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Organizacje po¿ytku publicznego i wolontariat
– nowe regulacje prawne
I. Wprowadzenie
1. W dniu 26.03.2003 r. Sejm RP uchwali³ ustawê o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawê – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Za
ich przyjêciem g³osowa³o a¿ 377 pos³ów, co oznacza, ¿e popar³y je prawie
wszystkie kluby sejmowe. Ustawy te zaaprobowa³ Senat RP i nie zawetowa³ ich Prezydent RP.
2. Obie te ustawy s¹ niezmiernie wa¿ne dla sektora organizacji pozarz¹dowych, jak równie¿ dla sektora publicznego reprezentowanego przez
pañstwo oraz jednostki samorz¹du publicznego. By³y one od lat oczekiwane. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e spowoduj¹, i¿ relacje pomiêdzy pañstwem,
jednostkami samorz¹du terytorialnego a organizacjami pozarz¹dowymi w
sferze prawnej i finansowej stan¹ siê bardziej czytelne. Istot¹ organizacji
pozarz¹dowych jest bowiem odci¹¿enie, a nawet w d³u¿szej perspektywie
czasowej zastêpowanie sektora publicznego w realizacji jego rozlicznych
zadañ, tak jak ma to miejsce w spo³ecznoœciach o ukszta³towanej tradycji
pañstwa demokratycznego. Zosta³o udowodnione, ¿e grosz publiczny
wydawany na cele u¿yteczne publicznie jest efektywniej wykorzystywany, je¿eli gospodaruj¹ nim tego typu jednostki, ani¿eli gdy wydawany jest
i gospodarowany bezpoœrednio przez jednostki sektora publicznego oraz
ich agendy.

11

Henryk Cioch

Od zasady tej, niestety, zdarzaj¹ siê odstêpstwa, które nie mog¹ jednak
rzutowaæ na ocenê sektora organizacji pozarz¹dowych. Bardzo czêsto
pewne nieprawid³owoœci s¹ przez media celowo wyolbrzymiane, aby ten
sektor zdyskredytowaæ. Ostatnio mia³a miejsce chocia¿by nagonka na
stowarzyszenia na rzecz poszkodowanych w wypadkach drogowych czy
te¿ Fundacjê Polsko-Niemieck¹ „Pojednanie”. Nawet gdy zarzuty s¹ w
pe³ni zasadne i potwierdzone, to œwiadczy to jedynie o tym, ¿e nadzór
pañstwa nad dzia³alnoœci¹ tego typu organizacji jest po prostu niew³aœciwie uregulowany i Ÿle funkcjonuje. Bulwersuje opiniê spo³eczn¹ sytuacja,
gdy grosz publiczny nie jest przeznaczany na realizacjê celów w³aœciwych
dla fundacji b¹dŸ stowarzyszenia, a konsumowany przez zarz¹dców. Wielokrotnie podnosi³em, ¿e stowarzyszenie b¹dŸ fundacja, która nie realizuje
przypisanych jej celów, powinna zostaæ niezw³ocznie zlikwidowana,
a nieefektywny nadzór pañstwowo-s¹dowy zast¹piony pe³nym nadzorem
administracyjnym, z uwzglêdnieniem w szczególnoœci gospodarowania
œrodkami finansowymi, tak jak ma to miejsce miêdzy innymi w Niemczech, Francji, Austrii. Nale¿y siê zastanowiæ, dlaczego fundacje i stowarzyszenia, które dysponuj¹ w³asnoœci¹ publiczn¹, nie maj¹ byæ objête
coroczn¹ lustracj¹, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do spó³dzielni,
które dysponuj¹ w³asnoœci¹ prywatn¹.
3. Ustawy te s¹ wa¿ne, poniewa¿ wprowadzaj¹ do naszej œwiadomoœci prawnej nowe (kategorie) pojêcia, takie jak dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego, organizacje pozarz¹dowe, organizacje po¿ytku publicznego,
wolontariat. Pojêcia te wymagaj¹ wyjaœnieñ, gdy¿ bez tego ratio legis tych
obu ustaw bêdzie niezrozumia³e.

II. Dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego
1. Dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego jest dzia³alnoœci¹ spo³ecznie u¿yteczn¹, prowadzon¹ przez organizacje pozarz¹dowe w sferze zadañ
publicznych (art. 3 ust. 1). Zadania te na zasadzie zamkniêtej listy wymienia
w 21 punktach przepis art. 4 ust. 1 ustawy. Lista zadañ publicznych mo¿e
zostaæ rozszerzona, ale tylko w drodze rozporz¹dzenia wydanego przez
Radê Ministrów i na zasadach okreœlonych w art. 4 ust. 2 ustawy. Wyk³adnia
gramatyczna art. 3 ust. 1 ustawy przemawia³aby za przyjêciem stanowiska, ¿e dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego mo¿e byæ prowadzona wy-
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³¹cznie przez organizacje pozarz¹dowe, czyli zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy
„nie bêd¹ce jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych, i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia
zysku osoby prawne lub jednostki nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej
na podstawie przepisów ustawy, w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrze¿eniem ust. 4”.
Oznacza to, ¿e z krêgu organizacji pozarz¹dowych wy³¹czone zosta³y:
1) partie polityczne,
2) zwi¹zki zawodowe i organizacje pracodawców,
3) samorz¹dy zawodowe,
4) fundacje utworzone przez partie polityczne,
5) spó³ki dzia³aj¹ce na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej oraz
6) fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Pañstwa lub
jednostka samorz¹du terytorialnego, chyba, ¿e:
a) przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej,
b) maj¹tek tej fundacji nie jest w ca³oœci mieniem pañstwowym lub
mieniem nie pochodz¹cym z finansowania œrodkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub
c) fundacja prowadzi dzia³alnoœæ statutow¹ w zakresie nauki, w szczególnoœci na rzecz nauki.
2. Wydaje siê, ¿e okreœlenie zakresu podmiotowego organizacji, które
mog¹ byæ uznane za organizacje pozarz¹dowe jest ma³o precyzyjne.
Niew¹tpliwie do tego krêgu nale¿y zaliczyæ wszystkie stowarzyszenia
i stowarzyszenia zwyk³e, wszystkie fundacje prawa prywatnego zarówno
samodzielne, jak i niesamodzielne, niektóre fundacje prawa publicznego
utworzone przez Skarb Pañstwa oraz jednostki samorz¹du terytorialnego
(fundacje komunalne). Wy³¹czone s¹ natomiast jednoznacznie fundacje
utworzone przez partie polityczne, niezale¿nie od tego, czy s¹ fundacjami
prawa prywatnego, czy te¿ prawa publicznego.
Gdy chodzi o fundacje i stowarzyszenia koœcielne b¹dŸ wyznaniowe,
to zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy nie s¹ one zaliczane do organizacji
pozarz¹dowych, ale mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego,
je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie takiej dzia³alnoœci oraz
dzia³aj¹ na podstawie przepisów o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Kato-
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lickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych
Koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci
i sumienia.
Ponadto, pomimo ¿e stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego nie s¹ organizacjami pozarz¹dowymi, mog¹ równie¿ prowadziæ
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego. Stanowi o tym expressis verbis art. 3
ust. 3 pkt 2 ustawy.
Moim zdaniem, do organizacji pozarz¹dowych, które mog¹ prowadziæ
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego, nale¿y zaliczyæ tak¿e niektóre typy
spó³dzielni (spó³dzielnie inwalidów), instytucje zbiórek publicznych, funduszy sk³adkowych i niektóre fundusze (Fundusz Ochrony Œrodowiska,
Ochrony Zdrowia, Alimentacyjny).
Organy administracji publicznej zosta³y zobligowane do wspó³pracy
z organizacjami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na zasadach okreœlonych w art. 5 ustawy. W szczególnoœci s¹ zobowi¹zane zlecaæ im realizacjê zadañ publicznych oraz udzielaæ dotacji na ich finansowanie.
3. Dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w g³ównej mierze prowadzona
bêdzie przez organizacje pozarz¹dowe:
a) w ramach ich statutowych zadañ (art. 6-10) b¹dŸ
b) na podstawie zlecenia realizacji zadañ publicznych (art. 11-19).
Ad a) Dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w rozwa¿anej sytuacji mo¿e
wype³niaæ ca³oœæ lub tylko czêœæ zadañ statutowych. Mo¿e byæ prowadzona odp³atnie lub nieodp³atnie. Nie stanowi dzia³alnoœci gospodarczej
w rozumieniu przepisów prawa dzia³alnoœci gospodarczej, chyba ¿e
odpowiada wymogom art. 9 ust. 1 ustawy. W przypadku odp³atnej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego stanowi ona dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
je¿eli wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu
do dzia³alnoœci danego rodzaju wy¿sze od tego, jakie wynika z kalkulacji
bezpoœrednich kosztów tej dzia³alnoœci lub wynagrodzenia osób fizycznych z tytu³u zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej dzia³alnoœci
nieodp³atnej oraz dzia³alnoœci odp³atnej i przekracza 1,5 krotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w sektorze przedsiêbiorstw, og³aszanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego za rok poprzedni. Bardzo istotne znaczenie ma przepis art. 9 ust. 3, zakazuj¹cy prowadzenia
odp³atnej dzia³alnoœci gospodarczej w odniesieniu do tego samego przed-
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miotu dzia³alnoœci, jak równie¿ przepis art. 10 ustawy, nakazuj¹cy rachunkowe oraz w miarê mo¿liwoœci tak¿e organizacyjne wyodrêbnienie takiej
dzia³alnoœci.
Ad b) Dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji
zadañ publicznych mo¿e odbywaæ siê po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert. Jest to zasada, od której odstêpstwa mog¹ wynikaæ
z przepisów odrêbnych. Procedura przeprowadzania otwartego konkursu
ofert jest szczegó³owo uregulowana w przepisach art. 11-19 ustawy.
Umowa o powierzeniu zadania publicznego lub o wsparciu realizacji zadania
publicznego wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci. Jej wykonanie jest nadzorowane przez organ administracji publicznej, zlecaj¹cy realizacjê zadania. Ramowy wzór oferty, umowy i sprawozdania zostanie okreœlony przez ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego w drodze rozporz¹dzenia.

III. Wolontariat
1. Zupe³nie now¹ instytucj¹ prawn¹ jest instytucja wolontariatu. Uregulowana ona jest w dziale III ustawy (art. 42-52). Definicja wolontariusza zawarta jest w art. 2 pkt 3. Pod pojêciem wolontariusza nale¿y
rozumieæ osobê, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje œwiadczenia na zasadach okreœlonych w ustawie. Œwiadczenia te odpowiadaj¹
œwiadczeniom pracy, lecz podlegaj¹ ograniczeniom wynikaj¹cym z tej
ustawy. Mog¹ byæ one:
1) wykonywane tylko i wy³¹cznie na zasadach okreœlonych w przepisach art. 42-52 tej ustawy oraz
2) wy³¹cznie na rzecz korzystaj¹cych, którymi mog¹ byæ:
a) organizacje pozarz¹dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
w zakresie ich dzia³alnoœci statutowej, w szczególnoœci w zakresie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego,
b) organy administracji publicznej z wy³¹czeniem prowadzonej przez
nie dzia³alnoœci gospodarczej,
c) jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej
lub jednostki organizacyjne nadzorowane przez te jednostki dzia³alnoœci
gospodarczej,
d) organizacje miêdzynarodowe, je¿eli postanowienia umów miêdzynarodowych nie stanowi¹ inaczej, a œwiadczenia na rzecz takich orga-
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nizacji przez wolontariuszy wykonywane s¹ na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Wolontariusz nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy,
a korzystaj¹cy nie jest pracodawc¹. Nie oznacza to jednak, ¿e nie ma
pewnych analogii w zakresie praw i obowi¹zków nawi¹zuj¹cych do
stosunku zatrudnienia. Mianowicie, wolontariusz, tak jak pracownik powinien posiadaæ kwalifikacje i spe³niaæ wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych œwiadczeñ, je¿eli obowi¹zek posiadania
takich kwalifikacji i spe³niania stosownych wymagañ wynika z odrêbnych
przepisów.
3. Œwiadczenia wolontariuszy na rzecz korzystaj¹cych nie maj¹ charakteru jednorazowego, lecz cechuje je ci¹g³oœæ w³aœciwa stosunkowi
zatrudnienia. Jak wynika to expressis verbis z art. 44 ustawy, œwiadczenia
wolontariuszy s¹ wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie okreœlonym w porozumieniu z korzystaj¹cym. Porozumienie powinno zawieraæ postanowienie o mo¿liwoœci jego rozwi¹zania. Je¿eli œwiadczenie
wolontariusza wykonywane jest przez okres d³u¿szy ni¿ 30 dni, porozumienie powinno byæ sporz¹dzone na piœmie. Je¿eli porozumienie nie
zosta³o zawarte na piœmie, to na ¿¹danie wolontariusza korzystaj¹cy jest
obowi¹zany potwierdziæ na piœmie treœæ porozumienia, a tak¿e wydaæ
pisemne zaœwiadczenie o wykonywaniu œwiadczeñ przez wolontariusza,
w tym o ich zakresie. A zatem omawiane porozumienie posiada wiele cech
wspólnych z umow¹ o pracê, a zaœwiadczenie o wykonywaniu œwiadczeñ
przez wolontariusza jest odpowiednikiem œwiadectwa pracy.
4. Zakres praw i obowi¹zków stron umowy o wykonywaniu œwiadczeñ przez wolontariusza okreœlony jest w art. 45-48 ustawy. W myœl
art. 45 ustawy korzystaj¹cy ma obowi¹zek:
a) informowaæ wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeñstwa,
zwi¹zanym z wykonywanymi œwiadczeniami oraz o zasadach ochrony
przed zagro¿eniami,
b) zapewniæ wolontariuszowi, na dotycz¹cych pracowników zasadach, okreœlonych w odrêbnych przepisach, bezpieczne i higieniczne
warunki wykonywania przez niego œwiadczeñ, w tym – w zale¿noœci od
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rodzaju œwiadczeñ i zagro¿eñ zwi¹zanych z ich wykonywaniem – odpowiednie œrodki ochrony indywidualnej,
c) pokrywaæ, na zasadach dotycz¹cych pracowników, okreœlonych
w odrêbnych przepisach, koszty podró¿y s³u¿bowych i diet.
Obowi¹zki te maj¹ charakter obligatoryjny. Jednak¿e wolontariusz mo¿e
w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci zwolniæ korzystaj¹cego
w ca³oœci lub czêœci jedynie z obowi¹zku pokrywania kosztów podró¿y
s³u¿bowych i diet.
Korzystaj¹cy nie ma obowi¹zku, lecz mo¿e pokrywaæ, na zasadach
dotycz¹cych pracowników, okreœlonych w odrêbnych przepisach, tak¿e
inne niezbêdne koszty ponoszone przez wolontariusza, zwi¹zane z wykonywaniem œwiadczeñ na rzecz korzystaj¹cego.
Z kolei wolontariuszowi przys³uguje:
a) zaopatrzenie z tytu³u wypadku przy wykonywaniu œwiadczeñ,
o których mowa w art. 42, na podstawie odrêbnych przepisów, chyba
¿e wykonuje œwiadczenia przez okres nie d³u¿szy ni¿ 30 dni. Wówczas
korzystaj¹cy ma obowi¹zek zapewniæ mu tylko ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków i
b) ale ju¿ tylko na zasadzie fakultatywnoœci œwiadczenia zdrowotne
przewidziane w przepisach ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Nieco odmiennie mo¿e kszta³towaæ siê zakres praw i obowi¹zków
stron, w sytuacji gdy porozumienie dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego œwiadczeñ na terytorium innego
pañstwa, na podstawie umowy miêdzynarodowej wi¹¿¹cej Rzeczpospolit¹ Polsk¹. Wówczas, zgodnie z art. 48 ustawy, wolontariuszowi przys³uguje prawo do œwiadczeñ i pokrycia kosztów ogólnie przyjêtych
w stosunkach danego rodzaju, chyba ¿e umowy miêdzynarodowe stanowi¹ inaczej. A zatem pierwszeñstwo ma regulacja zawarta w umowie
miêdzynarodowej, która in casu korzystniej b¹dŸ mniej korzystnie od
regulacji ustawowej okreœlaæ mo¿e status prawny wolontariusza w zakresie przys³uguj¹cych mu praw i obowi¹zków.
Wolontariusz w przeciwieñstwie od pracownika nie ma prawa do
wynagrodzenia. Z drugiej jednak strony, wartoœæ œwiadczenia wolontariusza nie stanowi tak¿e darowizny na rzecz korzystaj¹cego w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych, natomiast
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wydatki na cele, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz art. 46 ust. 3
ustawy, stanowi¹ koszty prowadzenia dzia³alnoœci statutowej organizacji
pozarz¹dowych oraz organizacji wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
b¹dŸ koszty korzystaj¹cych, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3
(chodzi o organy administracji publicznej oraz jednostki im podleg³e).
O prawach i obowi¹zkach wolontariusz powinien zostaæ poinformowany przez korzystaj¹cego, a korzystaj¹cy ma obowi¹zek zapewniæ mu
dostêpnoœæ tych informacji.
5. Przepisy ustawy w zakresie wolontariatu nie precyzuj¹, czy wolontariuszem mo¿e byæ wy³¹cznie osoba fizyczna maj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych, czy tak¿e maj¹ca ograniczon¹ zdolnoœæ do
czynnoœci prawnych. Mam w¹tpliwoœci co do zasadnoœci funkcjonowania tej instytucji poza sektorem organizacji pozarz¹dowych. Poza tym nie
w ka¿dej organizacji pozarz¹dowej mo¿liwe jest funkcjonowanie wolontariatu. Instytucja ta nie powinna byæ nadu¿ywana i nie powinna s³u¿yæ
zaciemnianiu obrazu bezrobocia, gdy¿ nie jest powo³ana w celu przeciwdzia³aniu bezrobociu.

IV. Organizacje po¿ytku publicznego
1. Kluczowe znaczenie w œwietle za³o¿eñ ustawy posiada uzyskanie
przez organizacjê pozarz¹dow¹ oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy statusu prawnego organizacji po¿ytku publicznego. Uzyskanie takiego statusu powoduje nabycie szeregu przywilejów i ulg podatkowych,
a z drugiej strony objêcie ich szczególnym nadzorem i kontrol¹, co wydaje
siê byæ w pe³ni uzasadnione. W celu koordynacji dzia³alnoœci tych organizacji ustawa przewiduje powo³anie przy ministrze do spraw zabezpieczenia spo³ecznego jako w³aœciwym organie kontrolno-nadzorczym
Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego jako organu opiniodawczo-pomocniczego i pomocniczego tego ministra.
2. Aby uzyskaæ status organizacji po¿ytku publicznego, organizacja
pozarz¹dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy winny
kumulatywnie spe³niæ wymogi okreœlone w art. 20 pkt 1-8 ustawy. S¹
one nastêpuj¹ce:
a) nale¿y prowadziæ dzia³alnoœæ statutow¹ na rzecz ogó³u spo³ecznoœci
lub okreœlonej grupy podmiotów, pod warunkiem, ¿e grupa ta jest wy-
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odrêbniona ze wzglêdu na szczególnie trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹ lub materialn¹ w stosunku do spo³eczeñstwa;
b) dzia³alnoœæ okreœlona w pkt 1 z zastrze¿eniem pkt 3 jest wy³¹czn¹
statutow¹ dzia³alnoœci¹ organizacji pozarz¹dowej i dotyczy realizacji zadañ
publicznych na rzecz ogó³u spo³ecznoœci lub grupy podmiotów, o której
mowa w pkt 1, w sferze okreœlonej w art. 4;
c) w odniesieniu do stowarzyszeñ i stowarzyszeñ kultury fizycznej
za spe³nienie wymagania, o którym mowa w pkt 2, mo¿na uwa¿aæ
prowadzenie dzia³alnoœci, o której mowa w pkt 1 i 2, równie¿ na rzecz
cz³onków stowarzyszenia albo stowarzyszenia kultury fizycznej;
d) nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej albo prowadz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w rozmiarach s³u¿¹cych realizacji celów statutowych;
e) ca³y dochód przeznaczaj¹ na dzia³alnoœæ, o której mowa w pkt 1
i 2;
f) organizacja ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru,
odrêbny od organu zarz¹dzaj¹cego i niepodlegaj¹cy mu w zakresie wykonywania kontroli wewnêtrznej lub nadzoru, przy czym cz³onkowie
organu kontroli i nadzoru:
• nie mog¹ byæ cz³onkami organu zarz¹dzaj¹cego ani pozostawaæ z nimi
w stosunku pokrewieñstwa, powinowactwa lub podleg³oœci z tytu³u
zatrudnienia,
• nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo z winy
umyœlnej,
• mog¹ otrzymywaæ z tytu³u pe³nienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokoœci nie wy¿szej ni¿
okreœlone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu
osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi,
g) statut lub inne akty wewnêtrzne organizacji pozarz¹dowych oraz
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, zabraniaj¹:
• udzielania po¿yczek lub zabezpieczania zobowi¹zañ maj¹tkiem organizacji w stosunku do jej cz³onków, cz³onków organów lub pracowników
oraz osobom, z którymi pracownicy pozostaj¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim
albo w stosunku pokrewieñstwa, lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieñstwa, lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
albo s¹ zwi¹zani z tytu³u przysposobienia, opieki b¹dŸ kurateli, zwane dalej
„osobami bliskimi”,
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• przekazywania ich maj¹tku na rzecz cz³onków, cz³onków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich, w szczególnoœci, je¿eli przekazanie to nastêpuje
bezp³atnie lub na preferencyjnych warunkach,
• wykorzystywania maj¹tku na rzecz cz³onków, cz³onków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich, chyba ¿e to wykorzystanie bezpoœrednio wynika
ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.
3 ust. 3,
• zakupu na szczególnych zasadach towarów lub us³ug od podmiotów,
w których uczestnicz¹ cz³onkowie organizacji, cz³onkowie jej organów
lub pracownicy oraz ich bliskie osoby,
h) statut lub inne akty wewnêtrzne organizacji pozarz¹dowych oraz
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, zawieraj¹ postanowienia
przeciwdzia³aj¹ce powstawaniu tak¿e innych ni¿ wymienione w pkt 6 lit.
a i pkt 7 konfliktów interesów.
3. W przypadku podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1
(organizacji koœcielnych i wyznaniowych) dodatkowe wymogi niezbêdne
dla uzyskania tego statusu s¹ okreœlone w art. 21 ustawy w pkt 1-4.
A mianowicie:
a) dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego okreœlona w art. 20 pkt 1 podlega
wyodrêbnieniu w sposób zapewniaj¹cy nale¿yt¹ identyfikacjê pod wzglêdem organizacyjnym i rachunkowym;
b) wymogu wy³¹cznoœci, o którym mowa w art. 20 pkt 2, nie stosuje
siê;
c) przepis art. 20 pkt 5 stosuje siê do dochodu uzyskiwanego w wyniku prowadzenia dzia³alnoœci po¿ytku publicznego;
d) przepis art. 20 pkt 6 stosuje siê odpowiednio, z uwzglêdnieniem
szczegó³owych zasad organizacji i dzia³ania tych jednostek, uregulowanych w przepisach dla nich w³aœciwych, w tym w statutach lub innych
aktach wewnêtrznych.
Nale¿y krytycznie oceniæ wymóg okreœlony w art. 20 pkt 6 ustawy,
poniewa¿ fundacje z istoty swej nie posiadaj¹ organów kontrolno-nadzorczych, a zatem nie mog¹ spe³niæ tego wymogu, co powoduje, ¿e chyba
wbrew woli ustawodawcy nie mog³yby one uzyskaæ statusu organizacji
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po¿ytku publicznego. Wymóg ten w odniesieniu do fundacji, jako sprzeczny z ustaw¹ o fundacjach, winien zostaæ niezw³ocznie usuniêty.
4. Status organizacji po¿ytku publicznego organizacja pozarz¹dowa
b¹dŸ jedna z organizacji wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy
uzyskuje z chwil¹ wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego. Wpis dokonywany jest na zasadach i w trybie okreœlonym w ustawie z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym. Wpis ma charakter
konstytutywny. Wpisywana jest do tego rejestru informacja o spe³nieniu
wymagañ, o których mowa w art. 20 ustawy, po przeprowadzeniu
postêpowania rejestrowego. Obowi¹zuje w tym zakresie ten sam tryb
postêpowania i zasady postêpowania jak przy rejestracji fundacji i stowarzyszenia. Status organizacji po¿ytku publicznego organizacje te trac¹
z chwil¹ wykreœlenia z urzêdu lub na wniosek z Krajowego Rejestru
S¹dowego informacji o spe³nieniu wymogów okreœlonych w art. 20 ustawy.
A zatem wpis ten ma równie¿ konstytutywny. Nie powoduje on jednak
utraty osobowoœci prawnej, tak jak wpis o wykreœleniu fundacji. Wpis
ten, aczkolwiek ma charakter konstytutywny, ogranicza siê wy³¹cznie do
uzyskania b¹dŸ utraty statusu organizacji po¿ytku publicznego. Nie wp³ywa
na uzyskanie przymiotu osobowoœci prawnej. Zdarzaæ siê bêd¹ wypadki,
¿e fundacja niesamodzielna b¹dŸ stowarzyszenie zwyk³e uzyska status
organizacji po¿ytku publicznego, nie maj¹c przymiotu osobowoœci prawnej (jedyny konstytutywny wpis). Z kolei bêd¹ fundacje b¹dŸ stowarzyszenia maj¹ce osobowoœæ prawn¹, które nie uzyskaj¹ statusu organizacji
po¿ytku publicznego (jedyny konstytutywny wpis istotny z punktu widzenia nabycia osobowoœci prawnej), jak równie¿ fundacje i stowarzyszenia maj¹ce osobowoœæ prawn¹ o statusie organizacji po¿ytku publicznego (dwa niezale¿ne od siebie wpisy konstytutywne w tym samym
rejestrze, które mog¹ byæ nabyte b¹dŸ utracone niezale¿nie od siebie
w ró¿nych okresach czasu).
4. Organizacje, które uzyskaj¹ status organizacji po¿ytku publicznego,
korzystaæ bêd¹ na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach z szeregu
ulg i przywilejów zarówno podatkowych, jak i prawnych.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy, organizacji po¿ytku publicznego
przys³uguje zwolnienie od:
a) podatku dochodowego od osób prawnych,
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b) podatku od nieruchomoœci,
c) podatku od czynnoœci cywilnoprawnych,
d) op³aty skarbowej,
e) op³at s¹dowych, ale tylko i wy³¹cznie w zakresie prowadzonej przez
ni¹ dzia³alnoœci po¿ytku publicznego.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy, organizacja po¿ytku publicznego mo¿e
na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach nabywaæ na szczególnych warunkach prawo u¿ytkowania nieruchomoœci bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego (bez
przetargu, na preferencyjnych warunkach, wyj¹tkowo nieodp³atnie).
Utrata statusu organizacji po¿ytku publicznego powoduje automatycznie utratê powy¿szych ulg i przywilejów prawnych (art. 24 ust. 4) oraz
wygaœniêcie ex lege nabytego nieodp³atnie u¿ytkowania (art. 24 ust. 5).
Przepis art. 24 ustawy nie wymienia wszelkich ulg i przywilejów
przys³uguj¹cych organizacjom po¿ytku publicznego. O innych przywilejach jest mowa w art. 25-27 ustawy, a tak¿e w wielu przepisach wprowadzaj¹cych ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
Z przepisów powy¿szych wynika, ¿e w organizacjach po¿ytku publicznego:
• mog¹ wykonywaæ pracê poborowi skierowani do odbycia s³u¿by
zastêpczej,
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mog¹ na
zasadach i w trybie okreœlonym w przepisach odrêbnych przekazaæ 1%
podatku obliczonego zgodnie z odrêbnymi przepisami wy³¹cznie na rzecz
wybranych przez siebie organizacji po¿ytku publicznego,
• tylko tego typu organizacjom jednostki publicznej radiofonii i telewizji
maj¹ obowi¹zek umo¿liwienia nieodp³atnego informowania o ich dzia³alnoœci na zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych.
W tego typu organizacjach mo¿e byæ tak¿e realizowany, chocia¿ nie
na zasadzie wy³¹cznoœci, wolontariat. Równie¿ dzia³alnoœæ tego typu
organizacji, chocia¿ nie na zasadzie wy³¹cznoœci, mo¿e byæ dotowana
z bud¿etu pañstwa b¹dŸ bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego.
5. Z uwagi na szczególny status prawnopodatkowy organizacje po¿ytku publicznego s¹ objête, co jest zrozumia³e, szczególnym nadzorem.
Jest on uregulowany szczegó³owo w przepisach art. 28-41 ustawy. Realizowany jest w zasadzie przez ministra w³aœciwego do spraw zabez-

22

Organizacje po¿ytku publicznego i wolontariat – nowe regulacje prawne

pieczenia spo³ecznego, przy pomocy nowego kolegialnego organu powo³anego przez omawian¹ ustawê, jakim jest Rada Dzia³alnoœci Po¿ytku
Publicznego, dzia³aj¹ca przy tym ministrze. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalaj¹ na bli¿sz¹ analizê tych przepisów. Ocenê dzia³alnoœci
tego organu poznamy po jego efektach. Pragnê tylko zauwa¿yæ, ¿e istniej¹cy nadzór nad dzia³alnoœci¹ fundacji i stowarzyszeñ by³ oceniany
raczej krytycznie. Wydaje siê, ¿e ten dodatkowy nadzór o charakterze
stricte administracyjnym bêdzie bardziej efektywny i powinien w praktyce
zdaæ egzamin.

V. Uwagi koñcowe
1. Ramy niniejszego artyku³u nie pozwalaj¹ na omówienie bardzo wa¿nych przepisów wprowadzaj¹cych ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, która wprowadza istotne zmiany w przepisach
szeregu ustaw, takich jak: a) ustawa z dnia 15.03.1933 r. o zbiórkach
publicznych1, b) z dnia 13.06.1967 r. o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych2, c) z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej3, d) z dnia 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach4, e) z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych5,
f) z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych6,
g) z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej7, h) z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych8, i) z dnia 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji9, j) z dnia 8.01.1993 r.
o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym10, k) z dnia
20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej11, l) z dnia 20.08.1997 r. o Kra-

1

Dz.U. Nr 22, poz. 162 z póŸn. zm.
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 z póŸn. zm.
3
Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z póŸn. zm.
4
Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855.
5
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póŸn. zm.
6
Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z póŸn. zm.
7
Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póŸn. zm.
8
Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póŸn. zm.
9
Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 z póŸn. zm.
10
Dz.U. Nr 11, poz. 50 z póŸn. zm.
11
Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z póŸn. zm.
2
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jowym Rejestrze S¹dowym12, m) z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami13, n) z dnia 4.09.1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej14, o) z dnia 20.11.1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne15, p) z dnia
26.11.1998 r. o finansach publicznych16, r) z dnia 9.09.2000 r. o op³acie
skarbowej17, s) z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych18, t) z dnia 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytu³u wypadków lub
chorób zawodowych19 oraz u) ustawa z dnia 23.01.2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia20.
2. Ustawy te, które w ca³oœci zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 stycznia
2004 r. czyni¹ rewolucjê w polskim prawodawstwie. Dla tzw. trzeciego
sektora, obejmuj¹cego nie tylko sektor organizacji pozarz¹dowych, a wœród
nich organizacje po¿ytku publicznego, maj¹ one takie same znaczenie jak
dla przedsiêbiorców ustawa – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej czy Kodeks
spó³ek handlowych.
Ustawy te maj¹ bardzo wa¿ne znaczenie jednak przede wszystkim dla
fundacji, stowarzyszeñ, organizacji koœcielnych, gdy¿ w zasadzie tego
typu organizacje z istoty swej predystynowane s¹ do prowadzenia dzia³alnoœci po¿ytku publicznego oraz do ubiegania siê o status organizacji
po¿ytku publicznego. Ustawy te wreszcie wprowadzaj¹ nowe pojêcia,
(kategorie prawne) takie jak dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego, organizacje
po¿ytku publicznego, organizacje pozarz¹dowe, wolontariat oraz okreœlaj¹
ich istotê.
Pomimo wielu mankamentów posiadaj¹ jednak szereg zalet i s¹ dowodem, ¿e nasze ustawodawstwo pod¹¿a we w³aœciwym kierunku, reguluj¹c kompleksowo i konsekwentnie sferê dzia³alnoœci tzw. trzeciego
sektora, który odci¹¿a i zastêpuje pañstwo w realizacji jego publicznych
12
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funkcji. Ponadto ustawy te umo¿liwiaj¹ dotowanie tego sektora przez
pañstwo i jednostki samorz¹du terytorialnego oraz przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych, tak jak ma to miejsce w innych krajach, np. w USA.
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