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Opinia o zgodnoici z prawem Unii Europejskiej rzqdowego projektu ustawy o zmiaizie 
usta wy o dzialalnoici poiytku publicznego i o wolontariacie oraz niekto'rych innych ustaw 
(druk nr 1727) ujgtego w sprawozdaniu Komkji Polityki Spolecznej i Rodziny (druk nr 
2407) wyraiona na podstawie art. 9 pkt 3 w zwiqzku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a 
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 
494, z p6in. zm.) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja 
Dowgielewicza 

Szarzowny Panie Przewodniczqcy, 

W zwipku z przedloionyln sprawozdaniem Komisji Polityki Spolecznej i Rodziny 
(yismo nr PSR-0 150- 19 l(1)-2009) pozwalam sobie wyraziC nastqpujqcq opiniq: 

I. Zgodnie z projektem ustawy dzialalnoii. poiytku publicznego moze by6 prowadzona 
in.in. przez sp6lki akcyjne i sp6lki z oganiczonq odpowiedzialnoiciq oraz kluby 
sportowe bedqce sp6lkami dzialajqcyini na podstawie przepis6w ustawy z dnia 18 
stycznia 1996 r. o kulturze fizycmej, kt6re nie dzialajq w celu osizgniqcia zysku. 
przeznaczajq caloSC dochodu na realizacjq cel6w statutowych oraz nie przeznaczajq 
zysku do podziafu miqdzy swoich czlonk6w, udzidowc6w, akcjonariuszy i 
pracownikow. Ww. podnlioty mogq uzyskak status organizacji pozytku publicznego: 
jeieli m.in. prowadzq dzialalnoid gospodarczq mylqcznie jako dzialalnoSC dodatkowq 
w stosunku do dzialalnogci poiytku publicznego. Zgodnie z art. 27 ustamy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku publicmego i o wolontariacie organizacji 
poiytku publicznego moze by6 przekazany 1% podatku dochodowego od osob 
fizycznych. Przyslugujq im rowniez przywileje podatkowe okreilone w art. 24 ust. 1 
tej ustawy. Organizacje poiytku publicznego mogq nabywak prawo uiytkowania 
nieruchomoSci nalezqcych do Skarbu Pahstwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego 
na preferencyjnych zasadach (zob. art. 24 ust. 2 ustawy). 

[I. W mojej opinii istnieje ryzyko, i e  w przypadku projektowanych przepisow sq 
spelllione przeslanki pomocy publicznej wynikajqce z art. 87 Traktatu 
ustanawiajqcego Wspolnote Europej skq (dalej : :,TWE"). 



111. Zgodnie z art. 87 TWE z zastrzezeniem innych postanowien przewidzianych w 
Traktacie. wszelka pon~oc przyznawana przez p&stGo czlonkowskie lub przy i iyciu 
zasob6w psuisttvowych w jakiejkolwiek formie. ktora zaldoca lub grozi zakloceniem 
konkurencji poprzez sprzyjanie niektorym przedsiqbiorstwoin lub produkcji 
niektorycl~ towarow. jest niezgodna ze wspolnym rynkiem w zakresie. w jakim 
w-plywa na wymianq handlowq miqdzy phstwami czlonkowskimi. 

IV. Art. 87 Tb'E stosuje sic; do przedsic;biorstw. Pojqcie ,.przedsiqbiorstwa" w prawie 
konkurencji obejmuje kazdq jednostkq w~konujqcq dzialalnosc gospodarczq 
niezaleinie od jej formy prawnej i sposobu finansowania.' Zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem Trybunalu SprawiedliwoSci Wspolnot Europejskich dzialalnoid 
gospodarczq stanoui k a d a  dzialalnoSC polegajqca na oferou-aniu towarow lub uslug 
na danym rynku.' Z punktu widzenia definicji przedsiebiorstwa istotne jest zatem to, 
ze dany podmiot prowadzi dzialalnoic gospodarczq i konkuruje na rynku z innymi 
przedsiebiorshvami, nie ma natomiast znaczenia fakt, i e  dzialalnoid gospodarcza jest 
dzialalnoiciq dodatkowq w stosunku do dzialalnosci pozytku publicznego, a zyski z 
niej sq w caloSci przeznaczane na dzialalnoSC pozytku publicnego. W zwiqku z 
pouyzszym projektowana nowelizacja w zakresie. w jakim zezwala na uzyskanie 
statusu organizacji pozytku publicznego przez spolki kapitalowe i kluby sportowe (w 
zwiqzku z przywilejami, jakie wiqzq siq z tym statusem), wymaga Lvydania opinii 
przez Prezesa Urzqdu Ochrony Konkurencji i Konsumentow na podstawie art. 12 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepotvaniu w sprawach dotyczqcych pomocy 
publicznej. 

V. Dodany w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie przepis ust. 7 r6wniez tvymaga opinii Prezesa Urzqdu 
Ochrony Konkurencji i Konsurnentow. Zgodnie z tyin przepisem ,,organizacje 
pozarzqdow-e lub podmioty wyrnienione w art. 3 ust. 3> z ktorymi organ administracji 
publicznej zawari urnowe, o ktbrej mowa w ust. 1, mogq zleciC realizacjq zadania 
publicznego wybranym, w sposob zapewniajqcy jawmost i uczciwq konkurencjq 
organizacjoin pozarzqdoctyin lub podlniotom wyinienioilym w art. 3 ust. 3, 
niebqdqcym stronami umouy. odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego 
lub o powierzenie zadania publicznego". Przepis ten stwarza ryzyko, i e  podmiot 
wygrywajqcy konlrurs przekaze realizacjq zadania publicznego podmiotowi 
powiqzanemu z nim kapitalowo lub w inny spos6b. Naleiy parniqtad. i e  z realizacjq 
zadania publicznego wiqie siq uzyskanie dotacji, dlatego - w mojej opinii - 
zacytowany przepis rowniek wyinaga oceily przez Prezesa Urzqdu Ocl~rony 
Konkurencji i Konsument6w w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 
postqpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej. 

Vl. W konkluzji stwierdzam, i e  pnedloiony do zaopiniowania projekt ustawy jest 
zgodny z prawem Unii Europejskiej, z zastrzezeniem uwag zawartych w pkt IV i 
V niniejszej opinii. 

Do uprzeimej wiadomoici: 
Pani Jolanta Fedak 
Minister Pracy i Polityki Spolecmej 
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I Zob y r o k  dnia 23 kwielnia ,991 r. a rprawie C-4 1/90 Hijfner i Elsrr, pb 2 1*/ZXi:  S;j'?%%?:. 
' Zob. wyrok Trybunah z dnia LO stycmia 2006 r. w sprawie C-21/04 Cassa di Risparmio di Firenze SPA, pkt 
108. 
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