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Recenzja

Jerzy Kopyra, Ustawa o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie. Komentarz,

Warszawa 2005, s. 261
I. Z ustaw¹ o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie wi¹¿e

siê du¿o nadziei, m.in. spo³ecznych, gospodarczych, kulturowych; jest
ona �konstytucj¹ trzeciego sektora�, choæ co do stopnia regulacji tej
problematyki tocz¹ siê od chwili wej�cia jej w ¿ycia spory teoretyczno-
praktyczne. Nie ma w tym niczego dziwnego, skoro niektóre jej rozwi¹-
zania nasuwaj¹ powa¿ne w¹tpliwo�ci co do czytelno�ci jurydycznej, a tak¿e
rodz¹ kontrowersje wokó³ skutków podatkowych. Dostrzec te¿ mo¿na
pewne rozchwianie orzecznicze w zakresie postêpowañ w przedmiocie
wpisu informacji o uzyskaniu statusu organizacji po¿ytku publicznego,
dochodz¹ sygna³y te¿ o ró¿nych postanowieniach s¹du przy identycznych
stanach faktycznych. To tylko nieliczne przyk³ady, jakie wskazuje dok-
tryna i praktyka s¹dowa, by niezbêdna okaza³a siê ujednolicona wyk³adnia
stosowania obowi¹zuj¹cego prawa. Panuje przekonanie, ¿e nawet gdyby
przepis by³ mo¿liwie najja�niej sformu³owany, w ¿adnej dziedzinie nie da
unikn¹æ siê jego interpretacji. Zawsze bêdzie istnia³a potrzeba wyja�nienia
kwestii w¹tpliwych oraz dostosowania przepisów do zmieniaj¹cych siê
okoliczno�ci. Taka intencja, jak siê wydaje, leg³a u podstaw wydania
pierwszego komentarza do ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie.
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II. Autorem ksi¹¿ki jest Jerzy Kopyra, prawnik w kancelarii �Tokar-
czuk, Jêdrzejczyk i Wspólnicy � Kancelaria Prawa Gide Loyrette Nouel�
� spó³ka komandytowa z siedzib¹ w Warszawie. Dobrze siê sta³o, ¿e
zadania tego podj¹³ siê praktyk, znaj¹cy realia stosowania prawa w Polsce,
³¹cz¹cy w sobie wiedzê teoretyczn¹ i baga¿ do�wiadczeñ wynikaj¹cych
z czêstych wizyt na salach s¹dowych, w korporacjach prawniczych, war-
szawskich uczelniach, doktoryzuj¹cy siê na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim.

Ju¿ sama konstrukcja rekomendowanej �Ustawy o dzia³alno�ci po¿yt-
ku publicznego i o wolontariacie. Komentarz� zas³uguje na szczególn¹
uwagê, jest bowiem niezwykle praktyczna i podrêczna w poszukiwaniu
odpowiedzi na stawiane pytania z tego zakresu. Uk³ad ksi¹¿ki obejmuje
przedmowê Autora, wykaz skrótów, wykaz literatury (obszerny), tekst
ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, komentarz
do poszczególnych przepisów tej ustawy, akty prawne powi¹zane z jej
stosowaniem, wzory dokumentów oraz formularze s¹dowe wraz z za-
³¹cznikami. Koñcowa czê�æ ksi¹¿ki obejmuje wzory wybranych doku-
mentów zwi¹zanych z organizacjami po¿ytku publicznego.

III. Celem publikacji, jak wskazuje Autor, nie jest tylko u³atwienie
stosowania przepisów ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wo-
lontariacie (s. XII) samym organizacjom pozarz¹dowym, organom ad-
ministracji publicznej, orzecznikom w s¹dach rejestrowych i wszystkim
zainteresowanym, ale tak¿e poddanie pod publiczn¹ debatê rozwi¹zañ
budz¹cych spory i w¹tpliwo�ci, których jest wiele. Jest te¿ to pewna
próba bilansu dwóch lat stosowania wspomnianej regulacji prawnej.

Komentarz do przepisów ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie jest bardzo przejrzysty, klarowny i dostosowany do
potrzeb osób nie tylko z wykszta³ceniem prawniczym, ale tak¿e jest
komunikatywny dla ka¿dego, kto chce zapoznaæ siê z rozwi¹zaniami
prawnymi, wzbogaconymi o zdanie Autora. Co wiêcej, w wielu przy-
padkach Autor powo³uje pogl¹dy przedstawicieli doktryny, którzy zajmuj¹
czasami diametralnie odmienne stanowiska w sprawach szczegó³owych.
Jest to wiêc, przy tej okazji, mo¿liwo�æ poznania polemicznych wypo-
wiedzi g³oszonych w literaturze fachowej.
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Ustawa o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie zbudo-
wana jest w sposób klasyczny i typowy, zgodny z technik¹ legislacyjn¹.
Sk³ada siê z dzia³ów i rozdzia³ów po�wieconych przepisom ogólnym,
dzia³alno�ci po¿ytku publicznego, gdzie m.in. wyró¿nia siê dzia³alno�æ
odp³atn¹ i nieodp³atn¹ po¿ytku publicznego, prowadzenie dzia³alno�ci po-
¿ytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadañ publicznych,
wymogi, jakie stawiane s¹ organizacjom (i podmiotom), które aspiruj¹
do tego, by byæ organizacjami po¿ytku publicznego (art. 20), nadzór nad
dzia³alno�ci¹ organizacji po¿ytku publicznego, pracê Rady Dzia³alno�ci
Po¿ytku Publicznego, wolontariatu (art. 42-47), w tym wolontariatu
miêdzynarodowego (art. 48).

Ustawa liczy sobie 53 artyku³y i wesz³a w ¿ycie dnia 29 czerwca
2003 r., z wyj¹tkami, które ju¿ tak¿e obowi¹zuj¹.

III. Jednym z przyk³adowych przepisów ustawy, który budzi powa¿-
ne kontrowersje, jest definicja dzia³alno�ci po¿ytku publicznego, ujêta w art.
3, w my�l której jest to dzia³alno�æ spo³ecznie u¿yteczna, prowadzona
przez organizacje pozarz¹dowe w sferze zadañ publicznych, okre�lonych
w ustawie. Organizacjami pozarz¹dowymi s¹ organizacje niebêd¹ce jed-
nostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finan-
sach publicznych i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku osoby prawne
lub jednostki nieposiadaj¹ce osobowo�ci prawnej, utworzone na podsta-
wie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrze¿eniem
ust. 4.

Dzia³alno�æ po¿ytku publicznego mo¿e byæ prowadzona tak¿e przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie

przepisów o stosunku pañstwa do Ko�cio³a katolickiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, o stosunku pañstwa do innych ko�cio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych, je¿eli ich cele statutowe obejmuj¹ prowadzenie dzia³al-
no�ci po¿ytku publicznego,

2) stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego. Pozosta³a czê�æ
tego przepisu wskazuje podmioty, które s¹ wy³¹czone z mocy prawa z dzia-
³alno�ci po¿ytku publicznego. Lista ta jest do�æ d³uga.

Powo³ana definicja dzia³alno�ci po¿ytku publicznego ju¿ teraz w prak-
tyce nastrêcza powa¿ne w¹tpliwo�ci prawne i faktyczne, podobnie jak
powa¿ne w¹tpliwo�ci organizacyjnoprawne rodzi okre�lenie zakresu pod-
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miotowego organizacji, które mog¹ byæ uznane za organizacje pozarz¹do-
we. To jeden z mankamentów tej ustawy.

Bez w¹tpienia interesuj¹c¹ dla notariuszy mo¿e byæ kwestia statusu
spó³ek kapita³owych niedzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku, bowiem,
jak wiadomo, mo¿na je zawi¹zywaæ na podstawie obowi¹zuj¹cych prze-
pisów kodeksu spó³ek handlowych. Na tym tle rodzi siê pytanie, czy takie
spó³ki kapita³owe mog¹ uzyskiwaæ status organizacji po¿ytku publiczne-
go, czy te¿ jest to niemo¿liwe i niedopuszczalne. Problem ten jest od
pewnego czasu dyskutowany na ³amach prasy fachowej, pojawi siê te¿,
jak mo¿na przypuszczaæ, nied³ugo i w �Rejencie�. Autor ustosunkowuje
siê do tej kwestii, podaj¹c przy tym wypowiedzi innych przedstawicieli
nauki, którzy odmawiaj¹ spó³kom handlowych mo¿liwo�ci bycia orga-
nizacj¹ po¿ytku publicznego, przy jednoczesnym spe³nieniu wymogów
typowych dla spó³ek kapita³owych (s. 37 i nast.). Problem jest otwarty
i wymaga dyskusji teoretyczno-praktycznych. Dobrze siê zatem sta³o, ¿e
Autor nie uciek³ od tego problemu i odwa¿nie sformu³owa³ swoje sta-
nowisko, odpowiednio je argumentuj¹c.

IV. Przydatnym uzupe³nieniem ksi¹¿ki jest wykaz aktów prawnych,
które pozwalaj¹ wdro¿yæ tê regulacjê do praktyki stosowania prawna. Do
aktów tych nale¿y:

1) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wy-
konania tego zadania.

2) rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania fundacji.

3) rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad
rachunkowo�ci dla niektórych jednostek niebêd¹cych spó³kami handlo-
wymi nieprowadz¹cych dzia³alno�ci gospodarczej.

4) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej
w sprawie Rady Dzia³alno�ci Po¿ytku Publicznego.

5) ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowym.
6) rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci w sprawie szczególnego

sposobu prowadzenia rejestrów wchodz¹cych w sk³ad Krajowego Re-
jestru S¹dowego oraz szczegó³owej tre�ci wpisów w tych rejestrach.
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Jak ju¿ zaznaczy³em, publikacja J. Kopyry wyposa¿ona jest tak¿e w ze-
staw przyk³adowych wzorów dokumentów, takich jak formularze s¹do-
we wraz z za³¹cznikami, o�wiadczenia zarz¹du fundacji, statut fundacji,
umowa spó³ki z o.o. w formie aktu notarialnego, a tak¿e porozumienie
o wykonanie �wiadczeñ wolontarystycznych.

�Ustawa o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Komen-
tarz� jest pierwszym ca³o�ciowym opracowaniem wskazuj¹cym na istot-
ne rozwi¹zania prawne, wsparte pogl¹dami przedstawicieli doktryny, a tak¿e
uwagami Autora. Publikacja ta jest niezwykle potrzebna dla praktyki
stosowania prawa, w tym tak¿e mo¿e okazaæ siê bardzo przydatna naszym
notariuszom, którzy mog¹ spotkaæ siê z ni¹ w codziennej pracy.

Godna jest te¿ polecenia szerokiej rzeszy organizacji pozarz¹dowych,
instytucjom pañstwowym i samorz¹dowych, które spotykaj¹ siê z dzia-
³alno�ci¹ po¿ytku publicznego i wolontariatem.

Jerzy Jacyszyn


