
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 740)

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustawa reguluje zasady:

[1) prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i
korzystania z tej działalności przez organy administracji publicznej w celu
wykonywania zadań publicznych;]

<1) prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w
sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z
organizacjami pozarządowymi;>

2) uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego
oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego;

3) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego[.] <;>
<4) tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego.>
2. Ustawa reguluje również warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz

korzystania z tych świadczeń.

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)  dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art.
221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240);

2) "środkach publicznych" - rozumie się przez to środki publiczne, o których mowa w
ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne w rozumieniu tej
ustawy;

[3) "wolontariuszu" - rozumie się przez to osobę, która ochotniczo i bez wynagrodzenia
wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.]

<3) wolontariuszu – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie;>

<4) inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę współpracy jednostek
samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.>
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Art. 3.
1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona

przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
[2. Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,

w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie
przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.]

<2. Organizacjami pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o

finansach publicznych,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
3) niebędące organizacjami członkowskimi o charakterze przymusowym

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje
i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.>

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego[.] <;>
<3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nieprzeznaczają zysku do podziału między
swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.>

<3a. Przepisów art. 7 oraz art. 19b-41h nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.>
4. Przepisów działu II nie stosuje się do:

1) partii politycznych;
2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;
[3) samorządów zawodowych;
4) fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu

terytorialnego, chyba że:
a) przepisy odrębne stanowią inaczej,
b) majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym

lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych lub

c) fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na
rzecz nauki;]

5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;
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[6)  klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z
dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn.
zm.).]

5. Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje się do zlecania realizacji zadań w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu państwa w
części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu.

[6.  Do zlecania realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, stosuje się przepisy o
pomocy społecznej.]

Art. 4.
[1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie, obejmuje zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a)  zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali
uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom
wojennym i wojskowym oraz kombatantom;

2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet

i mężczyzn;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

społecznym;
17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) ratownictwa i ochrony ludności;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i

za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie
określonym w pkt 1-23.]
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<1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w
zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;

6) ochrony i promocji zdrowia;

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyki i krajoznawstwa;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23) ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
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26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.>
2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż

wymienione w ust. 1 jako należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich szczególną
społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez podmioty, o których
mowa w art. 5 ust. 1, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb
społecznych.

[Art. 5.
1. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której

mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu
działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie
odpowiadającym zadaniom tych organów. Współpraca ta może odbywać się w
szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3

realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania

w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z
przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3.

4.  Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - jako zadań
zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 149 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - może mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na

finansowanie ich realizacji, lub
2) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.]
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< Art. 5.
1. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o

której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do
terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność
pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.

3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań
publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w
przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).
3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości,

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
4. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jako zadań

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, może mieć formy:

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji, lub

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały,
szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

6. Organ administracji publicznej może  po konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tworzyć i prowadzić
jednostki organizacyjne, których celem jest działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1
pkt 33.

7. Podmiotem prowadzącym jednostkę, o której mowa w ust. 6, może być także
organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

8. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, na
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realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.>

< Art. 5a.
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego okres obowiązywania programu.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, w sposób
określony w ust. 1, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

3. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30
kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy
za rok poprzedni.

4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.

Art. 5b.
1. Organ administracji rządowej może, w drodze zarządzenia, przyjąć, po konsultacjach

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
program współpracy z organizacjami pozarządowymi 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 się odpowiednio.

3. Organ administracji rządowej nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku
ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.>

[Art. 6.
Statutowa działalność organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3, w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1,
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działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może
być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Art. 7.
Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku
prawnego usług, za które organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
prowadzące tę działalność nie pobierają wynagrodzenia.

Art. 8.
1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania

zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji przez organizację
pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 celów statutowych, za którą
pobiera wynagrodzenie. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż
towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające
z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz
przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż
przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań
należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych, o których mowa w ust. 1.]

< Art. 6.
Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością
gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Art. 7.
Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań
publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia.

Art. 8.

1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w

art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które
pobierają one wynagrodzenie;

2) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w
zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób podlegających
wykluczeniu społecznemu, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.>

Art. 9.
[1. Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, jeżeli:
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1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności
danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej
działalności, lub

2) wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej
działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej przekracza 1,5-krotność
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.]

<1. Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:
1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności

danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub
2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy

wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres
ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.>

<1a. Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi okoliczność, o
której mowa w ust. 1, wzywa organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 pkt 2-4 do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
działalności danego rodzaju w terminie 30 dni od dnia wezwania.

1b. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1a, organizacja pozarządowa oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 nie wykaże organowi administracji
publicznej, że złożyła wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności
danego rodzaju, organ administracji publicznej informuje sąd rejestrowy właściwy
dla tej organizacji o prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej. Przepis art.
24 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007
r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.>

2. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się wynagrodzenie z tytułu
świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju
i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

3. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Art. 10.
[1. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga

rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.]

<1. Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
pkt 2-4:
1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub
3) działalności gospodarczej
– wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych
działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.>
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia
działalności pożytku publicznego.

<3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 określają w statucie
lub w innym akcie wewnętrznym .>

Art. 11.
1. Organy administracji publicznej:

1) wspierają w sferze, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące
działalność statutową w danej dziedzinie;

[2) powierzają w sferze, o której mowa w art. 4, organizacjom oraz podmiotom
wymienionym w pkt 1 realizację zadań publicznych.]

<2) powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizację zadań
publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3
ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie.>

2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

<2a. Obsługa konkursu, o którym mowa w ust. 2, może być zlecona organizacjom
pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3.>

[3.  W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestniczą organizacje
pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, spółdzielnie socjalne oraz jednostki
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

4. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić w innym trybie niż określony w
ust. 2, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w
odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod
kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

5.  Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, może nastąpić na zasadach i
w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2009 r. Nr 19, poz. 100).]

<3. W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestniczą organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

4. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie, o którym mowa w ust. 2, lub w
innym trybie określonym w odrębnych przepisach, następuje w sposób zapewniający
wysoką jakość wykonania danego zadania.

5. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, może nastąpić na
zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym albo na
podstawie umów międzynarodowych, jeżeli na realizację określonego zadania
publicznego będą przekazywane niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł
zagranicznych.>

< Art. 11a.

W razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w
rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.
U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.), w kraju lub poza jego granicami organ administracji
publicznej, w celu zapobieżenia ich skutkom, może zlecać organizacjom pozarządowym
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizację zadania publicznego z
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pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47, art. 151 oraz art. 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

Art. 11b.

Prezes Rady Ministrów, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia
ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny, może
zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43,
art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się
odpowiednio.

Art. 11c.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach dotyczących zadań z
zakresu ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać specjalistycznym stowarzyszeniom
o zasięgu ogólnokrajowym określonym w art. 55 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o
kulturze fizycznej, jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15
pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380), oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi realizację zadań publicznych
z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.>

[Art. 12.
1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej

inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane
dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.

2. Organ administracji publicznej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, w terminie
nieprzekraczającym 2 miesięcy:
1) rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego przez organizacje

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorąc pod uwagę stopień, w
jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję realizacji
zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, środki dostępne na
realizację określonych zadań, rodzaje określonych zadań i korzyści wynikające z
realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, oraz

2) informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji
określonego zadania publicznego informuje składającego ofertę o trybie zlecenia
zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2.]

< Art. 12.

1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej
inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest
realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.
Wniosek zawiera w szczególności:

1) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;

2) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej, w terminie
nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku:
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1) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorąc pod uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym,

określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,

b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki dostępne na realizację zadań publicznych,
d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację

pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości
realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecenia
zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2, oraz o terminie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert.>

Art. 13.
[1. Organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z

trzydziestodniowym wyprzedzeniem.]
<1. Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego

organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza
otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od
dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3.>

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
3) zasadach przyznawania dotacji;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie składania ofert;

[6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty;]
<6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania

wyboru ofert;>
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego

konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i
związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3
ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji
publicznej lub przez nie nadzorowanym.

[3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się, w zależności od rodzaju zadania, w
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a
także w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na
zamieszczanie ogłoszeń. Ogłoszenie może także nastąpić w inny sposób zapewniający
dostęp podmiotów zainteresowanych do informacji, w szczególności poprzez wykorzystanie
sieci teleinformatycznej.]

<3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz

2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na
zamieszczanie ogłoszeń oraz
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3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.>
<4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku lub

tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależności od
rodzaju zadania publicznego.

5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku
następnym może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach
określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.>

[Art. 14.
Oferta, o której mowa w art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,

którego dotyczy zadanie;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających

wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację
danego zadania z innych źródeł;

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.]

< Art. 14.

1. Oferta złożona w trybie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 lub w art. 19a ust. 1 zawiera
w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy
zadanie publiczne;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania publicznego, w tym o planowanej wysokości środków
finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
publicznego.

2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

3. Oferta wspólna wskazuje:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać
poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu
administracji publicznej.
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4. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na
realizację zadania publicznego, załącza się do umowy na realizację zadania.

5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę
wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art.
16 ust. 1.>

Art. 15.
[1. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;

3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.]
<1. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą
realizować zadanie publiczne;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez
organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków
finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację
zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku
organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w
latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel
środków.>

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
została zgłoszona jedna oferta.

<2a. Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje
komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

2b. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu
terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.

2c. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ administracji rządowej
wchodzą przedstawiciele tego organu.
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2d. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób
reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
biorące udział w konkursie.

2e. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym,
osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań
publicznych, których konkurs dotyczy.

2f. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

2g. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

2h. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:

1) nazwę oferenta;

2) nazwę zadania publicznego;

3) wysokość przyznanych środków publicznych.

2i. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

2j. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w
sposób określony w art. 13 ust. 3.>

[3. Organ administracji publicznej obowiązany jest w uzasadnieniu wyboru oferty
ustosunkować się do spełniania przez oferenta wymogów określonych w ustawie oraz w
ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku, o
którym mowa w ust. 2.]

<4. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej,
bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o
powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami
pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.>

Art. 16.
[1.  Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki

organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym w art. 11 ust. 2,
zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie,
odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcie realizacji zadania, sformułowanej z
uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych oraz przepisów niniejszej ustawy, a organ administracji publicznej
zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych
w formie dotacji.]

<1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując
zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym w art. 11 ust. 2,
zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach
określonych w umowie, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o
powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151
ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
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przepisów ustawy, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania
na realizację zadania dotacji.>

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
[3.  Umowa o wspieranie lub o powierzenie zadania publicznego może być zawarta na czas

realizacji zadania lub na czas określony.
4. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot niebędący stroną umowy,

chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.]
<3. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji

zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas
określony, nie dłuższy niż 5 lat.

4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy
o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania
publicznego, z zastrzeżeniem ust. 7.>

5. Organizacja pozarządowa, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane są
zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację
umowy, o której mowa w ust. 1. Przepis art. 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

<6. W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym
lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, które złożyły ofertę wspólną, w umowie
o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania
publicznego należy wskazać prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów,
w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

7. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z którymi organ
administracji publicznej zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, mogą zlecić
realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą
konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3
ust. 3, niebędącym stronami umowy, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania
publicznego lub o powierzenie zadania publicznego.>

Art. 18.
[1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić

w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta, z zastrzeżeniem
ust. 2.]

<1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy
sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.>

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
<3. Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia w roku budżetowym

częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego, nie wcześniej niż przed
upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.>

< Art. 18a.

1. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym
mowa w art. 13 ust. 2.
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2. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej
podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3.>

[Art. 19.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór oferty, o której mowa w art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1,
2) ramowy wzór umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1,
3) wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 18 ust. 1

- uwzględniając potrzebę precyzyjnego określenia praw i obowiązków organizacji
pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, jednostek organizacyjnych
podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych oraz
odpowiadających im obowiązków i praw organów administracji publicznej, a także
konieczność zapewnienia kompletności informacji dotyczących wykonania zadania.]

< Art. 19.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

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
– uwzględniając konieczność zapewnienia pełnych informacji dotyczących wykonania
zadania publicznego.>

< Art. 19a.

1. Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3,
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji
pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego
konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub
regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza
kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

2. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego zleca realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu oferty
przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Przepis art.
14 stosuje się odpowiednio.

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
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4. Każdy, w terminie 7 dni, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące
oferty.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o
wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania
publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

6. Po wykonaniu zadania publicznego organizacja pozarządowa lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 składają sprawozdanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1.

7. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu
samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w
danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

8. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć
20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

9. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio art. 16-19.>

< Rozdział 2a

Inicjatywa lokalna

Art. 19b.

1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego
do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania
lub siedzibę, w zakresie:

1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków
oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu
terytorialnego;

2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;

3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;

4) działalności 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;

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego.
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Art. 19c.

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe
kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład
pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.

2. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny wniosku,
bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu
widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

Art. 19d.

Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b ust. 1, organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę o wykonanie
inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą.

Art. 19e.

Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na
świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Art. 19f.

Wnioskodawca może na podstawie umowy użyczenia otrzymać od jednostki samorządu
terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy
lokalnej.

Art. 19g.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą
opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym
harmonogram i kosztorys.

Art. 19h.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z późn. zm.).>

[Art. 20.
Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmioty, o
których mowa w art. 3 ust. 3, jeżeli, z zastrzeżeniem art. 21, spełniają łącznie następujące
wymagania:
1) prowadzą działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy

podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie
trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

2) działalność określona w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 3, jest wyłączną statutową działalnością
organizacji pozarządowej i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu
społeczności lub grupy podmiotów, o której mowa w pkt 1, w sferze określonej w art. 4;

3)  w odniesieniu do stowarzyszeń i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia
za spełnienie wymagania, o którym mowa w pkt 2, można uważać prowadzenie
działalności, o której mowa w pkt 1 i 2, również na rzecz członków stowarzyszenia albo
klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia;
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4) nie prowadzą działalności gospodarczej albo prowadzą działalność gospodarczą w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych;

5) cały dochód przeznaczają na działalność, o której mowa w pkt 1 i 2;
6) mają statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego

i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym
członkowie organu kontroli i nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy
z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002
r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

7) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3, zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami
bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o
którym mowa w art. 3 ust. 3,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.]

< Art. 20.

1. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21, która spełnia łącznie
następujące wymagania:

1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub
określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze
względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do
społeczeństwa;

2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego;

3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w
pkt 1;
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4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu
zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe;

6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, po cenach wyższych niż rynkowe.

2. W przypadku stowarzyszeń działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być
prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.>

[Art. 21.
W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1:
1) działalność pożytku publicznego określona w art. 20 pkt 1 podlega wyodrębnieniu w

sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i
rachunkowym;

2) wymogu wyłączności, o którym mowa w art. 20 pkt 2, nie stosuje się;
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3) przepis art. 20 pkt 5 stosuje się do dochodu uzyskiwanego w wyniku prowadzenia
działalności pożytku publicznego;

4) przepis art. 20 pkt 6 stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem szczegółowych zasad
organizacji i działania tych jednostek, uregulowanych w przepisach dla nich właściwych,
w tym w statutach lub innych aktach wewnętrznych.]

< Art. 21.

W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4:

1) działalność pożytku publicznego określona w art. 20 ust. 1 pkt 1 podlega
wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem
organizacyjnym i rachunkowym;

2) przepis art. 20 ust. 1 pkt 3 stosuje się do nadwyżki przychodu nad kosztami
uzyskiwanej w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego;

3) przepis art. 20 ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem szczegółowych
zasad organizacji i działania tych jednostek, uregulowanych w przepisach dla nich
właściwych, w tym w statutach lub innych aktach wewnętrznych.>

[Art. 22.
1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2, wpisane do

Krajowego Rejestru Sądowego uzyskują status organizacji pożytku publicznego z chwilą
wpisania do tego Rejestru informacji o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20, na
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr
113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 60, poz. 535).

2. Organizacja pozarządowa inna niż wymieniona w ust. 1 oraz podmioty, o których mowa w
art. 3 ust. 3 pkt 1, uzyskują status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do
Krajowego Rejestru Sądowego, na zasadach i w trybie określonych w ustawie, o której
mowa w ust. 1.

3. Organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, tracą status
organizacji pożytku publicznego z chwilą wykreślenia, z urzędu lub na wniosek, z
Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnianiu wymogów określonych w art. 20.]

< Art. 22.

1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 mogą
uzyskać status organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, iż działalność o
której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 prowadzona jest nieprzerwanie przez co
najmniej 2 lata.

2. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 podlegające
obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskują status organizacji
pożytku publicznego z chwilą wpisania do tego Rejestru informacji o spełnieniu
wymagań, o których mowa w art. 20, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Organizacja pozarządowa inna niż wymieniona w ust. 2 oraz podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 pkt 1, uzyskują status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania
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do Krajowego Rejestru Sądowego, na zasadach i w trybie określonych w ustawie, o
której mowa w ust. 2.

4. Organizacja pozarządowa, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 o których
mowa w ust. 2, traci status organizacji pożytku publicznego z chwilą wykreślenia z
Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnianiu wymagań określonych w art.
20, a podmioty, o których mowa w ust. 3 - z chwilą ich wykreślenia z tego Rejestru.>

Art. 23.
[1. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej

działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości
w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane
podmioty.]

<1. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze
swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.>

<1a. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku
publicznego, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej
działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób
umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane
podmioty.>

[2. Organizacja pożytku publicznego sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe
także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o
rachunkowości. Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.]

<2. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na
zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.>

<2a. Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i
2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym
sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na
swojej stronie internetowej.

2b. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku
publicznego, sporządzają sprawozdanie finansowe jedynie z wyodrębnionej
działalności pożytku publicznego.>

[3. Do zakresu sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje.]

[4. Organizacja pożytku publicznego, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów
odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego
sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2.]

<4. Organizacja pożytku publicznego, niezależnie od obowiązków wynikających z
przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia
społecznego sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od dnia
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.>

5. W odniesieniu do organizacji pożytku publicznego, których sprawozdanie finansowe nie
podlega obowiązkowi badania zgodnie z przepisami o rachunkowości, minister właściwy do
spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego może w drodze rozporządzenia wprowadzić taki obowiązek,
biorąc pod uwagę:
1) wysokość otrzymanych dotacji;
2) wielkość osiąganych przychodów;
3) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości prowadzonej ewidencji.
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<6. Organizacja pożytku publicznego zamieszcza sprawozdanie finansowe i
merytoryczne, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego.

7. Do ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, obejmujący w
szczególności najważniejsze informacje o działalności pożytku publicznego
organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym oraz o wydatkowaniu
środków finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób
fizycznych oraz wzór tego sprawozdania, pozwalające ocenić prawidłowość
realizacji przez organizację pożytku publicznego jej celów statutowych.>

[Art. 27.
Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym
w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami
na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego.]

< Art. 27.

1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie
określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1 % podatku obliczonego zgodnie z
odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku
publicznego.

2. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1
% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na
prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w terminie do dnia 30
września każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz
organizacji pożytku publicznego, zawierający: nazwę i numer krajowego rejestru
sądowego organizacji pożytku publicznego, oraz wysokość środków otrzymanych
przez tę organizację, pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
za rok poprzedzający.>

[Art. 27a.
1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej i

zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji
pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie
z odrębnymi przepisami, może przekazać 1 % podatku. W wykazie tym nie uwzględnia się
organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów
przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego,
piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej
1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi
wyrobami.
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2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera w odniesieniu do każdej organizacji pożytku
publicznego jej nazwę i siedzibę, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz
numer rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 % podatku.

3. Minister Sprawiedliwości na bieżąco dostarcza w postaci elektronicznej dane, o których
mowa w ust. 2, z wyjątkiem numerów rachunków bankowych.

4. Organizacje pożytku publicznego są obowiązane zamieścić na stronie internetowej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego numer
rachunku bankowego właściwego do przekazania zgodnie z odrębnymi przepisami 1 %
podatku oraz oświadczenie dotyczące nieprowadzenia działalności gospodarczej
polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego,
tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych
albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.]

< Art. 27a.
1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie

elektronicznej i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji mających
status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na
które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi
przepisami, może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok
podatkowy.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się organizacji pożytku
publicznego:

1) które nie przekazały ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia
społecznego, w terminie, o którym mowa w art. 23 ust. 4, sprawozdania
merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego, o którym
mowa w art. 23 ust. 1 i 2, w roku za który składane jest zeznanie podatkowe, lub

2) w stosunku do których wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o
otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do każdej organizacji pożytku
publicznego, na dzień:

1) 15 grudnia roku podatkowego zawiera nazwę i siedzibę oraz numer wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego,

2) 15 marca roku następującego po roku podatkowym, za które składane jest
zeznanie podatkowe - oprócz danych wymienionych w pkt 1, zawiera numer
rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku z tego zeznania.

4. Minister Sprawiedliwości dostarcza dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

5. W terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowego organizacja pożytku publicznego
może ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego złożyć pisemne
zastrzeżenia, co do poprawności danych wymienionych w ust. 3 pkt 1.

6. Minister do spraw finansów publicznych dostarcza dane dotyczące numerów
rachunków bankowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na podstawie informacji
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zebranych przez naczelników urzędów skarbowych właściwych według siedziby
organizacji.

7. W terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym minister
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza w wykazie, o którym
mowa w ust. 1, dostarczone przez ministra do spraw finansów publicznych numery
rachunków bankowych zgłoszone przez organizacje pożytku publicznego w latach
ubiegłych jako właściwe do przekazania 1% podatku.

8. W przypadku, gdy na dzień 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym,
wykaz, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera numeru rachunku bankowego lub numer
ten jest błędny, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku
podatkowym, organizacja pożytku publicznego jest obowiązana w formie pisemnego
oświadczenia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby
organizacji o numerze rachunku bankowego właściwym do przekazania 1% podatku.

9. Na dzień 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, wykaz, o którym mowa
w ust. 1, zawiera numery rachunków  bankowych uzupełnione o numery rachunków,
o których mowa w ust. 7. W terminie do końca lutego roku następującego po roku
podatkowym, organizacje pożytku publicznego mogą naczelnikowi urzędu
skarbowego właściwemu według siedziby organizacji zgłosić pisemne zastrzeżenie co
do poprawności numerów rachunków bankowych zamieszczonych w wykazie na
dzień 15 lutego roku następującego 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 następującego po roku podatkowym, nie podlegają
zmianie, chyba że zmiana numeru rachunku nastąpiła z przyczyn niezależnych od
organizacji pożytku publicznego.

11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości, określi,
w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia wykazu, o którym mowa w ust. 1;
rozporządzenie ma na celu określenie trybów, terminów oraz formatów wymiany
danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego,
Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i
organami podatkowymi.>

<Art. 27b.

1. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku
publicznego oraz likwidator organizacji pożytku publicznego odpowiada wobec tej
organizacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z
prawem lub postanowieniami statutu organizacji pożytku publicznego, chyba że nie
ponosi winy.

2. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator
organizacji pożytku publicznego powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć
staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

3. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku
publicznego, wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy
tym należytej staranności.
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4. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 1, wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te
ponoszą odpowiedzialność solidarną.>

Art. 28.
[1. Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego, w zakresie prawidłowości

korzystania z uprawnień określonych w ustawie, sprawuje minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.]

<1. Nadzór nad działalnością pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego, w
zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z art. 8-10, 20, 21, 23, 24-
27, 42-48, sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.>

[2. Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego, działających w zakresie
ratownictwa i ochrony ludności, dotyczący realizacji zleconych zadań publicznych oraz
prawidłowości korzystania z uprawnień określonych w ustawie, sprawuje minister
właściwy do spraw wewnętrznych. Przepisy art. 29-34 stosuje się odpowiednio.]

[Art. 29.

1. Organizacja pożytku publicznego podlega kontroli ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego w zakresie określonym w art. 28 ust. 1.

2. Kontrolę zarządza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego z urzędu lub na
wniosek organu administracji publicznej.

3. Kontrolę przeprowadzają osoby posiadające pisemne upoważnienie ministra właściwego
do spraw zabezpieczenia społecznego.

4. W czynnościach kontrolnych może uczestniczyć przedstawiciel Rady Działalności Pożytku
Publicznego, w przypadku złożenia tej Radzie stosownego wniosku przez ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, organ administracji publicznej, o
którym mowa w ust. 2, lub organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3.

5.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może powierzyć przeprowadzenie
kontroli marszałkowi województwa.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może wystąpić z wnioskiem o
przeprowadzenie kontroli do organu wyspecjalizowanego w kontrolowaniu danego rodzaju
działalności.]

< Art. 29.

1. Organizacja pożytku publicznego podlega kontroli ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego w zakresie określonym w art. 28 ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może zarządzić kontrolę z
urzędu, a także na wniosek organu administracji publicznej, organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może powierzyć
przeprowadzenie kontroli:

1) w porozumieniu z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działalności
organizacji pożytku publicznego, temu ministrowi;

2) wojewodzie.
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4. Kontrolę przeprowadzają osoby posiadające imienne upoważnienie ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego określające kontrolowaną
organizację pożytku publicznego i podstawę prawną do podjęcia kontroli.
W przypadku powierzenia przeprowadzenia kontroli jednemu z organów, o których
mowa w ust. 3, pisemne upoważnienie wydaje ten organ.>

[Art. 31.
1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby

przeprowadzające kontrolę i kierownik kontrolowanej organizacji pożytku publicznego lub
osoba przez niego upoważniona. Odmowa podpisu protokołu przez kierownika
kontrolowanej organizacji pożytku publicznego lub osobę przez niego upoważnioną
wymaga podania przyczyny. W przypadku odmowy podpisu protokół uznaje się za
podpisany w dniu odmowy.

2. Kierownik kontrolowanej organizacji pożytku publicznego może w terminie 14 dni od dnia
podpisania protokołu złożyć na piśmie wyjaśnienia bądź zgłosić zastrzeżenia do treści
protokołu.

3. Osoby przeprowadzające kontrolę po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2,
wydają wynik kontroli. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części
przekazuje się na piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

Art. 32.
Wynik kontroli powinien zawierać opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w
tym ustalonych uchybień, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych
uchybień, oraz termin ich usunięcia, nie krótszy niż 30 dni.

Art. 33.
1.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub z jego upoważnienia

marszałek województwa wzywa organizację pożytku publicznego do usunięcia, w
wyznaczonym terminie, uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli.

2. W przypadku nieusunięcia uchybień przez organizację pożytku publicznego minister
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może wystąpić do sądu rejestrowego o
wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 1, lub o wykreślenie tej organizacji z
Krajowego Rejestru Sądowego.

3. W przypadku nieusunięcia uchybień dotyczących spełniania wymogów, określonych
odpowiednio w art. 20 oraz art. 21, przez organizację pożytku publicznego, minister
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego występuje do sądu rejestrowego o
wykreślenie tej organizacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

4. W przypadku wykreślenia organizacji pożytku publicznego lub informacji, o której mowa w
art. 22 ust. 1, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizacja ta jest obowiązana, w terminie
6 miesięcy, wykorzystać na własną działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4, środki
pochodzące ze zbiórek publicznych, zebrane w okresie posiadania statusu organizacji
pożytku publicznego.

5. Środki niewykorzystane w sposób i w terminie określonych w ust. 4 organizacja jest
obowiązana przekazać niezwłocznie na rzecz, prowadzącej działalność statutową w tym
samym lub zbliżonym zakresie, organizacji pożytku publicznego wskazanej przez ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Przekazanie środków nie stanowi w
takim przypadku darowizny w rozumieniu odrębnych przepisów.]
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< Art. 31.

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby
przeprowadzające kontrolę i członek organu zarządzającego uprawniony do
reprezentowania kontrolowanej organizacji pożytku publicznego lub osoba przez
niego upoważniona. Odmowa podpisu protokołu przez członka organu
zarządzającego organizacji pożytku publicznego lub osobę przez niego upoważnioną
wymaga podania przyczyny. W przypadku odmowy podpisu protokół uznaje się za
podpisany w dniu odmowy.

2. Członek organu zarządzającego uprawniony do reprezentowania kontrolowanej
organizacji pożytku publicznego lub osoba przez niego upoważniona może, w
terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, złożyć na piśmie wyjaśnienia albo
zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu.

3. Osoby przeprowadzające kontrolę, w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o
których mowa w ust. 2, przekazują na piśmie stanowisko członkowi organu
zarządzającego kontrolowanej organizacji pożytku publicznego uprawnionemu do
reprezentowania tej organizacji lub osobie przez niego upoważnionej w terminie 14
dni.

4. Po zakończeniu kontroli, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 3, osoby
przeprowadzające kontrolę sporządzają wystąpienie pokontrolne.

Art. 32.

Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę stanu faktycznego wynikającą z ustaleń
zawartych w protokole kontroli, w tym opis ustalonych uchybień, z uwzględnieniem
przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
a także termin usunięcia uchybień, nie krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia
pokontrolnego.

Art. 33.

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zakończeniu
postępowania kontrolnego, w terminie 14 dni, przekazuje organizacji pożytku
publicznego wystąpienie pokontrolne. W przypadku powierzenia przeprowadzenia
kontroli, organy, o których mowa w art. 29 ust. 3, przekazują wystąpienie
pokontrolne organizacji pożytku publicznego oraz ministrowi właściwemu do spraw
zabezpieczenia społecznego.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może wystąpić do sądu
rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub o
wykreślenie organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru
Sądowego, w przypadku:

1) nieusunięcia uchybień określonych w wystąpieniu pokontrolnym lub uchylania się
od poddania się kontroli przez organizację pożytku publicznego;

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

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego występuje do sądu
rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji,
o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku
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niespełniania wymogów, określonych odpowiednio w art. 20 oraz w art. 21, przez
organizację pożytku publicznego, stwierdzonych w wyniku kontroli.

4. W przypadku wykreślenia organizacji pożytku publicznego lub informacji, o której
mowa w art. 22 ust. 2, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizacja ta jest
obowiązana, w terminie 3 miesięcy od dnia utraty statusu organizacji pożytku
publicznego, wykorzystać na realizację celów statutowych środki finansowe
pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art.
27 ust. 1.

5. Środki finansowe niewykorzystane w sposób i w terminie określonych w ust. 4
organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 są
obowiązane przekazać niezwłocznie na rzecz, prowadzącej działalność statutową w
tym samym lub zbliżonym zakresie, organizacji pożytku publicznego wskazanej przez
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, po uzyskaniu opinii Rady
Działalności Pożytku Publicznego. Przekazanie środków nie stanowi w takim
przypadku darowizny w rozumieniu odrębnych przepisów.>

< Art. 33a.

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego:

1) wzywa organizację pożytku publicznego do przedstawienia niezbędnych wyjaśnień
w przypadku niezłożenia lub nieopublikowania w terminie sprawozdania
finansowego lub merytorycznego, lub złożenia sprawozdań niekompletnych, lub
budzących wątpliwości co do prawidłowości działalności organizacji pożytku
publicznego;

2) w przypadku powtarzającego się niestosowania do wezwania, występuje do sądu
rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub
organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, w przypadku niewypełniania
obowiązków, o których mowa w art. 23.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również w przypadkach:

1) nienadesłania do organu, który udzielił pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki
publicznej, sprawozdania z wyników zbiórki publicznej i ze sposobu zużytkowania
zebranych ofiar lub nieogłoszenia w prasie, w rozumieniu przepisów prawa
prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została
przeprowadzona, wyników zbiórki publicznej i sposobu zużytkowania zebranych
ofiar;

2) nienadesłania informacji o rozliczeniu środków pochodzących 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 późn. zm.);

3) wykorzystywania otrzymanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem stwierdzonych
decyzją organów administracji publicznej lub prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) prowadzenia:
a) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji
społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych
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określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2009 r. Nr 175, poz. 1362 i Nr 202, poz. 1551) oraz szkół lub placówek
publicznych określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), bez zezwolenia,

b) niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej bez uzyskania wpisu do rejestru
określonego w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.).

Art. 33b.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki, sposób i tryb przeprowadzania kontroli
organizacji pożytku publicznego, w tym wzór upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli, uwzględniając konieczność zapewnienia jej sprawnego i skutecznego
przebiegu.>

Art. 34.
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, do nadzoru i kontroli wydatkowania

środków publicznych stosuje się odpowiednio przepisy o finansach publicznych.
[2. Przepisy art. 30-34 nie wyłączają stosowania odrębnych przepisów dotyczących kontroli i

czynności kontrolnych, a także uprawnień nadzorczych innych organów.]
<2. Przepisy ust. 1, art. 28 i art. 30-33b nie wyłączają stosowania odrębnych przepisów

dotyczących kontroli, a także uprawnień nadzorczych innych organów.>

[Art. 35.
1. Tworzy się Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej "Radą", jako organ

opiniodawczo-doradczy oraz pomocniczy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy;
2) wyrażanie opinii o rządowych projektach aktów prawnych dotyczących działalności

pożytku publicznego oraz wolontariatu;
3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami

administracji publicznej a organizacjami pożytku publicznego;
4) zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich

skutkach;
5) uczestniczenie w postępowaniu kontrolnym;
6) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz
rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

7) tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, mechanizmów informowania o standardach
prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach
naruszenia tych standardów.

3. Kadencja Rady trwa 3 lata.]
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<Art. 35.
1. Tworzy się Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej „Radą”, jako organ

opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy;
2) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych,

związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością
pożytku publicznego oraz wolontariatu;

3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego;

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

5) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do
realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

6) tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, mechanizmów informowania o standardach
prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych
przypadkach naruszenia tych standardów;

7) wskazywanie kandydatów na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
powoływanych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Kadencja Rady trwa 3 lata, przy czym członek Rady nie może pełnić funkcji dłużej
niż 2 kolejne kadencje.

4. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów
aktów prawnych lub programów rządowych, związanych z funkcjonowaniem
organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz
wolontariatu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do
jej wyrażenia.>

Art. 36.
1. Rada składa się z:

1) pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub
przez nie nadzorowanych;

2) pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
3) dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia

społecznego, z tym że powołanie członków Rady, reprezentujących:
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[1) organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, następuje spośród kandydatów zgłoszonych
przez te organizacje;]

<1) organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, następuje spośród kandydatów, z
których każdy ma poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub
podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związków
stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w
art. 3 ust. 3.>

2) organy administracji rządowej i jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
następuje spośród osób zgłoszonych przez te organy i kierowników takich jednostek;

3) jednostki samorządu terytorialnego, następuje spośród osób zgłoszonych przez stronę
samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego odwołuje członka Rady przed
upływem kadencji:

1) na jego wniosek;
2) na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2, reprezentowanego przez tego

członka;
3) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

popełnione z winy umyślnej[.]<;>
<4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z

powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych

posiedzeniach Rady.>

Art. 38.
Rada może:

1) powoływać ekspertów;
[2) zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów

administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie;]

<2) zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów
administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie, a także
przedstawicieli rad wojewódzkich, powiatowych i gminnych;>

3) zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją jej
zadań.

Art. 40.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb powoływania członków Rady, uwzględniając potrzebę zapewnienia
reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
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art. 3 ust. 3, różnorodność rodzajów działalności pożytku publicznego oraz terminy
zgłaszania kandydatów na członków Rady;

2) organizację i tryb działania Rady oraz zasady uczestnictwa w jej pracach
przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie.

<Art. 40a.
Rada przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, na
koniec kadencji, sprawozdanie ze swojej działalności.>

Art. 41.
Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego.

<Rozdział 6
Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego

Art. 41a.
1. Marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących
działalność na terenie województwa, może utworzyć Wojewódzką Radę Działalności
Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej „Radą
Wojewódzką”.

2. Do zadań Rady Wojewódzkiej należy w szczególności:
1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w tym w zakresie
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3;

2) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących
sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4;

3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3;

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania
tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów
realizacji zadań publicznych;

5) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.
3. Termin wyrażenia przez Radę Wojewódzką opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia

odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju
województwa. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do
jej wyrażenia.

4. Kadencja Rady Wojewódzkiej trwa 2 lata.
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Art. 41b.
1. Rada Wojewódzka składa się z:

1) przedstawiciela wojewody;
2) przedstawicieli marszałka województwa;
3) przedstawicieli sejmiku województwa;
4) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w

art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa.
2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3

ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa, stanowią co najmniej
połowę składu Rady Wojewódzkiej.

3. Członków Rady Wojewódzkiej powołuje i odwołuje marszałek województwa, z tym
że powołanie członków Rady Wojewódzkiej, reprezentujących organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, następuje spośród
kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub podmioty.

4. Zarząd województwa określi, w drodze uchwały, tryb powoływania członków Rady
Wojewódzkiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie form
prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego tych organizacji i
podmiotów, a także terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków Rady
Wojewódzkiej.

5. Marszałek województwa odwołuje członka Rady Wojewódzkiej przed upływem
kadencji:

1) na jego wniosek;
2) na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;
3) w przypadku skazania członka Rady Wojewódzkiej prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady

Wojewódzkiej z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych

posiedzeniach Rady Wojewódzkiej.
6. Zarząd województwa określi, w drodze uchwały, organizację i tryb działania Rady

Wojewódzkiej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania
Rady Wojewódzkiej.

7. Zarząd województwa pokrywa koszty przejazdów członków Rady Wojewódzkiej na
warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub kosztów ekspertyz związanych z
realizacją zadań Rady Wojewódzkiej.

Art. 41c.
1. Rada Wojewódzka obraduje na posiedzeniach.
2. Uchwały Rady Wojewódzkiej są podejmowane zwykłą większością głosów w

obecności co najmniej połowy członków Rady Wojewódzkiej.
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Art. 41d.
Do Rady Wojewódzkiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 37 i 38, przy czym
uprawnienia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przysługują
marszałkowi województwa.

Art. 41e.
1. W powiecie lub w gminie może być utworzona odpowiednio Powiatowa lub Gminna

Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy,
zwana dalej odpowiednio „Radą Powiatową” lub „Radą Gminną”.

2. Radę Powiatową lub Radę Gminną może utworzyć organ wykonawczy właściwej
jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na
terenie powiatu lub gminy.

3. Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 2 lata.
Art. 41f.

Rada Powiatowa oraz Rada Gminna składa się z:
1) przedstawicieli organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub gminy;
2) przedstawicieli organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub gminy;
3) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w

art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie odpowiednio powiatu lub
gminy, stanowiących co najmniej połowę członków.

Art. 41g.
Rada Wojewódzka, Rada Powiatowa oraz Rada Gminna współpracują ze sobą na
zasadach partnerstwa i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne
informowanie się o kierunkach działań.

Art. 41h.
1. Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności opiniowanie:

1) strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
2) projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań

publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania
tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów
realizacji zadań publicznych.

2. Termin wyrażenia przez Radę Wojewódzką opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia
odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju
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województwa. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do
jej wyrażenia.>

Dział III
Wolontariat
Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 42.
[1. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale,
świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy, na rzecz:

1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie
ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku
publicznego,

2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności
gospodarczej,

3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub
nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki
działalności gospodarczej

- zwanych dalej "korzystającymi".]
<1. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale,

świadczenia na rzecz:
1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w

zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności
pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności
gospodarczej,

2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie
działalności gospodarczej,

3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub
nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki
działalności gospodarczej

– zwanych dalej „korzystającymi”.>
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wolontariuszy wykonujących

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji
międzynarodowych, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią
inaczej.

<3. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz,
na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.>
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Art. 44.
1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych

w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o
możliwości jego rozwiązania.

2. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o
wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.

3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu
świadczeń przez wolontariusza.

4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni,
porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.

<5. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie
nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny.>

Art. 46.
1.  Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach

przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.

2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu
świadczeń, o których mowa w art. 42, na podstawie odrębnych przepisów, z
zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni,
korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

<4. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem dotyczy
delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego
państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub
katastrofa naturalna, korzystający jest obowiązany zapewnić wolontariuszowi
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów
leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego
tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Przepisu ust. 2 i 3 nie stosuje się.

5. Jeżeli delegowanie wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego
państwa ma miejsce w warunkach innych niż wskazane w ust. 4, korzystający może
zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych
nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o
koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.

6. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.>
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Art. 49.
[Wydatki na cele, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 3 oraz art. 46 ust. 3, stanowią:]
<Wydatki na cele, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 3 oraz w art. 46 ust. 3 i 6 stanowią:>

1) koszty prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 jako korzystających;

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

Art. 50.
Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.

<Art. 50a.
Rada Ministrów, na podstawie informacji uzyskanych od organów administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, przedstawia co dwa lata Sejmowi i
Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie ze stosowania ustawy w terminie do
dnia 30 września roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego.

Art. 50b.
1. Kto, działając w imieniu organizacji pozarządowej, podmiotów wymienionych w art.

3 ust. 3 lub innych podmiotów, które nie są organizacjami pożytku publicznego,
informuje organ administracji publicznej, osobę fizyczną lub prawną, że
organizacja lub podmiot status taki posiada, podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. – PRAWO O STOWARZYSZENIACH ( Dz. U. z 2001

r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)

Art. 41.
1. Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać

założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w art.
16. Art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego
nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.

<Art. 41a.
Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać
zobowiązania, pozywać i być pozywane.>
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USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591, z późn. zm.)

Art. 7.
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W

szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody

oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i
cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony

zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej,

17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej;

18) promocji gminy,
[19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,]
<19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).>

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
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2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia

koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów
własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Art. 21.
1.  Wolne od podatku dochodowego są:

Uwaga: pkt 1-112 pominięte
[113) wartość świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy od organizacji

pozarządowych, organów administracji publicznej, podmiotów, jednostek
organizacyjnych, wymienionych w art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego,
z tytułu szkoleń, badań lekarskich, wyżywienia, wyposażenia w środki ochrony
osobistej, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków opłacanych na zasadach określonych w odrębnych
przepisach,]

<113) wartość świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy na podstawie ustawy o
działalności pożytku publicznego,>

Uwaga: pkt 114-134 pominięte
Uwaga: ust.2-31 pominięte

Art. 45c.
1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego,

na wniosek, o którym mowa w ust. 3, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku
publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego,
wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku
publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", kwotę w wysokości
nienieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego:

1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
[2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch

miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego]
<2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu

miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego >
- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

[2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej wysokości
podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na
rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od
upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
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3. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w
korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, organizacji pożytku publicznego, poprzez
podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do
przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku
należnego.

4. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę, o której mowa w ust. 1, na rachunek
bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie, o którym mowa w
ustawie o działalności pożytku publicznego, w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w
którym jest składane zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu
bankowego.

5. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego imię, nazwisko
i adres podatnika oraz wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej
organizacji, po wyrażeniu przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub korekcie
zeznania, o których mowa w ust. 1, zgody na ich przekazanie. Informacje te naczelnik
urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego, w formie pisemnej, w
terminie określonym w ust. 4.

6. W przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego nie podała, zgodnie z art. 27a ust. 4
ustawy o działalności pożytku publicznego, lub błędnie podała numer rachunku
bankowego, naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1 % podatku na
rzecz tej organizacji.]

<2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej
wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma
być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż
w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
Za zapłacony podatek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również
zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty
dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki
listowej.

3. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w
korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, jednej organizacji pożytku publicznego
poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do
przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku
należnego.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie
od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest
zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego
wskazany w wykazie, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego.
Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku
publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje
organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

1) danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków,
którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz

2) wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji,
3) przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez organizację pożytku

publicznego (cel szczegółowy)
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– jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa
w ust. 1, wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych
wymienionych w pkt 1 i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3.

6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie
zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru
rachunku bankowego lub podany numer rachunku bankowego do przekazania 1%
z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od dnia 15 marca do
dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Zasada wyrażona w zdaniu
pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru rachunku bankowego
nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji.>

<7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, składający zeznanie podatkowe w
trakcie roku podatkowego, wybierają organizację pożytku publicznego z wykazu, o
którym mowa w ust. 1, określonego za poprzedni rok podatkowy.>

USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. O RADIOFONII I TELEWIZJI (Dz. U. z 2004 r. Nr

253, poz. 2531, z późn. zm.)

Art. 23a.
1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają organizacjom pożytku publicznego, o

których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203
i Nr 210, poz. 2135), możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez te
organizacje działalności nieodpłatnej.

2. Przepis ust. 1 nie wyklucza prawa nadawcy do informowania o działalności organizacji
pożytku publicznego w szerszym zakresie.

[3. Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania związanego z
nieodpłatnym informowaniem o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego
działalności nieodpłatnej, uwzględniając potrzeby tych organizacji oraz obowiązki
jednostek publicznej radiofonii i telewizji.]

<3. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia
społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania związanego z
nieodpłatnym informowaniem o prowadzonej przez organizacje pożytku
publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym sposób
przygotowania i emisji audycji oraz czas przeznaczony na ich rozpowszechnianie,
uwzględniając różnorodność zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ich znaczenie dla
społeczności.>
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USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (Dz. U. z

2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)

Art. 49.
1. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz publiczne zakłady

opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, zgodnie z przepisami rozdziału 2, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią
inaczej.

[2. Wpisy do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyjątkiem wpisów dotyczących ujawnienia
informacji związanych wyłącznie ze statusem organizacji pożytku publicznego.]

<2. Wpisy do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają obowiązkowi ogłaszania
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.>

3. Przepisów art. 26 oraz art. 28-33 nie stosuje się.
4. Jeżeli podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie

składa wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, art. 19a ust. 1 i 2 nie stosuje się.

Art. 52.
1. Przy rejestracji stowarzyszenia, związku zawodowego, organizacji pracodawców i innych

organizacji społecznych i zawodowych w dziale 1 wpisuje się osoby wchodzące w skład
komitetu założycielskiego, chyba że został powołany organ reprezentacji.

2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Przy rejestracji stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji,

publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz kolumn transportu sanitarnego w dziale 1
wpisuje się organ sprawujący nadzór.

[5. Przy rejestracji podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego wpisuje
się w dziale 1 zaznaczenie tej okoliczności, a w dziale 3 określenie przedmiotu jego
działalności statutowej, z wyodrębnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej, oraz
wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania z działalności.]

<5. Przy rejestracji podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego
wpisuje się w dziale 1 zaznaczenie tej okoliczności, a w dziale 3 określenie
przedmiotu jego działalności statutowej, z wyodrębnieniem działalności odpłatnej i
nieodpłatnej.>
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USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. z

2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

Art. 37.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie

wieczyste w drodze przetargu.
2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,
stosownie do art. 34;

2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego
oraz między tymi jednostkami;

3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2;
4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;
5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
6)  przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w
użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć,
jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;

7) ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej
państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;

8) jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie
jest położona;

9) przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych
współwłaścicieli nieruchomości;

10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane
stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

11)  jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli
sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego;

12)  jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1;
13)  jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z

dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w
Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219, z późn. zm.) lub
właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących
przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

3. Wojewoda - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a
odpowiednia rada lub sejmik - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność
jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały,
mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod
budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo



- 46 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są
to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.
Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby,
która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli
nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego
nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden
podmiot spełniający powyższe warunki.

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub
dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Wojewoda
albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tych umów.

<4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w stosunku do organizacji pożytku publicznego.>
5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może odstąpić od obowiązku przetargowego

trybu zawarcia umów, o których mowa w ust. 3 i 4, w odniesieniu do nieruchomości, o
których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której
mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1, bez konieczności odpowiednio zwolnienia z obowiązku lub
wyrażenia zgody przez wojewodę.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.

92, z późn. zm.)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)  najniższym wynagrodzeniu - oznacza minimalne wynagrodzenie za pracę
obowiązujące w styczniu danego roku, ustalone na podstawie odrębnych przepisów;

2) osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy -
oznacza to osobę niepełnosprawną bezrobotną lub niepełnosprawną poszukującą
pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu;

[3) organizacjach pozarządowych - oznacza to stowarzyszenia, związki, izby oraz
organizacje pracodawców i pracobiorców w szczególności działające na rzecz osób
niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odrębnych przepisów;]

<3) organizacjach pozarządowych - oznacza to organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.);>

4) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie
komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
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na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.);

4a)  kosztach płacy - oznacza to wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez
pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i
wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5) uczestnictwie w życiu społecznym - oznacza to możliwość pełnienia ról społecznych
oraz pokonywania barier, w szczególności psychologicznych, architektonicznych,
urbanistycznych, transportowych i w komunikowaniu się;

6) wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych - oznacza to przeciętny miesięczny
udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy;

7) warunkach pracy chronionej - oznacza to warunki, o których mowa w art. 28 albo
art. 29, i uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej albo zakładu aktywności
zawodowej;

8) przystosowanym stanowisku pracy osoby niepełnosprawnej - oznacza to stanowisko
pracy, które jest oprzyrządowane i dostosowane odpowiednio do potrzeb
wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

9) staroście - oznacza to także prezydenta miasta na prawach powiatu;
10) niepełnosprawności - oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról

społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,
w szczególności powodującą niezdolność do pracy;

11)  psie asystującym - oznacza to odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego
psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa
asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej
aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U.

z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.)

Art. 31.
1. Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

1) ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
1a) (uchylony);

2) funduszy emerytalnych;
3) pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny;
4) świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób

niepełnosprawnych;
5) kombatantów i osób represjonowanych;
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6) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych
świadczeń leczniczych;

[7) działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności
przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w
zakresie ratownictwa i ochrony ludności.]

<7) działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej
działalności przez organizacje pożytku publicznego;>

<8) koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej,
podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, w tym organizacji
pozarządowych.>

2. (uchylony).
2a.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Prezesem

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA (Dz. U. z 2001

r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)

Art. 12.
1. Samorząd województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji

polityki jego rozwoju, współpracuje w szczególności z:
1) jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z

samorządem gospodarczym i zawodowym,
2) administracją rządową, szczególnie z wojewodą,
3) innymi województwami,
[4) organizacjami pozarządowymi,]
<4) organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)>

5) szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.
6) (skreślony).

2. Wykonując zadania określone w ust. 1, samorząd województwa może również
współpracować z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw,
zwłaszcza sąsiednich.
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USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

Art. 4.
1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w

zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej,
4) polityki prorodzinnej,
5) wspierania osób niepełnosprawnych,
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7)  kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,

10) gospodarki nieruchomościami,
11) administracji architektoniczno-budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony środowiska i przyrody,
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16)  ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
18) ochrony praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz

obiektów administracyjnych,
20) obronności,
21) promocji powiatu,
[22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.]
<22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).>

2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w
ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako

zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
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5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu
swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU

DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY

FIZYCZNE (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

Art. 21b.
1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego,

na wniosek, o którym mowa w ust. 3, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku
publicznego działającej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), wybranej
przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "organizacją pożytku
publicznego", kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego
wynikającego:

1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
[2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch

miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego]
<2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu

miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego >
- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

[2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej wysokości
podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na
rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od
upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

3. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w
korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, organizacji pożytku publicznego, poprzez
podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do
przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku
należnego.

4. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę, o której mowa w ust. 1, na rachunek
bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie, o którym mowa w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w kwietniu lub w maju roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.
Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

5. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego imię, nazwisko
i adres podatnika oraz wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej
organizacji, po wyrażeniu przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub korekcie
zeznania, o których mowa w ust. 1, zgody na ich przekazanie. Informacje te naczelnik
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urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego, w formie pisemnej, w
terminie określonym w ust. 4.

6. W przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego nie podała, zgodnie z art. 27a ust. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
lub błędnie podała numer rachunku bankowego, naczelnik urzędu skarbowego odstępuje
od przekazania 1 % podatku na rzecz tej organizacji.]

<2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej
wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma
być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż
w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
Za zapłacony podatek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również
zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty
dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki
listowej.

3. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w
korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, jednej organizacji pożytku publicznego
poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do
przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku
należnego.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie
od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest
zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego
wskazany w wykazie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwota ta jest pomniejszana o
koszty przelewu bankowego.

5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku
publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje
organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

1) danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), oraz
2) wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji,
3) przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez organizację pożytku

publicznego (cel szczegółowy)
– jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa
w ust. 1, wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych
wymienionych w pkt 1 i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3.

6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała, zgodnie z ustawą
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru
rachunku bankowego lub podany numer rachunku bankowego do przekazania 1%
z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od dnia 15 marca do
dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Zasada wyrażona w zdaniu
pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru rachunku bankowego
nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji.>

<7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, składający zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, wybierają



- 52 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

organizację pożytku publicznego z wykazu, o którym mowa w ust. 1, określonego za
poprzedni rok podatkowy.>

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,

poz. 1362 i Nr 202, poz. 1551)

Art. 23.
1. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy:

1) tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej;
2) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze pomocy społecznej;
3) monitorowanie standardów, o których mowa w art. 22 pkt 8;
4) analiza skuteczności pomocy społecznej;
5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, a także szkolenie kadr;
6) nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej i

specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
7) opracowywanie i finansowanie programów osłonowych;

7a) finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1;

8) zatwierdzanie w drodze decyzji administracyjnej programów szkolenia rodzin
zastępczych;

9) określanie zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu
informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w
województwach, przekazywanie środków na współfinansowanie oraz sprawowanie
nadzoru nad funkcjonowaniem tego systemu;

10) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.
[1a. Do wyboru programów, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, stosuje się odpowiednio art. 25,

26, 28-33 i art. 35.]
<1a. Do wyboru programów, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, stosuje się odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).>

1b. Minister może dokonywać kontroli i oceny realizacji programów, które wspiera
finansowo.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) sposób funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, standardy dla
poszczególnych rodzajów usług, kwalifikacje osób wykonujących te usługi oraz
termin dostosowania do wymaganych standardów, uwzględniając zakres usług,
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miejsce i sposób ich realizacji oraz konieczność zapewnienia respektowania praw
osób korzystających z usług;

2) standardy działalności zawodowej w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej, uwzględniając aspekty etyczne tej działalności i konieczność
zapewnienia wysokiej jakości działań;

3) tryb kierowania i przyjmowania do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
prowadzonych w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,
warunki i tryb ustalania i pobierania odpłatności, jak również warunki całkowitego
lub częściowego zwalniania z odpłatności za pobyt w tych jednostkach i korzystanie
z ich usług, uwzględniając sytuację materialną kierowanych osób.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) opis systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 17, art. 19
pkt 17, art. 21 pkt 7 i art. 22 pkt 12, stosowanych w jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej, zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną
funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury
systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych
oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2
pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.),

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju
systemu,

3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem
systemu

- mając na uwadze zapewnienie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która umożliwi
ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z minimalnymi
wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na
podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.

4. W przypadku gdy realizacja zadań określonych w ustawie jest związana z
przekazywaniem informacji za pomocą systemu teleinformatycznego, minister właściwy
do spraw zabezpieczenia społecznego nieodpłatnie udostępni podmiotom obowiązanym
do przekazywania informacji na podstawie niniejszej ustawy oprogramowanie, które jest
zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

4a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć rejestr
centralny obejmujący dane dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a
także dane dotyczące osób i rodzin, którym udzielono świadczeń pomocy społecznej,
oraz form udzielonej pomocy społecznej, gromadzone przez jednostki organizacyjne
pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy, oraz może przetwarzać te dane na
zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Jednostki
organizacyjne pomocy społecznej przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując
oprogramowanie, o którym w mowa w ust. 4.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, realizując zadania określone w
ustawie związane z przekazywaniem informacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, uwzględnia zasadę równego traktowania wszystkich powszechnie
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użytkowanych w kraju systemów operacyjnych oraz uwzględnia potrzebę umożliwienia
wszystkim podmiotom obowiązanym do przechowywania informacji w formie
dokumentu elektronicznego, stosowania oprogramowania dostosowanego do używanych
systemów informatycznych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów
licencyjnych.

Art. 25.
[1. Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej "organami", mogą zlecać

realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zleconego zadania:

1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy
społecznej,

2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w
zakresie pomocy społecznej

- zwanym dalej "podmiotami uprawnionymi".]
<1. Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej „organami”, mogą

zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom
pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w
art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy
społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”.>

[2. Zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nie może obejmować ustalania
uprawnień do świadczeń, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
wypłaty świadczeń pieniężnych.]

<2. Zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nie może obejmować:
1) ustalania uprawnień do świadczeń, w tym przeprowadzania rodzinnych

wywiadów środowiskowych;
2) opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
3) wypłaty świadczeń pieniężnych.>

[3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) partii politycznych;
2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;
3) samorządów zawodowych;
4) fundacji utworzonych przez partie polityczne.]

4. Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim
przeprowadzeniu konkursu ofert.

<5. Do zlecania zadań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.>
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Art. 25a.
[1. Realizację zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie całodobowej placówki

opiekuńczo-wychowawczej, utworzonej przed dniem 1 stycznia 2005 r., organ zleca z
pominięciem trybu określonego w art. 26-32. Art. 29 stosuje się odpowiednio.]

<1. Realizację zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie całodobowej placówki
opiekuńczo-wychowawczej, utworzonej przed dniem 1 stycznia 2005 r., organ zleca
z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepis art. 14 tej ustawy stosuje
się odpowiednio.>

2. Organ, po przeprowadzeniu negocjacji, zleca prowadzenie placówki podmiotowi
uprawnionemu, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 3.

3. Zlecenie realizacji zadania odbywa się w trybie określonym w ust. 2, jeżeli placówka:
1) jest zarejestrowana w rejestrze wojewody;
2) spełnia standardy, o których mowa w art. 87;
3) zrealizowała zalecenia pokontrolne.

4. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć prowadzenia
placówki na terenie innego powiatu, jeżeli powiat miejsca położenia placówki nie
wniesie sprzeciwu w terminie 1 miesiąca od dnia dostarczenia mu projektu umowy o
realizację zadania.

[Art. 26.
Konkurs ofert realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się przy uwzględnieniu
zasady pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Art. 27.
1. Podmioty uprawnione mogą z własnej inicjatywy wystąpić z ofertą realizacji zadania z

zakresu pomocy społecznej, zwaną dalej "ofertą".
2. Oferta, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć także zadania realizowanego dotychczas

przez inny podmiot.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, organ w terminie nieprzekraczającym 2

miesięcy:
1) rozpatruje celowość zlecenia określonego zadania podmiotom uprawnionym, biorąc

pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań z zakresu pomocy
społecznej, daje gwarancję realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi
standardami, środki dostępne na realizację określonego zadania i korzyści
wynikające z realizacji zadania przez te podmioty;

2) podejmuje decyzję, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego
zadania z zakresu pomocy społecznej przez podmioty uprawnione informuje
składającego ofertę o przybliżonym terminie wszczęcia konkursu ofert.

Art. 28.
1. Organ planujący zlecenie realizacji zadania podmiotom uprawnionym ogłasza otwarty

konkurs ofert z terminem składania ofert nie krótszym niż 30 dni.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;
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2) wysokości dotacji na realizację zadania;
3) warunkach przyznawania dotacji;
4) terminie i warunkach realizacji zadania;
5) terminie składania ofert;
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty.

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się, w zależności od rodzaju zadania,
w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu zlecającego realizację
zadania w miejscu przeznaczonym na ogłoszenia. Ogłoszenie może być ponadto
rozpowszechniane w inny sposób zapewniający dostęp do informacji potencjalnym
oferentom, w tym, w miarę możliwości, z użyciem powszechnie dostępnych sieci
teleinformatycznych.

4. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert organ planujący zlecić realizację zadania
zamieszcza informacje o zrealizowanych w bieżącym roku i w roku poprzednim
zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji, przy udziale podmiotów
uprawnionych, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji przekazanych tym podmiotom.

Art. 29.
1. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:

1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis
planowanego działania;

2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających

realizację zadania;
5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych
źródeł na realizację danego zadania;

6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,
którego dotyczy zadanie;

7) inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze

rozporządzenia, wzór oferty podmiotu uprawnionego, uwzględniając konieczność
podania pełnych informacji dotyczących składanej oferty.

Art. 30.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w art. 29 ust. 1;
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub

rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez
niego działalności;

3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu
za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej
działalności.
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Art. 31.
1. Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty
uprawnione;

2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje
osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;

3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w
tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;

4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych
z innych źródeł na realizację zadania;

5) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w
okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
2. Organ ogłaszając otwarty konkurs ofert jest obowiązany w uzasadnieniu wyboru oferty

ustosunkować się do spełniania przez podmiot uprawniony wymogów określonych w
ustawie oraz w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 28.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

Art. 32.
1. Organ ogłaszający otwarty konkurs ofert może powołać zespół opiniujący oferty w celu

przedłożenia propozycji co do wyboru oferty.
2. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów

lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
3. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania podaje się do

wiadomości publicznej.
4. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot zawiera umowę o realizację

zadania.
Art. 33.

1. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w
zakresie i na zasadach określonych w umowie o realizację zadania, a organ zlecający
realizację zadania do przekazania określonych środków finansowych w formie dotacji.

2. Umowa o realizację zadania jest sporządzana w formie pisemnej i określa:
1) szczegółowy opis zadania i termin jego realizacji;
2) dotację celową należną podmiotowi realizującemu zadanie i tryb płatności;
3) tryb kontroli realizacji zadania;
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu niewykorzystanej

części dotacji.
3. Umowa niespełniająca wymogów określonych w ust. 2 jest nieważna.
4. Umowę o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zawiera się na czas określony,

uzależniony od rodzaju zleconego zadania, nie dłuższy jednak niż 5 lat.



- 58 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

5. Zadanie z zakresu pomocy społecznej nie może być realizowane przez podmiot niebędący
stroną umowy, chyba że umowa przewiduje taką możliwość.

6. Podmiot przyjmujący zlecenie jest obowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej
środków otrzymanych na realizację umowy.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, ramowy wzór umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
uwzględniając konieczność zapewnienia pełnych informacji dotyczących wykonania
zlecenia.

Art. 34.
Organ zlecający realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dokonuje okresowej kontroli
i oceny realizacji zadania, w szczególności badając:

1) stan realizacji zadania;
2) efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania;
3) prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadania;
4) prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Art. 35.
1. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej jest

obowiązany do złożenia sprawozdania z jego realizacji.
2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3. W przypadku zawarcia umowy na okres krótszy niż rok, okresem sprawozdawczym jest

okres, na który umowa została zawarta.
4. Sprawozdanie z realizacji zadania powinno zostać sporządzone w terminie 30 dni po

upływie okresu, na który umowa została zawarta.
5. W przypadku gdy umowa została zawarta na czas dłuższy niż okres sprawozdawczy lub

jest wykonywana przez okres dłuższy niż okres sprawozdawczy, podmiot wykonujący
zadanie przedstawia podmiotowi zlecającemu realizację zadania sprawozdanie z
realizacji zadania w terminie 30 dni po upływie każdego roku budżetowego oraz w
terminie 30 dni po upływie okresu, na który umowa została zawarta.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność
zapewnienia pełnych informacji dotyczących wykonania zlecenia.]

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

Art. 6.
1. Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są:

1) publiczne służby zatrudnienia;
2) Ochotnicze Hufce Pracy;
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3) agencje zatrudnienia;
4) instytucje szkoleniowe;
5) instytucje dialogu społecznego;
6) instytucje partnerstwa lokalnego.

2. Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i
wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw
pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.

3. Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na
rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz
bezrobotnych do 25 roku życia.

4.  Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do
pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa
personalnego lub pracy tymczasowej.

5. Instytucjami szkoleniowymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na
podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.

6. Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są:
1) związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,
2) organizacje pracodawców,
3) organizacje bezrobotnych,
4) organizacje pozarządowe

- jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

7. Instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie umowy
przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.

[8. Publiczne służby zatrudnienia mogą zlecać jednostkom samorządu terytorialnego,
organizacjom pozarządowym, instytucjom szkoleniowym, organizacjom związków
zawodowych, organizacjom pracodawców oraz agencjom zatrudnienia niektóre zadania
określone w ustawie.]

9.  Publiczne służby zatrudnienia współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Art. 24.
1. Marszałek województwa lub starosta w ramach środków określonych w budżecie danego

samorządu mogą zlecić realizację usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 1:
1) jednostkom samorządu terytorialnego;
2) organizacjom pozarządowym statutowo zajmującym się problematyką rynku pracy;
3) związkom zawodowym;
4) organizacjom pracodawców;
5) instytucjom szkoleniowym;
6) agencjom zatrudnienia;
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7)  centrom integracji społecznej.
1a. Marszałek województwa lub starosta przy zlecaniu usług rynku pracy, o których mowa

w art. 35 ust. 1, zapewnia ich realizację zgodnie ze standardami usług rynku pracy.
[2. Zlecanie wykonywania usług rynku pracy odbywa się po przeprowadzeniu otwartego

konkursu ofert lub przez zakup tych usług na zasadach i w trybie określonych w
przepisach o zamówieniach publicznych.

3. Zlecanie realizacji usług rynku pracy nie może dotyczyć:
1) spraw podlegających rozstrzygnięciu w drodze decyzji administracyjnej;
2) wydatkowania i gospodarowania środkami Funduszu Pracy.]

<2. Zlecanie wykonywania usług rynku pracy lub usług i instrumentów rynku pracy,
odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, na zasadach i w trybie
określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub
przez zakup tych usług, na zasadach i w trybie określonych w przepisach o
zamówieniach publicznych, przy uwzględnieniu sposobu ich realizacji zgodnie ze
standardami usług rynku pracy.

3. Zlecanie realizacji usług rynku pracy lub usług i instrumentów rynku pracy nie
może dotyczyć:

1) spraw podlegających rozstrzygnięciu w drodze decyzji administracyjnej;
2) wydatkowania i gospodarowania środkami Funduszu Pracy.>

4. Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia w zakresie realizacji usług rynku pracy na
rzecz podmiotów określonych w ust. 1 pkt 1-4 na zasadach określonych w przepisach o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[Art. 25.
Otwarty konkurs ofert realizacji usług rynku pracy odbywa się przy uwzględnieniu zasad
pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.]

[Art. 27.
1. Marszałek województwa lub starosta zamierzający zlecić realizację usług rynku pracy

ogłasza otwarty konkurs ofert z terminem składania ofert nie krótszym niż 30 dni.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju usług rynku pracy;
2) wysokości środków finansowych na realizację usług rynku pracy;
3) warunkach przekazywania środków finansowych na realizację usług rynku pracy;
4) terminie i warunkach realizacji usług rynku pracy;
5) terminie składania ofert;
6) terminie i trybie wyboru oferty oraz kryteriach stosowanych przy wyborze oferty.

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się, w zależności od rodzaju usług rynku
pracy, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu zlecającego realizację
usług rynku pracy w miejscu przeznaczonym na ogłoszenia. Ogłoszenie może być ponadto
rozpowszechniane w inny sposób zapewniający dostęp do informacji potencjalnym
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oferentom, w tym, w miarę możliwości, z użyciem powszechnie dostępnych sieci
teleinformatycznych.

Art. 28.
1. Oferta podmiotu, o którym mowa w art. 24 ust. 1, powinna zawierać:

1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanej do realizacji usługi rynku pracy;
2) termin i miejsce realizacji usługi rynku pracy;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji usługi rynku pracy;
4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających

realizację usługi rynku pracy;
5) informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych
źródeł na realizację danej usługi rynku pracy;

6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,
którego dotyczy usługa rynku pracy.

2. Marszałek województwa lub starosta ogłaszający otwarty konkurs ofert może uzależnić
rozpatrzenie oferty od złożenia, w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacji lub
dokumentów, dostępnych uprawnionemu podmiotowi składającemu ofertę.

Art. 29.
1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

1) zamieszczenie w ofercie szczegółowego opisu planowanego działania;
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub

rejestru, dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego
działalności;

3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu
za ubiegły rok lub, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej
działalności.

2. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego.
Art. 30.

1. Marszałek województwa lub starosta przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę:
1) zgłoszone możliwości realizacji usługi rynku pracy;
2) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji usługi rynku pracy,

uwzględniając relację przedstawionych kosztów do zakresu rzeczowego usługi rynku
pracy;

3) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych
źródeł na realizację usługi rynku pracy;

4) analizę i ocenę realizacji usług rynku pracy zleconych w okresie poprzednim, z
uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków;

5) wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji usługi rynku pracy.
2. Marszałek województwa lub starosta ogłaszający otwarty konkurs ofert jest obowiązany

w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkować się do spełniania przez oferenta warunków
określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 27 ust. 2.
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Art. 31.
1. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne pozostają bez rozpatrzenia.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji usług rynku pracy

podaje się do wiadomości publicznej.
3. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot zawiera umowę o realizację usług

rynku pracy.
Art. 32.

1. Podmiot, o którym mowa w art. 24 ust. 1, przyjmujący zlecenie realizacji usługi rynku
pracy zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w
umowie o realizację usługi rynku pracy, a marszałek województwa lub starosta zlecający
realizację usługi rynku pracy - do przekazania, w trybie określonym odrębnymi
przepisami, środków własnych samorządu terytorialnego.

2. Umowa o realizację usługi rynku pracy jest sporządzana w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinna określać w szczególności:

1) szczegółowy opis usługi rynku pracy i termin jej realizacji;
2) wysokość środków finansowych, tryb i terminy ich przekazywania;
3) tryb sprawdzania sposobu realizacji usługi rynku pracy;
4) sposób rozliczenia przyznanych środków finansowych i warunki ich zwrotu;
5) konsekwencje niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych

lub niedotrzymania innych warunków umowy.
3. Umowę o realizację usługi rynku pracy zawiera się na czas określony, uzależniony od

rodzaju zleconej usługi, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
4. Podmiot przyjmujący zlecenie jest obowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej
środków finansowych otrzymanych na realizację umowy.

5. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać kwoty
koniecznej do pokrycia kosztów poniesionych na realizację usług rynku pracy, o których
mowa w art. 24 ust. 1.

6. Starosta może także zlecić ze środków Funduszu Pracy w ramach kwoty (limitu) ustalonej
dla samorządu powiatu podmiotowi, któremu przyznano środki na realizację usług rynku
pracy, realizację zadań, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 30, 31, 33, 35-37, na
zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.]

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH

CYWILNYCH (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.)

Art. 95.
1. Nie pobiera się opłat od wniosku:

1)  o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
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2) o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o
przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
pozostającej pod opieką;

3) o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz
o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;

4) będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism
składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy
albo nałożonego przez ten sąd;

5) o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt;
6) o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie

przekształcenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1371)[.]<;>

<7) o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji społecznych oraz
kościołów i związków wyznaniowych ubiegających się o status organizacji
pożytku publicznego.>

1a. Nie pobiera się opłat od pozwu o odszkodowanie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia
22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w
czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz.
1955).

2. Nie pobiera się opłat od:
1) zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od

kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia
adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;

2) zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości
wydatków;

3) skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów
sądowych;

4) skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia
adwokata lub radcy prawnego.

3. Nie pobiera się opłat od wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w
sprawach nieletnich.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII (Dz. U. Nr

179, poz. 1485, z późn. zm.)

Art. 5.
1. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej i

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie.
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2. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są realizowane, w zakresie określonym
w ustawie, także przez:

1) przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5 i 7-9
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.);

2) szkoły wyższe;
3) zakłady opieki zdrowotnej i inne podmioty działające w ochronie zdrowia;
4) jednostki Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej;
5) organy celne;
6) jednostki organizacyjne Służby Więziennej oraz zakłady poprawcze i schroniska dla

nieletnich;
7) ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne ośrodki

polityki społecznej;
8) środki masowego przekazu.

[3. W realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą uczestniczyć organizacje
pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania należące
do sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,
działalności charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej,
porządku i bezpieczeństwa publicznego lub przeciwdziałania patologiom społecznym,
promocji i organizacji wolontariatu, oraz samorządy zawodów medycznych, rodziny osób
uzależnionych, a także grupy samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin.]

<3. W realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą uczestniczyć organizacje
pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania
należące do sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
pomocy społecznej, działalności charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty i
wychowania, kultury fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego lub
przeciwdziałania patologiom społecznym, promocji i organizacji wolontariatu, po
przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z późn. zm.), a także samorządy zawodów medycznych, rodziny osób
uzależnionych, oraz grupy samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin.>

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493)

Art. 9.
1. Organy administracji rządowej i samorządowej współdziałają z organizacjami

pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania
pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz
podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.
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[2. Organy administracji rządowej i samorządowej mogą zlecać realizację zadań
określonych w ustawie w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej albo w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).]

<2. Organy administracji rządowej lub samorządowej mogą zlecać realizację zadań
określonych w ustawie w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.
zm.).>

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH (Dz. U. Nr 94,

poz. 651 oraz z 2009 r. Nr 91, poz. 742)

[Art. 14.
Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz spółdzielni socjalnej odpowiadające
świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.]

<Art. 14.
Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz spółdzielni socjalnej, w zakresie
prowadzonej przez tę spółdzielnię działalności pożytku publicznego, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).>

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz.

1240)

Art. 221.
[1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu

osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki.]

<1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także
na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.>

2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy
ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu
terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1.
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3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego

wykonania;
2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku

budżetowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu

dotacji określone w niniejszym dziale.
4. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której

mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego
zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji
i jej rozliczenia.


