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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r.

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

(druk nr 1271)

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654)

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:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o
finansach publicznych,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
- 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 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które:
- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.]

<4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów
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statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.>

3a. Przepisów art. 7 oraz art. 19b-41i 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) (uchylony);
5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;
6) (uchylony).

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. (uchylony).

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.]

<3. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30
kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji
Publicznej 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, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
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[8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;]
<8) wysokość środków planowanych na realizację programu;>
9) sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w

otwartych konkursach ofert.

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. 5c.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Rady
Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej „Radą”, może opracować resortowe
oraz rządowe programy wspierania rozwoju organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz finansowo wspierać te programy, w
szczególności w trybie, o którym mowa w art. 11.>

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 zagrożonych
wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.]

<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 zagrożonych
wykluczeniem społecznym.>

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

<2b. Obsługa konkursu, o której mowa w ust. 2a, nie obejmuje:
1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
2) powołania komisji konkursowej, o którym mowa w art. 15 ust. 2a;
3) wyboru ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2 g;
4) ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2h;
5) zawierania umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie

realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi
lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

6) unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 18a.>
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. 14.
[1. Oferta złożona w trybie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 lub w art. 19a ust. 1 zawiera w

szczególności:]
<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;
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5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania publicznego oraz 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.

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 o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o
powierzenie realizacji zadania publicznego.

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 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.
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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.

[2d. W skład komisji konkursowej wchodzą 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.]

<2d. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób
wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.
3, biorące udział w konkursie.>

<2da. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu

na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.>
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.]
<2i. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, 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. (uchylony).
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.
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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.]
<1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14,

złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji
tego zadania, 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.

4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, 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. 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.

7. 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.
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8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio art. 16-19.

[Art. 19f.
Wnioskodawca może na podstawie umowy użyczenia otrzymać od jednostki samorządu
terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.]

<Art. 19f.
Wnioskodawca może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania
umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.>

Art. 21.
[W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4:]
<W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1:>

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 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 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. 22a.
1.W przypadku wykreślenia organizacji pożytku publicznego albo informacji o

spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20, z Krajowego Rejestru Sądowego
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organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 lub 4 może
ponownie uzyskać status organizacji pożytku publicznego:

1) po złożeniu wniosku o wpis – w przypadku gdy wykreślenie z Krajowego
Rejestru Sądowego nastąpiło na podstawie wniosku organizacji pozarządowej
lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 pkt 1 lub 4;

2) po upływie 2 lat od chwili wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego:
a) na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
b) z urzędu przez właściwy sąd rejestrowy.

2. Przepisy art. 20 i art. 22 stosuje się odpowiednio.>

Art. 23.
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 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. (uchylony).
[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.

[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.]
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<6. Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie
finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w
ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane
jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.>

<6a. Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie internetowej
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w
terminie określonym w ust. 6, zatwierdzonego sprawozdania finansowego i
sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2,
nie zostaje uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego, o którym
mowa w art. 27a.

6b. Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem
kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zatwierdzone sprawozdanie
finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w
ust. 1 i 2, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego.

6c. Organizacja pożytku publicznego, która w roku obrotowym, za który sporządza
sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, osiągnęła przychód
nieprzekraczający 100 000 zł, zamieszcza na stronie internetowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w
terminie, o którym mowa w ust. 6 lub w ust. 6b, sprawozdanie, o którym mowa w
ust. 1 i 1a, w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego.

6d. Uproszczone sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 6c, zawiera:
1) dane o organizacji pożytku publicznego;
2) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej

wraz z podaniem kodów PKD;
3) ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach;
4) podstawowe informacje o:

a) zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń,
b) członkach oraz wolontariuszach;

5) informacje o:
a) uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
b) sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku

dochodowego od osób fizycznych,
c) poniesionych kosztach administracyjnych,
d) działalności zleconej przez organy administracji publicznej,
e) korzystaniu z uprawnień,
f) przeprowadzonych kontrolach.

6e. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 i 1a, zawiera:
1) dane o organizacji pożytku publicznego;
2) określenie celów statutowych;
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3) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej
wraz z podaniem kodów PKD;

4) szczegółowe informacje o:
a) zatrudnieniu i kwocie wynagrodzeń,
b) członkach oraz wolontariuszach;

5) informacje o:
a) poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, w tym z 1% podatku

dochodowego od osób fizycznych,
b) sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku

dochodowego od osób fizycznych,
c) działalności zleconej przez organy administracji publicznej,
d) korzystaniu z uprawnień,
e) zrealizowanych zamówieniach publicznych,
f) posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach,
g) fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem,
h) udzielonych pożyczkach,
i) przeprowadzonych kontrolach,
j) przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych.>

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.]

<8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, wzór sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a,
oraz wzór uproszczonego sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 6c,
kierując się potrzebą ujednolicenia składanych sprawozdań.>

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
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działalności oraz sprawozdania finansowego, o których 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.]

<2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się organizacje pożytku
publicznego:
1) które zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie, o którym mowa w
art. 23 ust. 6, sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz
sprawozdanie finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2, w roku, za który
składane jest zeznanie podatkowe;

2) w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji
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 który 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 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.]

<6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dostarcza dane dotyczące
numerów rachunków bankowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na podstawie
informacji 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 właściwego 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
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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. 8. 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, tryby, terminy oraz formaty wymiany danych między ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości,
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi, mając
na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej realizacji zadań związanych z tworzeniem
wykazu, o którym mowa w ust. 1, oraz z przekazywaniem organizacjom pożytku
publicznego środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Art. 33a.
1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego:

[1) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 23, w szczególności
niezłożenia lub nieopublikowania w terminie sprawozdania finansowego lub
merytorycznego, lub złożenia sprawozdań niekompletnych, lub budzących
wątpliwości co do prawidłowości działalności organizacji pożytku publicznego,
wzywa organizację pożytku publicznego do zaniechania naruszeń oraz
przedstawienia niezbędnych wyjaśnień;]

<1) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 23, w
szczególności niezamieszczenia na stronie internetowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie
sprawozdania finansowego i merytorycznego, lub zamieszczenia sprawozdań
niekompletnych, lub budzących wątpliwości co do prawidłowości działalności
organizacji pożytku publicznego, wzywa organizację pożytku publicznego do
zaniechania naruszeń oraz przedstawienia niezbędnych wyjaśnień;>

2) w przypadku niezastosowania się organizacji do wezwania w terminie 30 dni od jego
otrzymania, 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.

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

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji
społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych
określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) 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.).

3. W przypadku powtarzającego się wykorzystywania otrzymanych dotacji niezgodnie z
przeznaczeniem stwierdzonego decyzją organów administracji publicznej lub
prawomocnym orzeczeniem sądu, minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego może wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której
mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3.

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

opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.]
<1. Tworzy się Radę Działalności Pożytku Publicznego 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
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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. 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".]

<1. Marszałek województwa, na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących
działalność na terenie województwa, tworzy 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. 45.
1. Korzystający ma obowiązek:

1) informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z
wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

2) zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w
odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego
świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich
wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej;

3) pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych
przepisach, koszty podróży służbowych i diet.

2. Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w
odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza,
związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego.

[3. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolonatariuszy w zakresie wykonywanych
przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ust. 1.]

<3. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie
wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa
w art. 44 ust. 1.>

4. Wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić
korzystającego w całości lub w części z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (Dz.

U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

Art. 7.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o
transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym
przewoźnikom kolejowym lub

b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez
przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez
udostępniania jej innym przewoźnikom, lub

c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1 435 mm;
1a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków

- do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie
dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie,
wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie
przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na
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działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie
kolejowym;

2) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do
portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;

2a) grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub
przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej,
zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach
portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres
5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający
portem lub przystanią morską;

3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk
użytku publicznego;

4) budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności

rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;

5) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia
statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania,
nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do
prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i
bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;

6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich
utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;
8) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a

także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu
celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach
przyrody;

8a) będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym
dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne
zbiorniki wodne;

9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w
międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;

10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

11) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni
produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:

a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
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c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,

d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo
niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;

12) budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające
norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów
gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;

13) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych
grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży
produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy
lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o
grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim;

[14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.]

<14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego.>

2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:
1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na

działalność gospodarczą;
2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz

prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową;
3)  instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w

odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań,
o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii
Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania
zajętych na działalność gospodarczą;

4)  prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art.
28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.
1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej w
zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie
zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie
tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w
posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy
chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;

5)  instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na
działalność gospodarczą;

5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele
prowadzonych badań i prac rozwojowych;
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6) Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na
działalność gospodarczą.

3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

4. Z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a, jednostkom
samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za
przedmioty opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione na
podstawie innych przepisów niniejszej ustawy.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się
potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów z tytułu zwolnień w
opłatach i podatkach.

6. Z tytułu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a, gminom przysługuje zwrot
utraconych dochodów ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.

6a. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi
pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

6b. (uchylony).
7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 6, kierując się potrzebą
zabezpieczenia gmin przed zmniejszeniem dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od
nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a.

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

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.

1407, z późn. zm.)

Art. 6c.
1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Pełnomocnikiem",

sprawuje nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na:

1) kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami
dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

2) kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur
postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu
niepełnosprawności;
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3) szkoleniu członków wojewódzkich zespołów;
4) udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w

sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności.

3. Jeżeli w ramach nadzoru Pełnomocnik stwierdzi, że istnieje uzasadniona wątpliwość co
do zgodności orzeczenia ze stanem faktycznym lub że orzeczenie zostało wydane w
sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności, może zwrócić się do właściwego organu o:

1) stwierdzenie nieważności orzeczenia;
2) wznowienie postępowania.

4. Pełnomocnik, w wyniku stwierdzonych w ramach nadzoru nieprawidłowości, może
wystąpić:
1) do organu, który powołał zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, o

odwołanie członków zespołu odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości;
2) do wojewody o cofnięcie zgody na powołanie powiatowego zespołu.

5. Nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w imieniu Pełnomocnika realizują
upoważnione przez niego osoby, posiadające wiedzę niezbędną do przeprowadzania
kontroli. Pisemne upoważnienie jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata.

6. Wojewoda pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami. Przepisy ust. 2, 3, 4
pkt 1 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.

[7. Wojewoda przestawia Pełnomocnikowi informacje o realizacji zadań:
1) powiatowych zespołów, sporządzane na podstawie informacji otrzymanych od

starostów;
2) wojewódzkiego zespołu.]

<7. Wojewoda przedstawia Pełnomocnikowi informacje o realizacji zadań:
1) powiatowych zespołów, sporządzane na podstawie informacji otrzymanych od

starostów;
2) wojewódzkiego zespołu.>

8. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i
ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie
wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Jeżeli
wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje
orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

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

1) szczegółowe zasady wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 5a, orzekania o
niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając tryb
postępowania przy orzekaniu oraz skład i sposób powoływania i odwoływania
członków zespołów orzekających, a także sposób działania tych zespołów;

2) rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji członków zespołów orzekających oraz tryb
postępowania przy wydawaniu zaświadczeń uprawniających do orzekania o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając konieczność
zapewnienia specjalistycznych kwalifikacji, odpowiednich do zakresu orzekania;
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3) warunki organizacyjne i techniczne, jakie powinny spełniać pomieszczenia zespołów
orzekających, mając na względzie zapewnienie dostępu do tych pomieszczeń
osobom niepełnosprawnym;

4) tryb przeprowadzania szkoleń i minima programowe szkoleń dla specjalistów
powoływanych do zespołów orzekających oraz sposób wyboru ośrodków
szkoleniowych upoważnionych do prowadzenia szkoleń, kierując się koniecznością
zapewnienia właściwego poziomu kształcenia, w tym odpowiedniego poziomu
wiedzy specjalistycznej;

5) standardy w zakresie kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego orzekania o
niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając schorzenia
naruszające sprawność organizmu i przewidywany okres trwania naruszenia tej
sprawności, powodujące zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, a
także oznaczenie symboli przyczyn niepełnosprawności;

6) wzory i terminy składania informacji, o których mowa w ust. 7 i art. 6a ust. 1,
uwzględniając elementy informacji o realizacji zadań, przyjętych wnioskach,
wydanych orzeczeniach i wydanych legitymacjach, wydatkach oraz elementy
zestawień zbiorczych;

7) wzory legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień
niepełnosprawności oraz organy uprawnione do ich wystawiania, mając na
względzie zachowanie jednolitości dokumentu potwierdzającego podstawę do
korzystania z ulg i uprawnień.

Art. 22.
[1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi,

z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

1) osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności
lub

2) osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub
osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

- w wysokości co najmniej 30 %, zwanego dalej "sprzedającym".]
<1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu

usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co
najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

1) osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia
niepełnosprawności lub

2) osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub
osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi
do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

– w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej „sprzedającym” >
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2. Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną
produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

3. Kwota obniżenia, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń
niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów.

4. Wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o którym mowa w ust. 3,
stanowi iloczyn współczynnika wynagrodzeń tych pracowników i liczby etatów
odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników
niepełnosprawnych, a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w wysokości 6 %.

5. Współczynnik wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o którym mowa w ust. 4, stanowi iloraz
sumy wynagrodzeń tych pracowników niepełnosprawnych - pomniejszonych o należne
od nich składki na ubezpieczenia społeczne - i liczby pracowników niepełnosprawnych
ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

6. Wskaźnik udziału przychodów, o którym mowa w ust. 3, stanowi iloraz przychodu ze
sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego,
zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat, o
których mowa w art. 21, zwanego dalej "nabywcą", i przychodu ogółem uzyskanego w
tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.

7. Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po
uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności
realizowanych za pośrednictwem banku - za datę uregulowania należności uważa się datę
obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

8. W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa:
1) wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do

wysokości kwoty określonej na fakturze, o której mowa w ust. 7;
2) wysokość 80 % wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym

miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych
miesiącach.

9. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach
na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji
o kwocie obniżenia.

Art. 48.
1. Środki Funduszu są przekazywane przez Pełnomocnika:

1) samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań lub
rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy - według algorytmu;

2) podmiotom realizującym zadania zlecone przez Pełnomocnika lub inne zadania
wynikające z ustawy - na podstawie zawartych z nimi umów.

1a. (uchylony).
[2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, algorytm, o którym mowa w ust. 1, a

także sposób zasady ustalania maksymalnych wysokości kwot zobowiązań
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przypadających do wypłaty na dany rok. Projekt algorytmu podlega opiniowaniu przez
stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.]

<2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, algorytm, o którym mowa w
ust. 1, a także zasady ustalania maksymalnych wysokości kwot zobowiązań
przypadających do wypłaty na dany rok. Projekt algorytmu podlega opiniowaniu
przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.>

3. Algorytm, o którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać w szczególności liczbę
mieszkańców, liczbę osób niepełnosprawnych i liczbę uczestników funkcjonujących
warsztatów terapii zajęciowej w powiecie oraz kwotę przewidzianą w planie finansowym
Funduszu na dany rok na realizację przez samorządy zadań, kwotę zobowiązań
finansowanych ze środków Funduszu z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31
grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego jest obliczana wysokość środków.


