrze�eniem art. 21, która 
spe�nia ��cznie nast	puj�ce wymagania: 
1) prowadzi dzia�alno�� po�ytku publicznego na rzecz ogó�u spo�eczno�ci, 

lub okre�lonej grupy podmiotów, pod warunkiem �e grupa ta jest wyod-
r	bniona ze wzgl	du na szczególnie trudn� sytuacj	 �yciow� lub mate-
rialn� w stosunku do spo�ecze�stwa; 

2) mo�e prowadzi� dzia�alno�� gospodarcz� wy��cznie jako dodatkow�  
w stosunku do dzia�alno�ci po�ytku publicznego; 

3) nadwy�k	 przychodów nad kosztami przeznacza na dzia�alno��, o której 
mowa w pkt 1; 

4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odr	bny od organu 
zarz�dzaj�cego i niepodlegaj�cy mu w zakresie wykonywania kontroli 
wewn	trznej lub nadzoru, przy czym cz�onkowie organu kontroli lub 
nadzoru: 
a) nie mog� by� cz�onkami organu zarz�dzaj�cego ani pozostawa�  

z nimi w zwi�zku ma��e�skim, we wspólnym po�yciu, w stosunku 
pokrewie�stwa, powinowactwa lub podleg�o�ci s�u�bowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest	pstwo umy�lne 
�cigane z oskar�enia publicznego lub przest	pstwo skarbowe, 

c) mog� otrzymywa� z tytu�u pe�nienia funkcji w takim organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysoko�ci nie wy�-
szej ni� przeci	tne miesi	czne wynagrodzenie w sektorze przedsi	-
biorstw og�oszone przez Prezesa G�ównego Urz	du Statystycznego 
za rok poprzedni; 

5) cz�onkowie organu zarz�dzaj�cego nie byli skazani prawomocnym wy-
rokiem za przest	pstwo umy�lne �cigane z oskar�enia publicznego lub 
przest	pstwo skarbowe; 

6) statut lub inne akty wewn	trzne organizacji pozarz�dowych oraz pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniaj�: 
a) udzielania po�yczek lub zabezpieczania zobowi�za� maj�tkiem or-

ganizacji w stosunku do jej cz�onków, cz�onków organów lub pra-
cowników oraz osób, z którymi cz�onkowie, cz�onkowie organów 
oraz pracownicy organizacji pozostaj� w zwi�zku ma��e�skim, we 
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wspólnym po�yciu albo w stosunku pokrewie�stwa lub powinowac-
twa w linii prostej, pokrewie�stwa lub powinowactwa w linii bocz-
nej do drugiego stopnia albo s� zwi�zani z tytu�u przysposobienia, 
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania ich maj�tku na rzecz ich cz�onków, cz�onków orga-
nów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 
ni� w stosunku do osób trzecich, w szczególno�ci, je�eli przekaza-
nie to nast	puje bezp�atnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania maj�tku na rzecz cz�onków, cz�onków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni�  
w stosunku do osób trzecich, chyba �e to wykorzystanie bezpo�red-
nio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub us�ug od podmiotów, w których uczestnicz� 
cz�onkowie organizacji, cz�onkowie jej organów lub pracownicy 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni� w stosunku do osób 
trzecich lub po cenach wy�szych ni� rynkowe. 

2.  W przypadku stowarzysze� dzia�alno��, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie 
mo�e by� prowadzona wy��cznie na rzecz cz�onków stowarzyszenia. 

 
Art. 21. 

W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1: 
1) dzia�alno�� po�ytku publicznego okre�lona w art. 20 ust. 1 pkt 1 podlega 

wyodr	bnieniu w sposób zapewniaj�cy nale�yt� identyfikacj	 pod wzgl	- 
dem organizacyjnym i rachunkowym; 

2) przepis art. 20 ust. 1 pkt 3 stosuje si	 do nadwy�ki przychodu nad kosz-
tami uzyskiwanej w wyniku prowadzenia dzia�alno�ci po�ytku publicz-
nego; 

3) przepis art. 20 ust. 1 pkt 4 stosuje si	 odpowiednio, z uwzgl	dnieniem 
szczegó�owych zasad organizacji i dzia�ania tych jednostek, uregulowa-
nych w przepisach dla nich w�a�ciwych, w tym w statutach lub innych 
aktach wewn	trznych. 

 
Art. 22. 

1.  Organizacja pozarz�dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1  
i 4 mog� uzyska� status organizacji po�ytku publicznego pod warunkiem, i� 
dzia�alno�� o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 prowadzona jest nie-
przerwanie przez co najmniej 2 lata. 

2.  Organizacja pozarz�dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 
podlegaj�ce obowi�zkowi wpisu do Krajowego Rejestru S�dowego uzyskuj� 
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status organizacji po�ytku publicznego z chwil� wpisania do tego Rejestru 
informacji o spe�nieniu wymaga�, o których mowa w art. 20, na zasadach  
i w trybie okre�lonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Re-
jestrze S�dowym. 

3.  Organizacja pozarz�dowa inna ni� wymieniona w ust. 2 oraz podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, uzyskuj� status organizacji po�ytku publiczne-
go z chwil� wpisania do Krajowego Rejestru S�dowego, na zasadach i w try-
bie okre�lonych w ustawie, o której mowa w ust. 2. 

4.  Organizacja pozarz�dowa, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4  
o których mowa w ust. 2, traci status organizacji po�ytku publicznego  
z chwil� wykre�lenia z Krajowego Rejestru S�dowego informacji o spe�nia-
niu wymaga� okre�lonych w art. 20, a podmioty, o których mowa w ust. 3 – 
z chwil� ich wykre�lenia z tego Rejestru. 

 
Art. 22a. 

1.  W przypadku wykre�lenia organizacji po�ytku publicznego albo informacji  
o spe�nieniu wymaga�, o których mowa w art. 20, z Krajowego Rejestru S�-
dowego organizacja pozarz�dowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 
pkt 1 lub 4 mo�e ponownie uzyska� status organizacji po�ytku publicznego: 
1) po z�o�eniu wniosku o wpis – w przypadku gdy wykre�lenie z Krajowe-

go Rejestru S�dowego nast�pi�o na podstawie wniosku organizacji poza-
rz�dowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 pkt 1 lub 4; 

2) po up�ywie 2 lat od chwili wykre�lenia z Krajowego Rejestru S�dowego: 
a) na wniosek ministra w�a�ciwego do spraw zabezpieczenia spo�ecz-

nego, 
b) z urz	du przez w�a�ciwy s�d rejestrowy. 

2.  Przepisy art. 20 i art. 22 stosuje si	 odpowiednio. 
 

Art. 23. 
1.  Organizacja po�ytku publicznego sporz�dza roczne sprawozdanie meryto-

ryczne ze swojej dzia�alno�ci, z zastrze�eniem przepisów odr	bnych. 
1a.  Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadaj�ce status organiza-

cji po�ytku publicznego, sporz�dzaj� sprawozdanie merytoryczne jedy-
nie z wyodr	bnionej dzia�alno�ci po�ytku publicznego oraz podaj� je do 
publicznej wiadomo�ci w sposób umo�liwiaj�cy zapoznanie si	 z tym 
sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. 

2.  Organizacja po�ytku publicznego sporz�dza roczne sprawozdanie finansowe, 
na zasadach okre�lonych w przepisach o rachunkowo�ci. 
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2a.  Organizacja po�ytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa 
w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomo�ci w sposób umo�liwiaj�cy zapo-
znanie si	 z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym 
poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej. 

2b.  Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadaj�ce status organiza-
cji po�ytku publicznego, sporz�dzaj� sprawozdanie finansowe jedynie  
z wyodr	bnionej dzia�alno�ci po�ytku publicznego. 

3. (uchylony). 
4.  (uchylony). 
5.  W odniesieniu do organizacji po�ytku publicznego, których sprawozdanie 

finansowe nie podlega obowi�zkowi badania zgodnie z przepisami o rachun-
kowo�ci, minister w�a�ciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu 
z ministrem w�a�ciwym do spraw zabezpieczenia spo�ecznego mo�e w dro-
dze rozporz�dzenia wprowadzi� taki obowi�zek, bior�c pod uwag	: 
1) wysoko�� otrzymanych dotacji; 
2) wielko�� osi�ganych przychodów; 
3) potrzeb	 zapewnienia kontroli prawid�owo�ci prowadzonej ewidencji. 

6.  Organizacja po�ytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie fi- 
nansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej dzia�alno�ci, o których mo- 
wa w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 lipca roku nast	puj�cego po roku, za 
który sk�adane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie inter-
netowej urz	du obs�uguj�cego ministra w�a�ciwego do spraw zabezpieczenia 
spo�ecznego. 
6a.  Organizacja po�ytku publicznego, która nie zamie�ci�a na stronie inter-

netowej urz	du obs�uguj�cego ministra w�a�ciwego do spraw zabezpie-
czenia spo�ecznego, w terminie okre�lonym w ust. 6 lub 6b, zatwier- 
dzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze 
swojej dzia�alno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostaje uwzgl	d-
niona w wykazie organizacji po�ytku publicznego, o którym mowa  
w art. 27a. 

6b.  Organizacja po�ytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem 
kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej urz	du obs�uguj�-
cego ministra w�a�ciwego do spraw zabezpieczenia spo�ecznego, za-
twierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze 
swojej dzia�alno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 15 dni od 
dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 

7.  Do og�aszania rocznych sprawozda� finansowych organizacji po�ytku pu-
blicznego przepisy o rachunkowo�ci stosuje si	 odpowiednio. 
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8.  Minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego okre�li, w drodze 
rozporz�dzenia, zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, obejmuj�cy  
w szczególno�ci najwa�niejsze informacje o dzia�alno�ci po�ytku publicznego 
organizacji po�ytku publicznego w okresie sprawozdawczym oraz o wydatko-
waniu �rodków finansowych pochodz�cych z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych oraz wzór tego sprawozdania, pozwalaj�ce oceni� prawid�o-
wo�� realizacji przez organizacj	 po�ytku publicznego jej celów statutowych. 

 
Art. 24. 

1.  Organizacji po�ytku publicznego przys�uguje, na zasadach okre�lonych  
w przepisach odr	bnych, zwolnienie od: 
1) podatku dochodowego od osób prawnych, 
2) podatku od nieruchomo�ci, 
3) podatku od czynno�ci cywilnoprawnych, 
4) op�aty skarbowej, 
5) op�at s�dowych 
– w odniesieniu do prowadzonej przez ni� dzia�alno�ci po�ytku publicznego. 

2.  Organizacja po�ytku publicznego mo�e, na zasadach okre�lonych w odr	b-
nych przepisach, nabywa� na szczególnych warunkach prawo u�ytkowania 
nieruchomo�ci b	d�cych w�asno�ci� Skarbu Pa�stwa lub jednostki samorz�-
du terytorialnego. 

3.  Organizacja pozarz�dowa, która uzyska�a status organizacji po�ytku publicz-
nego, jest obowi�zana wype�ni� zobowi�zania wynikaj�ce ze zwolnie� po-
datkowych, z których korzysta�a przed dniem uzyskania statusu organizacji 
po�ytku publicznego, na zasadach okre�lonych w odr	bnych przepisach. 

4.  W przypadku utraty przez organizacj	 pozarz�dow� statusu organizacji po-
�ytku publicznego traci ona prawo do korzystania ze zwolnie� wynikaj�cych 
z posiadania tego statusu. 

5.  U�ytkowanie, o którym mowa w ust. 2, wygasa z mocy prawa w przypadku 
utraty statusu organizacji po�ytku publicznego. 

 
Art. 25. 

W organizacji po�ytku publicznego mog� wykonywa� prac	 osoby skierowane 
do odbycia s�u�by zast	pczej, na zasadach i w trybie okre�lonych w odr	bnych 
przepisach. 

 
Art. 26. 

Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umo�liwiaj� organizacjom po�ytku 
publicznego nieodp�atne informowanie o ich dzia�alno�ci na zasadach okre�lo-
nych w przepisach odr	bnych. 
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Art. 27. 
1.  Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych mo�e, na zasadach  

i w trybie okre�lonym w przepisach odr	bnych, przekaza� 1% podatku obli-
czonego zgodnie z odr	bnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie  
organizacji po�ytku publicznego. 

2.  Otrzymane przez organizacj	 po�ytku publicznego �rodki finansowe pocho-
dz�ce z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mog� by� wykorzy-
stane wy��cznie na prowadzenie dzia�alno�ci po�ytku publicznego. 

3.  Minister w�a�ciwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w terminie do 
dnia 30 wrze�nia ka�dego roku, na stronie internetowej urz	du obs�uguj�ce- 
go ministra wykaz organizacji po�ytku publicznego, zawieraj�cy: nazw	 i nu-
mer wpisu organizacji po�ytku publicznego do Krajowego Rejestru S�dowego, 
oraz wysoko�� �rodków otrzymanych przez t	 organizacj	, pochodz�cych  
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedzaj�cy. 

 
Art. 27a. 

1.  Minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego prowadzi w formie 
elektronicznej i nie pó
niej ni� dnia 15 grudnia roku podatkowego zamiesz-
cza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organiza-
cji maj�cych status organizacji po�ytku publicznego na dzie� 30 listopada 
roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, zgodnie z odr	bnymi przepisami, mo�e przekaza� 1% podatku z ze-
zna� podatkowych sk�adanych za rok podatkowy. 

2.  W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzgl	dnia si	 organizacje po�ytku 
publicznego: 
1) które w terminie zamie�ci�y na stronie internetowej urz	du obs�uguj�ce-

go ministra w�a�ciwego do spraw zabezpieczenia spo�ecznego sprawoz-
danie merytoryczne ze swojej dzia�alno�ci oraz sprawozdanie finansowe, 
o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2, w roku, za który sk�adane jest ze-
znanie podatkowe; 

2) w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru S�dowego 
informacji o otwarciu likwidacji lub og�oszeniu upad�o�ci. 

3.  Wykaz, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do ka�dej organizacji po�yt-
ku publicznego, na dzie�: 
1) 15 grudnia roku podatkowego zawiera nazw	 i siedzib	 oraz numer wpi-

su do Krajowego Rejestru S�dowego, 
2) 15 marca roku nast	puj�cego po roku podatkowym, za który sk�adane 

jest zeznanie podatkowe – oprócz danych wymienionych w pkt 1, zawie-
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ra numer rachunku bankowego w�a�ciwy do przekazania 1% podatku  
z tego zeznania. 

4.  Minister Sprawiedliwo�ci dostarcza dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1. 
5.  W terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowego organizacja po�ytku pu-

blicznego mo�e ministrowi w�a�ciwemu do spraw zabezpieczenia spo�eczne-
go z�o�y� pisemne zastrze�enia, co do poprawno�ci danych wymienionych  
w ust. 3 pkt 1. 

6.  Minister w�a�ciwy do spraw finansów publicznych dostarcza dane dotycz�ce 
numerów rachunków bankowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na podsta-
wie informacji zebranych przez naczelników urz	dów skarbowych w�a�ci-
wych wed�ug siedziby organizacji. 

7.  W terminie do dnia 15 stycznia roku nast	puj�cego po roku podatkowym 
minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego zamieszcza w wy-
kazie, o którym mowa w ust. 1, dostarczone przez ministra w�a�ciwego do 
spraw finansów publicznych numery rachunków bankowych zg�oszone przez 
organizacje po�ytku publicznego w latach ubieg�ych jako w�a�ciwe do prze-
kazania 1% podatku. 

8.  W przypadku, gdy na dzie� 15 stycznia roku nast	puj�cego po roku podat-
kowym, wykaz, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera numeru rachunku ban-
kowego lub numer ten jest b�	dny, w terminie do dnia 31 stycznia roku  
nast	puj�cego po roku podatkowym, organizacja po�ytku publicznego jest 
obowi�zana w formie pisemnego o�wiadczenia zawiadomi� naczelnika urz	-
du skarbowego w�a�ciwego wed�ug siedziby organizacji o numerze rachunku 
bankowego w�a�ciwym do przekazania 1% podatku. 

9.  Na dzie� 15 lutego roku nast	puj�cego po roku podatkowym, wykaz, o któ-
rym mowa w ust. 1, zawiera numery rachunków bankowych uzupe�nione  
o numery rachunków, o których mowa w ust. 8. W terminie do ko�ca lutego 
roku nast	puj�cego po roku podatkowym, organizacje po�ytku publicznego 
mog� naczelnikowi urz	du skarbowego w�a�ciwemu wed�ug siedziby orga-
nizacji zg�osi� pisemne zastrze�enie co do poprawno�ci numerów rachunków 
bankowych zamieszczonych w wykazie na dzie� 15 lutego roku nast	puj�ce-
go po roku podatkowym. 

10.  Numery rachunków bankowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie 
od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku nast	puj�cego po roku podatkowym, 
nie podlegaj� zmianie, chyba �e zmiana numeru rachunku nast�pi�a z przy-
czyn niezale�nych od organizacji po�ytku publicznego. 

11.  Minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego, w porozumieniu  
z ministrem w�a�ciwym do spraw finansów publicznych oraz Ministrem 
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Sprawiedliwo�ci, okre�li, w drodze rozporz�dzenia, tryby, terminy oraz for-
maty wymiany danych mi	dzy ministrem w�a�ciwym do spraw zabezpie- 
czenia spo�ecznego, Ministrem Sprawiedliwo�ci, ministrem w�a�ciwym do 
spraw finansów publicznych i organami podatkowymi, maj�c na wzgl	dzie 
potrzeb	 zapewnienia sprawnej realizacji zada� zwi�zanych z tworzeniem 
wykazu, o którym mowa w ust. 1, oraz z przekazywaniem organizacjom po-
�ytku publicznego �rodków pochodz�cych z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych. 

 
Art. 27b. 

1.  Cz�onek organu zarz�dzaj�cego, organu kontroli lub nadzoru organizacji 
po�ytku publicznego oraz likwidator organizacji po�ytku publicznego odpo-
wiada wobec tej organizacji za szkod	 wyrz�dzon� dzia�aniem lub zaniecha-
niem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu organizacji po�ytku 
publicznego, chyba �e nie ponosi winy. 

2.  Cz�onek organu zarz�dzaj�cego, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator 
organizacji po�ytku publicznego powinien przy wykonywaniu obowi�zków 
do�o�y� staranno�ci wynikaj�cej z zawodowego charakteru swojej dzia�alno�ci. 

3.  Cz�onek organu zarz�dzaj�cego, organu kontroli lub nadzoru organizacji 
po�ytku publicznego, wykonuj�cy swoje obowi�zki spo�ecznie, jest obowi�-
zany dok�ada� przy tym nale�ytej staranno�ci. 

4.  Je�eli szkod	, o której mowa w ust. 1, wyrz�dzi�o kilka osób wspólnie, osoby 
te ponosz� odpowiedzialno�� solidarn�. 

 
 

Rozdzia� 4 
Nadzór 

 
Art. 28. 

1.  Nadzór nad dzia�alno�ci� po�ytku publicznego organizacji po�ytku pu- 
blicznego, w zakresie uprawnie�, obowi�zków i wymogów wynikaj�cych  
z art. 8–10, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24–27 oraz art. 42–48, sprawuje mini-
ster w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego. 

2.  (uchylony). 
 

Art. 29. 
1.  Organizacja po�ytku publicznego podlega kontroli ministra w�a�ciwego do 

spraw zabezpieczenia spo�ecznego w zakresie okre�lonym w art. 28 ust. 1. 
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2.  Minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego mo�e zarz�dzi� 
kontrol	 z urz	du, a tak�e na wniosek organu administracji publicznej, orga-
nizacji pozarz�dowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. 

3.  Minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego mo�e powierzy� 
przeprowadzenie kontroli: 
1) w porozumieniu z ministrem w�a�ciwym ze wzgl	du na przedmiot dzia-

�alno�ci organizacji po�ytku publicznego, temu ministrowi; 
2) wojewodzie. 

4.  Kontrol	 przeprowadzaj� osoby posiadaj�ce imienne upowa�nienie ministra 
w�a�ciwego do spraw zabezpieczenia spo�ecznego okre�laj�ce kontrolowan� 
organizacj	 po�ytku publicznego i podstaw	 prawn� do podj	cia kontroli.  
W przypadku powierzenia przeprowadzenia kontroli jednemu z organów,  
o których mowa w ust. 3, pisemne upowa�nienie wydaje ten organ. 

 
Art. 30. 

1.  Osoby upowa�nione do dokonywania kontroli s� uprawnione do wst	pu na 
teren nieruchomo�ci lub jej cz	�ci, na którym jest prowadzona dzia�alno�� 
organizacji po�ytku publicznego, oraz ��dania pisemnych lub ustnych wyja-
�nie�, okazania dokumentów lub innych no�ników informacji, a tak�e udo-
st	pniania danych maj�cych zwi�zek z przedmiotem kontroli. 

2.  Czynno�ci kontrolnych, o których mowa w ust. 1, dokonuje si	 w obecno�ci 
cz�onka organu zarz�dzaj�cego lub jego przedstawiciela albo pracownika 
kontrolowanej organizacji po�ytku publicznego, a w razie nieobecno�ci tych 
osób – w obecno�ci przywo�anego �wiadka. 

 
Art. 31. 

1.  Z przeprowadzonej kontroli sporz�dza si	 protokó�, który podpisuj� osoby 
przeprowadzaj�ce kontrol	 i cz�onek organu zarz�dzaj�cego uprawniony do 
reprezentowania kontrolowanej organizacji po�ytku publicznego lub osoba 
przez niego upowa�niona. Odmowa podpisu protoko�u przez cz�onka organu 
zarz�dzaj�cego organizacji po�ytku publicznego lub osob	 przez niego upo-
wa�nion� wymaga podania przyczyny. W przypadku odmowy podpisu pro-
tokó� uznaje si	 za podpisany w dniu odmowy. 

2.  Cz�onek organu zarz�dzaj�cego uprawniony do reprezentowania kontrolo-
wanej organizacji po�ytku publicznego lub osoba przez niego upowa�niona 
mo�e, w terminie 14 dni od dnia podpisania protoko�u, z�o�y� na pi�mie wy-
ja�nienia albo zg�osi� zastrze�enia do tre�ci protoko�u. 

3.  Osoby przeprowadzaj�ce kontrol	, w przypadku nieuwzgl	dnienia za- 
strze�e�, o których mowa w ust. 2, przekazuj� na pi�mie stanowisko cz�on-
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kowi organu zarz�dzaj�cego kontrolowanej organizacji po�ytku publicznego 
uprawnionemu do reprezentowania tej organizacji lub osobie przez niego 
upowa�nionej w terminie 14 dni. 

4.  Po zako�czeniu kontroli, z uwzgl	dnieniem terminu, o którym mowa w ust. 3, 
osoby przeprowadzaj�ce kontrol	 sporz�dzaj� wyst�pienie pokontrolne. 

 
Art. 32. 

Wyst�pienie pokontrolne zawiera ocen	 stanu faktycznego wynikaj�c� z ustale� 
zawartych w protokole kontroli, w tym opis ustalonych uchybie�, z uwzgl	dnie-
niem przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za 
ich powstanie, a tak�e termin usuni	cia uchybie�, nie krótszy ni� 30 dni od dnia 
dor	czenia wyst�pienia pokontrolnego. 

 
Art. 33. 

1.  Minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego, po zako�czeniu 
post	powania kontrolnego, w terminie 14 dni, przekazuje organizacji po�yt-
ku publicznego wyst�pienie pokontrolne. W przypadku powierzenia prze-
prowadzenia kontroli, organy, o których mowa w art. 29 ust. 3, przekazuj� 
wyst�pienie pokontrolne organizacji po�ytku publicznego oraz ministrowi 
w�a�ciwemu do spraw zabezpieczenia spo�ecznego. 

2.  Minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego mo�e wyst�pi� do 
s�du rejestrowego o wykre�lenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, 
lub o wykre�lenie organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego 
Rejestru S�dowego, w przypadku: 
1) nieusuni	cia uchybie� okre�lonych w wyst�pieniu pokontrolnym lub 

uchylania si	 od poddania si	 kontroli przez organizacj	 po�ytku pu-
blicznego; 

2) ra��cego naruszenia przepisów prawa stwierdzonego w wyniku kontroli, 
o której mowa w art. 29. 

3.  Minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego wyst	puje do s�du 
rejestrowego o wykre�lenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub 
organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru S�dowego, 
w przypadku niespe�niania wymogów, okre�lonych odpowiednio w art. 20 
oraz w art. 21, przez organizacj	 po�ytku publicznego, stwierdzonych w wy-
niku kontroli. 

4.  W przypadku wykre�lenia organizacji po�ytku publicznego lub informacji,  
o której mowa w art. 22 ust. 2, z Krajowego Rejestru S�dowego, organizacja 
ta jest obowi�zana, w terminie 3 miesi	cy od dnia utraty statusu organizacji 
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po�ytku publicznego, wykorzysta� na realizacj	 celów statutowych �rodki fi-
nansowe pochodz�ce z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, o któ-
rych mowa w art. 27 ust. 1. 

5.  �rodki finansowe niewykorzystane w sposób i w terminie okre�lonych w ust. 
4 organizacja pozarz�dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1  
i 4 s� obowi�zane przekaza� niezw�ocznie na rzecz, prowadz�cej dzia�alno�� 
statutow� w tym samym lub zbli�onym zakresie, organizacji po�ytku pu-
blicznego wskazanej przez ministra w�a�ciwego do spraw zabezpieczenia 
spo�ecznego, po uzyskaniu opinii Rady Dzia�alno�ci Po�ytku Publicznego. 
Przekazanie �rodków nie stanowi w takim przypadku darowizny w rozumie-
niu odr	bnych przepisów. 

 
Art. 33a. 

1.  Minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego: 
1) w przypadku naruszenia obowi�zków, o których mowa w art. 23,  

w szczególno�ci niezamieszczenia na stronie internetowej urz	du obs�u-
guj�cego ministra w�a�ciwego do spraw zabezpieczenia spo�ecznego  
w terminie sprawozdania finansowego i merytorycznego, lub zamiesz-
czenia sprawozda� niekompletnych, lub budz�cych w�tpliwo�ci co do 
prawid�owo�ci dzia�alno�ci organizacji po�ytku publicznego, wzywa or-
ganizacj	 po�ytku publicznego do zaniechania narusze� oraz przedsta-
wienia niezb	dnych wyja�nie�; 

2) w przypadku niezastosowania si	 organizacji do wezwania w terminie 
30 dni od jego otrzymania, wyst	puje do s�du rejestrowego o wykre�le-
nie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. 

2.  Przepis ust. 1 ma zastosowanie równie� w przypadkach: 
1) nienades�ania do organu, który udzieli� pozwolenia na przeprowadzenie 

zbiórki publicznej, sprawozdania z wyników zbiórki publicznej i ze spo-
sobu zu�ytkowania zebranych ofiar lub nieog�oszenia w prasie, w rozu-
mieniu przepisów prawa prasowego, o zasi	gu obejmuj�cym co najmniej 
obszar, na którym zbiórka zosta�a przeprowadzona, wyników zbiórki pu-
blicznej i sposobu zu�ytkowania zebranych ofiar; 

2) nienades�ania informacji o rozliczeniu �rodków pochodz�cych ze zbiórki 
publicznej lub informacji o otrzymanych darowiznach, o których mowa 
w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z pó
n. zm.); 

3) prowadzenia: 
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a) placówek zapewniaj�cych ca�odobow� opiek	 osobom niepe�no-
sprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz�ym wieku, 
centrum integracji spo�ecznej, domów pomocy spo�ecznej, placó-
wek opieku�czo-wychowawczych, regionalnych placówek opieku�-
czo-terapeutycznych i interwencyjnych o�rodków preadopcyjnych, 
okre�lonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zast	pczej, oraz szkó� lub placówek publicznych okre�lonych w usta- 
wie z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z pó
n. zm.), bez zezwolenia, 

b) niepublicznego zak�adu opieki zdrowotnej bez uzyskania wpisu do re-
jestru okre�lonego w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak�adach 
opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z pó
n. zm.). 

3.  W przypadku powtarzaj�cego si	 wykorzystywania otrzymanych dotacji 
niezgodnie z przeznaczeniem stwierdzonego decyzj� organów administracji 
publicznej lub prawomocnym orzeczeniem s�du, minister w�a�ciwy do spraw 
zabezpieczenia spo�ecznego mo�e wyst�pi� do s�du rejestrowego o wykre-
�lenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której 
mowa w art. 22 ust. 3. 

 
Art. 33b. 

Minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego okre�li, w drodze rozpo-
rz�dzenia, szczegó�owe warunki, sposób i tryb przeprowadzania kontroli organiza-
cji po�ytku publicznego, w tym wzór upowa�nienia do przeprowadzenia kontroli, 
uwzgl	dniaj�c konieczno�� zapewnienia jej sprawnego i skutecznego przebiegu. 

 
Art. 34. 

1.  W zakresie nieuregulowanym niniejsz� ustaw�, do nadzoru i kontroli wydat-
kowania �rodków publicznych stosuje si	 odpowiednio przepisy o finansach 
publicznych. 

2.  Przepisy ust. 1, art. 28 i art. 30–33b nie wy��czaj� stosowania odr	bnych prze-
pisów dotycz�cych kontroli, a tak�e uprawnie� nadzorczych innych organów. 

 
Rozdzia� 5 

Rada Dzia�alno�ci Po�ytku Publicznego 
 

Art. 35. 
1.  Tworzy si	 Rad	 Dzia�alno�ci Po�ytku Publicznego jako organ opiniodaw-

czo-doradczy ministra w�a�ciwego do spraw zabezpieczenia spo�ecznego. 
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2.  Do zada� Rady nale�y w szczególno�ci: 
1) wyra�anie opinii w sprawach dotycz�cych stosowania ustawy; 
2) wyra�anie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rz�do-

wych, zwi�zanych z funkcjonowaniem organizacji pozarz�dowych oraz 
dzia�alno�ci� po�ytku publicznego oraz wolontariatu; 

3) udzielanie pomocy i wyra�anie opinii w przypadku sporów mi	dzy or-
ganami administracji publicznej a organizacjami pozarz�dowymi, lub 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, zwi�zanych z dzia�alno�ci� 
po�ytku publicznego; 

4) zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach 
i ich skutkach; 

5) wyra�anie opinii w sprawach zada� publicznych, zlecania tych zada� do 
realizacji przez organizacje pozarz�dowe oraz podmioty wymienione  
w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zada� pu-
blicznych; 

6) tworzenie, we wspó�pracy z organizacjami pozarz�dowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, mechanizmów informowania  
o standardach prowadzenia dzia�alno�ci po�ytku publicznego oraz  
o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów; 

7) wskazywanie kandydatów na cz�onka Rady Narodowego Funduszu Zdro-
wia oraz rady oddzia�u wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
powo�ywanych na zasadach i w trybie okre�lonych w przepisach o �wiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze �rodków publicznych. 

3.  Kadencja Rady trwa 3 lata, przy czym cz�onek Rady nie mo�e pe�ni� funkcji 
d�u�ej ni� 2 kolejne kadencje. 

4.  Termin wyra�enia przez Rad	 opinii wynosi 30 dni od dnia dor	czenia projek-
tów aktów prawnych lub programów rz�dowych, zwi�zanych z funkcjonowa-
niem organizacji pozarz�dowych oraz dzia�alno�ci� po�ytku publicznego oraz 
wolontariatu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnacj	 z prawa 
do jej wyra�enia. 

 
Art. 36. 

1.  Rada sk�ada si	 z: 
1) pi	ciu przedstawicieli organów administracji rz�dowej i jednostek im 

podleg�ych lub przez nie nadzorowanych; 
2) pi	ciu przedstawicieli jednostek samorz�du terytorialnego; 
3) dziesi	ciu przedstawicieli organizacji pozarz�dowych, zwi�zków i po- 

rozumie� organizacji pozarz�dowych oraz podmiotów wymienionych  
w art. 3 ust. 3. 
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2.  Cz�onków Rady powo�uje i odwo�uje minister w�a�ciwy do spraw zabezpie-
czenia spo�ecznego, z tym �e powo�anie cz�onków Rady, reprezentuj�cych: 
1) organizacje pozarz�dowe, zwi�zki i porozumienia organizacji pozarz�-

dowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, nast	puje spo�ród 
kandydatów, z których ka�dy ma poparcie co najmniej 20 organizacji 
pozarz�dowych lub podmiotów okre�lonych w art. 3 ust. 3, lub co naj-
mniej 3 zwi�zków stowarzysze� zrzeszaj�cych organizacje pozarz�dowe 
lub podmioty okre�lone w art. 3 ust. 3; 

2) organy administracji rz�dowej i jednostki im podleg�e lub przez nie nad-
zorowane, nast	puje spo�ród osób zg�oszonych przez te organy i kie-
rowników takich jednostek; 

3) jednostki samorz�du terytorialnego, nast	puje spo�ród osób zg�oszonych 
przez stron	 samorz�dow� w Komisji Wspólnej Rz�du i Samorz�du Te-
rytorialnego. 

3.  Minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego odwo�uje cz�onka 
Rady przed up�ywem kadencji: 
1) na jego wniosek; 
2) na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2, reprezentowanego przez 

tego cz�onka; 
3) w przypadku skazania cz�onka Rady prawomocnym wyrokiem za prze-

st	pstwo pope�nione z winy umy�lnej; 
4) je�eli sta� si	 trwale niezdolny do pe�nienia obowi�zków cz�onka Rady  

z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno�ci na trzech kolejnych po-

siedzeniach Rady. 
 

Art. 37. 
Posiedzenia Rady s� zwo�ywane przez ministra w�a�ciwego do spraw zabezpie-
czenia spo�ecznego lub na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby cz�onków 
Rady. 

 
Art. 38. 

Rada mo�e: 
1) powo�ywa� ekspertów; 
2) zaprasza� do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów 

administracji publicznej i organizacji pozarz�dowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie, a tak�e 
przedstawicieli rad wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 
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3) zleca� przeprowadzanie bada� i opracowanie ekspertyz zwi�zanych  
z realizacj� jej zada�. 

 
Art. 39. 

1.  Koszty funkcjonowania Rady zwi�zane z obs�ug�, przeprowadzaniem bada� 
i opracowywaniem ekspertyz, a tak�e z uczestnictwem w jej posiedzeniach 
ekspertów, cz�onków Rady i osób nieb	d�cych jej cz�onkami, pokrywa si	  
z cz	�ci bud�etu, której dysponentem jest minister w�a�ciwy do spraw zabez-
pieczenia spo�ecznego. 

2.  Za udzia� w pracach Rady przys�uguj� diety oraz zwrot kosztów podró�y na 
zasadach okre�lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 § 2 Ko-
deksu pracy. 

3.  Pracodawca jest obowi�zany zwolni� pracownika b	d�cego cz�onkiem Rady 
od pracy w celu wzi	cia udzia�u w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia 
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego wed�ug zasad 
obowi�zuj�cych przy obliczaniu ekwiwalentu pieni	�nego za urlop wypo-
czynkowy, pokrywanego z cz	�ci bud�etu, której dysponentem jest minister 
w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego. 

 
Art. 40. 

Minister w�a�ciwy do spraw zabezpieczenia spo�ecznego okre�li, w drodze rozpo-
rz�dzenia: 

1) tryb powo�ywania cz�onków Rady, uwzgl	dniaj�c potrzeb	 zapewnienia 
reprezentatywno�ci organizacji pozarz�dowych oraz podmiotów wymie-
nionych w art. 3 ust. 3, ró�norodno�� rodzajów dzia�alno�ci po�ytku pu-
blicznego oraz terminy zg�aszania kandydatów na cz�onków Rady; 

2) organizacj	 i tryb dzia�ania Rady oraz zasady uczestnictwa w jej pracach 
przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarz�-
dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowa-
nych w Radzie. 

 
Art. 40a. 

Rada przedstawia ministrowi w�a�ciwemu do spraw zabezpieczenia spo�ecznego, 
na koniec kadencji, sprawozdanie ze swojej dzia�alno�ci. 

 
Art. 41. 

Obs�ug	 administracyjno-biurow� Rady zapewnia urz�d obs�uguj�cy ministra 
w�a�ciwego do spraw zabezpieczenia spo�ecznego. 
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Rozdzia� 6  
Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne  

Rady Dzia�alno�ci Po�ytku Publicznego 
 

Art. 41a. 
1.  Marsza�ek województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji 

pozarz�dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadz�-
cych dzia�alno�� na terenie województwa, mo�e utworzy� Wojewódzk� Rad	 
Dzia�alno�ci Po�ytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, 
zwan� dalej „Rad� Wojewódzk�”. 

2.  Do zada� Rady Wojewódzkiej nale�y w szczególno�ci: 
1) wyra�anie opinii w sprawach dotycz�cych funkcjonowania organizacji 

pozarz�dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w tym  
w zakresie programów wspó�pracy z organizacjami pozarz�dowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 

2) wyra�anie opinii o projektach uchwa� i aktów prawa miejscowego doty-
cz�cych sfery zada� publicznych, o której mowa w art. 4; 

3) udzielanie pomocy i wyra�anie opinii w przypadku sporów mi	dzy or-
ganami administracji publicznej a organizacjami pozarz�dowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 

4) wyra�anie opinii w sprawach dotycz�cych zada� publicznych, w tym 
zlecania tych zada� do realizacji przez organizacje pozarz�dowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowa-
nych standardów realizacji zada� publicznych; 

5) wyra�anie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa. 
3.  Termin wyra�enia przez Rad	 Wojewódzk� opinii wynosi 30 dni od dnia 

dor	czenia odpowiednio projektu programu wspó�pracy oraz projektu strate-
gii rozwoju województwa. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza re-
zygnacj	 z prawa do jej wyra�enia. 

4.  Kadencja Rady Wojewódzkiej trwa 2 lata. 
 

Art. 41b. 
1.  Rada Wojewódzka sk�ada si	 z: 

1) przedstawiciela wojewody; 
2) przedstawicieli marsza�ka województwa; 
3) przedstawicieli sejmiku województwa; 
4) przedstawicieli organizacji pozarz�dowych oraz podmiotów wymienio-

nych w art. 3 ust. 3, prowadz�cych dzia�alno�� na terenie województwa. 
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2.  Przedstawiciele organizacji pozarz�dowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3, prowadz�cych dzia�alno�� na terenie województwa, stanowi� 
co najmniej po�ow	 sk�adu Rady Wojewódzkiej. 

3.  Cz�onków Rady Wojewódzkiej powo�uje i odwo�uje marsza�ek wojewódz-
twa, z tym �e powo�anie cz�onków Rady Wojewódzkiej, reprezentuj�cych 
organizacje pozarz�dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, nast	puje 
spo�ród kandydatów zg�oszonych przez te organizacje lub podmioty. 

4.  Zarz�d województwa okre�li, w drodze uchwa�y, tryb powo�ywania cz�on-
ków Rady Wojewódzkiej, uwzgl	dniaj�c potrzeb	 zapewnienia reprezenta-
tywno�ci organizacji pozarz�dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie form prawnych i rodzajów dzia�alno�ci po�ytku publiczne-
go tych organizacji i podmiotów, a tak�e terminy i sposób zg�aszania kandy-
datów na cz�onków Rady Wojewódzkiej. 

5. Marsza�ek województwa odwo�uje cz�onka Rady Wojewódzkiej przed up�y-
wem kadencji: 
1) na jego wniosek; 
2) na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4; 
3) w przypadku skazania cz�onka Rady Wojewódzkiej prawomocnym wy-

rokiem za przest	pstwo pope�nione z winy umy�lnej; 
4) je�eli sta� si	 trwale niezdolny do pe�nienia obowi�zków cz�onka Rady 

Wojewódzkiej z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno�ci na trzech kolejnych po-

siedzeniach Rady Wojewódzkiej. 
6.  Zarz�d województwa okre�li, w drodze uchwa�y, organizacj	 i tryb dzia�ania 

Rady Wojewódzkiej, bior�c pod uwag	 potrzeb	 zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania Rady Wojewódzkiej. 

7.  Zarz�d województwa pokrywa koszty przejazdów cz�onków Rady Woje-
wódzkiej na warunkach okre�lonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 77 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i koszty eksper-
tyz zwi�zanych z realizacj� zada� Rady Wojewódzkiej. 

 
Art. 41c. 

1.  Rada Wojewódzka obraduje na posiedzeniach. 
2.  Uchwa�y Rady Wojewódzkiej s� podejmowane zwyk�� wi	kszo�ci� g�osów 

w obecno�ci co najmniej po�owy cz�onków Rady Wojewódzkiej. 
 

Art. 41d. 
Do Rady Wojewódzkiej stosuje si	 odpowiednio przepisy art. 37 i 38, przy czym 
uprawnienia ministra w�a�ciwego do spraw zabezpieczenia spo�ecznego przys�u-
guj� marsza�kowi województwa. 
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Art. 41e. 
1.  W powiecie lub w gminie mo�e by� utworzona odpowiednio Powiatowa  

lub Gminna Rada Dzia�alno�ci Po�ytku Publicznego, jako organ konsultacyj- 
ny i opiniodawczy, zwana dalej odpowiednio „Rad� Powiatow�” lub „Rad� 
Gminn�”. 

2.  Rad	 Powiatow� lub Rad	 Gminn� mo�e utworzy� organ wykonawczy w�a-
�ciwej jednostki samorz�du terytorialnego na wniosek organizacji pozarz�-
dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadz�cych dzia-
�alno�� odpowiednio na terenie powiatu lub gminy. 

3.  Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 2 lata. 
 

Art. 41f. 
Rada Powiatowa oraz Rada Gminna sk�ada si	 z: 

1) przedstawicieli organu stanowi�cego odpowiednio powiatu lub gminy; 
2) przedstawicieli organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub gminy; 
3) przedstawicieli organizacji pozarz�dowych oraz podmiotów wymienio-

nych w art. 3 ust. 3, prowadz�cych dzia�alno�� na terenie odpowiednio 
powiatu lub gminy, stanowi�cych co najmniej po�ow	 cz�onków. 

 
Art. 41g. 

Organ stanowi�cy odpowiednio powiatu lub gminy okre�li, w drodze uchwa�y, 
tryb powo�ywania cz�onków oraz organizacj	 i tryb dzia�ania odpowiednio Rady 
Powiatowej lub Rady Gminnej, bior�c pod uwag	 potrzeb	 zapewnienia repre-
zentatywno�ci organizacji pozarz�dowych oraz podmiotów, o których mowa  
w art. 3 ust. 3, terminy i sposób zg�aszania kandydatur na cz�onków Rady Powia-
towej lub Rady Gminnej oraz potrzeb	 zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
tych Rad. 

 
Art. 41h. 

Rada Wojewódzka, Rada Powiatowa oraz Rada Gminna wspó�pracuj� ze sob� na 
zasadach partnerstwa i suwerenno�ci stron, w szczególno�ci przez wzajemne 
informowanie si	 o kierunkach dzia�a�. 

 
Art. 41i. 

1.  Do zada� Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej nale�y w szczególno�ci: 
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub 

gmin; 
2) opiniowanie projektów uchwa� i aktów prawa miejscowego dotycz�cych 

sfery zada� publicznych, o której mowa w art. 4, oraz wspó�pracy z or-
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ganizacjami pozarz�dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, 
w tym programów wspó�pracy z organizacjami pozarz�dowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 

3) wyra�anie opinii w sprawach dotycz�cych funkcjonowania organizacji 
pozarz�dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3; 

4) udzielanie pomocy i wyra�anie opinii w przypadku sporów mi	dzy or-
ganami administracji publicznej a organizacjami pozarz�dowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 

5) wyra�anie opinii w sprawach dotycz�cych zada� publicznych, w tym 
zlecania tych zada� do realizacji przez organizacje pozarz�dowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowa-
nych standardów realizacji zada� publicznych. 

2.  Termin wyra�enia przez Rad	 Powiatow� lub Rad	 Gminn� opinii wynosi  
14 dni od dnia dor	czenia odpowiednio projektu programu wspó�pracy oraz 
projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy. Nieprzedstawienie opinii  
w terminie oznacza rezygnacj	 z prawa do jej wyra�enia. 

 
 

Dzia� III 
Wolontariat 

 
Rozdzia� 1 

Przepisy ogólne 
 

Art. 42. 
1.  Wolontariusze mog� wykonywa�, na zasadach okre�lonych w niniejszym 

rozdziale, �wiadczenia na rzecz: 
1) organizacji pozarz�dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3  

ust. 3 w zakresie ich dzia�alno�ci statutowej, w szczególno�ci w zakresie 
dzia�alno�ci po�ytku publicznego, z wy��czeniem prowadzonej przez nie 
dzia�alno�ci gospodarczej, 

2) organów administracji publicznej, z wy��czeniem prowadzonej przez nie 
dzia�alno�ci gospodarczej, 

3) jednostek organizacyjnych podleg�ych organom administracji publicznej 
lub nadzorowanych przez te organy, z wy��czeniem prowadzonej przez 
te jednostki dzia�alno�ci gospodarczej, 

4)  podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o dzia�alno�ci leczni-
czej w zakresie wykonywanej przez nie dzia�alno�ci leczniczej 

– zwanych dalej „korzystaj�cymi”. 
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2.  Przepisy niniejszego rozdzia�u stosuje si	 odpowiednio do wolontariuszy 
wykonuj�cych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej �wiadczenia na rzecz 
organizacji mi	dzynarodowych, je�eli postanowienia umów mi	dzynarodo-
wych nie stanowi� inaczej. 

3.  Cz�onek stowarzyszenia mo�e równie� wykonywa� �wiadczenia, jako wo-
lontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest cz�onkiem. 

 
Art. 43. 

Wolontariusz powinien posiada� kwalifikacje i spe�nia� wymagania odpowiednie 
do rodzaju i zakresu wykonywanych �wiadcze�, je�eli obowi�zek posiadania 
takich kwalifikacji i spe�niania stosownych wymaga� wynika z odr	bnych prze-
pisów. 

 
Art. 44. 

1.  �wiadczenia wolontariuszy s� wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie 
okre�lonych w porozumieniu z korzystaj�cym. Porozumienie powinno za-
wiera� postanowienie o mo�liwo�ci jego rozwi�zania. 

2.  Na ��danie wolontariusza korzystaj�cy jest obowi�zany potwierdzi� na pi-
�mie tre�� porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a tak�e wyda� pisemne 
za�wiadczenie o wykonaniu �wiadcze� przez wolontariusza, w tym o zakre-
sie wykonywanych �wiadcze�. 

3.  Na pro�b	 wolontariusza korzystaj�cy mo�e przed�o�y� pisemn� opini	  
o wykonaniu �wiadcze� przez wolontariusza. 

4.  Je�eli �wiadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres d�u�szy ni� 
30 dni, porozumienie powinno by� sporz�dzone na pi�mie. 

5.  Do porozumie� zawieranych mi	dzy korzystaj�cym a wolontariuszem  
w zakresie nieuregulowanym niniejsz� ustaw� stosuje si	 przepisy ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 
 

Rozdzia� 2 
Przepisy szczególne  

 
Art. 45. 

1.  Korzystaj�cy ma obowi�zek: 
1) informowa� wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpiecze�stwa zwi�-

zanym z wykonywanymi �wiadczeniami oraz o zasadach ochrony przed 
zagro�eniami; 
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2) zapewni� wolontariuszowi, na dotycz�cych pracowników zasadach 
okre�lonych w odr	bnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki 
wykonywania przez niego �wiadcze�, w tym – w zale�no�ci od rodzaju 
�wiadcze� i zagro�e� zwi�zanych z ich wykonywaniem – odpowiednie 
�rodki ochrony indywidualnej; 

3) pokrywa�, na dotycz�cych pracowników zasadach okre�lonych w od-
r	bnych przepisach, koszty podró�y s�u�bowych i diet. 

2.  Korzystaj�cy mo�e pokrywa�, na dotycz�cych pracowników zasadach okre-
�lonych w odr	bnych przepisach, tak�e inne niezb	dne koszty ponoszone 
przez wolontariusza, zwi�zane z wykonywaniem �wiadcze� na rzecz korzy-
staj�cego. 

3.  Korzystaj�cy mo�e pokrywa� koszty szkole� wolontariuszy w zakresie wy-
konywanych przez nich �wiadcze� okre�lonych w porozumieniu, o którym 
mowa w art. 44 ust. 1. 

4.  Wolontariusz mo�e, w formie pisemnej pod rygorem niewa�no�ci, zwolni� 
korzystaj�cego w ca�o�ci lub w cz	�ci z obowi�zków wymienionych w ust. 1 
pkt 3. 

 
Art. 46. 

1.  Wolontariuszowi mog� przys�ugiwa� �wiadczenia zdrowotne na zasadach 
przewidzianych w przepisach o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze �rodków publicznych. 

2.  Wolontariuszowi przys�uguje zaopatrzenie z tytu�u wypadku przy wykony-
waniu �wiadcze�, o których mowa w art. 42, na podstawie odr	bnych przepi-
sów, z zastrze�eniem ust. 3. 

3.  Wolontariuszowi, który wykonuje �wiadczenia przez okres nie d�u�szy ni� 
30 dni, korzystaj�cy zobowi�zany jest zapewni� ubezpieczenie od nast	pstw 
nieszcz	�liwych wypadków. 

4.  Je�eli porozumienie zawarte mi	dzy korzystaj�cym a wolontariuszem doty-
czy delegowania wolontariusza do wykonywania �wiadcze� na terytorium 
innego pa�stwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wyst�pi�a kl	ska 
�ywio�owa lub katastrofa naturalna, korzystaj�cy jest obowi�zany zapewni� 
wolontariuszowi ubezpieczenie od nast	pstw nieszcz	�liwych wypadków 
oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granic�, je�eli kosz-
tów tych nie pokrywa si	 z innego tytu�u, w szczególno�ci na podstawie 
przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze �rodków publicznych. 
Przepisu ust. 2 i 3 nie stosuje si	. 
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5.  Je�eli delegowanie wolontariusza do wykonywania �wiadcze� na terytorium 
innego pa�stwa ma miejsce w warunkach innych ni� wskazane w ust. 4,  
korzystaj�cy mo�e zapewni� wolontariuszowi ubezpieczenie od nast	pstw 
nieszcz	�liwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas 
pobytu za granic�, je�eli kosztów tych nie pokrywa si	 z innego tytu�u,  
w szczególno�ci na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze �rodków publicznych. Przepisu ust. 2 nie stosuje si	. 

6.  Korzystaj�cy mo�e zapewni� wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowie-
dzialno�ci cywilnej, w zakresie wykonywanych �wiadcze�. 

 
Art. 47. 

Korzystaj�cy ma obowi�zek poinformowa� wolontariusza o przys�uguj�cych mu 
prawach i ci���cych obowi�zkach oraz zapewni� dost	pno�� tych informacji. 

 
Art. 48. 

Je�eli porozumienie zawarte mi	dzy korzystaj�cym, o którym mowa w art. 42 
ust. 1 pkt 2 i 3, a wolontariuszem dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu 
wykonywania przez niego �wiadcze� na terytorium innego pa�stwa, na podsta- 
wie umowy mi	dzynarodowej wi���cej Rzeczpospolit� Polsk�, wolontariuszowi 
przys�uguje prawo do �wiadcze� i pokrycia kosztów ogólnie przyj	tych w sto-
sunkach danego rodzaju, chyba �e umowy mi	dzynarodowe stanow� inaczej. 

 
Art. 49. 

Wydatki na cele, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 3 oraz w art. 46 ust. 3 i 6 sta-
nowi�: 

1) koszty prowadzenia dzia�alno�ci statutowej organizacji pozarz�dowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 jako korzystaj�cych; 

2) koszty korzystaj�cych, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3. 
 

Art. 50. 
Warto�� �wiadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystaj�-
cego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych. 

 
Art. 50a. 

Rada Ministrów, na podstawie informacji uzyskanych od organów administra- 
cji rz�dowej i jednostek samorz�du terytorialnego, przedstawia co dwa lata Sej-
mowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie ze stosowania ustawy 
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w terminie do dnia 30 wrze�nia roku nast	puj�cego po up�ywie okresu sprawoz-
dawczego. 

 
Art. 50b. 

1.  Kto, dzia�aj�c w imieniu organizacji pozarz�dowej, podmiotów wymienio-
nych w art. 3 ust. 3 lub innych podmiotów, które nie s� organizacjami po�yt-
ku publicznego, informuje organ administracji publicznej, osob	 fizyczn�  
lub prawn�, �e organizacja lub podmiot status taki posiada, podlega karze 
grzywny. 

2.  Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, nast	puje w trybie przepi-
sów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks post	powania w sprawach  
o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z pó
n. zm.). 

 
Art. 51. 

Pierwsza kadencja Rady, o której mowa w art. 35 ust. 1, trwa 2 lata. 
 

Art. 52. 
Rada Ministrów przedstawi Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej  
w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r. sprawozdanie z dzia�ania ustawy za okres 
od dnia jej wej�cia w �ycie do dnia 31 grudnia 2004 r. 

 
Art. 53. 

Ustawa wchodzi w �ycie na zasadach okre�lonych w odr	bnej ustawie. 
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