
DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady:

1) prowadzenia dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
przez organizacje pozarzàdowe i korzystania z tej
dzia∏alnoÊci przez organy administracji publicznej
w celu wykonywania zadaƒ publicznych;

2) uzyskiwania przez organizacje pozarzàdowe statu-
su organizacji po˝ytku publicznego oraz funkcjono-
wania organizacji po˝ytku publicznego;

3) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem dzia∏al-
noÊci po˝ytku publicznego.

2. Ustawa reguluje równie˝ warunki wykonywania
Êwiadczeƒ przez wolontariuszy oraz korzystania z tych
Êwiadczeƒ.
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Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) „dotacji” — rozumie si´ przez to dotacj´ w rozumie-
niu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65,
poz. 594), zwanej dalej „ustawà o finansach pu-
blicznych”;

2) „Êrodkach publicznych” — rozumie si´ przez to
Êrodki publiczne, o których mowa w ustawie o fi-
nansach publicznych, przeznaczone na wydatki pu-
bliczne w rozumieniu tej ustawy;

3) „wolontariuszu” — rozumie si´ przez to osob´, któ-
ra ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
Êwiadczenia na zasadach okreÊlonych w ustawie.

Art. 3. 1. Dzia∏alnoÊcià po˝ytku publicznego jest
dzia∏alnoÊç spo∏ecznie u˝yteczna, prowadzona przez
organizacje pozarzàdowe w sferze zadaƒ publicznych
okreÊlonych w ustawie.

2. Organizacjami pozarzàdowymi sà, nieb´dàce
jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumie-
niu przepisów o finansach publicznych, i niedzia∏ajàce
w celu osiàgni´cia zysku, osoby prawne lub jednostki
nieposiadajàce osobowoÊci prawnej utworzone na
podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowa-
rzyszenia, z zastrze˝eniem ust. 4.

3. Dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego mo˝e byç pro-
wadzona tak˝e przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia∏ajàce
na podstawie przepisów o stosunku Paƒstwa do
KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Paƒstwa do innych koÊcio∏ów i zwiàz-
ków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoÊci
sumienia i wyznania, je˝eli ich cele statutowe obej-
mujà prowadzenie dzia∏alnoÊci po˝ytku publiczne-
go;

2) stowarzyszenia jednostek samorzàdu terytorialne-
go.

4. Przepisów dzia∏u II nie stosuje si´ do: 

1) partii politycznych;

2) zwiàzków zawodowych i organizacji pracodawców;

3) samorzàdów zawodowych;

4) fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb
Paƒstwa lub jednostka samorzàdu terytorialnego,
chyba ˝e: 

a) przepisy odr´bne stanowià inaczej, 

b) majàtek tej fundacji nie jest w ca∏oÊci mieniem
paƒstwowym, mieniem komunalnym lub mie-
niem pochodzàcym z finansowania Êrodkami
publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych lub

c) fundacja prowadzi dzia∏alnoÊç statutowà w za-
kresie nauki, w szczególnoÊci na rzecz nauki;

5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;

6) spó∏ek dzia∏ajàcych na podstawie przepisów o kul-
turze fizycznej.

5. Przepisów rozdzia∏u 2 dzia∏u II nie stosuje si´ do
zlecania realizacji zadaƒ w zakresie opieki nad Polonià
i Polakami za granicà finansowanych ze Êrodków bu-
d˝etu paƒstwa w cz´Êci, której dysponentem jest Szef
Kancelarii Senatu.

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

1) pomocy spo∏ecznej, w tym pomocy rodzinom i oso-
bom w trudnej sytuacji ˝yciowej oraz wyrównywa-
nia szans tych rodzin i osób;

2) dzia∏alnoÊci charytatywnej;

3) podtrzymywania tradycji narodowej, piel´gnowa-
nia polskoÊci oraz rozwoju ÊwiadomoÊci narodo-
wej, obywatelskiej i kulturowej;

4) dzia∏alnoÊci na rzecz mniejszoÊci narodowych;

5) ochrony i promocji zdrowia; 

6) dzia∏ania na rzecz osób niepe∏nosprawnych;

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób pozostajàcych bez pracy i zagro˝onych zwol-
nieniem z pracy;

8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dzia-
∏alnoÊç na rzecz równych praw kobiet i m´˝czyzn;

9) dzia∏alnoÊci wspomagajàcej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsi´biorczoÊci;

10) dzia∏alnoÊci wspomagajàcej rozwój wspólnot i spo-
∏ecznoÊci lokalnych;

11) nauki, edukacji, oÊwiaty i wychowania;

12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y;

13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

15) ekologii i ochrony zwierzàt oraz ochrony dziedzic-
twa przyrodniczego;

16) porzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego oraz prze-
ciwdzia∏ania patologiom spo∏ecznym;

17) upowszechniania wiedzy i umiej´tnoÊci na rzecz
obronnoÊci paƒstwa;

18) upowszechniania i ochrony wolnoÊci i praw cz∏o-
wieka oraz swobód obywatelskich, a tak˝e dzia∏aƒ
wspomagajàcych rozwój demokracji;

19) ratownictwa i ochrony ludnoÊci;

20) pomocy ofiarom katastrof, kl´sk ̋ ywio∏owych, kon-
fliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicà;
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21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

22) dzia∏aƒ na rzecz integracji europejskiej oraz rozwi-
jania kontaktów i wspó∏pracy mi´dzy spo∏eczeƒ-
stwami;

23) promocji i organizacji wolontariatu;

24) dzia∏alnoÊci wspomagajàcej technicznie, szkolenio-
wo, informacyjnie lub finansowo organizacje poza-
rzàdowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3, w zakresie okreÊlonym w pkt 1—23.

2. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zadania w zakresie innym ni˝ wymienione
w ust. 1 jako nale˝àce do sfery zadaƒ publicznych, kie-
rujàc si´ ich szczególnà spo∏ecznà u˝ytecznoÊcià oraz
mo˝liwoÊcià ich wykonywania przez podmioty, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1, w sposób zapewniajàcy wy-
starczajàce zaspokajanie potrzeb spo∏ecznych.

Art. 5. 1. Organy administracji publicznej prowadzà
dzia∏alnoÊç w sferze zadaƒ publicznych, o której mowa
w art. 4, we wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowy-
mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, pro-
wadzàcymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu
dzia∏ania organów administracji publicznej, dzia∏al-
noÊç po˝ytku publicznego w zakresie odpowiadajàcym
zadaniom tych organów. Wspó∏praca ta mo˝e odby-
waç si´ w szczególnoÊci w formach:

1) zlecania organizacjom pozarzàdowym oraz pod-
miotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji za-
daƒ publicznych na zasadach okreÊlonych w usta-
wie;

2) wzajemnego informowania si´ o planowanych kie-
runkach dzia∏alnoÊci i wspó∏dzia∏ania w celu zhar-
monizowania tych kierunków;

3) konsultowania z organizacjami pozarzàdowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, od-
powiednio do zakresu ich dzia∏ania, projektów ak-
tów normatywnych w dziedzinach dotyczàcych
dzia∏alnoÊci statutowej tych organizacji;

4) tworzenia wspólnych zespo∏ów o charakterze do-
radczym i inicjatywnym, z∏o˝onych z przedstawi-
cieli organizacji pozarzàdowych, podmiotów wy-
mienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli w∏a-
Êciwych organów administracji publicznej.

2. Wspó∏praca, o której mowa w ust. 1, odbywa si´
na zasadach: pomocniczoÊci, suwerennoÊci stron,
partnerstwa, efektywnoÊci, uczciwej konkurencji i jaw-
noÊci.

3. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego uchwala roczny program wspó∏pracy z orga-
nizacjami pozarzàdowymi oraz z podmiotami, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3.

4. Zlecanie realizacji zadaƒ publicznych, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 — jako zadaƒ zleconych w rozu-
mieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d oraz art. 71 ust. 1 usta-
wy o finansach publicznych — mo˝e mieç formy:

1) powierzania wykonywania zadaƒ publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich re-
alizacji, lub 

2) wspierania takich zadaƒ, wraz z udzieleniem dota-
cji na dofinansowanie ich realizacji.

DZIA¸ II

Dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego

Rozdzia∏ 1

Dzia∏alnoÊç odp∏atna
i nieodp∏atna po˝ytku publicznego

Art. 6. Statutowa dzia∏alnoÊç organizacji pozarzà-
dowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
w cz´Êci obejmujàcej dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego,
nie jest, z zastrze˝eniem art. 9 ust. 1, dzia∏alnoÊcià go-
spodarczà w rozumieniu przepisów Prawa dzia∏alnoÊci
gospodarczej i mo˝e byç prowadzona jako dzia∏alnoÊç
nieodp∏atna lub jako dzia∏alnoÊç odp∏atna.

Art. 7. Dzia∏alnoÊcià nieodp∏atnà po˝ytku publicz-
nego jest Êwiadczenie na podstawie stosunku prawne-
go us∏ug, za które organizacja pozarzàdowa oraz pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3 prowadzàce t´ dzia-
∏alnoÊç nie pobierajà wynagrodzenia.

Art. 8. 1. Dzia∏alnoÊcià odp∏atnà po˝ytku publiczne-
go jest dzia∏alnoÊç w zakresie wykonywania zadaƒ na-
le˝àcych do sfery zadaƒ publicznych, w ramach realiza-
cji przez organizacj´ pozarzàdowà oraz podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3 celów statutowych, za którà po-
biera wynagrodzenie. Dzia∏alnoÊcià odp∏atnà po˝ytku
publicznego jest równie˝ sprzeda˝ towarów lub us∏ug
wytworzonych lub Êwiadczonych przez osoby bezpo-
Êrednio korzystajàce z dzia∏alnoÊci po˝ytku publiczne-
go, w szczególnoÊci w zakresie rehabilitacji oraz przy-
stosowania do pracy zawodowej osób niepe∏nospraw-
nych, a tak˝e sprzeda˝ przedmiotów darowizny na ce-
le prowadzenia dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego.

2. Dochód z dzia∏alnoÊci odp∏atnej po˝ytku publicz-
nego s∏u˝y wy∏àcznie realizacji zadaƒ nale˝àcych do
sfery zadaƒ publicznych lub celów statutowych, o któ-
rych mowa w ust. 1.

Art. 9. 1. Dzia∏alnoÊç odp∏atna po˝ytku publicznego
organizacji pozarzàdowych oraz podmiotów wymie-
nionych w art. 3 ust. 3 stanowi dzia∏alnoÊç gospodar-
czà, je˝eli:

1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest
w odniesieniu do dzia∏alnoÊci danego rodzaju wy˝-
sze od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpoÊrednich
kosztów tej dzia∏alnoÊci, lub

2) wynagrodzenie osób fizycznych z tytu∏u zatrudnie-
nia przy wykonywaniu statutowej dzia∏alnoÊci nie-
odp∏atnej oraz dzia∏alnoÊci odp∏atnej przekracza
1,5-krotnoÊç przeci´tnego wynagrodzenia mie-
si´cznego w sektorze przedsi´biorstw og∏oszone-
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go przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystyczne-
go za rok poprzedni.

2. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, rozumie si´ wynagrodzenie z tytu∏u Êwiadczenia
pracy lub us∏ug, niezale˝nie od sposobu nawiàzania
stosunku pracy lub rodzaju i treÊci umowy cywilno-
prawnej z osobà fizycznà.

3. Nie mo˝na prowadziç odp∏atnej dzia∏alnoÊci po-
˝ytku publicznego i dzia∏alnoÊci gospodarczej w odnie-
sieniu do tego samego przedmiotu dzia∏alnoÊci.

Art. 10. 1. Prowadzenie nieodp∏atnej i odp∏atnej
dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego wymaga rachunko-
wego wyodr´bnienia tych form dzia∏alnoÊci w stopniu
umo˝liwiajàcym okreÊlenie przychodów, kosztów i wy-
ników, z zastrze˝eniem przepisów o rachunkowoÊci.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku organizacyjnego wyodr´bnienia dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego.

Rozdzia∏ 2

Prowadzenie dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego na
podstawie zlecenia realizacji zadaƒ publicznych

Art. 11. 1. Organy administracji publicznej:

1) wspierajà w sferze, o której mowa w art. 4, realiza-
cj´ zadaƒ publicznych przez organizacje pozarzà-
dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
prowadzàce dzia∏alnoÊç statutowà w danej dziedzi-
nie;

2) powierzajà w sferze, o której mowa w art. 4, orga-
nizacjom oraz podmiotom wymienionym w pkt 1
realizacj´ zadaƒ publicznych.

2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa
w ust. 1, odbywa si´ po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert, chyba ˝e przepisy odr´bne przewidujà
inny tryb zlecania.

3. W otwartym konkursie ofert, o którym mowa
w ust. 2, uczestniczà organizacje pozarzàdowe, pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki orga-
nizacyjne podleg∏e organom administracji publicznej
lub przez nie nadzorowane.

4. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mo-
˝e nastàpiç w innym trybie ni˝ okreÊlony w ust. 2, je˝e-
li dane zadania mo˝na zrealizowaç efektywniej w inny
sposób okreÊlony w odr´bnych przepisach, w szcze-
gólnoÊci poprzez zakup us∏ug na zasadach i w trybie
okreÊlonych w przepisach o zamówieniach publicz-
nych, przy porównywalnoÊci metod kalkulacji kosztów
oraz porównywalnoÊci opodatkowania.

Art. 12. 1. Organizacja pozarzàdowa oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 mogà z w∏asnej inicjatywy
z∏o˝yç ofert´ realizacji zadaƒ publicznych, tak˝e tych,
które sà 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 nieprzekraczajà-
cym 2 miesi´cy:

1) rozpatruje celowoÊç realizacji okreÊlonego zadania
publicznego przez organizacje pozarzàdowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, bioràc pod
uwag´ stopieƒ, w jakim oferta odpowiada priory-
tetom zadaƒ publicznych, daje gwarancj´ realizacji
zadaƒ zgodnie ze standardami w∏aÊciwymi dla da-
nego zadania, Êrodki dost´pne na realizacj´ okre-
Êlonych zadaƒ, rodzaje okreÊlonych zadaƒ i korzy-
Êci wynikajàce z realizacji zadania publicznego
przez organizacj´ pozarzàdowà oraz podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3, oraz

2) informuje o podj´tej decyzji, a w przypadku stwier-
dzenia celowoÊci realizacji okreÊlonego zadania
publicznego informuje sk∏adajàcego ofert´ o trybie
zlecenia zadania publicznego, o którym mowa
w art. 11 ust. 2. 

Art. 13. 1. Organ administracji publicznej og∏asza
otwarty konkurs ofert co najmniej z trzydziestodnio-
wym wyprzedzeniem.

2. Og∏oszenie otwartego konkursu ofert powinno
zawieraç informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokoÊci Êrodków publicznych przeznaczonych
na realizacj´ tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie sk∏adania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy do-
konywaniu wyboru oferty;

7) zrealizowanych przez organ administracji publicz-
nej w roku og∏oszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego
samego rodzaju i zwiàzanych z nimi kosztami, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem wysokoÊci dotacji
przekazanych organizacjom pozarzàdowym, pod-
miotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jed-
nostkom organizacyjnym podleg∏ym organom ad-
ministracji publicznej lub przez nie nadzorowa-
nym.

3. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza
si´, w zale˝noÊci od rodzaju zadania, w dzienniku o za-
si´gu ogólnopolskim lub lokalnym oraz Biuletynie In-
formacji Publicznej, a tak˝e w siedzibie organu admini-
stracji publicznej w miejscu przeznaczonym na za-
mieszczanie og∏oszeƒ. Og∏oszenie mo˝e tak˝e nastàpiç
w inny sposób zapewniajàcy dost´p podmiotów zain-
teresowanych do informacji, w szczególnoÊci poprzez
wykorzystanie sieci teleinformatycznej.

Art. 14. Oferta, o której mowa w art. 11 ust. 2
i art. 12 ust. 1, powinna zawieraç w szczególnoÊci:
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1) szczegó∏owy zakres rzeczowy zadania publicznego
proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulacj´ przewidywanych kosztów realizacji za-
dania publicznego;

4) informacj´ o wczeÊniejszej dzia∏alnoÊci podmiotu
sk∏adajàcego ofert´ w zakresie, którego dotyczy za-
danie;

5) informacj´ o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniajàcych wykonanie zadania,
w tym o wysokoÊci Êrodków finansowych uzyska-
nych na realizacj´ danego zadania z innych êróde∏;

6) deklaracj´ o zamiarze odp∏atnego lub nieodp∏atne-
go wykonania zadania.

Art. 15. 1. Organ administracji publicznej przy roz-
patrywaniu ofert:

1) ocenia mo˝liwoÊç realizacji zadania przez organiza-
cj´ pozarzàdowà, podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podleg∏e orga-
nom administracji publicznej lub przez nie nadzo-
rowane;

2) ocenia przedstawionà kalkulacj´ kosztów realizacji
zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczo-
wego zadania;

3) uwzgl´dnia wysokoÊç Êrodków publicznych prze-
znaczonych na realizacj´ zadania.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie tak˝e, gdy w wy-
niku og∏oszenia otwartego konkursu ofert zosta∏a zg∏o-
szona jedna oferta.

3. Organ administracji publicznej obowiàzany jest
w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkowaç si´ do
spe∏niania przez oferenta wymogów okreÊlonych
w ustawie oraz w og∏oszeniu, o którym mowa w art. 13.
Przepis stosuje si´ odpowiednio w przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 2.

Art. 16. 1. Organizacje pozarzàdowe, podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne
podleg∏e organom administracji publicznej lub przez
nie nadzorowane, przyjmujàc zlecenie realizacji zada-
nia publicznego w trybie okreÊlonym w art. 11 ust. 2,
zobowiàzujà si´ do wykonania zadania w zakresie i na
zasadach okreÊlonych w umowie, odpowiednio o po-
wierzenie zadania lub o wsparcie realizacji zadania,
sformu∏owanej z uwzgl´dnieniem art. 71 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych oraz przepisów niniejszej
ustawy, a organ administracji publicznej zobowiàzuje
si´ do przekazania na realizacj´ zadania odpowiednich
Êrodków publicznych w formie dotacji.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.

3. Umowa o powierzenie zadania publicznego mo-
˝e byç zawarta na czas realizacji zadania lub na czas
okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata.

4. Zadanie publiczne nie mo˝e byç zrealizowane
przez podmiot nieb´dàcy stronà umowy, chyba ˝e
umowa zezwala na wykonanie okreÊlonej cz´Êci zada-
nia przez taki podmiot.

5. Organizacja pozarzàdowa, podmioty wymienio-
ne w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podleg∏e
organom administracji publicznej lub przez nie nadzo-
rowane sà zobowiàzane do wyodr´bnienia w ewiden-
cji ksi´gowej Êrodków otrzymanych na realizacj´ umo-
wy, o której mowa w ust. 1. Przepis art. 10 ust. 1 stosu-
je si´ odpowiednio.

Art. 17. Organ administracji publicznej zlecajàcy za-
danie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji za-
dania, a w szczególnoÊci:

1) stanu realizacji zadania;

2) efektywnoÊci, rzetelnoÊci i jakoÊci wykonania zada-
nia;

3) prawid∏owoÊci wykorzystania Êrodków publicz-
nych otrzymanych na realizacj´ zadania;

4) prowadzenia dokumentacji okreÊlonej w przepi-
sach prawa i w postanowieniach umowy.

Art. 18. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania pu-
blicznego okreÊlonego w umowie nale˝y sporzàdziç
w terminie 30 dni po up∏ywie terminu, na który umowa
zosta∏a zawarta, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Okresem sprawozdawczym jest rok bud˝etowy.

Art. 19. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

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

— uwzgl´dniajàc potrzeb´ precyzyjnego okreÊlenia
praw i obowiàzków organizacji pozarzàdowych, pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. 3, jednostek orga-
nizacyjnych podleg∏ych organom administracji pu-
blicznej lub przez nie nadzorowanych oraz odpowia-
dajàcych im obowiàzków i praw organów administra-
cji publicznej, a tak˝e koniecznoÊç zapewnienia kom-
pletnoÊci informacji dotyczàcych wykonania zadania.

Rozdzia∏ 3

Organizacje po˝ytku publicznego

Art. 20. Organizacjà po˝ytku publicznego mo˝e byç
organizacja pozarzàdowa oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3, je˝eli, z zastrze˝eniem art. 21,
spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce wymagania:

1) prowadzà dzia∏alnoÊç statutowà na rzecz ogó∏u
spo∏ecznoÊci lub okreÊlonej grupy podmiotów,
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pod warunkiem ˝e grupa ta jest wyodr´bniona ze
wzgl´du na szczególnie trudnà sytuacj´ ˝yciowà
lub materialnà w stosunku do spo∏eczeƒstwa;

2) dzia∏alnoÊç okreÊlona w pkt 1, z zastrze˝eniem 
pkt 3, jest wy∏àcznà statutowà dzia∏alnoÊcià organi-
zacji pozarzàdowej i dotyczy realizacji zadaƒ pu-
blicznych na rzecz ogó∏u spo∏ecznoÊci lub grupy
podmiotów, o której mowa w pkt 1, w sferze okre-
Êlonej w art. 4;

3) w odniesieniu do stowarzyszeƒ i stowarzyszeƒ kul-
tury fizycznej za spe∏nienie wymagania, o którym
mowa w pkt 2, mo˝na uwa˝aç prowadzenie dzia∏al-
noÊci, o której mowa w pkt 1 i 2, równie˝ na rzecz
cz∏onków stowarzyszenia albo stowarzyszenia kul-
tury fizycznej;

4) nie prowadzà dzia∏alnoÊci gospodarczej albo pro-
wadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà w rozmiarach s∏u-
˝àcych realizacji celów statutowych;

5) ca∏y dochód przeznaczajà na dzia∏alnoÊç, o której
mowa w pkt 1 i 2;

6) majà statutowy kolegialny organ kontroli lub nad-
zoru, odr´bny od organu zarzàdzajàcego i niepod-
legajàcy mu w zakresie wykonywania kontroli we-
wn´trznej lub nadzoru, przy czym cz∏onkowie orga-
nu kontroli i nadzoru:
a) nie mogà byç cz∏onkami organu zarzàdzajàcego

ani pozostawaç z nimi w stosunku pokrewieƒ-
stwa, powinowactwa lub podleg∏oÊci z tytu∏u za-
trudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przest´pstwo z winy umyÊlnej,

c) mogà otrzymywaç z tytu∏u pe∏nienia funkcji w ta-
kim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝
okreÊlone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych nie-
którymi 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 wewn´trzne organizacji poza-
rzàdowych oraz podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3, zabraniajà:
a) udzielania po˝yczek lub zabezpieczania zobowià-

zaƒ majàtkiem organizacji w stosunku do jej
cz∏onków, cz∏onków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi pracownicy pozostajà
w zwiàzku ma∏˝eƒskim albo w stosunku pokre-
wieƒstwa lub powinowactwa w linii prostej, po-
krewieƒstwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo sà zwiàzani z tytu∏u
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majàtku na rzecz ich cz∏on-
ków, cz∏onków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych ni˝ w sto-
sunku do osób trzecich, w szczególnoÊci je˝eli
przekazanie to nast´puje bezp∏atnie lub na pre-
ferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majàtku na rzecz cz∏onków,
cz∏onków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych ni˝ w stosun-
ku do osób trzecich, chyba ˝e to wykorzystanie
bezpoÊrednio wynika ze statutowego celu orga-
nizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3
ust. 3,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub
us∏ug od podmiotów, w których uczestniczà
cz∏onkowie organizacji, cz∏onkowie jej organów
lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Art. 21. W przypadku podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 pkt 1:

1) dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego okreÊlona
w art. 20 pkt 1 podlega wyodr´bnieniu w sposób
zapewniajàcy nale˝ytà identyfikacj´ pod wzgl´dem
organizacyjnym i rachunkowym;

2) wymogu wy∏àcznoÊci, o którym mowa w art. 20
pkt 2, nie stosuje si´;

3) przepis art. 20 pkt 5 stosuje si´ do dochodu uzyski-
wanego w wyniku prowadzenia dzia∏alnoÊci po˝yt-
ku publicznego;

4) przepis art. 20 pkt 6 stosuje si´ odpowiednio,
z uwzgl´dnieniem szczegó∏owych zasad organiza-
cji i dzia∏ania tych jednostek, uregulowanych
w przepisach dla nich w∏aÊciwych, w tym w statu-
tach lub innych aktach wewn´trznych.

Art. 22. 1. Organizacja pozarzàdowa oraz podmio-
ty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2, wpisane do Kra-
jowego Rejestru Sàdowego uzyskujà status organiza-
cji po˝ytku publicznego z chwilà wpisania do tego Re-
jestru informacji o spe∏nieniu wymagaƒ, o których mo-
wa w art. 20, na zasadach i w trybie okreÊlonych
w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Reje-
strze Sàdowym (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 pozarzàdowa inna ni˝ wymieniona
w ust. 1 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
pkt 1, uzyskujà status organizacji po˝ytku publicznego
z chwilà wpisania do Krajowego Rejestru Sàdowego,
na zasadach i w trybie okreÊlonych w ustawie, o której
mowa w ust. 1.

3. Organizacja pozarzàdowa oraz podmioty, o któ-
rych mowa w ust. 1, tracà status organizacji po˝ytku
publicznego z chwilà wykreÊlenia, z urz´du lub na
wniosek, z Krajowego Rejestru Sàdowego informacji
o spe∏nianiu wymogów okreÊlonych w art. 20.

Art. 23. 1. Organizacja po˝ytku publicznego sporzà-
dza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej dzia-
∏alnoÊci, z zastrze˝eniem przepisów odr´bnych, oraz
podaje je do publicznej wiadomoÊci w sposób umo˝li-
wiajàcy zapoznanie si´ z tym sprawozdaniem przez za-
interesowane podmioty.
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2. Organizacja po˝ytku publicznego sporzàdza
i og∏asza roczne sprawozdanie finansowe tak˝e wów-
czas, gdy obowiàzek jego sporzàdzenia oraz og∏osze-
nia nie wynika z przepisów o rachunkowoÊci. Przepisy
o rachunkowoÊci stosuje si´ odpowiednio.

3. Do zakresu sprawozdaƒ, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce
zakresu sprawozdaƒ sk∏adanych przez fundacje.

4. Organizacja po˝ytku publicznego, niezale˝nie od
obowiàzków wynikajàcych z przepisów odr´bnych,
przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego sprawozdania, o których mowa
w ust. 1 i 2.

5. W odniesieniu do organizacji po˝ytku publiczne-
go, których sprawozdanie finansowe nie podlega obo-
wiàzkowi badania zgodnie z przepisami o rachunkowo-
Êci, minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego mo˝e w drodze rozporzà-
dzenia wprowadziç taki obowiàzek, bioràc pod uwag´:

1) wysokoÊç otrzymanych dotacji;

2) wielkoÊç osiàganych przychodów;

3) potrzeb´ zapewnienia kontroli prawid∏owoÊci pro-
wadzonej ewidencji.

Art. 24. 1. Organizacji po˝ytku publicznego przys∏u-
guje, na zasadach okreÊlonych w przepisach odr´b-
nych, zwolnienie od:

1) podatku dochodowego od osób prawnych,

2) podatku od nieruchomoÊci,

3) podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych,

4) op∏aty skarbowej,

5) op∏at sàdowych

— w odniesieniu do prowadzonej przez nià dzia∏alno-
Êci po˝ytku publicznego.

2. Organizacja po˝ytku publicznego mo˝e, na zasa-
dach okreÊlonych w odr´bnych przepisach, nabywaç
na szczególnych warunkach prawo u˝ytkowania nieru-
chomoÊci b´dàcych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa lub
jednostki samorzàdu terytorialnego.

3. Organizacja pozarzàdowa, która uzyska∏a status
organizacji po˝ytku publicznego, jest obowiàzana wy-
pe∏niç zobowiàzania wynikajàce ze zwolnieƒ podatko-
wych, z których korzysta∏a przed dniem uzyskania sta-
tusu organizacji po˝ytku publicznego, na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

4. W przypadku utraty przez organizacj´ pozarzàdo-
wà statusu organizacji po˝ytku publicznego traci ona
prawo do korzystania ze zwolnieƒ wynikajàcych z po-
siadania tego statusu. 

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

Art. 25. W organizacji po˝ytku publicznego mogà
wykonywaç prac´ poborowi skierowani do odbycia
s∏u˝by zast´pczej, na zasadach i w trybie okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.

Art. 26. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji
umo˝liwiajà organizacjom po˝ytku publicznego nieod-
p∏atne informowanie o ich dzia∏alnoÊci na zasadach
okreÊlonych w przepisach odr´bnych.

Art. 27. Podatnik podatku dochodowego od osób
fizycznych mo˝e, na zasadach i w trybie okreÊlonym
w przepisach odr´bnych, przekazaç 1% podatku obli-
czonego zgodnie z odr´bnymi przepisami na rzecz wy-
branych przez siebie organizacji po˝ytku publicznego.

Rozdzia∏ 4

Nadzór

Art. 28. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià organizacji po-
˝ytku publicznego, w zakresie prawid∏owoÊci korzysta-
nia z uprawnieƒ okreÊlonych w ustawie, sprawuje mi-
nister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià organizacji po˝ytku pu-
blicznego, dzia∏ajàcych w zakresie ratownictwa i ochro-
ny ludnoÊci, dotyczàcy realizacji zleconych zadaƒ pu-
blicznych oraz prawid∏owoÊci korzystania z uprawnieƒ
okreÊlonych w ustawie, sprawuje minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych. Przepisy art. 29—34 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 29. 1. Organizacja po˝ytku publicznego podle-
ga kontroli ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego w zakresie okreÊlonym w art. 28 ust. 1.

2. Kontrol´ zarzàdza minister w∏aÊciwy do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego z urz´du lub na wniosek
organu administracji publicznej.

3. Kontrol´ przeprowadzajà osoby posiadajàce pi-
semne upowa˝nienie ministra w∏aÊciwego do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego.

4. W czynnoÊciach kontrolnych mo˝e uczestniczyç
przedstawiciel Rady Dzia∏alnoÊci Po˝ytku Publicznego,
w przypadku z∏o˝enia tej Radzie stosownego wniosku
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, organ administracji publicznej, o którym
mowa w ust. 2, lub organizacj´ pozarzàdowà oraz pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego mo˝e powierzyç przeprowadzenie kontroli
wojewodzie.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego mo˝e wystàpiç z wnioskiem o przeprowadze-
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nie kontroli do organu wyspecjalizowanego w kontro-
lowaniu danego rodzaju dzia∏alnoÊci.

Art. 30. 1. Osoby upowa˝nione do dokonywania
kontroli sà uprawnione do wst´pu na teren nierucho-
moÊci lub jej cz´Êci, na którym jest prowadzona dzia-
∏alnoÊç organizacji po˝ytku publicznego, oraz ˝àdania
pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ, okazania dokumen-
tów lub innych noÊników informacji, a tak˝e udost´p-
niania danych majàcych zwiàzek z przedmiotem kon-
troli.

2. CzynnoÊci kontrolnych, o których mowa w ust. 1,
dokonuje si´ w obecnoÊci cz∏onka organu zarzàdzajà-
cego lub jego przedstawiciela albo pracownika kontro-
lowanej organizacji po˝ytku publicznego, a w razie nie-
obecnoÊci tych osób — w obecnoÊci przywo∏anego
Êwiadka.

Art. 31. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporzàdza
si´ protokó∏, który podpisujà osoby przeprowadzajàce
kontrol´ i kierownik kontrolowanej organizacji po˝ytku
publicznego lub osoba przez niego upowa˝niona. Od-
mowa podpisu protoko∏u przez kierownika kontrolo-
wanej organizacji po˝ytku publicznego lub osob´ przez
niego upowa˝nionà wymaga podania przyczyny.
W przypadku odmowy podpisu protokó∏ uznaje si´ za
podpisany w dniu odmowy.

2. Kierownik kontrolowanej organizacji po˝ytku pu-
blicznego mo˝e w terminie 14 dni od dnia podpisania
protoko∏u z∏o˝yç na piÊmie wyjaÊnienia bàdê zg∏osiç
zastrze˝enia do treÊci protoko∏u.

3. Osoby przeprowadzajàce kontrol´ po rozpatrze-
niu zastrze˝eƒ, o których mowa w ust. 2, wydajà wynik
kontroli. W razie nieuwzgl´dnienia zastrze˝eƒ w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci przekazuje si´ na piÊmie stanowisko
zg∏aszajàcemu zastrze˝enia.

Art. 32. Wynik kontroli powinien zawieraç opis sta-
nu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym
ustalonych uchybieƒ, z uwzgl´dnieniem przyczyn po-
wstania, zakresu i skutków tych uchybieƒ, oraz termin
ich usuni´cia, nie krótszy ni˝ 30 dni.

Art. 33. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego lub z jego upowa˝nienia wojewoda
wzywa organizacj´ po˝ytku publicznego do usuni´cia,
w wyznaczonym terminie, uchybieƒ stwierdzonych
w wyniku kontroli.

2. W przypadku nieusuni´cia uchybieƒ przez orga-
nizacj´ po˝ytku publicznego minister w∏aÊciwy do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego mo˝e wystàpiç do
sàdu rejestrowego o wykreÊlenie informacji, o której
mowa w art. 22 ust. 1, lub o wykreÊlenie tej organizacji
z Krajowego Rejestru Sàdowego.

3. W przypadku nieusuni´cia uchybieƒ dotyczà-
cych spe∏niania wymogów, okreÊlonych odpowiednio
w art. 20 oraz art. 21, przez organizacj´ po˝ytku publicz-
nego, minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego wyst´puje do sàdu rejestrowego o wykreÊle-
nie tej organizacji z Krajowego Rejestru Sàdowego.

4. W przypadku wykreÊlenia organizacji po˝ytku
publicznego lub informacji, o której mowa w art. 22
ust. 1, z Krajowego Rejestru Sàdowego, organizacja ta
jest obowiàzana, w terminie 6 miesi´cy, wykorzystaç
na w∏asnà dzia∏alnoÊç w zakresie, o którym mowa
w art. 4, Êrodki pochodzàce ze zbiórek publicznych, ze-
brane w okresie posiadania statusu organizacji po˝yt-
ku publicznego.

5. Ârodki niewykorzystane w sposób i w terminie
okreÊlonych w ust. 4 organizacja jest obowiàzana prze-
kazaç niezw∏ocznie na rzecz, prowadzàcej dzia∏alnoÊç
statutowà w tym samym lub zbli˝onym zakresie, orga-
nizacji po˝ytku publicznego wskazanej przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
Przekazanie Êrodków nie stanowi w takim przypadku
darowizny w rozumieniu odr´bnych przepisów.

Art. 34. 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszà
ustawà, do nadzoru i kontroli wydatkowania Êrodków
publicznych stosuje si´ odpowiednio przepisy o finan-
sach publicznych.

2. Przepisy art. 30—34 nie wy∏àczajà stosowania
odr´bnych przepisów dotyczàcych kontroli i czynnoÊci
kontrolnych, a tak˝e uprawnieƒ nadzorczych innych or-
ganów.

Rozdzia∏ 5

Rada Dzia∏alnoÊci Po˝ytku Publicznego

Art. 35. 1. Tworzy si´ Rad´ Dzia∏alnoÊci Po˝ytku Pu-
blicznego, zwanà dalej „Radà”, jako organ opiniodaw-
czo-doradczy oraz pomocniczy ministra w∏aÊciwego
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.

2. Do zadaƒ Rady nale˝y w szczególnoÊci:

1) wyra˝anie opinii w sprawach dotyczàcych stosowa-
nia ustawy;

2) wyra˝anie opinii o rzàdowych projektach aktów
prawnych dotyczàcych dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego oraz wolontariatu;

3) udzielanie pomocy i wyra˝anie opinii w przypadku
sporów mi´dzy organami administracji publicznej
a organizacjami po˝ytku publicznego;

4) zbieranie i dokonywanie analizy informacji o pro-
wadzonych kontrolach i ich skutkach;

5) uczestniczenie w post´powaniu kontrolnym;

6) wyra˝anie opinii w sprawach zadaƒ publicznych,
zlecania tych zadaƒ do realizacji przez organizacje
pozarzàdowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realiza-
cji zadaƒ publicznych;

7) tworzenie, we wspó∏pracy z organizacjami pozarzà-
dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3, mechanizmów informowania o standardach
prowadzenia dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych
standardów.
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3. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Art. 36. 1. Rada sk∏ada si´ z:

1) pi´ciu przedstawicieli organów administracji rzà-
dowej i jednostek im podleg∏ych lub przez nie nad-
zorowanych;

2) pi´ciu przedstawicieli jednostek samorzàdu teryto-
rialnego;

3) dziesi´ciu przedstawicieli organizacji pozarzàdo-
wych, zwiàzków i porozumieƒ organizacji pozarzà-
dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3.

2. Cz∏onków Rady powo∏uje i odwo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, z tym
˝e powo∏anie cz∏onków Rady, reprezentujàcych:

1) organizacje pozarzàdowe, zwiàzki i porozumienia
organizacji pozarzàdowych oraz podmioty wymie-
nione w art. 3 ust. 3, nast´puje spoÊród kandyda-
tów zg∏oszonych przez te organizacje;

2) organy administracji rzàdowej i jednostki im podle-
g∏e lub przez nie nadzorowane, nast´puje spoÊród
osób zg∏oszonych przez te organy i kierowników
takich jednostek;

3) jednostki samorzàdu terytorialnego, nast´puje
spoÊród osób zg∏oszonych przez stron´ samorzà-
dowà w Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Te-
rytorialnego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego odwo∏uje cz∏onka Rady przed up∏ywem ka-
dencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2, re-
prezentowanego przez tego cz∏onka;

3) w przypadku skazania cz∏onka Rady prawomocnym
wyrokiem za przest´pstwo pope∏nione z winy
umyÊlnej.

Art. 37. Posiedzenia Rady sà zwo∏ywane przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏eczne-
go lub na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby
cz∏onków Rady.

Art. 38. Rada mo˝e:

1) powo∏ywaç ekspertów;

2) zapraszaç do uczestnictwa w jej posiedzeniach
przedstawicieli organów administracji publicznej
i organizacji pozarzàdowych oraz podmiotów wy-
mienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych
w Radzie;

3) zlecaç przeprowadzanie badaƒ i opracowanie eks-
pertyz zwiàzanych z realizacjà jej zadaƒ.

Art. 39. 1. Koszty funkcjonowania Rady zwiàzane
z obs∏ugà, przeprowadzaniem badaƒ i opracowywa-

niem ekspertyz, a tak˝e z uczestnictwem w jej posie-
dzeniach ekspertów, cz∏onków Rady i osób nieb´dà-
cych jej cz∏onkami, pokrywa si´ z cz´Êci bud˝etu, której
dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego.

2. Za udzia∏ w pracach Rady przys∏ugujà diety oraz
zwrot kosztów podró˝y na zasadach okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Ko-
deksu pracy.

3. Pracodawca jest obowiàzany zwolniç pracowni-
ka b´dàcego cz∏onkiem Rady od pracy w celu wzi´cia
udzia∏u w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pra-
cownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalone-
go wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy obliczaniu ekwi-
walentu pieni´˝nego za urlop wypoczynkowy, pokry-
wanego z cz´Êci bud˝etu, której dysponentem jest mi-
nister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.

Art. 40. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb powo∏ywania cz∏onków Rady, uwzgl´dniajàc
potrzeb´ zapewnienia reprezentatywnoÊci organi-
zacji pozarzàdowych oraz podmiotów wymienio-
nych w art. 3 ust. 3, ró˝norodnoÊç rodzajów dzia∏al-
noÊci po˝ytku publicznego oraz terminy zg∏aszania
kandydatów na cz∏onków Rady;

2) organizacj´ i tryb dzia∏ania Rady oraz zasady
uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli orga-
nów administracji publicznej i organizacji pozarzà-
dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 niereprezentowanych w Radzie.

Art. 41. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà Rady za-
pewnia urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.

DZIA¸ III

Wolontariat

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 42. 1. Wolontariusze mogà wykonywaç, na za-
sadach okreÊlonych w niniejszym rozdziale, Êwiadcze-
nia, odpowiadajàce Êwiadczeniu pracy, na rzecz:

1) organizacji pozarzàdowych oraz podmiotów wy-
mienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich dzia∏alno-
Êci statutowej, w szczególnoÊci w zakresie dzia∏al-
noÊci po˝ytku publicznego,

2) organów administracji publicznej, z wy∏àczeniem
prowadzonej przez nie dzia∏alnoÊci gospodarczej,

3) jednostek organizacyjnych podleg∏ych organom
administracji publicznej lub nadzorowanych przez
te organy, z wy∏àczeniem prowadzonej przez te jed-
nostki dzia∏alnoÊci gospodarczej

— zwanych dalej „korzystajàcymi”.
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2. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ odpo-
wiednio do wolontariuszy wykonujàcych na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej Êwiadczenia na rzecz organi-
zacji mi´dzynarodowych, je˝eli postanowienia umów
mi´dzynarodowych nie stanowià inaczej.

Art. 43. Wolontariusz powinien posiadaç kwalifika-
cje i spe∏niaç wymagania odpowiednie do rodzaju i za-
kresu wykonywanych Êwiadczeƒ, je˝eli obowiàzek po-
siadania takich kwalifikacji i spe∏niania stosownych
wymagaƒ wynika z odr´bnych przepisów.

Art. 44. 1. Âwiadczenia wolontariuszy sà wykony-
wane w zakresie, w sposób i w czasie okreÊlonych
w porozumieniu z korzystajàcym. Porozumienie po-
winno zawieraç postanowienie o mo˝liwoÊci jego roz-
wiàzania.

2. Na ˝àdanie wolontariusza korzystajàcy jest obo-
wiàzany potwierdziç na piÊmie treÊç porozumienia,
o którym mowa w ust. 1, a tak˝e wydaç pisemne za-
Êwiadczenie o wykonaniu Êwiadczeƒ przez wolontariu-
sza, w tym o zakresie wykonywanych Êwiadczeƒ.

3. Na proÊb´ wolontariusza korzystajàcy mo˝e
przed∏o˝yç pisemnà opini´ o wykonaniu Êwiadczeƒ
przez wolontariusza.

4. Je˝eli Êwiadczenie wolontariusza wykonywane
jest przez okres d∏u˝szy ni˝ 30 dni, porozumienie po-
winno byç sporzàdzone na piÊmie.

Rozdzia∏ 2

Przepisy szczególne 

Art. 45. 1. Korzystajàcy ma obowiàzek:

1) informowaç wolontariusza o ryzyku dla zdrowia
i bezpieczeƒstwa zwiàzanym z wykonywanymi
Êwiadczeniami oraz o zasadach ochrony przed za-
gro˝eniami;

2) zapewniç wolontariuszowi, na dotyczàcych pra-
cowników zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wy-
konywania przez niego Êwiadczeƒ, w tym — w za-
le˝noÊci od rodzaju Êwiadczeƒ i zagro˝eƒ zwiàza-
nych z ich wykonywaniem — odpowiednie Êrodki
ochrony indywidualnej;

3) pokrywaç, na dotyczàcych pracowników zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach, koszty po-
dró˝y s∏u˝bowych i diet.

2. Korzystajàcy mo˝e pokrywaç, na dotyczàcych
pracowników zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach, tak˝e inne niezb´dne koszty ponoszone
przez wolontariusza, zwiàzane z wykonywaniem
Êwiadczeƒ na rzecz korzystajàcego.

3. Korzystajàcy mo˝e pokrywaç koszty szkoleƒ wo-
lonatariuszy w zakresie wykonywanych przez nich
Êwiadczeƒ okreÊlonych w porozumieniu, o którym mo-
wa w art. 44 ust. 1.

4. Wolontariusz mo˝e, w formie pisemnej pod ry-
gorem niewa˝noÊci, zwolniç korzystajàcego w ca∏oÊci
lub w cz´Êci z obowiàzków wymienionych w ust. 1
pkt 3.

Art. 46. 1. Wolontariuszowi mogà przys∏ugiwaç
Êwiadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym.

2.  Wolontariuszowi przys∏uguje zaopatrzenie z ty-
tu∏u wypadku przy wykonywaniu Êwiadczeƒ, o których
mowa w art. 42, na podstawie odr´bnych przepisów,
z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Wolontariuszowi, który wykonuje Êwiadczenia
przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 30 dni, korzystajàcy zobo-
wiàzany jest zapewniç ubezpieczenie od nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków.

Art. 47. Korzystajàcy ma obowiàzek poinformowaç
wolontariusza o przys∏ugujàcych mu prawach i cià˝à-
cych obowiàzkach oraz zapewniç dost´pnoÊç tych in-
formacji.

Art. 48. Je˝eli porozumienie zawarte mi´dzy korzy-
stajàcym, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3, a wo-
lontariuszem dotyczy wydelegowania wolontariusza
w celu wykonywania przez niego Êwiadczeƒ na teryto-
rium innego paƒstwa, na podstawie umowy mi´dzyna-
rodowej wià˝àcej Rzeczpospolità Polskà, wolontariu-
szowi przys∏uguje prawo do Êwiadczeƒ i pokrycia kosz-
tów ogólnie przyj´tych w stosunkach danego rodzaju,
chyba ˝e umowy mi´dzynarodowe stanowà inaczej.

Art. 49. Wydatki na cele, o których mowa w art. 45
ust. 1 i 3 oraz art. 46 ust. 3, stanowià:

1) koszty prowadzenia dzia∏alnoÊci statutowej organi-
zacji pozarzàdowych oraz podmiotów wymienio-
nych w art. 3 ust. 3 jako korzystajàcych;

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

Art. 50.  WartoÊç Êwiadczenia wolontariusza nie
stanowi darowizny na rzecz korzystajàcego w rozumie-
niu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów po-
datkowych.

Art. 51. Pierwsza kadencja Rady, o której mowa
w art. 35 ust. 1, trwa 2 lata.

Art. 52. Rada Ministrów przedstawi Sejmowi i Se-
natowi Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia
30 czerwca 2005 r. sprawozdanie z dzia∏ania ustawy za
okres od dnia jej wejÊcia w ˝ycie do dnia 31 grudnia
2004 r.

Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie na zasadach okre-
Êlonych w odr´bnej ustawie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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