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USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie
Rozdzia∏ 1

3) w art. 8:
a) uchyla si´ ust. 2,

Przepis ogólny
Art. 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873) wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od
dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4,
art. 11—34 oraz art. 35 ust. 2 pkt 5, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

b) w ust. 3 wyrazy „Postanowienia ust´pów poprzednich nie majà zastosowania” zast´puje si´
wyrazami „Przepisu ust. 1 nie stosuje si´”.
Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 88 i Nr 233, poz. 1955 oraz z 2003 r. Nr 45,
poz. 391) w art. 8 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

Rozdzia∏ 2

„4. Nie majà obowiàzku uiszczania op∏at sàdowych
tak˝e:

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

1) organizacje po˝ytku publicznego dzia∏ajàce
na podstawie przepisów o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, z wyjàtkiem
spraw dotyczàcych prowadzonej przez te organizacje dzia∏alnoÊci gospodarczej,

Art. 2. W ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z póên. zm.1))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposoby
przeprowadzania zbiórek publicznych i zakres kontroli nad ich przeprowadzaniem,
uwzgl´dniajàc zw∏aszcza potrzeb´ zapewnienia odpowiedniego bezpieczeƒstwa
zbieranych ofiar. Rozporzàdzenie okreÊli
w szczególnoÊci formy prowadzenia zbiórek
publicznych, miejsca ich prowadzenia, niezb´dne dane, jakie powinien zawieraç plan
przeprowadzania zbiórki, sposoby sporzàdzania dokumentacji dotyczàcej przebiegu
akcji zbiórkowej, wymogi, jakim powinna
odpowiadaç legitymacja osoby przeprowadzajàcej zbiórk´ publicznà, oraz niezb´dne
informacje, jakie powinno zawieraç publiczne og∏oszenie wyników zbiórki.”;
2) w art. 7 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Osobami przeprowadzajàcymi zbiórk´ jako
cz∏onkowie instytucji, o których mowa w art. 4,
lub jako osoby imiennie zaproszone przez te
instytucje mogà byç równie˝:

2) organizacje pozarzàdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873) w sprawach dotyczàcych realizacji
zleconego zadania publicznego na podstawie
przepisów o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póên. zm.2))
w art. 189 w ust. 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ wyrazy „a tak˝e w organizacjach po˝ytku
publicznego w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie, z wyjàtkiem
pracy na rzecz dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej
przez te organizacje.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855)
w art. 17 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Post´powanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej do
Krajowego Rejestru Sàdowego jest wolne od
op∏at sàdowych.”.

1) ma∏oletni powy˝ej 16 roku ˝ycia,
2) inni ma∏oletni, je˝eli przeprowadzajà zbiórk´ na rzecz organizacji po˝ytku publicznego
w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, pod
nadzorem osób pe∏noletnich odr´bnie upowa˝nionych do tego przez t´ organizacj´.”;
———————
1)

Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1948 r. Nr 36,
poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1989 r. Nr 29, poz. 154,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668.

———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732,
Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r.
Nr 45, poz. 391 i Nr 90, poz. 844.
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Art. 6. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
i Nr 200, poz. 1683) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 5 w ust. 1:
a) w pkt 1 w lit. c po wyrazie „pozosta∏ych” dodaje
si´ wyrazy „ , w tym zaj´tych na prowadzenie odp∏atnej statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego przez organizacje po˝ytku publicznego”,
b) w pkt 2 w lit. e po wyrazie „pozosta∏ych” dodaje
si´ wyrazy „ , w tym zaj´tych na prowadzenie odp∏atnej statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego przez organizacje po˝ytku publicznego”;
2) w art. 7 w ust. 1 po pkt 13 dodaje si´ pkt 14
w brzmieniu:
„14) nieruchomoÊci lub ich cz´Êci zaj´te na prowadzenie nieodp∏atnej statutowej dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego przez organizacje po˝ytku publicznego.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 21 w ust. 1 w pkt 112 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 113 w brzmieniu:
„113) przychody wolontariuszy otrzymane od organizacji pozarzàdowych, podmiotów, organów administracji publicznej oraz jednostek
organizacyjnych, o których mowa w art. 42
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), z tytu∏u kosztów
szkoleƒ, podró˝y s∏u˝bowej, diet, badaƒ lekarskich, wyposa˝enia w Êrodki ochrony
osobistej, sk∏adki op∏aconej zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz ubezpieczenia od nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków op∏acanych na
zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”;
2) w art. 26:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Je˝eli przedmiotem darowizny sà towary
opodatkowane podatkiem od towarów
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703,
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228
i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135,
poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181,
poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774 i Nr 90, poz. 844.
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i us∏ug, za kwot´ darowizny uwa˝a si´ wartoÊç towaru uwzgl´dniajàcà nale˝ny podatek
od towarów i us∏ug. Przy okreÊlaniu wartoÊci
tych darowizn stosuje si´ odpowiednio
art. 19.”,

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Za darowizny, o których mowa w ust. 1
pkt 9, nie uwa˝a si´ wp∏at, o które zmniejsza si´ podatek zgodnie z art. 27d lub rycza∏t
od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 14a ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym.”,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. WysokoÊç wydatków na cele okreÊlone
w ust. 1 ustala si´ na podstawie dokumentów stwierdzajàcych ich poniesienie. Jednak˝e w przypadku odliczeƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 9, odliczenie stosuje si´, je˝eli
wysokoÊç darowizny jest udokumentowana
dowodem wp∏aty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej
ni˝ pieni´˝na — dokumentem, z którego wynika wartoÊç tej darowizny, oraz oÊwiadczeniem obdarowanego o jej przyj´ciu.”;
3) po art. 27c dodaje si´ art. 27d w brzmieniu:
„Art. 27d. 1. Podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony
zgodnie z art. 27 i wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1,
zmniejsza si´ na zasadach okreÊlonych w ust. 2—4, je˝eli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym sk∏adane jest zeznanie, do dnia z∏o˝enia tego zeznania, nie póêniej jednak ni˝ do up∏ywu
terminu okreÊlonego dla z∏o˝enia zeznania, dokona∏ wp∏aty na rzecz organizacji po˝ytku publicznego, o których
mowa w przepisach o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zmniejszenie, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç kwoty
stanowiàcej 1% podatku za rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 27
i pomniejszonego zgodnie z art. 27a,
27b i 27c, z uwzgl´dnieniem zasad
okreÊlonych w art. 6 ust. 2 i 4.
3. Zmniejszenie, o którym mowa
w ust. 1, nie dotyczy wp∏at na rzecz organizacji po˝ytku publicznego prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà polegajàcà na wytwarzaniu wyrobów
przemys∏u elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego,
winiarskiego, piwowarskiego, a tak˝e
pozosta∏ych wyrobów alkoholowych
o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 1,5%
oraz wyrobów z metali szlachetnych
albo z udzia∏em tych metali lub handlu
tymi wyrobami.
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4. Zmniejszenie, o którym mowa
w ust. 1, stosuje si´, je˝eli dokonane
wp∏aty:
1) zosta∏y udokumentowane dowodem wp∏aty na rachunek bankowy
organizacji po˝ytku publicznego,
2) nie zosta∏y odliczone od przychodu
(rycza∏tu od przychodów ewidencjonowanych) na podstawie ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym.”;
4) w art. 34 w ust. 9 po pkt 4 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) nie zmniejsza podatku na zasadach okreÊlonych w art. 27d,”;
5) w art. 37 w ust. 1 po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) nie zmniejsza podatku na zasadach okreÊlonych w art. 27d,”;
6) w art. 45 w ust. 3a po pkt 2 stawia si´ przecinek i dodaje pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych darowizn, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9,
4) otrzymania zwrotu wp∏aty, o której mowa
w art. 27d”.
Art. 8. W ustawie z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 364) w art. 3 w ust. 3 po wyrazach „dzia∏alnoÊci
kulturalnej” dodaje si´ wyrazy „oraz przepisami o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie”.
Art. 9. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 12 w ust. 4 w pkt 15 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje pkt 16 w brzmieniu:
„16) wartoÊci Êwiadczeƒ wolontariuszy, udzielanych na zasadach okreÊlonych w przepisach
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie.”;
2) w art. 16 w ust. 1 w pkt 58 na koƒcu zdania skreÊla
si´ przecinek i dodaje wyrazy „lub ze Êrodków,
o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),”;
———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 45, poz. 391.
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3) w art. 17:
a) w ust. 1 po pkt 6b dodaje si´ pkt 6c w brzmieniu:
„6c) dochody organizacji po˝ytku publicznego,
o których mowa w przepisach o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie —
w cz´Êci przeznaczonej na dzia∏alnoÊç statutowà, z wy∏àczeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej,”,
b) po ust. 1d dodaje si´ ust. 1e i 1f w brzmieniu:
„1e. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczàce podatników przeznaczajàcych dochody na cele statutowe lub inne cele okreÊlone w tym przepisie stosuje si´ równie˝
w przypadku lokowania dochodów poprzez
nabycie:
1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia
1989 r. obligacji Skarbu Paƒstwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorzàdu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.,
2) innych papierów wartoÊciowych dopuszczonych do publicznego obrotu, o ile nabycie takie nastàpi∏o w ramach zarzàdzania cudzym pakietem papierów wartoÊciowych na zlecenie, o którym mowa
w art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240,
poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424
i Nr 84, poz. 774), pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartoÊciowych
na odr´bnym rachunku prowadzonym
przez uprawniony podmiot w rozumieniu
powo∏anej ustawy,
3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dzia∏ajàcych na podstawie
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178).
1f. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, je˝eli dochód jest przeznaczany
i wydatkowany, bez wzgl´du na termin, na cele okreÊlone w ust. 1.”;
4) w art. 18:
a) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. Je˝eli przedmiotem darowizny sà towary
opodatkowane podatkiem od towarów
i us∏ug, za kwot´ darowizny uwa˝a si´ wartoÊç towaru uwzgl´dniajàcà nale˝ny podatek od towarów i us∏ug. Przy okreÊlaniu
wartoÊci tych darowizn stosuje si´ odpowiednio art. 14.”,
b) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
stosuje si´, je˝eli wysokoÊç darowizny jest
udokumentowana dowodem wp∏aty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przy-
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padku darowizny innej ni˝ pieni´˝na dokumentem, z którego wynika wartoÊç tej darowizny, oraz oÊwiadczeniem obdarowanego
o jej przyj´ciu.”.

poz. 115, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874),
b) za Êrodki pieni´˝ne pozyskane ze zbiórek,
o których mowa w przepisach wymienionych w lit. a),

Art. 10. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517) po art. 23 dodaje si´ art. 23a w brzmieniu:

5c) zwolnieƒ, o których mowa w pkt 5b, nie stosuje si´:
a) do pozosta∏ej dzia∏alnoÊci, niezaliczonej do
dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego wyodr´bnionej na podstawie art. 21 pkt 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie,
b) je˝eli organizacja po˝ytku publicznego narusza warunki lub zasady dzia∏ania okreÊlone w tym przepisie,”;

„Art. 23a. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji
stwarzajà organizacjom po˝ytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873), mo˝liwoÊç nieodp∏atnego informowania o prowadzonej przez te
organizacje dzia∏alnoÊci nieodp∏atnej.
2. Przepis ust. 1 nie wyklucza prawa nadawcy do informowania o dzia∏alnoÊci organizacji po˝ytku publicznego w szerszym
zakresie.

2) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, obowiàzuje w odniesieniu do towarów wymienionych
w pkt 5b:

3. Krajowa Rada mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, tryb post´powania zwiàzanego z nieodp∏atnym informowaniem
o prowadzonej przez organizacje po˝ytku
publicznego dzia∏alnoÊci nieodp∏atnej,
uwzgl´dniajàc potrzeby tych organizacji
oraz obowiàzki jednostek publicznej radiofonii i telewizji.”.

1) lit. a), których wartoÊç rynkowa uwzgl´dniajàca podatek od towarów i us∏ug przekracza
2 000 z∏ — wy∏àcznie w przypadku, gdy organizacja po˝ytku publicznego posiada dokumentacj´ pozwalajàcà na identyfikacj´ darczyƒcy i potwierdzajàcà dokonanie darowizny, a w przypadku darowizn z zagranicy posiada dodatkowo dokument celny, z którego
wynika, ˝e import tych towarów nie korzysta∏
ze zwolnieƒ wymienionych w ust. 1 pkt 4—4b,

Art. 11. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 11, poz. 50, z póên. zm.5)) w art. 7:

2) lit. b), wy∏àcznie w przypadku, gdy nabycie
przez organizacj´ po˝ytku publicznego zosta∏o udokumentowane posiadanà fakturà VAT
lub dokumentem celnym potwierdzajàcym,
˝e import towarów nie korzysta∏ ze zwolnieƒ
wymienionych w ust. 1 pkt 4—4b.”.

1) w ust. 1 po pkt 5a dodaje si´ pkt 5b i 5c w brzmieniu:
„5b) sprzeda˝ towarów, z wy∏àczeniem towarów
wymienionych w za∏àczniku nr 6 do ustawy
oraz importu, dokonywanà przez organizacje
po˝ytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873), je˝eli towary te zosta∏y nabyte przez te organizacje:
a) jako darowizny rzeczowe pochodzàce ze
zbiórek publicznych, o których mowa
w ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162,
z 1948 r. Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12,
———————
5)

Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28,
poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670,
z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r.
Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776
i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104,
z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50,
poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68,
poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39,
poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858,
Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324,
z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794,
Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800
i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 84, poz. 774.

Poz. 874

Art. 12. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43,
z póên. zm.6)) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà powierzaç wykonywanie zadaƒ z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym
lub jednostkom organizacyjnym nieposiadajàcym
osobowoÊci prawnej, w drodze umowy na zasadach ogólnych — z uwzgl´dnieniem przepisów o finansach publicznych lub, odpowiednio, przepisów
o zamówieniach publicznych i przepisów o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie.”.
Art. 13. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
———————
6)

Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106,
poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. 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.
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1) w art. 4 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Centralna Informacja bezp∏atnie udost´pnia,
w szczególnoÊci w ogólnodost´pnych sieciach informatycznych, informacje o organizacjach, okreÊlonych w art. 3 ust. 2 i podmiotach
wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873). ”;
2) w art. 49 w ust. 2 na koƒcu dodaje si´ wyrazy
„ , z wyjàtkiem wpisów dotyczàcych ujawnienia informacji zwiàzanych wy∏àcznie ze statusem organizacji po˝ytku publicznego”;
3) po art. 49 dodaje si´ art. 49a w brzmieniu:
„Art. 49a. 1. Do rejestru stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej wpisuje si´ tak˝e
organizacje po˝ytku publicznego, je˝eli nie majà, z innego tytu∏u, obowiàzku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego po spe∏nieniu
wymagaƒ, o których mowa w art. 20
lub 21 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie.
2. Z wpisem, o którym mowa w ust. 1,
nie wià˝e si´ nabycie osobowoÊci
prawnej przez takà organizacj´,
a w dziale 1 rejestru stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej ujawnia si´
informacj´, ˝e organizacja po˝ytku publicznego nie posiada osobowoÊci
prawnej.
3. W przypadku gdy organizacja po˝ytku
publicznego przesta∏a spe∏niaç wymagania okreÊlone w art. 20 lub 21 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, sàd rejestrowy z urz´du wykreÊla jà z rejestru.”;
4) w art. 52 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przy rejestracji podmiotu posiadajàcego status
organizacji po˝ytku publicznego wpisuje si´
w dziale 1 zaznaczenie tej okolicznoÊci,
a w dziale 3 okreÊlenie przedmiotu jego dzia∏alnoÊci statutowej, z wyodr´bnieniem dzia∏alnoÊci odp∏atnej i nieodp∏atnej, oraz wzmiank´
o z∏o˝eniu rocznego sprawozdania z dzia∏alnoÊci.”.
Art. 14. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,

Poz. 874

poz. 543, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 35 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. W razie przeznaczenia nieruchomoÊci albo jej
cz´Êci do oddania w u˝ytkowanie, najem lub
dzier˝aw´, organizacja po˝ytku publicznego
ma pierwszeƒstwo przed innymi kandydatami,
je˝eli nieruchomoÊç ta jest niezb´dna dla celów
prowadzonej przez t´ organizacj´ dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego. Z chwilà utraty przez organizacj´ po˝ytku publicznego statusu takiej
organizacji u˝ytkowanie wygasa, zaÊ umowa
najmu lub dzier˝awy mo˝e byç wypowiedziana
bez zachowania terminów, tak˝e gdy czas trwania najmu lub dzier˝awy by∏ oznaczony.”;
2) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
mo˝e wyposa˝yç fundacj´ lub dokonaç darowizny nieruchomoÊci z zasobu Skarbu Paƒstwa na
rzecz fundacji albo organizacji po˝ytku publicznego, prowadzàcej dzia∏alnoÊç, o której mowa
w art. 68 ust. 1 pkt 2. W umowie darowizny okreÊla si´ cel, na który nieruchomoÊç jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomoÊci na ten cel, a tak˝e w razie utraty przez organizacj´ po˝ytku publicznego statusu takiej organizacji nast´puje odwo∏anie darowizny.”;
3) w art. 68 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) osobom fizycznym i osobom prawnym, które
prowadzà dzia∏alnoÊç charytatywnà, kulturalnà, naukowà, opiekuƒczà, leczniczà, oÊwiatowà, badawczo-rozwojowà, wychowawczà lub
sportowo-turystycznà, na cele niezwiàzane
z dzia∏alnoÊcià zarobkowà, a tak˝e organizacjom po˝ytku publicznego, na cel prowadzonej
dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego,”.
Art. 15. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z póên. zm.9)) w art. 31 w ust. 1 dodaje si´
pkt 7 w brzmieniu:
„7) dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego, w tym nadzoru
nad prowadzeniem tej dzia∏alnoÊci przez organi———————
8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz
z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717, 720 i 721.
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,
z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475,
Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115,
poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126,
poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71,
poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820,
Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52,
poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 65, poz. 595 i Nr 84, poz. 774.
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zacje po˝ytku publicznego, z wy∏àczeniem nadzoru nad dzia∏alnoÊcià w zakresie ratownictwa
i ochrony ludnoÊci.”.
Art. 16. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 14 dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:
„Art. 14a. 1. Rycza∏t od przychodów ewidencjonowanych obliczony i wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 21
ust. 2 pkt 2, za poprzedni rok podatkowy zmniejsza si´ na zasadach okreÊlonych w ust. 2—4, je˝eli podatnik
w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym sk∏adane jest
zeznanie, do dnia z∏o˝enia tego zeznania, nie póêniej jednak ni˝ do dnia
up∏ywu terminu okreÊlonego dla z∏o˝enia zeznania, dokona∏ wp∏aty na
rzecz organizacji po˝ytku publicznego, o których mowa w przepisach
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie.

2) w art. 21 w ust. 2a dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych darowizn, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9
ustawy o podatku dochodowym, oraz zwrotu
wp∏aty, o której mowa w art. 14a”.
Art. 17. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 71 w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ wyrazy „z uwzgl´dnieniem przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873).”;
2) w art. 118:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nast´puje zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie, a je˝eli dotyczy ono innych zadaƒ publicznych ni˝ okreÊlone w tej ustawie:
1) zlecenie zadania i udzielenie dotacji nast´puje na podstawie umowy jednostki samorzàdu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1; przepis art. 71 ust. 2
stosuje si´ odpowiednio;

2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1,
nie mo˝e przekroczyç kwoty stanowiàcej 1% rycza∏tu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy,
pomniejszonego zgodnie z art. 13, 14
i 53.
3. Zmniejszenie,
o
którym
mowa
w ust. 1, nie dotyczy wp∏at na rzecz organizacji po˝ytku publicznego prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà polegajàcà na wytwarzaniu wyrobów
przemys∏u elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego,
winiarskiego, piwowarskiego, a tak˝e
pozosta∏ych wyrobów alkoholowych
o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 1,5%,
oraz wyrobów z metali szlachetnych
albo z udzia∏em tych metali lub handlu
tymi wyrobami.
4. Zmniejszenie stosuje si´, je˝eli dokonane wp∏aty:
1) zosta∏y udokumentowane dowodem wp∏aty na rachunek bankowy
organizacji po˝ytku publicznego,
2) nie zosta∏y odliczone, na podstawie
przepisów ustawy o podatku dochodowym, od dochodu lub podatku
dochodowego.”;
———————
10)

Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr
104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz.
1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172,
poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.
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2) tryb post´powania o udzielenie dotacji,
sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zleconego zadania okreÊla
w drodze uchwa∏y organ stanowiàcy jednostki samorzàdu terytorialnego, zapewniajàc jawnoÊç post´powania o udzielenie
dotacji i jej rozliczenia.”,
b) uchyla si´ ust. 3.
Art. 18. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z póên. zm.11))
w art. 8 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) organizacje po˝ytku publicznego, je˝eli sk∏adajà
podania, wyst´pujà z wnioskiem o dokonanie
czynnoÊci urz´dowej lub z wnioskiem o wydanie
zaÊwiadczenia lub zezwolenia, bàdê wystawiajà
dokumenty — wy∏àcznie w zwiàzku z nieodp∏atnà
dzia∏alnoÊcià po˝ytku publicznego w rozumieniu
przepisów o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie.”.

———————
11)

Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954,
Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71,
poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i 1180
i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78.
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Art. 19. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86,
poz. 959, z póên. zm.12)) w art. 8:
1) dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) organizacje po˝ytku publicznego, je˝eli dokonajà czynnoÊci cywilnoprawnych wy∏àcznie
w zwiàzku z nieodp∏atnà dzia∏alnoÊcià po˝ytku
publicznego w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie,”;
2) w pkt 3 po wyrazach „osoby prawne,” dodaje si´
wyrazy „z zastrze˝eniem pkt 2a,”.
Art. 20. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób zawodowych powsta∏ych w szczególnych okolicznoÊciach
(Dz. U. Nr 199, poz. 1674 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760)
w art. 2 w ust. 1 dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:
„12) przy wykonywaniu Êwiadczeƒ przez wolontariusza, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873).”.
Art. 21. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 5:
a) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) „korzystajàcym” — rozumie si´ przez to organizacj´, podmiot, organ administracji publicznej oraz jednostk´ organizacyjnà,
o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873);”,
b) po pkt 25 dodaje si´ pkt 25a w brzmieniu:
„25a) „wolontariuszu” — rozumie si´ przez to
osob´, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie;”;
2) w art. 11:
a) w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 1a.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Korzystajàcy mo˝e zg∏osiç wolontariusza
do ubezpieczenia zdrowotnego, je˝eli nie
———————
12)

Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r.
Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r.
Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 721.
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jest on obj´ty ubezpieczeniem zdrowotnym
z innego tytu∏u.”,

c) w ust. 3 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) korzystajàcego, o którym mowa w ust. 1a,
stanowi kwota odpowiadajàca najni˝szemu
wynagrodzeniu;”,
d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Wolontariusz, o którym mowa w ust. 1a, zostaje obj´ty ubezpieczeniem zdrowotnym
z dniem okreÊlonym w umowie zawartej
przez korzystajàcego z Funduszem, a przestaje byç nim obj´ty z dniem rozwiàzania
umowy lub po up∏ywie miesiàca nieprzerwanej zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek.”,
e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Prawo do Êwiadczeƒ z ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o której mowa w ust. 1,
i zg∏oszonych do Funduszu cz∏onków jej rodziny, o których mowa w art. 7 ust. 2, oraz
wolontariusza, o którym mowa w ust. 1a,
przys∏uguje od dnia obj´cia ubezpieczeniem zdrowotnym i wygasa po up∏ywie
30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.”.
Rozdzia∏ 3
Przepisy szczególne, przejÊciowe i koƒcowe
Art. 22. Wpis organizacji, o których mowa w
art. 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873) i w art. 13 pkt 3 niniejszej ustawy, z uwagi
na posiadanie statusu organizacji po˝ytku publicznego nadaje im osobowoÊç prawnà tylko w przypadku,
gdy w∏aÊciwe przepisy ustrojowe dla tych jednostek
tak stanowià.
Art. 23. 1. Umowy zawarte na podstawie art. 118
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 17, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego przepisu, zachowujà moc do czasu ich wygaÊni´cia
lub rozwiàzania.
2. Organy stanowiàce jednostek samorzàdu terytorialnego w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszego przepisu dostosujà uchwa∏y wydane na
podstawie art. 118 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 17 w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego przepisu, do wymagaƒ
zwiàzanych z wykonywaniem zadaƒ w zakresie okreÊlonym w ustawie, o której mowa w art. 1 niniejszej
ustawy.
Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 3 i 4, art. 6—14,
art. 16—19 oraz art. 22 i 23, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.
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