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Wstęp 
 
Katowice są miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom dostęp do usług publicznych 
odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym.  
Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w znaczący sposób wpływa 
na poprawę warunków życia mieszkańców Katowic oraz na rozwój naszego miasta. Wiele dziedzin 
życia społecznego nie mogłoby już funkcjonować bez aktywności obywatelskiej. 
Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, zwana działalnością pożytku 
publicznego, jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, a zarazem elementem spajającym 
i aktywizującym społeczność lokalną. 
Program określa zasady, zakres i formy współpracy miasta Katowice z trzecim sektorem,  
a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub 
dofinansowaniem z budżetu miasta Katowice. Spodziewanymi efektami współpracy są wzrost 
dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej oraz podniesienie jakości życia 
mieszkańców. 
Rada Miasta Katowice przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę kontynuowania współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzonej działalności w sferze 
zadań publicznych oraz kształtowania wzajemnych relacji tak, aby współpraca nieustannie się 
rozwijała. Współpraca oparta jest na zasadach wzajemnego zaufania z wykorzystaniem najlepszych 
praktyk w zakresie komunikacji i partycypacji. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1817 z późn. zm.) należy do zadań własnych gminy i powiatu określonych w: art. 7 ust. 1 pkt 19 
i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 
późn. zm.), art. 4 ust. 1, pkt 22, art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 814, z późn. zm.). 

2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 
2) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, 
3) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e), art. 151, art. 

221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 
z późn. zm.).  

3. Podstawą opracowania Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
na 2018 rok, zwanego dalej Programem, jest art. 4 i art. 5 ust. 3 ustawy. 

4. Zakres współpracy obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4, 
ust. 1 ustawy. 
 

§ 2 
Cel główny i cele szczegółowe Programu 

 
1. Celem głównym Programu jest określenie zasad i form współpracy miasta Katowice 

z organizacjami pozarządowymi, które wzmocnią rolę organizacji w realizacji zadań publicznych, 
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podniosą ich skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez nie działań.  
2. Cele szczegółowe: 

1) wspieranie działań miasta w zakresie diagnozowania i rozwiązywania oraz identyfikowania 
potrzeb mieszkańców, w tym problemów wynikających z zagospodarowania i kształtowania 
przestrzeni miejskiej 

2) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców i ich 
otoczenia, 

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 
otoczenie, w tym przestrzeń publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
5) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych we współrealizacji zadań publicznych przez 

powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań, 
6) promocja organizacji pozarządowych działających w mieście, 
7) stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, 
8) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych, 
9) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

w szczególności osób i rodzin bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, zagrożonych 
uzależnieniami. 
 

§ 3 
Zasady współpracy 

 
Współpraca miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w oparciu o zasadę 
pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności, partnerstwa i suwerenności 
stron, a wzajemne oddziaływania regulują przepisy prawa. 
 
1. Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym i oznacza uporządkowanie 

wzajemnych relacji oraz podział zadań między sektorem publicznym a sektorem obywatelskim 
ukierunkowany na rozwój współuczestnictwa obywateli, ich wspólnot i organizacji. 

2. Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia  najlepszych efektów 
w realizacji zadań publicznych. 

3. Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności polegają na kształtowaniu przejrzystych zasad 
współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego 
oraz na zapewnieniu równego, szerokiego i sprawnego dostępu do informacji i realizacji zadań 
publicznych. 

4. Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu 
problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu 
najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w 
tych procesach. 

5. Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności 
w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań. 

 
§ 4 

Realizatorzy Programu 
 
1. Realizatorami współpracy ze strony Miasta Katowice są w szczególności: 

1) Rada Miasta Katowice i poszczególne komisje w zakresie: 
a) określania strategii rozwoju Miasta, programów jednorocznych i wieloletnich oraz 
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strategii sektorowych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej polityki 
społecznej, 

b) uchwalania Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
i przyjmowanie sprawozdań z jego realizacji, zgodnie z art. 5a ustawy, 

c) konsultacji problemów i zadań stanowiących przedmiot prac komisji stałych. 
2) Prezydent Miasta Katowice w zakresie: 

a) realizacji strategii rozwoju Miasta, programów jednorocznych i wieloletnich oraz 
strategii sektorowych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej polityki 
społecznej, 

b) prowadzenia merytorycznej współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym 
tworzenia zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, zgodnie z art. 5 ust. 2 
pkt. 5 ustawy, 

c) realizacji zadań wynikających z Programu poprzez ogłaszanie otwartych konkursów 
ofert w celu powierzenia lub wsparcia realizacji zadania i przekazania odpowiednich 
na ten cel środków w ramach budżetu, 

d) kontroli i oceny stanu realizacji zleconych zadań pod względem efektywności  
i jakości przy pomocy Wiceprezydentów, Skarbnika Miasta, Naczelników Wydziałów, 
Kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Katowice; 

3) Wydział Polityki Społecznej wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji 
Pozarządowych w zakresie: 

a) przygotowania projektu Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi oraz przeprowadzania konsultacji we współpracy z wydziałami 
merytorycznymi w trybie art. 5 ust. 5 ustawy, 

b) koordynowania realizacji Programu oraz realizacji lub koordynowania realizacji 
zadań określonych w § 7 we współpracy z realizatorami Programu wymienionymi w 
pkt 4), 

c) sporządzania sprawozdań z realizacji Programu we współpracy z realizatorami 
Programu wymienionymi w pkt 4); 

4) Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Katowice i jednostki organizacyjne miasta Katowice 
wskazane przez Prezydenta Miasta Katowice, tj.: 

a) Wydział Polityki Społecznej, w szczególności za realizację zadań wymienionych w § 8 
ust. 4 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 

b) Wydział Kultury, w szczególności za realizację zadań wymienionych w § 8 ust. 4 pkt 8 
a-e, 

c) Wydział Edukacji i Sportu, w szczególności za realizację zadań wymienionych w § 8 
ust. 4 pkt 9, 13, 

d) Wydział Kształtowania Środowiska, w szczególności za realizację zadań 
wymienionych w § 8 ust. 4 pkt 10, 

e) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, w szczególności za zadania 
wymienione w § 8 ust. 4 pkt 1, 2b, 6b i d, 7, 17, 

f) Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, 
w szczególności za realizację zadania wymienionego w § 8 ust. 4 pkt 8f,  

g) Wydział Promocji we współpracy z realizatorami wymienionymi w ppkt a) – f), 
w szczególności za realizację zadań wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 2, 4, 7, ust. 3 pkt 
7, 

h) Wydział Komunikacji Społecznej we współpracy z realizatorami wymienionymi w 
ppkt a) – f), w szczególności za realizację zadań wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 3,  

i) Wydział Budynków i Dróg we współpracy z realizatorami wymienionymi w ppkt a) – 
d), w szczególności za realizację zadań wymienionych w §7 ust. 2 pkt 7. 
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j) Wydział Obsługi Inwestorów we współpracy z realizatorami wymienionymi w ppkt 
a) – d), w szczególności za realizację zadań wymienionych w §7 ust. 3 pkt 8. 
 

2. Realizatorami współpracy ze strony organizacji pozarządowych są zgłoszone  
w rejestrach ich organy lub określony w regulaminie przedstawiciel reprezentujący 
stowarzyszenie. 

 
§ 5 

Formy współpracy 
 
1. Miasto Katowice prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 

ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom miasta Katowice. 

2. Podstawowym kryterium decydującym o współpracy z organizacjami pozarządowymi  
jest realizacja przez nie zadań na rzecz miasta Katowice lub jego mieszkańców. 

3. Współpraca miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi będzie obejmować następujące 
formy: 
współpracę finansową, 
współpracę pozafinansową. 

§ 6 
Współpraca finansowa 

 
1. Współpraca finansowa odbywa się w formie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji 

zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie. 
2. Podstawowym trybem zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym jest 

otwarty konkurs ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania (art. 11 ust. 2 i 
6 ustawy). 

3. Współpraca finansowa obejmować będzie przyznawanie środków publicznych  
na realizację zadań poprzez: 
1) wspieranie zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji celowej dla organizacji 

pozarządowych na pokrycie częściowych kosztów realizacji zadania, 
2) powierzanie zadań publicznych udzielenie dotacji celowej dla organizacji na sfinansowanie 

całkowitych kosztów realizacji zadania, 
3) udzielenie dotacji podmiotowej dla warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z trybem 

określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
4. Powierzanie zadań publicznych może być stosowane dla wyodrębnionych zadań (usług) 

o określonych standardach.  
5. Dotacje, o których mowa w ust. 3: 

1) nie mogą zostać udzielone na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta 
Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, 

2) mogą zostać wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów związanych  
z realizowanym zadaniem zgodnie z zatwierdzonym katalogiem kosztów kwalifikowanych. 

6. Realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym może zostać zlecona 
organizacji pozarządowej na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert, o ile wniosek ten spełnia łącznie następujące warunki: 
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 

10 000 zł, 
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, 
3) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej, 
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w trybie określonym w ust. 6, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 
20 000 zł. 

7. Narzędziem wspomagającym obsługę zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom 
pozarządowymi jest Generator eNGO dostępny na stronie 
http://katowice.engo.org.pl/konkursy.  

 
§ 7 

Współpraca pozafinansowa 
 

Pozafinansowe formy współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer: 
1. informacyjnej, poprzez: 

1) prowadzenie serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice 
(www.katowice.eu) poświęconego organizacjom pozarządowym , 

2) prowadzenie kalendarza wydarzeń dotyczących przedsięwzięć planowanych przez 
organizacje pozarządowe w oparciu o nadesłane informacje, 

3) promowanie działalności organizacji pozarządowych w bezpłatnym informatorze miejskim 
„Nasze Katowice”, 

4) promowanie działalności organizacji pozarządowych poprzez realizację programów 
informacyjno-telewizyjnych, 

5) organizowanie spotkań organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice 
w celu zebrania opinii i wniosków, co do stanu współpracy, a w szczególności realizacji 
Programu oraz wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, 
w terminie ustalonym w ogłoszeniu, 

6) konsultowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice z zakresu polityki lokalnej 
z organizacjami pozarządowymi, 

7) udostępnianie organizacjom pozarządowym materiałów promujących Miasto Katowice, 
8) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej kalendarza konkursów dla organizacji 

pozarządowych, 
9) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć 

miasta i organizacji pozarządowych; 
 

2. organizacyjnej, poprzez: 
1) inicjowanie działań aktywizujących i integrujących katowickie organizacje pozarządowe, 

w tym poprzez organizację Festiwalu Organizacji Pozarządowych, 
2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym w poszczególnych 

obszarach działalności pożytku publicznego na zasadach określonych w odrębnym 
zarządzeniu Prezydenta, 

3) udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń Urzędu Miasta Katowice 
lub jednostek organizacyjnych miasta Katowice i bazy technicznej, na niekomercyjne 
spotkania związane z realizacją Programu, 

4) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np. wstępne 
doradztwo prawne, organizowanie lub informowanie o możliwościach uczestnictwa 
w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach, 

5) merytoryczną pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza 
Katowic i w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, 

6) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych 
źródeł, niż budżet miasta Katowice poprzez informowanie o potencjalnych źródłach 
finansowania i udzielanie na wniosek rekomendacji w przypadku ubiegania się przez 
organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii 
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Europejskiej, 
7) pomoc w pozyskiwaniu lokalu na działalność statutową organizacji, na potrzeby realizacji 

projektów na preferencyjnych warunkach określonych w odrębnym zarządzeniu Prezydenta, 
8) informowanie, inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy 

organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, pozyskiwania środków ze źródeł 
zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej; 

 
3. pozostałej, poprzez: 

1) wydawanie opinii o działalności organizacji pozarządowych oraz udzielanie rekomendacji na 
ich wniosek, 

2) możliwość objęcia patronatem Prezydenta Miasta Katowice przedsięwzięć realizowanych 
przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców miasta Katowice, 

3) możliwość wspólnej realizacji projektów, w tym współfinansowanych ze środków 
pozabudżetowych, 

4) zgłaszanie przez organizacje pozarządowe potrzeb społeczności lokalnej i wspólne 
planowanie działań służących zaspokojeniu potrzeb społecznych, 

5) przyznawanie nagród i wyróżnień osobom prawnym, osobom fizycznym, organizacjom 
pozarządowym za szczególne zaangażowanie w dziedzinie działalności społecznej na 
zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta, 

6) współpracę z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, 
7) udział organizacji pozarządowych we współpracy międzynarodowej miasta, w szczególności 

możliwość udziału przedstawicieli organizacji w wizytach studyjnych, 
8) współpraca międzysektorowa. 

 
§ 8 

Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne w 2018 roku. 
 

 Przedmiotem współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań 
publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy. 

 Wykaz planowanych działań na 2018 rok, w wybranych sferach zadań publicznych, opracowany 
został we współpracy z poszczególnymi realizatorami Programu oraz z organizacjami 
pozarządowymi na podstawie przyjętych programów. 

 Część zadań wymienionych w ust. 4 ujęto w Wieloletnim Programie współpracy miasta 
Katowice na lata 2016-2020. Są to zadania z zakresu polityki społecznej o charakterze 
długoterminowym, wymienione w ust. 4, pkt 1 lit. a, c, d, e, f, pkt 2 lit. a, d, pkt 4 lit. a, pkt 6, 
pkt 7 lit. a, c, pkt 14.  

 Do priorytetowych zadań publicznych, przeznaczonych do realizacji organizacjom 
pozarządowym w roku 2018 należą: 

 
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównania szans tych rodzin i osób: 
a) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, 
b) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, 
c) prowadzenie ośrodków wsparcia, 
d) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania, 
e) prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
f) prowadzenie domów pomocy społecznej, 
g) realizowanie programów profilaktycznych; 
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2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: 

a) prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 
b) organizowanie szkoleń dla kandydatów oraz funkcjonujących rodzin zastępczych, 
c) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, 
d) prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych; 

 
3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa: 
a) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 
b) edukacja prawna społeczeństwa: 

 
4) integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych:  

a) wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym 
seniorów, 

b) wspieranie działań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
 

5) ochrona i promocja zdrowia: 
a) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu 

utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców;  
 

6) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 
a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin, 
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie, 
c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

d) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 
 

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 
e) kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 

wczesna interwencja (dzieci do 7 roku życia), 
f) dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej, 
g) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, 

poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną, 
h) prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej, terapii psychologicznej, 

pedagogicznej; 
 

8) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie 
i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w ramach zaspakajania potrzeb 
kulturalnych mieszkańców miasta oraz realizacji zadań własnych gminy i powiatu: 
a) edukacja kulturalna, 
b) lato w mieście, festyny środowiskowe, 
c) promocja kulturalna miasta, 
d) inicjatywy kulturalne, 
e) edukacja regionalna 



10
 

f) realizacja programu „Miasto Ogrodów"; 
 

9) kultura fizyczna i turystyka: 
a) szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki, 
b) organizacja imprez sportowych i turystycznych, 
c) prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych, 
d) wspieranie, w tym finansowe, rozwoju sportu, 
e) organizacja akcji promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek w 

tym Akcja Zima i Akcja Lato, 
f) wspieranie, w tym finansowe upowszechniania niekomercyjnych form turystyki 

i krajoznawstwa; 
 

10) ekologia i ochrona środowiska:  
a) edukacja ekologiczna, 
b) współdziałanie w realizacji ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju, 
c) ochrona praw zwierząt, 
d) przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 
 

11) promocja i organizacja wolontariatu: 
a) promocja wolontariatu, w szczególności młodzieży i osób starszych, 
b) edukacja, w tym organizacja szkoleń poszerzających wiedzę na temat wolontariatu, 
c) prowadzenie działań wolontaryjnych skierowanych m.in. do młodzieży i osób starszych, 

w tym tworzenie nowych grup wolontariackich oraz tzw. banków czasu, 
d) organizacja wydarzeń mających na celu promocję wolontariatu;  

 
12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

a) wspieranie akcji społecznych podnoszących świadomość obywatelską, 
b) wspieranie działań upowszechniających wiedzę o samorządzie terytorialnym 

i partycypacji społecznej, 
c) aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego, 
d) organizacja Festiwalu Organizacji Pozarządowych; 
 

13) edukacja, oświata i wychowanie: 
a) wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji 

społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz e-sport wśród 
społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych,  

b) edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, 
wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy 
motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych,                          

c) prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej 
nauki wśród uczniów;  
 

14) prowadzenie centrum organizacji pozarządowych: 
a) udostępnienie infrastruktury,  
b) działalność szkoleniowo-doradcza i animacja społeczności lokalnej, 
c) działalność informacyjna; 
 

15) działalność charytatywna: 
a) pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym znajdującym się w trudnej 
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sytuacji życiowej między innymi poprzez udzielenie pomocy rzeczowej, realizacja 
programu FEAD; 

 
16) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka: 
a) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz rodziny, 
b) organizacja imprez plenerowych, konferencji, szkoleń dotyczących tematyki 

prorodzinnej; 
 

17) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

 
5. Lista zadań, wymienionych w ust. 4 nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. 

Do pozostałych kryteriów należą: jakość, wiarygodność, wykazana efektywność 
i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane 
zasoby i środki. 

6. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań 
publicznych, w tym także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób. 

 
§ 9 

Okres realizacji programu 
 

Przyjmuje się roczny okres realizacji Programu, tj.: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 
roku. 

§ 10 
Sposób oceny realizacji Programu 

 
1. Prezydent Miasta Katowice, we współpracy z realizatorami Programu, o których mowa w § 4 

ust. 1 pkt 4 przedkłada sprawozdanie roczne z realizacji Programu. 
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać: 

1) opis przebiegu realizacji Programu, 
2) informację o planowanych i wykorzystanych środkach finansowych z budżetu miasta                 

na poszczególne zadania, 
3) mierniki efektywności Programu przypisane do poszczególnych celów szczegółowych 

określonych w § 2, w tym: 
a) liczba zorganizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych (cel 1), 
b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert (cel 1),  
c) liczba ofert złożonych w trybach pozakonkursowym (cel 1), 
d) liczba strategii/programów, w tworzeniu których udział wzięły organizacje pozarządowe 

(cel 1), 
e) liczba realizowanych projektów partnerskich (cel 2, 4, 7), 
f) wysokość wkładu własnego (finansowego i osobowego), wnoszonego przez organizacje 

pozarządowe na realizację zadań publicznych – ogółem oraz jako % kosztu całego 
zadania (cel 2,3), 

g) liczba otwartych konkursów ofert ogłoszonych po raz pierwszy (cel 2, 3), 
h) liczba uwag zgłoszonych podczas konsultacji, w tym uwag uwzględnionych i częściowo 

uwzględnionych - ogółem oraz jako procent całości (cel 3, 4), 
i) ilość zgłoszonych i zrealizowanych wniosków o inicjatywę lokalną (cel 3), 
j) liczba nowo zarejestrowanych organizacji w stosunku do ogólnej liczby 
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zarejestrowanych organizacji pozarządowych (cel 4, 7), 
k) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta Katowice 

na realizację zadań publicznych – ogółem oraz jako % budżetu (5, 7), 
l) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych, (cel 5, 7, 

8, 9),  
m) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje, 

(cel 5 i 7), 
n) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzania na realizację zadania 

publicznego (cel 5), 
o) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego w innych trybach (cel 5), 
p) liczba przedsięwzięć objętych patronatem Prezydenta Miasta Katowice (cel 6), 
q) liczba udzielonych rekomendacji organizacjom pozarządowym (cel 6), 
r) liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w sprawie pomocy 

w pozyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji, w tym liczba wniosków 
rozpatrzona pozytywnie oraz liczba wniosków rozpatrzona negatywnie wraz z podaniem 
przyczyny (cel 7),  

s) wysokość środków wydatkowanych w trybie tzw. małych grantów (cel 7),  
t) liczba umów zawartych w trybie tzw. małych grantów (cel 7), 
u) liczba organizacji pozarządowych realizujących po raz pierwszy zadania publiczne 

zlecone przez Miasto Katowice (cel 7), 
v) liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych, z podziałem 

na poszczególnych realizatorów Programu (cel 8). 
 

3. Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi podlegać będzie 
systematycznej i obiektywnej ocenie; w zakresie założeń, procesu realizacji i rezultatów oraz 
pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności 
podjętych działań. 

4. Oceny w zakresie, o którym mowa w ust. 3, dokona Prezydent Miasta Katowice. 
5. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach dokona oceny stanu 

współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Katowice  w zakresie realizacji zadań 
publicznych. 
1) Integralną częścią sprawozdania z realizacji programu współpracy jest badanie ankietowe, 
przeprowadzone wśród członków i przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
2) Wyniki badania ankietowego wykorzystywane są w celu prowadzenia autodiagnozy jakości 
współpracy. 

 
§ 11 

Wysokość środków planowanych na realizację programu 
 

1. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację zadań publicznych określa uchwała 
budżetowa na rok 2018. 

2. Na realizację zadań w zakresie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
planuje się kwotę nie mniejszą niż 20 000 000 zł.  

 
§ 12 

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji 
 

1. Projekt Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 
powstał na bazie Programu współpracy na 2017 rok. 
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2. Za jego przygotowanie odpowiedzialny był Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji 
Pozarządowych działający w strukturze Wydziału Polityki Społecznej we współpracy 
z wydziałami Urzędu Miasta Katowice, instytucją kultury Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja 
Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach – 
realizatorami Programu na 2017 rok.  

3. Konsultacje prowadzono zgodnie z Planem konsultacji przygotowanym przez Pełnomocnika 
Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych i zatwierdzonym w dniu przez nadzorującego 
Wiceprezydenta Miasta Katowice, który opublikowano 27.04.2017 r. wraz z ogłoszeniem o 
rozpoczętych konsultacjach. 

4. Informację o pracach nad projektem Programu przekazano za pośrednictwem portalu 
miejskiego - Katowice.eu, zakładki Platforma Konsultacji Społecznych, strony internetowej 
www.katowice.eu/ngo, portalu społecznościowego Facebook, poczty elektronicznej - 
newslettera, na spotkaniach Zespołów doradczo – inicjatywnych oraz na posiedzeniu 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w dniu 8.05.2017 r. 

5. Propozycje do projektu Programu w ramach I etapu konsultacji można było zgłaszać w okresie 
od 28.04.2017 r. do 26.05.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, Platformy 
Konsultacji Społecznych, w trakcie spotkań Zespołów doradczo-inicjatywnych, podczas spotkań 
konsultacyjnych w Centrum Organizacji Pozarządowych. 

6. W trakcie trwających konsultacji Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 
zorganizowała w dniu 18.05.2017 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kopernika 
14 spotkanie konsultacyjne z udziałem 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Natomiast 
w ostatnim dniu I etapu konsultacji, tj. 26.05.2017 r. wpłynęły propozycje ze strony 2 
organizacji. 

7. Wszystkie propozycje/uwagi organizacji przekazano do rozpatrzenia poszczególnym 
realizatorom Programu celem rozpatrzenia, zasięgnięcia opinii, gdyż cześć uwag odnosiła się  
nie do treści samego Programu, ale do jego realizacji.  

8. Zbiorcze zestawienie propozycji/uwag do Programu zostały przedstawione przez Pełnomocnika 
na spotkaniu Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w dniu 
07.06.2017 r. oraz na posiedzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 
Katowicach w dniu 12.06.2017 r. 

9. Łącznie 8 osób z 8 organizacji pozarządowych wniosło 9 propozycji/uwag w trakcie I etapu 
konsultacji Programu, w tym 3 uwagi odnosiły się do sposobu realizacji Programu. 

10. W dniu 28.06.2017 r. opublikowano na stronie www.katowice.eu/ngo i przesłano drogą 
elektroniczną do organizacji pozarządowych projekt Programu oraz zestawienie wszystkich 
uwag/wniosków/propozycji wniesionych przez organizacje w trakcie I etapu konsultacji wraz z 
informacją dotyczącą uwzględnionych lub nieuwzględnionych propozycji zawierającą 
uzasadnienie. 

11. W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje przygotowano projekt 
Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, który 
w okresie od dnia 02.08.2017 r. do dnia 15.08.2017 r. podlegał konsultacjom zgodnie z Uchwałą 
nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego projektów aktów prawa miejscowego.  

12. W trakcie konsultacji, o których mowa w ust. 11, żadna z organizacji pozarządowych nie wniosła 
propozycji do projektu Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
na 2018 rok.  

13. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach wydała pozytywną opinię do 
projektu Programu z dnia 19.09.2017r.  
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14. Wyniki konsultacji społecznych publikowane są na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu 
Miasta Katowice na portalu miejskim Katowice.eu.  

 
§ 13 

Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert  
w otwartych konkursach ofert 

 
1. Do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe powołane zostaną Komisje 

Konkursowe odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice. Skład Komisji zostanie 
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce www.katowice.eu/ngo. 

2. Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności 
Zastępca Przewodniczącego. 

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych. 
4. Ocena projektów odbywa się na podstawie kryteriów oceny zawartych w warunkach 

konkursowych.  
5. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, który dla swojej ważności powinien być 

podpisany przez wszystkich obecnych członków komisji konkursowej. 
6. Przyznanie środków finansowych następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice.  
7. Wyniki postępowania konkursowego wraz z uzasadnieniem podjętych decyzji zostaną podane 

do publicznej wiadomości.  
 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

 
1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania 

zleconego zadania określi zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice. 
2. Do rozstrzygnięć podejmowanych w trybie postępowania konkursowego nie stosuje  

się przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 
3. Organizacje pozarządowe realizując zlecone przez miasto Katowice zadanie publiczne 

zobowiązane są do informowania o fakcie finansowania lub współfinansowania zadania 
z budżetu miasta Katowice w publikacjach, materiałach informacyjnych, w mediach, jak również 
zamieszczania informacji w miejscu realizacji zadania w sposób widoczny, zgodnie z zapisami 
Systemu Identyfikacji Wizualnej Katowic będącego integralną częścią Strategii Promocji 
Katowic. 

4. Sposób postępowania w sprawie zwrotu wypłaconych środków finansowych przekazanych w 
formie dotacji określa art. 250-253 ustawy o finansach publicznych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie



16

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. 

Poz. 1817 

OBWIESZCZENIE 
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 14 pa dziernika 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza si  w zał czniku do niniejszego obwiesz-
czenia jednolity tekst ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 239), z uwzgl dnieniem zmian wprowadzonych ustaw  z dnia 16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działal-
no ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 395)  

oraz zmian wynikaj cych z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 pa dziernika 2016 r. 

2. Podany w zał czniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 2 ustawy z dnia 
16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 395), który stanowi: 

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie z dniem nast puj cym po dniu ogłoszenia.”. 

Marszałek Sejmu: M. Kuchci ski 
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Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1817 

Zał cznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 14 pa dziernika 2016 r. (poz. 1817) 

USTAWA 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 

DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady: 

1)1) prowadzenia działalno ci po ytku publicznego przez organizacje pozarz dowe w sferze zada  publicznych, współ-
pracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarz dowymi oraz współpracy, o której mowa w art. 4d; 

2) uzyskiwania przez organizacje pozarz dowe statusu organizacji po ytku publicznego oraz funkcjonowania organiza-
cji po ytku publicznego; 

3) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalno ci po ytku publicznego; 

4) tworzenia i funkcjonowania rad działalno ci po ytku publicznego. 

2. Ustawa reguluje równie  warunki wykonywania wiadcze  przez wolontariuszy oraz korzystania z tych wiadcze . 

Art. 2. Ilekro  w ustawie jest mowa o: 

1) dotacji – rozumie si  przez to dotacj  w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z pó n. zm.2)); 

2) „ rodkach publicznych” – rozumie si  przez to rodki publiczne, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, 
przeznaczone na wydatki publiczne w rozumieniu tej ustawy; 

3) wolontariuszu – rozumie si  przez to osob  fizyczn , która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje wiadczenia na 
zasadach okre lonych w ustawie; 

4) inicjatywie lokalnej – rozumie si  przez to form  współpracy jednostek samorz du terytorialnego z ich mieszka cami, 
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczno ci lokalnej; 

5) operatorze projektu – rozumie si  przez to organizacj  pozarz dow  lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, którym 
organ administracji publicznej zleca realizacj  zadania publicznego w sferze, o której mowa w art. 4, w sposób, o któ-
rym mowa w art. 16a; 

6) realizatorze projektu – rozumie si  przez to organizacj  pozarz dow  lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, którym 
operator projektu zleca wykonanie projektu; 

7) projekcie – rozumie si  przez to zadanie publiczne w sferze, o której mowa w art. 4, realizowane przez realizatora 
projektu w sposób, o którym mowa w art. 16a. 

Art. 3. 1. Działalno ci  po ytku publicznego jest działalno  społecznie u yteczna, prowadzona przez organizacje 
pozarz dowe w sferze zada  publicznych okre lonych w ustawie. 

2. Organizacjami pozarz dowymi s : 

1) nieb d ce jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych lub przedsi biorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego b d cymi pa -
stwowymi lub samorz dowymi osobami prawnymi, 

2) niedziałaj ce w celu osi gni cia zysku 

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej, którym odr bna ustawa przyznaje zdol-
no  prawn , w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrze eniem ust. 4. 

                                                           
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalno ci po ytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. poz. 395), która weszła w ycie z dniem 25 marca 2016 r. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 

1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. 
poz. 195, 1257 i 1454. 
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3. Działalno  po ytku publicznego mo e by  prowadzona tak e przez: 

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działaj ce na podstawie przepisów o stosunku Pa stwa do Ko cioła Katolic-
kiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pa stwa do innych ko ciołów i zwi zków wyznaniowych oraz o gwa-
rancjach wolno ci sumienia i wyznania, je eli ich cele statutowe obejmuj  prowadzenie działalno ci po ytku publicz-
nego; 

2) stowarzyszenia jednostek samorz du terytorialnego; 

3) spółdzielnie socjalne; 

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczon  odpowiedzialno ci  oraz kluby sportowe b d ce spółkami działaj cymi na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171), które nie dzia-
łaj  w celu osi gni cia zysku oraz przeznaczaj  cało  dochodu na realizacj  celów statutowych oraz nie przeznaczaj
zysku do podziału mi dzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

3a. Przepisów art. 19b–41i nie stosuje si  do spółdzielni socjalnych. 

4. Przepisów działu II nie stosuje si  do: 

1) partii politycznych; 

2) zwi zków zawodowych i organizacji pracodawców; 

3) samorz dów zawodowych; 

4) (uchylony) 

5) fundacji utworzonych przez partie polityczne. 

6) (uchylony) 

5. Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje si  do zlecania realizacji zada  w zakresie opieki nad Poloni  i Polakami za 
granic  finansowanych ze rodków bud etu pa stwa w cz ci, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu.

6. (uchylony) 

Art. 4. 1. Sfera zada  publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób; 

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zast pczej; 

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwi kszania wiadomo ci prawnej społecze stwa; 

2) działalno ci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagro onych wykluczeniem społecznym; 

3) działalno ci charytatywnej; 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel gnowania polsko ci oraz rozwoju wiadomo ci narodo-
wej, obywatelskiej i kulturowej; 

5) działalno ci na rzecz mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz j zyka regionalnego; 

5a) działalno ci na rzecz integracji cudzoziemców; 

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalno ci leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638); 

7) działalno ci na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj cych bez pracy i zagro onych zwolnieniem z pracy; 

9) działalno ci na rzecz równych praw kobiet i m czyzn; 

10) działalno ci na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

11) działalno ci wspomagaj cej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsi biorczo ci; 

12) działalno ci wspomagaj cej rozwój techniki, wynalazczo ci i innowacyjno ci oraz rozpowszechnianie i wdra anie 
nowych rozwi za  technicznych w praktyce gospodarczej; 

13) działalno ci wspomagaj cej rozwój wspólnot i społeczno ci lokalnych; 
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14) nauki, szkolnictwa wy szego, edukacji, o wiaty i wychowania; 

15) działalno ci na rzecz dzieci i młodzie y, w tym wypoczynku dzieci i młodzie y; 

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18) ekologii i ochrony zwierz t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

19) turystyki i krajoznawstwa; 

20) porz dku i bezpiecze stwa publicznego; 

21) obronno ci pa stwa i działalno ci Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

22) upowszechniania i ochrony wolno ci i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a tak e działa  wspomagaj cych 
rozwój demokracji; 

22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

23) ratownictwa i ochrony ludno ci; 

24) pomocy ofiarom katastrof, kl sk ywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granic ; 

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

26) działalno ci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy mi dzy społecze stwami; 

27) promocji i organizacji wolontariatu; 

28) pomocy Polonii i Polakom za granic ; 

29) działalno ci na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

29a)3) działalno ci na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o weteranach działa  poza granicami pa stwa (Dz. U. poz. 1203); 

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granic ; 

31) działalno ci na rzecz rodziny, macierzy stwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

32) przeciwdziałania uzale nieniom i patologiom społecznym; 

32a) rewitalizacji; 

33) działalno ci na rzecz organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie okre lo-
nym w pkt 1–32a. 

2. Rada Ministrów mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, zadania w zakresie innym ni  wymienione w ust. 1 jako 
nale ce do sfery zada  publicznych, kieruj c si  ich szczególn  społeczn  u yteczno ci  oraz mo liwo ci  ich wykony-
wania przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1, w sposób zapewniaj cy wystarczaj ce zaspokajanie potrzeb spo-
łecznych. 

Art. 4a. Organizacje pozarz dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wył czeniem stowarzysze  jednostek 
samorz du terytorialnego, które: 

1) wykonuj  zadania publiczne, lub 

2) dysponuj  maj tkiem publicznym 

– udost pniaj  informacj  publiczn  na zasadach i w trybie okre lonym w niniejszej ustawie. 

Art. 4b. Udost pnianie informacji publicznej nast puje: 

1) poprzez ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach, o których mowa w ustawie 
z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, 352 
i 996), albo 

2) poprzez ogłaszanie informacji publicznej na stronie internetowej organizacji pozarz dowych oraz podmiotów, o któ-
rych mowa w art. 4a, albo 

3) na wniosek na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji publicznej. 

                                                           
3) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno niku 1. 
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Art. 4c. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do udost pniania informacji publicznej stosuje si  przepi-
sy ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji publicznej. 

Art. 4d.4) 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zada , o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28, sprawuje opiek
nad Poloni  i Polakami za granic . 

2. Opieka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Poloni  i Polakami za granic  jest realizowana poprzez współprac
z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, polegaj c  na zlecaniu realizacji zada
publicznych finansowanych z cz ci bud etu pa stwa dotycz cej Kancelarii Senatu. 

3. Zlecanie realizacji zada  publicznych, o którym mowa w ust. 2, jako zada  zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 
pkt 1 lit. e, art. 132 ust. 2 pkt 5 oraz art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mo e mie
formy: 

1) powierzania wykonywania zada  publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub 

2) wspierania wykonywania zada  publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Art. 5. 1. Organy administracji publicznej prowadz  działalno  w sferze zada  publicznych, o której mowa w art. 4, 
we współpracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadz cymi, odpowied-
nio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalno  po ytku publicznego w zakresie 
odpowiadaj cym zadaniom tych organów. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa si  w szczególno ci w formach: 

1) zlecania organizacjom pozarz dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zada  publicznych na 
zasadach okre lonych w ustawie; 

2) wzajemnego informowania si  o planowanych kierunkach działalno ci; 

3) konsultowania z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów nor-
matywnych w dziedzinach dotycz cych działalno ci statutowej tych organizacji; 

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotycz cych sfery zada  publicznych, o której mowa w art. 4, 
z radami działalno ci po ytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez wła ciwe jednostki samorz du teryto-
rialnego; 

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, zło onych z przedstawicieli organizacji 
pozarz dowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli wła ciwych organów administracji pub-
licznej; 

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okre lonych w ustawie; 

7) umowy partnerskiej okre lonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 i 1250) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie okre lonych w art. 33 ust. 1 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno ci finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 i 1579). 

3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa si  na zasadach: pomocniczo ci, suwerenno ci stron, partnerstwa, 
efektywno ci, uczciwej konkurencji i jawno ci. 

4. Zlecanie realizacji zada  publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jako zada  zleconych w rozumieniu art. 127 
ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mo e mie  formy: 

1) powierzania wykonywania zada  publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub 

2) wspierania wykonywania zada  publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

5. Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego okre la, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsulto-
wania z radami działalno ci po ytku publicznego lub organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz cych działalno ci statutowej tych organizacji. 

6. Organ administracji publicznej mo e po konsultacjach z organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 tworzy  i prowadzi  jednostki organizacyjne, których celem jest działalno , o której mowa w art. 4 
ust. 1 pkt 33. 

                                                           
4) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno niku 1. 
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7. Podmiotem prowadz cym jednostk , o której mowa w ust. 6, mo e by  tak e organizacja pozarz dowa oraz pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3. 

8. Jednostki samorz du terytorialnego mog  udziela  po yczek, gwarancji, por cze  organizacjom pozarz dowym 
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, na realizacj  zada  w sferze po ytku publicznego, na zasadach okre lonych 
w odr bnych przepisach. 

Art. 5a. 1. Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami poza-
rz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób okre lony w art. 5 ust. 5, roczny 
program współpracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program 
współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzaj cego okres obowi zywania programu. 

2. Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego mo e uchwali , w sposób okre lony w ust. 1, wieloletni pro-
gram współpracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

2a. W przypadku gdy po konsultacjach, o których mowa w ust. 1, wła ciwa rada działalno ci po ytku publicznego 
wyrazi opini  o projekcie rocznego lub wieloletniego programu współpracy, opini  t  organ wykonawczy jednostki samo-
rz du terytorialnego zał cza do przedstawianego organowi stanowi cemu jednostki samorz du terytorialnego projektu 
rocznego lub wieloletniego programu współpracy. 

3. Organ wykonawczy jednostki samorz du terytorialnego, nie pó niej ni  do dnia 31 maja ka dego roku, jest obo-
wi zany przedło y  organowi stanowi cemu jednostki samorz du terytorialnego oraz opublikowa  w Biuletynie Informacji 
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

4. Roczny program współpracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 zawiera w szczególno ci: 

1) cel główny i cele szczegółowe programu; 

2) zasady współpracy; 

3) zakres przedmiotowy; 

4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2; 

5) priorytetowe zadania publiczne; 

6) okres realizacji programu; 

7) sposób realizacji programu; 

8) wysoko rodków planowanych na realizacj  programu; 

9) sposób oceny realizacji programu; 

10) informacj  o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

5. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
zawiera w szczególno ci: 

1) cel główny i cele szczegółowe programu; 

2) zakres przedmiotowy; 

3) okres realizacji programu; 

4) sposób realizacji programu; 

5) wysoko rodków planowanych na realizacj  programu. 

Art. 5b. 1. Minister lub wojewoda przyjmuj , w drodze zarz dzenia, po konsultacjach z organizacjami pozarz do-
wymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny lub wieloletni program współpracy z organizacjami pozarz -
dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na okres nie dłu szy ni  5 lat. 

2. Przepisy art. 5a ust. 1 zdanie 2 i ust. 4 stosuje si  odpowiednio. 

3. Organ administracji rz dowej nie pó niej ni  do dnia 30 kwietnia ka dego roku ogłasza w Biuletynie Informacji 
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Art. 5c. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasi gni ciu opinii Rady Działalno ci Po ytku 
Publicznego, zwanej dalej „Rad ”, mo e opracowa  resortowe oraz rz dowe programy wspierania rozwoju organizacji 
pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz finansowo wspiera  te programy, w szczególno ci 
w trybie, o którym mowa w art. 11. 
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DZIAŁ II 
Działalno  po ytku publicznego 

Rozdział 1 
Działalno  odpłatna i nieodpłatna po ytku publicznego 

Art. 6. Działalno  po ytku publicznego nie jest, z zastrze eniem art. 9 ust. 1, działalno ci  gospodarcz , 
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalno ci gospodarczej, i mo e by  prowadzona jako działalno  nieodpłatna lub 
jako działalno  odpłatna. 

Art. 7. Działalno ci  nieodpłatn  po ytku publicznego jest działalno  prowadzona przez organizacje pozarz dowe 
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zada  publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobieraj  one 
wynagrodzenia. 

Art. 8. 1. Działalno ci  odpłatn  po ytku publicznego jest: 

1) działalno  prowadzona przez organizacje pozarz dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zada  pub-
licznych, o której mowa w art. 4, za które pobieraj  one wynagrodzenie; 

2) sprzeda  wytworzonych towarów lub wiadczenie usług w zakresie: 

a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2011 r. poz. 721, z pó n. zm.5)), lub 

b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagro onych wykluczeniem społecznym, o których mowa 
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. 
poz. 1220 i 1567) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z 2009 r. 
poz. 742, z 2010 r. poz. 146, z 2011 r. poz. 1211 oraz z 2015 r. poz. 1567); 

3) sprzeda  przedmiotów darowizny. 

2. Przychód z działalno ci odpłatnej po ytku publicznego słu y wył cznie prowadzeniu działalno ci po ytku publicz-
nego. 

Art. 9. 1. Działalno  odpłatna po ytku publicznego organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 stanowi działalno  gospodarcz , w rozumieniu przepisów o swobodzie działalno ci gospodarczej, je eli: 

1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalno ci danego rodzaju wy sze od tego, 
jakie wynika z kosztów tej działalno ci, lub 

2) przeci tne miesi czne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalno ci 
odpłatnej po ytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwaj cego krócej 
ni  rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotno  przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsi biorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urz du Statystycznego za rok poprzedni. 

1a. Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi okoliczno , o której mowa w ust. 1, wzywa or-
ganizacj  pozarz dow  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2–4 do zło enia wniosku o wpis do rejestru przedsi -
biorców działalno ci danego rodzaju w terminie 30 dni od dnia wezwania. 

1b. Je eli w terminie, o którym mowa w ust. 1a, organizacja pozarz dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
pkt 2–4 nie wyka e organowi administracji publicznej, e zło yła wniosek o wpis do rejestru przedsi biorców działalno ci 
danego rodzaju, organ administracji publicznej informuje s d rejestrowy wła ciwy dla tej organizacji o prowadzeniu przez 
ni  działalno ci gospodarczej. Przepis art. 24 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 687, 996 i 1579) stosuje si  odpowiednio. 

2. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie si  wynagrodzenie z tytułu wiadczenia pracy lub 
usług, niezale nie od sposobu nawi zania stosunku pracy lub rodzaju i tre ci umowy cywilnoprawnej z osob  fizyczn . 

3. Nie mo na prowadzi  odpłatnej działalno ci po ytku publicznego i działalno ci gospodarczej w odniesieniu do tego 
samego przedmiotu działalno ci. 

                                                           
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1016, 1243, 1244 i 1707, z 2012 r. 

poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873, z 2015 r. poz. 218, 493, 
1240, 1273, 1359, 1649 i 1886 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1336. 
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Art. 10. 1. Prowadzenie przez organizacje pozarz dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2–4:

1) nieodpłatnej działalno ci po ytku publicznego, 

2) odpłatnej działalno ci po ytku publicznego lub 

3) działalno ci gospodarczej 

– wymaga rachunkowego wyodr bnienia tych form działalno ci w stopniu umo liwiaj cym okre lenie przychodów, kosz-
tów i wyników ka dej z tych działalno ci, z zastrze eniem przepisów o rachunkowo ci. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si  odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodr bnienia działalno ci po ytku publicznego. 

3. Zakres prowadzonej działalno ci nieodpłatnej lub odpłatnej po ytku publicznego organizacje pozarz dowe i pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3 okre laj  w statucie lub w innym akcie wewn trznym. 

Art. 10a. 1. Organizacje pozarz dowe, z wył czeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 pkt 2 prowadz  uproszczon  ewidencj  przychodów i kosztów, w przypadku gdy: 

1) działaj  w sferze zada  publicznych okre lonych w art. 4 ust. 1, 

2) nie prowadz  działalno ci gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalno ci gospodarczej, 

3) nie posiadaj  statusu organizacji po ytku publicznego, 

4) osi gaj  przychody wył cznie z: 

a) działalno ci nieodpłatnej po ytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, do-
tacji, subwencji, przychodów pochodz cych z ofiarno ci publicznej, 

b) działalno ci odpłatnej po ytku publicznego z tytułu sprzeda y towarów i usług, 

c) tytułu sprzeda y, najmu lub dzier awy składników maj tkowych, 

d) tytułu odsetek od rodków pieni nych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach osz-
cz dno ciowo-kredytowych, prowadzonych w zwi zku z wykonywan  działalno ci , w tym tak e odsetek od lo-
kat terminowych oraz innych form oszcz dzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachun-
kach, 

5) w roku poprzedzaj cym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osi gn ły przychody 
wył cznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysoko ci nieprzekraczaj cej 100 000 zł 

– je eli decyzj  w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzaj cy 
w rozumieniu przepisów o rachunkowo ci. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 5 w zakresie wielko ci przychodów nie stosuje si  w roku, w którym jednostka rozpocz ła dzia-
łalno . 

3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do ko ca pierwszego 
miesi ca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynaj cych 
działalno , w terminie 30 dni od dnia rozpocz cia działalno ci, zawiadamia naczelnika urz du skarbowego wła ciwego 
w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy tak e lat nast pnych, z zastrze eniem ust. 5. 

5. Jednostka zawiadamia naczelnika urz du skarbowego wła ciwego w sprawach opodatkowania podatkiem docho-
dowym w terminie 14 dni od ko ca ostatniego miesi ca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczon  ewidencj
przychodów i kosztów, o: 

1) rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji; 

2) niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1.

6. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw zabezpie-
czenia społecznego, okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, 
warunki, jakim powinna odpowiada  ta ewidencja w celu prawidłowego okre lenia zobowi za  podatkowych, maj c na 
uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadz cych ewidencj . 
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Rozdział 2 
Prowadzenie działalno ci po ytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zada  publicznych 

Art. 11. 1. Organy administracji publicznej: 

1) wspieraj  w sferze, o której mowa w art. 4, realizacj  zada  publicznych przez organizacje pozarz dowe oraz pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadz ce działalno  statutow  w danej dziedzinie; 

2) powierzaj  w sferze zada  publicznych, o której mowa w art. 4, realizacj  zada  publicznych organizacjom pozarz -
dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadz cym działalno  statutow  w danej dziedzinie. 

2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywaj  si  po przeprowadzeniu otwartego konkursu 
ofert albo w trybach okre lonych w art. 11a–11c lub art. 19a. 

2a. Obsługa konkursu, o którym mowa w ust. 2, mo e by  zlecona organizacjom pozarz dowym lub podmiotom wy-
mienionym w art. 3 ust. 3. 

2b. Obsługa konkursu, o której mowa w ust. 2a, nie obejmuje: 

1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 

2) powołania komisji konkursowej, o którym mowa w art. 15 ust. 2a; 

3) wyboru ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2g; 

4) ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2h; 

5) zawierania umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego 
z wyłonionymi organizacjami pozarz dowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

6) uniewa nienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 18a. 

3. W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestnicz  organizacje pozarz dowe oraz podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3. 

4. Zlecanie realizacji zada  publicznych w trybach, o których mowa w ust. 2, nast puje w sposób zapewniaj cy wyso-
k  jako  wykonania danego zadania. 

5. Wspieranie oraz powierzanie zada , o których mowa w ust. 1, mo e nast pi  na zasadach i w trybie przepisów 
o partnerstwie publiczno-prywatnym albo na podstawie umów mi dzynarodowych, je eli na realizacj  okre lonego zadania 
publicznego b d  przekazywane niepodlegaj ce zwrotowi rodki ze ródeł zagranicznych. 

6. W przypadku uniewa nienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, organ mo e ponownie ogłosi
otwarty konkurs ofert lub zastosowa  tryb wynikaj cy z innych przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pó n. zm.6)). 

Art. 11a. W razie wyst pienia kl ski ywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w rozumieniu art. 3 
ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl ski ywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 i 915), w kraju lub poza jego 
granicami organ administracji publicznej, w celu zapobie enia ich skutkom, mo e zleca  organizacjom pozarz dowym 
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacj  zadania publicznego z pomini ciem otwartego konkursu ofert. 
Przepisy art. 43, art. 47, art. 151 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje si  odpo-
wiednio. 

Art. 11b. Prezes Rady Ministrów, je eli jest to niezb dne ze wzgl du na ochron ycia lub zdrowia ludzkiego albo ze 
wzgl du na wa ny interes społeczny lub wa ny interes publiczny, mo e zleca  organizacjom pozarz dowym oraz podmio-
tom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacj  zada  publicznych z pomini ciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, 
art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje si  odpowiednio. 

Art. 11c. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych, w przypadkach dotycz cych zada  z zakresu ochrony ludno ci 
i ratownictwa, mo e zleca  podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego, o których mowa w art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze stwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciar-
skich (Dz. U. poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7), podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, 
o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze stwie osób przebywaj cych na obszarach 
wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656), jednostkom ochrony przeciwpo arowej, o których mowa w art. 15 pkt 6 i 7 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298 i 904), oraz Polskiemu Czerwo-
nemu Krzy owi realizacj  zada  publicznych z pomini ciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz 
art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje si  odpowiednio. 

                                                           
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265 i 1579. 
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Art. 11d. Do realizacji zada  publicznych zlecanych na podstawie art. 11a–11c stosuje si  odpowiednio przepisy 
art. 15 ust. 1 i art. 16–18 oraz przepisy wydane na podstawie art. 19. 

Art. 12. 1. Organizacja pozarz dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mog  z własnej inicjatywy zło y
wniosek o realizacj  zadania publicznego, tak e takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez 
organy administracji publicznej. Wniosek zawiera w szczególno ci: 

1) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji; 

2) szacunkow  kalkulacj  kosztów realizacji zadania publicznego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej, w terminie nieprzekraczaj cym 1 miesi ca 
od dnia wpłyni cia wniosku: 

1) rozpatruje celowo  realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarz dowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3, bior c pod uwag : 

a) stopie , w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, okre lonym w programie współpracy 
z organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, 

b) zapewnienie wysokiej jako ci wykonania danego zadania, 

c) rodki dost pne na realizacj  zada  publicznych, 

d) korzy ci wynikaj ce z realizacji zadania publicznego przez organizacj  pozarz dow  lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3; 

2) informuje o podj tym rozstrzygni ciu, a w przypadku stwierdzenia celowo ci realizacji zadania publicznego informu-
je składaj cego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2, oraz o terminie ogło-
szenia otwartego konkursu ofert. 

Art. 13. 1. Organ administracji publicznej zamierzaj cy zleci  realizacj  zadania publicznego organizacjom pozarz -
dowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie mo e 
by  krótszy ni  21 dni od dnia ukazania si  ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3. 

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawiera  informacje o: 

1) rodzaju zadania; 

2) wysoko ci rodków publicznych przeznaczonych na realizacj  tego zadania; 

3) zasadach przyznawania dotacji; 

4) terminach i warunkach realizacji zadania; 

5) terminie składania ofert; 

6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert; 

7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzed-
nim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi zanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzgl dnieniem wy-
soko ci dotacji przekazanych organizacjom pozarz dowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. 

2a. W przypadku gdy organ administracji publicznej zleca realizacj  zadania publicznego w sposób okre lony 
w art. 16a, ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, zawiera dodatkowo informacje o zasadach 
i warunkach zlecenia realizacji zadania. 

3. Otwarty konkurs ofert ogłasza si : 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłosze ; 

3) na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert mo na tak e zamie ci  w dzienniku lub tygodniku o zasi gu ogólnopolskim, 
regionalnym lub lokalnym, w zale no ci od rodzaju zadania publicznego. 

5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacj  zada  publicznych w roku nast pnym mo e nast pi  na podsta-
wie projektu uchwały bud etowej przekazanego organowi stanowi cemu jednostki samorz du terytorialnego na zasadach 
okre lonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
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Art. 14. 1. Oferta realizacji zadania publicznego zło ona w trybie otwartego konkursu ofert albo w trybach, o których 
mowa w art. 11a–11c, zawiera w szczególno ci: 

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulacj  przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; 

4) informacj  o wcze niejszej działalno ci organizacji pozarz dowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 skła-
daj cych ofert  w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne; 

5) informacj  o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj cych wykonanie zadania publicznego oraz 
o planowanej wysoko ci rodków finansowych na realizacj  danego zadania pochodz cych z innych ródeł; 

6) deklaracj  o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. 

1a. Oferta realizacji zadania publicznego w sposób okre lony w art. 16a oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, 
zawiera tak e zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, 
oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów. 

2. Dwie lub wi cej organizacje pozarz dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działaj ce wspólnie mog  zło-
y  ofert  wspóln . 

3. Oferta wspólna wskazuje: 

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego b d  wykonywa  poszczególne organizacje pozarz dowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; 

2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej. 

4. Umow  zawart  mi dzy organizacjami pozarz dowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, okre laj c
zakres ich wiadcze  składaj cych si  na realizacj  zadania publicznego, zał cza si  do umowy o wsparcie realizacji zada-
nia publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. 

5. Organizacje pozarz dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składaj ce ofert  wspóln  ponosz  odpowie-
dzialno  solidarn  za zobowi zania, o których mowa w art. 16 ust. 1. 

Art. 15. 1. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert: 

1) ocenia mo liwo  realizacji zadania publicznego przez organizacj  pozarz dow  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; 

2) ocenia przedstawion  kalkulacj  kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 
zadania; 

3) ocenia proponowan  jako  wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarz dowa 
lub podmioty okre lone w art. 3 ust. 3 b d  realizowa  zadanie publiczne; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzgl dnia planowany przez organizacj  pozarz dow  lub pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział rodków finansowych własnych lub rodków pochodz cych z innych ródeł 
na realizacj  zadania publicznego; 

5) uwzgl dnia planowany przez organizacj  pozarz dow  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, 
osobowy, w tym wiadczenia wolontariuszy i prac  społeczn  członków; 

6) uwzgl dnia analiz  i ocen  realizacji zleconych zada  publicznych w przypadku organizacji pozarz dowej lub pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, bior c pod 
uwag  rzetelno  i terminowo  oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel rodków. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie tak e, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna 
oferta. 

2a. Organ administracji publicznej ogłaszaj cy otwarty konkurs ofert powołuje komisj  konkursow  w celu opinio-
wania zło onych ofert. 

2b. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorz du terytorialnego wchodz  przedstawiciele 
organu wykonawczego tej jednostki. 

2c. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ administracji rz dowej wchodz  przedstawiciele tego organu. 

2d. W skład komisji konkursowej wchodz  osoby wskazane przez organizacje pozarz dowe lub podmioty wymienio-
ne w art. 3 ust. 3, z wył czeniem osób wskazanych przez organizacje pozarz dowe lub podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3, bior ce udział w konkursie. 
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2da. Komisja konkursowa mo e działa  bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarz dowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3, je eli: 

1) adna organizacja nie wska e osób do składu komisji konkursowej lub 

2) wskazane osoby nie wezm  udziału w pracach komisji konkursowej, lub 

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegaj  wył czeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 
ust. 2f. 

2e. Komisja konkursowa mo e korzysta  z pomocy osób posiadaj cych specjalistyczn  wiedz  z dziedziny obejmuj -
cej zakres zada  publicznych, których konkurs dotyczy. 

2ea. Osoby, o których mowa w ust. 2e, mog  w szczególno ci: 

1) uczestniczy  w pracach komisji z głosem doradczym; 

2) wydawa  opinie. 

2f. Do członków komisji konkursowej bior cych udział w opiniowaniu ofert stosuje si  przepisy ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks post powania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579) dotycz ce wył -
czenia pracownika. 

2g. W otwartym konkursie ofert mo e zosta  wybrana wi cej ni  jedna oferta. 

2h. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególno ci: 

1) nazw  oferenta; 

2) nazw  zadania publicznego; 

3) wysoko  przyznanych rodków publicznych. 

2i. Ka dy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, mo e da  uzasadnienia wyboru lub odrzucenia 
oferty. 

2j. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza si  niezwłocznie po wyborze oferty w sposób okre lony w art. 13 ust. 3. 

3. (uchylony) 

4. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej, bez zb dnej zwłoki, zawiera 
umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organi-
zacjami pozarz dowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Art. 16. 1. Organizacje pozarz dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmuj c zlecenie realizacji zadania 
publicznego w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2, zobowi zuj  si  do wykonania zadania publicznego w zakresie 
i na zasadach okre lonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji 
zadania publicznego, sporz dzonej z uwzgl dnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych oraz przepisów niniejszej ustawy, a organ administracji publicznej zobowi zuje si  do przekaza-
nia dotacji na realizacj  zadania. 

1a. Umowa, o której mowa w ust. 1, dotycz ca zadania realizowanego w sposób, o którym mowa w art. 16a, okre la 
zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady 
i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. 

3. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego mo e by  za-
warta na czas realizacji zadania lub na czas okre lony, nie dłu szy ni  5 lat. 

4. Zadanie publiczne nie mo e by  realizowane przez podmiot nieb d cy stron  umowy, o której mowa w ust. 1,  
chyba e umowa ta zezwala na wykonanie okre lonej cz ci zadania przez taki podmiot. 

5. Organizacja pozarz dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 s  zobowi zane do wyodr bnienia w ewidencji 
ksi gowej rodków otrzymanych na realizacj  umowy, o której mowa w ust. 1. Przepis art. 10 ust. 1 stosuje si  odpowiednio. 

6. W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarz dowym lub podmiotom wymienionym 
w art. 3 ust. 3, które zło yły ofert  wspóln , w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie reali-
zacji zadania publicznego nale y wskaza  prawa i obowi zki ka dej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich wiad-
cze  składaj cych si  na realizowane zadanie. 

7. (uchylony) 
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Art. 16a. 1. Operator projektu zleca realizacj  cało ci zadania publicznego realizatorom projektów wybranym na zasa-
dach i w trybie okre lonych w ofercie, o której mowa w art. 14 ust. 1 i 1a, oraz umowie, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 1a. 

2. Informacj  o wyborze realizatorów projektów operator projektu podaje do publicznej wiadomo ci poprzez za-
mieszczenie na własnej stronie internetowej. 

3. Realizatorzy projektów, przyjmuj c zlecenie realizacji projektu w trybie okre lonym w ust. 1, zobowi zuj  si  do 
wykonania projektu w zakresie i na zasadach okre lonych w umowie z operatorem projektu, a operator projektu zobowi -
zuje si  do przekazania rodków finansowych na realizacj  projektu. 

4. Przekazanie rodków finansowych, o których mowa w ust. 3, nast puje w terminie nie dłu szym ni  14 dni, licz c 
od dnia zawarcia umowy pomi dzy operatorem projektu a realizatorem projektu. 

Art. 17. Organ administracji publicznej zlecaj cy realizacj  zadania publicznego mo e dokonywa  kontroli i oceny 
realizacji zadania, w szczególno ci: 

1) stopnia realizacji zadania; 

2) efektywno ci, rzetelno ci i jako ci realizacji zadania; 

3) prawidłowo ci wykorzystania rodków publicznych otrzymanych na realizacj  zadania; 

4) prowadzenia dokumentacji zwi zanej z realizowanym zadaniem. 

Art. 18. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego okre lonego w umowie nale y sporz dzi  w terminie 
30 dni od dnia zako czenia realizacji zadania publicznego. 

2. Okresem sprawozdawczym jest rok bud etowy. 

3. Organ administracji publicznej mo e wezwa  do zło enia w roku bud etowym cz ciowych sprawozda  z wyko-
nania zadania publicznego, nie wcze niej ni  przed upływem 30 dni od dnia dor czenia wezwania. 

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 3, zawiera: 

1) szczegółowy opis wykonania zadania publicznego, z uwzgl dnieniem osi gni tych celów oraz zrealizowanych działa ; 

2) zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego wraz ze wskazaniem ródeł ich finansowania; 

3) informacj  o poniesionych nakładach na wykonanie zadania publicznego z podziałem na wkład osobowy i rzeczowy. 

5. Sprawozdanie sporz dzane przez operatora projektu zawiera dodatkowe informacje o realizatorach projektów oraz 
projektach realizowanych w ramach zleconych zada , dotycz ce: 

1) nazw i adresów siedzib realizatorów projektów; 

2) zrealizowanego zakresu rzeczowego projektów; 

3) terminów realizacji projektów; 

4) wysoko ci rodków przekazanych na wykonanie poszczególnych projektów; 

5) wysoko ci rodków wykorzystanych na realizacj  poszczególnych projektów. 

Art. 18a. 1. Organ administracji publicznej uniewa nia otwarty konkurs ofert, je eli: 

1) nie zło ono adnej oferty; 

2) adna ze zło onych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 2. 

2. Informacj  o uniewa nieniu otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej podaje do publicznej wiado-
mo ci w sposób okre lony w art. 13 ust. 3. 

Art. 19. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre li, w drodze rozporz dzenia: 

1) wzory ofert, o których mowa w art. 14 ust. 1, 1a i 2, 

2) ramowe wzory umów, o których mowa w art. 16 ust. 1, 1a i 6, 

3) wzory sprawozda , o których mowa w art. 18 

– uwzgl dniaj c konieczno  zapewnienia niezb dnych informacji dotycz cych wykonania zadania publicznego oraz bio-
r c pod uwag  liczb  oferentów, sposób i czas realizacji zadania publicznego, a tak e sposób jego rozliczenia. 
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Art. 19a. 1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, zło onej przez organizacje 
pozarz dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorz du terytorialnego uznaj c 
celowo  realizacji tego zadania, mo e zleci  organizacji pozarz dowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, 
z pomini ciem otwartego konkursu ofert, realizacj  zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełnia-
j cego ł cznie nast puj ce warunki: 

1) wysoko  dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł; 

2) zadanie publiczne ma by  realizowane w okresie nie dłu szym ni  90 dni. 

2. (uchylony) 

3. W terminie nie dłu szym ni  7 dni roboczych od dnia wpłyni cia oferty, organ wykonawczy jednostki samorz du 
terytorialnego zamieszcza ofert  na okres 7 dni: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) w siedzibie organu jednostki samorz du terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłosze ; 

3) na stronie internetowej organu jednostki samorz du terytorialnego. 

4. Ka dy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, mo e zgłosi  uwagi do-
tycz ce oferty. 

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorz du 
terytorialnego niezwłocznie zawiera umow  o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania 
publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi zał cznik do umowy. 

6. Ł czna kwota rodków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorz du terytorialnego tej 
samej organizacji pozarz dowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie okre lonym 
w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie mo e przekroczy  kwoty 20 000 zł. 

7. Wysoko rodków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorz du terytorialnego 
w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie mo e przekroczy  20% dotacji planowanych w roku bud etowym na realizacj  za-
da  publicznych przez organizacje pozarz dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. 

7a. Ofert  i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, składa si  według uproszczonych wzorów. 

7b. Uproszczony wzór oferty, o którym mowa w ust. 7a, zawiera w szczególno ci: 

1) zakres rzeczowy zadania publicznego; 

2) termin i okre lenie miejsca realizacji zadania publicznego; 

3) szacunkow  kalkulacj  kosztów realizacji zadania publicznego. 

7c. Uproszczony wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 7a, zawiera: 

1) opis wykonania zadania; 

2) zestawienie wydatków finansowanych z dotacji. 

7d. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre li, w drodze rozporz dzenia, uproszczony wzór 
oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, uwzgl dniaj c konieczno  zapew-
nienia podstawowych informacji dotycz cych wykonania zadania publicznego. 

8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje si  odpowiednio przepisy art. 16–18 oraz przepisy wydane na pod-
stawie art. 19. 

Rozdział 2a 
Inicjatywa lokalna 

Art. 19b. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszka cy jednostki samorz du terytorialnego bezpo rednio, b d  za po-
rednictwem organizacji pozarz dowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mog  zło y  wniosek o realizacj

zadania publicznego do jednostki samorz du terytorialnego, na terenie której maj  miejsce zamieszkania lub siedzib , 
w zakresie: 

1) działalno ci, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmuj cej w szczególno ci budow , rozbudow  lub remont dróg, 
kanalizacji i sieci wodoci gowej, stanowi cych własno  jednostek samorz du terytorialnego, a tak e budynków oraz 
obiektów małej architektury; 
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2) działalno ci, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27; 

3) edukacji, o wiaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14; 

4) działalno ci w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19; 

5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18; 

6) porz dku i bezpiecze stwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20; 

7) rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu post powania administracyjnego. 

Art. 19c. 1. Organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego okre la tryb i szczegółowe kryteria oceny wnios-
ków o realizacj  zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzgl dnia
przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizacj  inicjatywy lokalnej. 

2. Organ wykonawczy jednostki samorz du terytorialnego, dokonuj c oceny wniosku, bierze pod uwag  szczegółowe 
kryteria oceny wniosku oraz jego celowo  z punktu widzenia potrzeb społeczno ci lokalnej. 

Art. 19d. Po uwzgl dnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorz du tery-
torialnego zawiera na czas okre lony umow  o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawc . 

Art. 19e. Zobowi zanie wnioskodawcy mo e polega  na wiadczeniu pracy społecznej, na wiadczeniach pieni -
nych lub rzeczowych. 

Art. 19f. Wnioskodawca mo e otrzyma  od jednostki samorz du terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy ko-
nieczne do wykonania inicjatywy lokalnej. 

Art. 19g. Organ wykonawczy jednostki samorz du terytorialnego wspólnie z wnioskodawc  opracowuje dokumenty 
niezb dne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys. 

Art. 19h. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej stosuje si  przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579). 

Rozdział 3 
Organizacje po ytku publicznego 

Art. 20. 1. Organizacj  po ytku publicznego mo e by  organizacja pozarz dowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 
ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrze eniem art. 21, która spełnia ł cznie nast puj ce wymagania: 

1) prowadzi działalno  po ytku publicznego na rzecz ogółu społeczno ci, lub okre lonej grupy podmiotów, pod warun-
kiem e grupa ta jest wyodr bniona ze wzgl du na szczególnie trudn  sytuacj yciow  lub materialn  w stosunku do 
społecze stwa; 

2) mo e prowadzi  działalno  gospodarcz  wył cznie jako dodatkow  w stosunku do działalno ci po ytku publicznego; 

3) nadwy k  przychodów nad kosztami przeznacza na działalno , o której mowa w pkt 1; 

4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odr bny od organu zarz dzaj cego i niepodlegaj cy mu 
w zakresie wykonywania kontroli wewn trznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru: 

a) nie mog  by  członkami organu zarz dzaj cego ani pozostawa  z nimi w zwi zku mał e skim, we wspólnym po-
yciu, w stosunku pokrewie stwa, powinowactwa lub podległo ci słu bowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest pstwo umy lne cigane z oskar enia publicznego lub prze-
st pstwo skarbowe, 

c) mog  otrzymywa  z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie 
w wysoko ci nie wy szej ni  przeci tne miesi czne wynagrodzenie w sektorze przedsi biorstw ogłoszone przez 
Prezesa Głównego Urz du Statystycznego za rok poprzedni; 

5) członkowie organu zarz dzaj cego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest pstwo umy lne cigane 
z oskar enia publicznego lub przest pstwo skarbowe; 

6) statut lub inne akty wewn trzne organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, 
zabraniaj : 

a) udzielania po yczek lub zabezpieczania zobowi za  maj tkiem organizacji w stosunku do jej członków, człon-
ków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organi-
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zacji pozostaj  w zwi zku mał e skim, we wspólnym po yciu albo w stosunku pokrewie stwa lub powinowac-
twa w linii prostej, pokrewie stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s  zwi zani 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania ich maj tku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, 
na zasadach innych ni  w stosunku do osób trzecich, w szczególno ci, je eli przekazanie to nast puje bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania maj tku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na za-
sadach innych ni  w stosunku do osób trzecich, chyba e to wykorzystanie bezpo rednio wynika z celu statuto-
wego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicz  członkowie organizacji, członkowie jej organów 
lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wy -
szych ni  rynkowe. 

2. W przypadku stowarzysze  działalno , o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie mo e by  prowadzona wył cznie na 
rzecz członków stowarzyszenia. 

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

1) działalno  po ytku publicznego okre lona w art. 20 ust. 1 pkt 1 podlega wyodr bnieniu w sposób zapewniaj cy 
nale yt  identyfikacj  pod wzgl dem organizacyjnym i rachunkowym; 

2) przepis art. 20 ust. 1 pkt 3 stosuje si  do nadwy ki przychodu nad kosztami uzyskiwanej w wyniku prowadzenia dzia-
łalno ci po ytku publicznego; 

3) przepis art. 20 ust. 1 pkt 4 stosuje si  odpowiednio, z uwzgl dnieniem szczegółowych zasad organizacji i działania 
tych jednostek, uregulowanych w przepisach dla nich wła ciwych, w tym w statutach lub innych aktach wewn trz-
nych. 

Art. 22. 1. Organizacja pozarz dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 mog  uzyska  status organi-
zacji po ytku publicznego pod warunkiem, i  działalno  o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 prowadzona jest 
nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata. 

2. Organizacja pozarz dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 podlegaj ce obowi zkowi wpisu do Kra-
jowego Rejestru S dowego uzyskuj  status organizacji po ytku publicznego z chwil  wpisania do tego Rejestru informacji 
o spełnieniu wymaga , o których mowa w art. 20, na zasadach i w trybie okre lonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
o Krajowym Rejestrze S dowym. 

3. Organizacja pozarz dowa inna ni  wymieniona w ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, uzyskuj
status organizacji po ytku publicznego z chwil  wpisania do Krajowego Rejestru S dowego, na zasadach i w trybie okre -
lonych w ustawie, o której mowa w ust. 2. 

4. Organizacja pozarz dowa, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 o których mowa w ust. 2, traci status or-
ganizacji po ytku publicznego z chwil  wykre lenia z Krajowego Rejestru S dowego informacji o spełnianiu wymaga
okre lonych w art. 20, a podmioty, o których mowa w ust. 3 – z chwil  ich wykre lenia z tego Rejestru. 

5. W przypadku otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadło ci albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upad-
ło ci organizacji po ytku publicznego z uwagi na fakt, e maj tek organizacji po ytku publicznego nie wystarcza na za-
spokojenie kosztów post powania, s d rejestrowy z urz du wykre la informacj , o której mowa w ust. 2, lub organizacj , 
o której mowa w ust. 3, z Krajowego Rejestru S dowego. 

6. Wła ciwy s d rejestrowy, wydaj c postanowienie w przedmiocie wykre lenia informacji, o której mowa w ust. 2, 
lub organizacji, o której mowa w ust. 3, z Krajowego Rejestru S dowego, niezwłocznie informuje o tym ministra wła ci-
wego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

7. Organizacja po ytku publicznego, w stosunku do której wła ciwy s d rejestrowy wydał postanowienie, o którym 
mowa w ust. 6: 

1) informuje ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego o wysoko ci niewydatkowanych na dzie  wyda-
nia tego postanowienia rodków finansowych pochodz cych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 
w terminie 14 dni od dnia dor czenia tego postanowienia; 

2) przekazuje niewydatkowane na dzie  wydania tego postanowienia rodki finansowe pochodz ce z 1% podatku do-
chodowego od osób fizycznych na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Po ytku Publicznego, w terminie 14 dni 
od dnia uprawomocnienia si  tego postanowienia. 
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8. W przypadku niepoinformowania lub nieprzekazania rodków, o których mowa w ust. 7, minister wła ciwy do 
spraw zabezpieczenia społecznego wzywa organizacj  po ytku publicznego do zwrotu niewydatkowanych rodków finan-
sowych pochodz cych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lub przedstawienia niezb dnych wyja nie . 

9. W przypadku niezastosowania si  organizacji po ytku publicznego do wezwania w terminie 14 dni od dnia jego 
otrzymania minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego wydaje decyzj  okre laj c  kwot  niewydatkowanych 
rodków finansowych pochodz cych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i okre la termin, od którego nalicza 

si  odsetki. W zakresie nieuregulowanym stosuje si  odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z pó n. zm.7)). 

Art. 22a. 1. W przypadku wykre lenia organizacji po ytku publicznego albo informacji o spełnieniu wymaga , 
o których mowa w art. 20, z Krajowego Rejestru S dowego organizacja pozarz dowa lub podmiot wymieniony w art. 3 
ust. 3 pkt 1 lub 4 mo e ponownie uzyska  status organizacji po ytku publicznego: 

l) po zło eniu wniosku o wpis, je eli wykre lenie z Krajowego Rejestru S dowego nast piło: 

a) na podstawie wniosku organizacji pozarz dowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 pkt 1 lub 4, 

b) z urz du na podstawie art. 22 ust. 5, a wła ciwy s d prawomocnie uchylił, stwierdził niewa no  lub ustalił nie-
istnienie uchwały organu organizacji po ytku publicznego o otwarciu likwidacji albo uchylił post powanie upad-
ło ciowe wobec organizacji po ytku publicznego; 

2) po upływie 2 lat od dnia wykre lenia z Krajowego Rejestru S dowego, je eli wykre lenie nast piło: 

a) na wniosek ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego, 

b) z urz du przez wła ciwy s d rejestrowy w przypadkach innych ni  okre lone w pkt 1 lit. b. 

2. Przepisy art. 20 i art. 22 stosuje si  odpowiednio. 

Art. 23. 1. Organizacja po ytku publicznego sporz dza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalno ci, 
z zastrze eniem przepisów odr bnych. 

1a. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadaj ce status organizacji po ytku publicznego, sporz dzaj   
sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodr bnionej działalno ci po ytku publicznego oraz podaj  je do publicznej wiadomo-
ci w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si  z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

2. Organizacja po ytku publicznego sporz dza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach okre lonych w przepi-
sach o rachunkowo ci. 

2a. Organizacja po ytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomo ci 
w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si  z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamiesz-
czenie na swojej stronie internetowej. 

2b. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadaj ce status organizacji po ytku publicznego, sporz dzaj
sprawozdanie finansowe jedynie z wyodr bnionej działalno ci po ytku publicznego. 

2c. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1–2 i 2b, organizacja po ytku publicznego zamieszcza po raz pierwszy za 
rok, w którym uzyskała status organizacji po ytku publicznego, na stronie internetowej urz du obsługuj cego ministra 
wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

3. (uchylony) 

4. (uchylony) 

5. W odniesieniu do organizacji po ytku publicznego, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowi zkowi ba-
dania zgodnie z przepisami o rachunkowo ci, minister wła ciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu 
z ministrem wła ciwym do spraw zabezpieczenia społecznego mo e w drodze rozporz dzenia wprowadzi  taki obowi zek, 
bior c pod uwag : 

1) wysoko  otrzymanych dotacji; 

2) wielko  osi ganych przychodów; 

3) potrzeb  zapewnienia kontroli prawidłowo ci prowadzonej ewidencji. 

                                                           
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 

1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195, 615, 846, 1228 i 1579. 
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6. Organizacja po ytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne 
ze swojej działalno ci, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 lipca roku nast puj cego po roku, za który skła-
dane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urz du obsługuj cego ministra wła ciwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego. 

6a. Organizacja po ytku publicznego, która nie zamie ciła na stronie internetowej urz du obsługuj cego ministra wła -
ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie okre lonym w ust. 6 lub 6b, zatwierdzonego sprawozdania finan-
sowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalno ci, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostaje uwzgl dniona 
w wykazie organizacji po ytku publicznego, o którym mowa w art. 27a. 

6b. Organizacja po ytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie interne-
towej urz du obsługuj cego ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdzone sprawozdanie finan-
sowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalno ci, o których mowa w ust. 1–2 i 2b, w terminie do dnia 30 listopada 
roku nast puj cego po roku, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne. 

6c. Organizacja po ytku publicznego, która w roku obrotowym, za który sporz dza sprawozdanie finansowe 
i merytoryczne ze swojej działalno ci, osi gn ła przychód nieprzekraczaj cy 100 000 zł, zamieszcza na stronie interneto-
wej urz du obsługuj cego ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie, o którym mowa w ust. 6 
lub w ust. 6b, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego. 

6d. Uproszczone sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 6c, zawiera: 

1) dane o organizacji po ytku publicznego; 

2) opis prowadzonej działalno ci po ytku publicznego i działalno ci gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD; 

3) ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach; 

4) podstawowe informacje o: 

a) zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodze , 

b) członkach oraz wolontariuszach; 

5) informacje o: 

a) uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 

b) sposobie wydatkowania rodków pochodz cych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 

c) poniesionych kosztach administracyjnych, 

d) działalno ci zleconej przez organy administracji publicznej, 

e) korzystaniu z uprawnie , 

f) przeprowadzonych kontrolach. 

6e. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 i 1a, zawiera: 

1) dane o organizacji po ytku publicznego; 

2) okre lenie celów statutowych; 

3) opis prowadzonej działalno ci po ytku publicznego i działalno ci gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD; 

4) szczegółowe informacje o: 

a) zatrudnieniu i kwocie wynagrodze , 

b) członkach oraz wolontariuszach; 

5) informacje o: 

a) poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, w tym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 

b) sposobie wydatkowania rodków pochodz cych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 

c) działalno ci zleconej przez organy administracji publicznej, 

d) korzystaniu z uprawnie , 

e) zrealizowanych zamówieniach publicznych, 

f) posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach, 
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g) fundacjach, których organizacja po ytku publicznego jest fundatorem, 

h) udzielonych po yczkach, 

i) przeprowadzonych kontrolach, 

j) przeprowadzonych badaniach sprawozda  finansowych. 

7. (uchylony) 

8. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór sprawozdania me-
rytorycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wzór uproszczonego sprawozdania merytorycznego, o którym mowa 
w ust. 6c, kieruj c si  potrzeb  ujednolicenia składanych sprawozda . 

Art. 24. 1. Organizacji po ytku publicznego przysługuje, na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych, zwolnie-
nie od: 

1) podatku dochodowego od osób prawnych, 

2) podatku od nieruchomo ci, 

3) podatku od czynno ci cywilnoprawnych, 

4) opłaty skarbowej, 

5) opłat s dowych 

– w odniesieniu do prowadzonej przez ni  działalno ci po ytku publicznego. 

2. Organizacja po ytku publicznego mo e, na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach, nabywa  na szczegól-
nych warunkach prawo u ytkowania nieruchomo ci b d cych własno ci  Skarbu Pa stwa lub jednostki samorz du teryto-
rialnego. 

3. Organizacja pozarz dowa, która uzyskała status organizacji po ytku publicznego, jest obowi zana wypełni  zobo-
wi zania wynikaj ce ze zwolnie  podatkowych, z których korzystała przed dniem uzyskania statusu organizacji po ytku 
publicznego, na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach. 

4. W przypadku utraty przez organizacj  pozarz dow  statusu organizacji po ytku publicznego traci ona prawo do 
korzystania ze zwolnie  wynikaj cych z posiadania tego statusu. 

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

Art. 25. W organizacji po ytku publicznego mog  wykonywa  prac  osoby skierowane do odbycia słu by zast pczej, 
na zasadach i w trybie okre lonych w odr bnych przepisach. 

Art. 26. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umo liwiaj  organizacjom po ytku publicznego nieodpłatne informo-
wanie o ich działalno ci na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych. 

Art. 27. 1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych mo e, na zasadach i w trybie okre lonym w prze-
pisach odr bnych, przekaza  1% podatku obliczonego zgodnie z odr bnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie 
organizacji po ytku publicznego. 

2. Otrzymane przez organizacj  po ytku publicznego rodki finansowe pochodz ce z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych mog  by  wykorzystane wył cznie na prowadzenie działalno ci po ytku publicznego. 

2a. W przypadku wydatkowania przez organizacj  po ytku publicznego rodków finansowych pochodz cych z 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób niezgodny z ust. 2, stwierdzonego w wyniku kontroli, o której mowa 
w art. 29, lub kontroli przeprowadzonej przez inny organ kontroli pa stwowej lub skarbowej, minister wła ciwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego wydaje decyzj  zobowi zuj c  organizacj  po ytku publicznego do zwrotu nieprawidłowo 
wydatkowanych rodków, okre laj c kwot  podlegaj c  zwrotowi i termin, od którego nalicza si  odsetki. W zakresie 
nieuregulowanym stosuje si  odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

2b. rodki, o których mowa w ust. 2a, s  przekazywane na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Po ytku Publicznego. 

2c. Organizacja po ytku publicznego wyodr bnia w ewidencji ksi gowej rodki, o których mowa w ust. 2, w tym wy-
soko rodków wydatkowanych na promocj  1% podatku dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 27c 
ust. 1. 
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3. Minister wła ciwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w terminie do dnia 30 wrze nia ka dego roku, na 
stronie internetowej urz du obsługuj cego ministra wykaz organizacji po ytku publicznego, zawieraj cy: nazw  i numer 
wpisu organizacji po ytku publicznego do Krajowego Rejestru S dowego, oraz wysoko rodków otrzymanych przez t
organizacj , pochodz cych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedzaj cy. 

4. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza w terminie do dnia 31 grudnia ka dego roku 
na stronie internetowej urz du obsługuj cego tego ministra sporz dzon  na podstawie sprawozda , o których mowa 
w art. 23 ust. 1–2 i 2b, informacj  dotycz c  w szczególno ci wydatkowania przez organizacje po ytku publicznego rod-
ków finansowych pochodz cych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni. 

Art. 27a. 1. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej wykaz orga-
nizacji maj cych status organizacji po ytku publicznego na dzie  30 listopada roku podatkowego, na które podatnik po-
datku dochodowego od osób fizycznych mo e przekaza  1% podatku z zezna  podatkowych składanych za rok podatko-
wy, i nie pó niej ni  dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej. 

2. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi wykaz, o którym mowa w ust. 1, do dnia 
31 grudnia roku nast puj cego po roku podatkowym. 

3. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzgl dnia si  organizacje po ytku publicznego: 

1) które w terminie zamie ciły na stronie internetowej urz du obsługuj cego ministra wła ciwego do spraw zabezpie-
czenia społecznego roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalno ci oraz roczne sprawozdanie finansowe, 
o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2, w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe; 

2) w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru S dowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu 
upadło ci. 

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do ka dej organizacji po ytku publicznego, zawiera: 

1) nazw ; 

2) siedzib ; 

3) numer wpisu do Krajowego Rejestru S dowego; 

4) numer identyfikacji podatkowej, je eli został on nadany organizacji oraz wpisany do Krajowego Rejestru S dowego. 

5. W przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru S dowego informacji 
o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadło ci organizacji po ytku publicznego albo w przypadku wykre lenia informacji, 
o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru S dowego, organiza-
cj  t  usuwa si  z wykazu, o którym mowa w ust. 1. 

6. Minister Sprawiedliwo ci dostarcza ministrowi wła ciwemu do spraw zabezpieczenia społecznego informacje do-
tycz ce organizacji po ytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5. 

7. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego dostarcza ministrowi wła ciwemu do spraw finansów pub-
licznych informacje dotycz ce organizacji po ytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5, uwzgl dnionych w wykazie, 
o którym mowa w ust. 1. 

8. Organizacja po ytku publicznego jest obowi zana nie pó niej ni  do dnia 30 czerwca roku nast puj cego po roku 
podatkowym poda  naczelnikowi urz du skarbowego wła ciwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku banko-
wego wła ciwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyj-
nego albo zgłoszenia aktualizacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji 
i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476). 

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje si  do organizacji, które zgłosiły numer rachunku bankowego w latach ubiegłych jako 
wła ciwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i jest on aktualny. 

10. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw finansów 
publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwo ci, okre li, w drodze rozporz dzenia, tryby, terminy oraz format i struktur
danych dla wymiany informacji dotycz cych organizacji po ytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5, mi dzy mini-
strem wła ciwym do spraw zabezpieczenia społecznego a Ministrem Sprawiedliwo ci oraz ministrem wła ciwym do spraw 
finansów publicznych, maj c na wzgl dzie potrzeb  zapewnienia sprawnej realizacji zada  zwi zanych z tworzeniem 
i prowadzeniem wykazu, o którym mowa w ust. 1, oraz z przekazywaniem organizacjom po ytku publicznego rodków 
pochodz cych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 
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Art. 27aa. 1. Organizacja po ytku publicznego, która została uwzgl dniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, 
nie mo e wzywa  do przekazania lub przekazywa rodków finansowych pochodz cych z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych na rzecz organizacji po ytku publicznego, które nie zostały uwzgl dnione w tym wykazie. 

2. Organizacja po ytku publicznego, która nie została uwzgl dniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, nie mo e 
wzywa  do przekazania rodków finansowych pochodz cych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za po red-
nictwem organizacji po ytku publicznego, która została uwzgl dniona w tym wykazie. 

3. rodki finansowe pochodz ce z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rzecz organizacji po-
ytku publicznego, która nie została uwzgl dniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, s  przekazywane na rzecz Fun-

duszu Wspierania Organizacji Po ytku Publicznego. 
4. W przypadku przekazania rodków, o którym mowa w ust. 3, minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecz-

nego wydaje decyzj , okre laj c kwot  podlegaj c  zwrotowi i termin, od którego nalicza si  odsetki. W zakresie nieure-
gulowanym stosuje si  odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po stwier-
dzeniu nieprawidłowo ci przez niego lub inny organ, mo e wyst pi  do s du rejestrowego o wykre lenie informacji, 
o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru S dowego. 

Art. 27ab. 1. Tworzy si  Fundusz Wspierania Organizacji Po ytku Publicznego, zwany dalej „Funduszem”, w celu 
wzmocnienia potencjału organizacji po ytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. 

2. Fundusz jest pa stwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister wła ciwy do spraw zabezpie-
czenia społecznego, zwany dalej „dysponentem Funduszu”. 

3. Dysponent Funduszu prowadzi szczegółow  ewidencj rodków finansowych przekazanych na rzecz Funduszu 
i wzywa organizacje, o których mowa w ust. 4, do przekazania rodków na rzecz Funduszu. 

4. Przychodami Funduszu s rodki finansowe pochodz ce z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewy-
datkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji po ytku publicznego, rodki wydatkowane w sposób nie-
zgodny z art. 27 ust. 2 oraz rodki, o których mowa w art. 27aa ust. 3. 

5. Udzielanie wsparcia organizacjom po ytku publicznego nast puje w trybie otwartego konkursu ofert, o którym 
mowa w art. 13. 

6. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowe zadania, 
na które s  przeznaczane rodki Funduszu, oraz szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu, uwzgl dniaj c po-
trzeb  prowadzenia odr bnej gospodarki finansowej w zakresie realizacji zada  dotycz cych wsparcia organizacji po ytku 
publicznego, a tak e potrzeb  skutecznego i racjonalnego wykorzystania rodków Funduszu oraz osi gni cia celów, dla 
których Fundusz został utworzony. 

Art. 27b. 1. Członek organu zarz dzaj cego, organu kontroli lub nadzoru organizacji po ytku publicznego oraz likwida-
tor organizacji po ytku publicznego odpowiada wobec tej organizacji za szkod  wyrz dzon  działaniem lub zaniechaniem 
sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu organizacji po ytku publicznego, chyba e nie ponosi winy. 

2. Członek organu zarz dzaj cego, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator organizacji po ytku publicznego po-
winien przy wykonywaniu obowi zków doło y  staranno ci wynikaj cej z zawodowego charakteru swojej działalno ci. 

3. Członek organu zarz dzaj cego, organu kontroli lub nadzoru organizacji po ytku publicznego, wykonuj cy swoje 
obowi zki społecznie, jest obowi zany dokłada  przy tym nale ytej staranno ci. 

4. Je eli szkod , o której mowa w ust. 1, wyrz dziło kilka osób wspólnie, osoby te ponosz  odpowiedzialno  solidarn . 

Art. 27c. 1. Promocja prowadzona przez organizacj  po ytku publicznego, polegaj ca na publicznym zach caniu do 
przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez wzgl du na form  dotarcia do podatnika, zawiera w szcze-
gólno ci informacj  o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze rodków finansowych pochodz cych z 1% podatku do-
chodowego od osób fizycznych. 

2. Programy komputerowe umo liwiaj ce podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie ze-
znania podatkowego dodatkowo zawieraj  informacj  o: 
1) mo liwo ci swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji po ytku 

publicznego albo 
2) braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji po ytku publicznego. 

3. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre li, w drodze rozporz dzenia, tre , form  oraz spo-
sób zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, maj c na wzgl dzie zapewnienie przejrzysto ci wydatkowania 
rodków pochodz cych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pełnej informacji dotycz cej mo liwo ci 

wyboru organizacji po ytku publicznego. 
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Rozdział 4 
Nadzór 

Art. 28. 1. Nadzór nad działalno ci  po ytku publicznego organizacji po ytku publicznego, w zakresie uprawnie , 
obowi zków i wymogów wynikaj cych z art. 8–10, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24–27, art. 27aa, art. 27c oraz art. 42–48, 
sprawuje minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2. (uchylony) 

Art. 29. 1. Organizacja po ytku publicznego podlega kontroli ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecz-
nego w zakresie okre lonym w art. 28 ust. 1. 

2. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego mo e zarz dzi  kontrol  z urz du, a tak e na wniosek or-
ganu administracji publicznej, organizacji pozarz dowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. 

3. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego mo e powierzy  przeprowadzenie kontroli: 

1) w porozumieniu z ministrem wła ciwym ze wzgl du na przedmiot działalno ci organizacji po ytku publicznego, temu 
ministrowi; 

2) wojewodzie. 

4. Kontrol  przeprowadzaj  osoby posiadaj ce imienne upowa nienie ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego okre laj ce kontrolowan  organizacj  po ytku publicznego i podstaw  prawn  do podj cia kontroli. W przy-
padku powierzenia przeprowadzenia kontroli jednemu z organów, o których mowa w ust. 3, pisemne upowa nienie wydaje 
ten organ. 

Art. 29a. 1. Nie mo na równocze nie podejmowa  i prowadzi  wi cej ni  jednej kontroli, o której mowa w art. 29, 
wobec tej samej organizacji po ytku publicznego. 

2. Czas trwania wszystkich kontroli w jednym roku kalendarzowym nie mo e przekracza  24 dni roboczych. 

3. Przedłu enie czasu trwania kontroli wymaga uzasadnienia na pi mie. 

4. Je eli wyniki kontroli wykazały ra ce naruszenie przepisów prawa przez organizacj  po ytku publicznego, mo na 
przeprowadzi  powtórn  kontrol  wobec tej organizacji w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalenda-
rzowym, a czas jej trwania nie mo e przekracza  7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza si  do czasu, o którym 
mowa w ust. 2. 

Art. 30. 1. Osoby upowa nione do dokonywania kontroli s  uprawnione do wst pu na teren nieruchomo ci lub jej 
cz ci, na którym jest prowadzona działalno  organizacji po ytku publicznego, oraz dania pisemnych lub ustnych wyja -
nie , okazania dokumentów lub innych no ników informacji, a tak e udost pniania danych maj cych zwi zek z przed-
miotem kontroli. 

2. Czynno ci kontrolnych, o których mowa w ust. 1, dokonuje si  w obecno ci członka organu zarz dzaj cego lub jego 
przedstawiciela albo pracownika kontrolowanej organizacji po ytku publicznego, a w razie nieobecno ci tych osób – 
w obecno ci przywołanego wiadka. 

Art. 31. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporz dza si  protokół, który podpisuj  osoby przeprowadzaj ce kontrol
i członek organu zarz dzaj cego uprawniony do reprezentowania kontrolowanej organizacji po ytku publicznego lub oso-
ba przez niego upowa niona. Odmowa podpisu protokołu przez członka organu zarz dzaj cego organizacji po ytku pub-
licznego lub osob  przez niego upowa nion  wymaga podania przyczyny. W przypadku odmowy podpisu protokół uznaje 
si  za podpisany w dniu odmowy. 

2. Członek organu zarz dzaj cego uprawniony do reprezentowania kontrolowanej organizacji po ytku publicznego 
lub osoba przez niego upowa niona mo e, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, zło y  na pi mie wyja nienia 
albo zgłosi  zastrze enia do tre ci protokołu. 

3. Osoby przeprowadzaj ce kontrol , w przypadku nieuwzgl dnienia zastrze e , o których mowa w ust. 2, przekazuj
na pi mie stanowisko członkowi organu zarz dzaj cego kontrolowanej organizacji po ytku publicznego uprawnionemu do 
reprezentowania tej organizacji lub osobie przez niego upowa nionej w terminie 14 dni. 

4. Po zako czeniu kontroli, z uwzgl dnieniem terminu, o którym mowa w ust. 3, osoby przeprowadzaj ce kontrol
sporz dzaj  wyst pienie pokontrolne. 

Art. 32. Wyst pienie pokontrolne zawiera ocen  stanu faktycznego wynikaj c  z ustale  zawartych w protokole kon-
troli, w tym opis ustalonych uchybie , z uwzgl dnieniem przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowie-
dzialnych za ich powstanie, a tak e termin usuni cia uchybie , nie krótszy ni  30 dni od dnia dor czenia wyst pienia po-
kontrolnego. 
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Art. 33. 1. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zako czeniu post powania kontrolnego, 
w terminie 14 dni, przekazuje organizacji po ytku publicznego wyst pienie pokontrolne. W przypadku powierzenia prze-
prowadzenia kontroli, organy, o których mowa w art. 29 ust. 3, przekazuj  wyst pienie pokontrolne organizacji po ytku 
publicznego oraz ministrowi wła ciwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego mo e wyst pi  do s du rejestrowego o wykre lenie informa-
cji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub o wykre lenie organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru 
S dowego, w przypadku: 

1) nieusuni cia uchybie  okre lonych w wyst pieniu pokontrolnym lub uchylania si  od poddania si  kontroli przez 
organizacj  po ytku publicznego; 

2) ra cego naruszenia przepisów prawa stwierdzonego w wyniku kontroli, o której mowa w art. 29. 

3. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego wyst puje do s du rejestrowego o wykre lenie informacji, 
o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru S dowego, w przy-
padku niespełniania wymogów, okre lonych odpowiednio w art. 20 oraz w art. 21, przez organizacj  po ytku publicznego, 
stwierdzonych w wyniku kontroli. 

4. (uchylony) 

5. (uchylony)

Art. 33a. 1. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego: 

1) w przypadku naruszenia obowi zków, o których mowa w art. 23, w szczególno ci niezamieszczenia na stronie inter-
netowej urz du obsługuj cego ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie sprawozdania 
finansowego i merytorycznego, lub zamieszczenia sprawozda  niekompletnych, lub budz cych w tpliwo ci co do 
prawidłowo ci działalno ci organizacji po ytku publicznego, wzywa organizacj  po ytku publicznego do zaniechania 
narusze  oraz przedstawienia niezb dnych wyja nie ; 

2) w przypadku niezastosowania si  organizacji do wezwania w terminie 30 dni od jego otrzymania, wyst puje do s du 
rejestrowego o wykre lenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie równie  w przypadkach: 

1) prowadzenia zbiórki publicznej bez wymaganego zgłoszenia lub nienadesłania do ministra wła ciwego do spraw 
administracji publicznej sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej lub sprawozdania ze sposobu rozdyspo-
nowania zebranych ofiar; 

2) nienadesłania informacji o rozliczeniu rodków pochodz cych ze zbiórki publicznej lub informacji o otrzymanych 
darowiznach, o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 851, z pó n. zm.8)); 

3) prowadzenia: 

a) placówek zapewniaj cych całodobow  opiek  osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku, centrum integracji społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opieku czo-
-wychowawczych, regionalnych placówek opieku czo-terapeutycznych i interwencyjnych o rodków preadopcyj-
nych, okre lonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej, oraz szkół lub placówek publicz-
nych okre lonych w ustawie z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 
z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010), bez zezwolenia, 

b) podmiotu wykonuj cego działalno  lecznicz  bez uzyskania wymaganego wpisu do rejestru w rozumieniu usta-
wy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno ci leczniczej; 

4) posiadania zaległo ci podatkowych stwierdzonych prawomocn  decyzj  lub tytułem wykonawczym, o którym mowa 
w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 868, 
1228, 1244 i 1579), w wysoko ci przekraczaj cej wysoko  przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsi biorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urz du Statystycznego za rok poprzedni, je eli zaległo  ta 
istnieje co najmniej 6 miesi cy; 

                                                           
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1563 

i 1662, z 2015 r. poz. 73, 211, 226, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296, 1348, 1595, 1688, 1767, 1844 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 68, 
615, 780, 996, 1206, 1454 i 1550. 
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5) niewypełniania obowi zków wynikaj cych z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieni dzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615); 

6) naruszenia przepisów zwi zanych z korzystaniem z uprawnie , o których mowa w art. 24; 

7) niewykonania wyroku s du powszechnego lub administracyjnego; 

8) posiadania zaległo ci z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w wysoko ci przekraczaj cej 3-krotno  przeci t-
nego miesi cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi biorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urz du Staty-
stycznego za rok poprzedni. 

3. W przypadku powtarzaj cego si  wykorzystywania otrzymanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem stwierdzo-
nego decyzj  organów administracji publicznej lub prawomocnym orzeczeniem s du, minister wła ciwy do spraw zabez-
pieczenia społecznego mo e wyst pi  do s du rejestrowego o wykre lenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub 
organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3. 

4. Wła ciwe organy udzielaj  ministrowi wła ciwemu do spraw zabezpieczenia społecznego informacji o narusze-
niach, o których mowa w ust. 2 i 3. Informacje te s  przekazywane z urz du w terminie 30 dni, licz c od dnia stwierdzenia 
tych narusze . 

5. W przypadkach okre lonych w ust. 1 i 2 stosuje si  odpowiednio przepisy działu I rozdziału 8 Kodeksu post po-
wania administracyjnego. 

Art. 33aa. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przekazanej przez s d lub organ 
administracji publicznej informacji o naruszeniu wymogów okre lonych w art. 20, wyst puje do s du rejestrowego o wy-
kre lenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru 
S dowego. 

Art. 33b. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegółowe 
warunki, sposób i tryb przeprowadzania kontroli organizacji po ytku publicznego, w tym wzór upowa nienia do przepro-
wadzenia kontroli, uwzgl dniaj c konieczno  zapewnienia jej sprawnego i skutecznego przebiegu.

Art. 34. 1. W zakresie nieuregulowanym niniejsz  ustaw , do nadzoru i kontroli wydatkowania rodków publicznych 
stosuje si  odpowiednio przepisy o finansach publicznych. 

2. Przepisy ust. 1, art. 28 i art. 30–33b nie wył czaj  stosowania odr bnych przepisów dotycz cych kontroli, a tak e 
uprawnie  nadzorczych innych organów. 

Rozdział 5 
Rada Działalno ci Po ytku Publicznego 

Art. 35. 1. Tworzy si  Rad  Działalno ci Po ytku Publicznego jako organ opiniodawczo-doradczy ministra wła ci-
wego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2. Do zada  Rady nale y w szczególno ci: 

1) wyra anie opinii w sprawach dotycz cych stosowania ustawy; 

2) wyra anie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rz dowych, zwi zanych z funkcjonowaniem organi-
zacji pozarz dowych oraz działalno ci  po ytku publicznego oraz wolontariatu; 

3) udzielanie pomocy i wyra anie opinii w przypadku sporów mi dzy organami administracji publicznej a organizacjami 
pozarz dowymi, lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, zwi zanych z działalno ci  po ytku publicznego; 

4) zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach; 

5) wyra anie opinii w sprawach zada  publicznych, zlecania tych zada  do realizacji przez organizacje pozarz dowe 
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zada  publicznych; 

6) tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, mechani-
zmów informowania o standardach prowadzenia działalno ci po ytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach 
naruszenia tych standardów; 

7) (uchylony) 

8) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarz dowych do składu komitetu monitoruj cego, o którym 
mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno ci finan-
sowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 
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3. Kadencja Rady trwa 3 lata. 

4. Termin wyra enia przez Rad  opinii wynosi 30 dni od dnia dor czenia projektów aktów prawnych lub programów 
rz dowych, zwi zanych z funkcjonowaniem organizacji pozarz dowych oraz działalno ci  po ytku publicznego oraz wo-
lontariatu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnacj  z prawa do jej wyra enia. 

Art. 36. 1. Rada składa si  z co najmniej 20 członków, w tym z: 

1) przedstawicieli organów administracji rz dowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych; 

2) przedstawicieli jednostek samorz du terytorialnego; 

3) przedstawicieli organizacji pozarz dowych, zwi zków i porozumie  organizacji pozarz dowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3. 

1a. Przedstawiciele organizacji pozarz dowych, zwi zków i porozumie  organizacji pozarz dowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi  co najmniej połow  składu Rady. 

2. Członków Rady powołuje i odwołuje minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego, z tym e powołanie 
członków Rady, reprezentuj cych: 

1) organizacje pozarz dowe, zwi zki i porozumienia organizacji pozarz dowych oraz podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3, nast puje spo ród kandydatów, z których ka dy ma poparcie co najmniej 20 organizacji pozarz dowych lub 
podmiotów okre lonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 zwi zków stowarzysze  zrzeszaj cych organizacje pozarz -
dowe lub podmioty okre lone w art. 3 ust. 3; 

2) organy administracji rz dowej i jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, nast puje spo ród osób zgłoszo-
nych przez te organy i kierowników takich jednostek; 

3) jednostki samorz du terytorialnego, nast puje spo ród osób zgłoszonych przez stron  samorz dow  w Komisji 
Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego. 

3. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji: 

1) na jego wniosek; 

2) na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2, reprezentowanego przez tego członka; 

3) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przest pstwo popełnione z winy umy lnej; 

4) je eli stał si  trwale niezdolny do pełnienia obowi zków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem 
lekarskim; 

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno ci na trzech kolejnych posiedzeniach Rady. 

Art. 37. Posiedzenia Rady s  zwoływane przez ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub na 
wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Rady. 

Art. 38. Rada mo e: 

1) powoływa  ekspertów; 

2) zaprasza  do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji poza-
rz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie, a tak e przedstawicieli rad 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 

3) zleca  przeprowadzanie bada  i opracowanie ekspertyz zwi zanych z realizacj  jej zada . 

Art. 39. 1. Koszty funkcjonowania Rady zwi zane z obsług , przeprowadzaniem bada  i opracowywaniem ekspertyz, 
a tak e z uczestnictwem w jej posiedzeniach ekspertów, członków Rady i osób nieb d cych jej członkami, pokrywa si
z cz ci bud etu, której dysponentem jest minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2. Za udział w pracach Rady przysługuj  diety oraz zwrot kosztów podró y na zasadach okre lonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. 

3. Pracodawca jest obowi zany zwolni  pracownika b d cego członkiem Rady od pracy w celu wzi cia udziału 
w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obo-
wi zuj cych przy obliczaniu ekwiwalentu pieni nego za urlop wypoczynkowy, pokrywanego z cz ci bud etu, której 
dysponentem jest minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 
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Art. 40. Minister wła ciwy do spraw zabezpieczenia społecznego okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb powoływa-
nia członków Rady, organizacj  i tryb działania Rady oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów 
administracji publicznej i organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych 
w Radzie, uwzgl dniaj c potrzeb  zapewnienia reprezentatywno ci organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymie-
nionych w art. 3 ust. 3, ró norodno  rodzajów działalno ci po ytku publicznego i terminy zgłaszania kandydatów na 
członków Rady oraz zapewniaj c sprawne funkcjonowanie Rady i wypełnianie przez ni  obowi zków wynikaj cych 
z ustawy. 

Art. 40a. Rada przedstawia ministrowi wła ciwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, na koniec kadencji, sprawo-
zdanie ze swojej działalno ci. 

Art. 41. Obsług  administracyjno-biurow  Rady zapewnia urz d obsługuj cy ministra wła ciwego do spraw zabez-
pieczenia społecznego. 

Rozdział 6 
Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalno ci Po ytku Publicznego 

Art. 41a. 1. Marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarz dowych oraz podmio-
tów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadz cych działalno  na terenie województwa, tworzy w terminie 2 miesi cy od 
dnia wpłyni cia wniosku Wojewódzk  Rad  Działalno ci Po ytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, 
zwan  dalej „Rad  Wojewódzk ”. 

1a. W przypadku nieutworzenia Rady Wojewódzkiej w terminie, o którym mowa w ust. 1, maj  zastosowanie przepi-
sy art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486). 

2. Do zada  Rady Wojewódzkiej nale y w szczególno ci: 

1) wyra anie opinii w sprawach dotycz cych funkcjonowania organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienio-
nych w art. 3 ust. 3, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3; 

2) wyra anie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotycz cych sfery zada  publicznych, o której 
mowa w art. 4; 

3) udzielanie pomocy i wyra anie opinii w przypadku sporów mi dzy organami administracji publicznej a organizacjami 
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 

4) wyra anie opinii w sprawach dotycz cych zada  publicznych, w tym zlecania tych zada  do realizacji przez organiza-
cje pozarz dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realiza-
cji zada  publicznych; 

5) wyra anie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa; 

6) organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarz dowych do składu komitetu monitoruj cego, o którym 
mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno ci finan-
sowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

2a. Rada Wojewódzka, po zasi gni ciu opinii organu wykonawczego, okre la w uchwale sposób realizacji zada , 
o których mowa w ust. 2. 

3. Termin wyra enia przez Rad  Wojewódzk  opinii wynosi 30 dni od dnia dor czenia odpowiednio projektu pro-
gramu współpracy oraz projektu strategii rozwoju województwa. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnacj
z prawa do jej wyra enia. 

4. Kadencja Rady Wojewódzkiej trwa 3 lata. 

Art. 41b. 1. Rada Wojewódzka składa si  z: 

1) przedstawiciela wojewody; 

2) przedstawicieli marszałka województwa; 

3) przedstawicieli sejmiku województwa; 

4) przedstawicieli organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadz cych działalno
na terenie województwa. 
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2. Przedstawiciele organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadz cych działal-
no  na terenie województwa, stanowi  co najmniej połow  składu Rady Wojewódzkiej. 

3. Członków Rady Wojewódzkiej powołuje i odwołuje marszałek województwa, z tym e powołanie członków Rady 
Wojewódzkiej, reprezentuj cych organizacje pozarz dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, nast puje spo ród 
kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub podmioty. 

4. Zarz d województwa okre li, w drodze uchwały, tryb powoływania członków Rady Wojewódzkiej, uwzgl dniaj c 
potrzeb  zapewnienia reprezentatywno ci organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, 
w zakresie form prawnych i rodzajów działalno ci po ytku publicznego tych organizacji i podmiotów, a tak e terminy 
i sposób zgłaszania kandydatów na członków Rady Wojewódzkiej. 

5. Marszałek województwa odwołuje członka Rady Wojewódzkiej przed upływem kadencji: 

1) na jego wniosek; 

2) na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4; 

3) w przypadku skazania członka Rady Wojewódzkiej prawomocnym wyrokiem za przest pstwo popełnione z winy 
umy lnej; 

4) je eli stał si  trwale niezdolny do pełnienia obowi zków członka Rady Wojewódzkiej z powodu choroby stwierdzo-
nej orzeczeniem lekarskim; 

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno ci na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Wojewódzkiej. 

6. Zarz d województwa okre li, w drodze uchwały, organizacj  i tryb działania Rady Wojewódzkiej, bior c pod uwa-
g  potrzeb  zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady Wojewódzkiej. 

7. Zarz d województwa pokrywa koszty przejazdów członków Rady Wojewódzkiej na warunkach okre lonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i koszty ekspertyz 
zwi zanych z realizacj  zada  Rady Wojewódzkiej. 

Art. 41c. 1. Rada Wojewódzka obraduje na posiedzeniach. 

2. Uchwały Rady Wojewódzkiej s  podejmowane zwykł  wi kszo ci  głosów w obecno ci co najmniej połowy 
członków Rady Wojewódzkiej. 

Art 41d. Do Rady Wojewódzkiej stosuje si  odpowiednio przepisy art. 38. 

Art. 41e. 1. Organ wykonawczy wła ciwej jednostki samorz du terytorialnego na wspólny wniosek co najmniej 
5 organizacji pozarz dowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadz cych działalno  odpowiednio na 
terenie powiatu lub gminy, tworzy w terminie 2 miesi cy od dnia wpłyni cia wniosku odpowiednio Powiatow  Rad  Dzia-
łalno ci Po ytku Publicznego lub Gminn  Rad  Działalno ci Po ytku Publicznego jako organ konsultacyjny 
i opiniodawczy, zwan  dalej odpowiednio „Rad  Powiatow ” lub „Rad  Gminn ”. 

1a. W przypadku nieutworzenia Rady Powiatowej lub Rady Gminnej w terminie, o którym mowa w ust. 1, maj  za-
stosowanie przepisy art. 101 i art. 101a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 
i 1579) oraz art. 87 i art. 88 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 
i 1579). 

2. (uchylony) 

3. Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 3 lata. 

Art. 41f. Rada Powiatowa oraz Rada Gminna składa si  z: 

1) przedstawicieli organu stanowi cego odpowiednio powiatu lub gminy; 

2) przedstawicieli organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub gminy; 

3) przedstawicieli organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadz cych działalno
na terenie odpowiednio powiatu lub gminy, stanowi cych co najmniej połow  członków. 

Art. 41g. 1. Organ stanowi cy odpowiednio powiatu lub gminy okre li, w drodze uchwały, tryb powoływania człon-
ków oraz organizacj  i tryb działania odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady Gminnej, bior c pod uwag  potrzeb  za-
pewnienia reprezentatywno ci organizacji pozarz dowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, terminy 
i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzeb  zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania tych Rad. 
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2. Organ wykonawczy odpowiednio powiatu lub gminy odwołuje członka Rady Powiatowej lub Rady Gminnej przed 
upływem kadencji: 

1) na jego wniosek; 

2) na wniosek przedstawicieli podmiotu, o którym mowa w art. 41f pkt 1 albo pkt 2 albo pkt 3, jedynie w odniesieniu do 
członka reprezentuj cego ten podmiot; 

3) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przest pstwo popełnione z winy umy lnej; 

4) w przypadku powstania trwałej niezdolno ci do pełnienia obowi zków członka Rady Powiatowej lub Rady Gminnej 
z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno ci na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Powiatowej lub Rady 
Gminnej. 

Art. 41h. Rada Wojewódzka, Rada Powiatowa oraz Rada Gminna współpracuj  ze sob  na zasadach partnerstwa 
i suwerenno ci stron, w szczególno ci przez wzajemne informowanie si  o kierunkach działa . 

Art. 41i. 1. Do zada  Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej nale y w szczególno ci: 

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin; 

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotycz cych sfery zada  publicznych, o której mowa 
w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarz dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym pro-
gramów współpracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 

3) wyra anie opinii w sprawach dotycz cych funkcjonowania organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienio-
nych w art. 3 ust. 3; 

4) udzielanie pomocy i wyra anie opinii w przypadku sporów mi dzy organami administracji publicznej a organizacjami 
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; 

5) wyra anie opinii w sprawach dotycz cych zada  publicznych, w tym zlecania tych zada  do realizacji przez organiza-
cje pozarz dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realiza-
cji zada  publicznych. 

1a. Rada Powiatowa lub Rada Gminna, po zasi gni ciu opinii organu wykonawczego wła ciwej jednostki samorz du 
terytorialnego, okre la, w drodze uchwały, sposób realizacji zada , o których mowa w ust. 1. 

2. Termin wyra enia przez Rad  Powiatow  lub Rad  Gminn  opinii wynosi 14 dni od dnia dor czenia odpowiednio 
projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie 
oznacza rezygnacj  z prawa do jej wyra enia. 

Art. 41j. Do Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej stosuje si  odpowiednio przepisy art. 38. 

DZIAŁ III 
Wolontariat 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

Art. 42. 1. Wolontariusze mog  wykonywa , na zasadach okre lonych w niniejszym rozdziale, wiadczenia na rzecz: 

1) organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalno ci statutowej, 
w szczególno ci w zakresie działalno ci po ytku publicznego, z wył czeniem prowadzonej przez nie działalno ci gospo-
darczej, 

2) organów administracji publicznej, z wył czeniem prowadzonej przez nie działalno ci gospodarczej, 

3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wy-
ł czeniem prowadzonej przez te jednostki działalno ci gospodarczej, 

4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalno ci leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działal-
no ci leczniczej 

– zwanych dalej „korzystaj cymi”. 
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2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje si  odpowiednio do wolontariuszy wykonuj cych na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej wiadczenia na rzecz organizacji mi dzynarodowych, je eli postanowienia umów mi dzynarodowych nie stanowi
inaczej. 

3. Członek stowarzyszenia mo e równie  wykonywa wiadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, któ-
rego jest członkiem. 

Art. 43. Wolontariusz powinien posiada  kwalifikacje i spełnia  wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wyko-
nywanych wiadcze , je eli obowi zek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymaga  wynika z odr b-
nych przepisów. 

Art. 44. 1. wiadczenia wolontariuszy s  wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie okre lonych w porozumieniu 
z korzystaj cym. Porozumienie powinno zawiera  postanowienie o mo liwo ci jego rozwi zania. 

2. Na danie wolontariusza korzystaj cy jest obowi zany potwierdzi  na pi mie tre  porozumienia, o którym mowa 
w ust. 1, a tak e wyda  pisemne za wiadczenie o wykonaniu wiadcze  przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywa-
nych wiadcze . 

3. Na pro b  wolontariusza korzystaj cy mo e przedło y  pisemn  opini  o wykonaniu wiadcze  przez wolontariusza. 
4. Je eli wiadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłu szy ni  30 dni, porozumienie powinno by  spo-

rz dzone na pi mie. 
5. Do porozumie  zawieranych mi dzy korzystaj cym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym niniejsz  usta-

w  stosuje si  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

Rozdział 2 
Przepisy szczególne 

Art. 45. 1. Korzystaj cy ma obowi zek: 
1) informowa  wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpiecze stwa zwi zanym z wykonywanymi wiadczeniami oraz 

o zasadach ochrony przed zagro eniami; 
2) zapewni  wolontariuszowi, na dotycz cych pracowników zasadach okre lonych w odr bnych przepisach, bezpieczne 

i higieniczne warunki wykonywania przez niego wiadcze , w tym – w zale no ci od rodzaju wiadcze  i zagro e
zwi zanych z ich wykonywaniem – odpowiednie rodki ochrony indywidualnej; 

3) pokrywa , na dotycz cych pracowników zasadach okre lonych w odr bnych przepisach, koszty podró y słu bowych 
i diet. 
2. Korzystaj cy mo e pokrywa , na dotycz cych pracowników zasadach okre lonych w odr bnych przepisach, tak e 

inne niezb dne koszty ponoszone przez wolontariusza, zwi zane z wykonywaniem wiadcze  na rzecz korzystaj cego. 
3. Korzystaj cy mo e pokrywa  koszty szkole  wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich wiadcze  okre -

lonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ust. 1. 
4. Wolontariusz mo e, w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci, zwolni  korzystaj cego w cało ci lub w cz ci 

z obowi zków wymienionych w ust. 1 pkt 3. 

Art. 46. 1. Wolontariuszowi mog  przysługiwa wiadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach 
o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych. 

2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu wiadcze , o których mowa 
w art. 42, na podstawie odr bnych przepisów, z zastrze eniem ust. 3. 

3. Wolontariuszowi, który wykonuje wiadczenia przez okres nie dłu szy ni  30 dni, korzystaj cy zobowi zany jest 
zapewni  ubezpieczenie od nast pstw nieszcz liwych wypadków. 

4. Je eli porozumienie zawarte mi dzy korzystaj cym a wolontariuszem dotyczy delegowania wolontariusza do wy-
konywania wiadcze  na terytorium innego pa stwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wyst piła kl ska ywioło-
wa lub katastrofa naturalna, korzystaj cy jest obowi zany zapewni  wolontariuszowi ubezpieczenie od nast pstw nieszcz -
liwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granic , je eli kosztów tych nie pokrywa si
z innego tytułu, w szczególno ci na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z pó n. zm.9)). 
Przepisu ust. 2 i 3 nie stosuje si . 

                                                           
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 

1830, 1844, 1893, 1916, 1991, 1994 i 2198 oraz z 2016 r. poz. 65, 652, 960, 1355 i 1579. 
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5. Je eli delegowanie wolontariusza do wykonywania wiadcze  na terytorium innego pa stwa ma miejsce 
w warunkach innych ni  wskazane w ust. 4, korzystaj cy mo e zapewni  wolontariuszowi ubezpieczenie od nast pstw 
nieszcz liwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granic , je eli kosztów tych nie po-
krywa si  z innego tytułu, w szczególno ci na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych. Przepisu ust. 2 nie stosuje si . 

6. Korzystaj cy mo e zapewni  wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej, w zakresie wykony-
wanych wiadcze . 

Art. 47. Korzystaj cy ma obowi zek poinformowa  wolontariusza o przysługuj cych mu prawach i ci cych obo-
wi zkach oraz zapewni  dost pno  tych informacji. 

Art. 48. Je eli porozumienie zawarte mi dzy korzystaj cym, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3, a wolon-
tariuszem dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego wiadcze  na terytorium innego pa -
stwa, na podstawie umowy mi dzynarodowej wi cej Rzeczpospolit  Polsk , wolontariuszowi przysługuje prawo do 
wiadcze  i pokrycia kosztów ogólnie przyj tych w stosunkach danego rodzaju, chyba e umowy mi dzynarodowe stano-

wi  inaczej. 

Art. 49. Wydatki na cele, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 3 oraz w art. 46 ust. 3 i 6 stanowi : 

1) koszty prowadzenia działalno ci statutowej organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 jako korzystaj cych; 

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

Art. 50. Warto wiadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystaj cego w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych. 

Art. 50a. Rada Ministrów, na podstawie informacji uzyskanych od organów administracji rz dowej i jednostek samo-
rz du terytorialnego, przedstawia co 2 lata Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z wykonania 
ustawy w terminie do dnia 30 listopada roku nast puj cego po upływie okresu sprawozdawczego. 

Art. 50b. 1. Kto, działaj c w imieniu organizacji pozarz dowej, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 lub innych 
podmiotów, które nie s  organizacjami po ytku publicznego, informuje organ administracji publicznej, osob  fizyczn  lub 
prawn , e organizacja lub podmiot status taki posiada, podlega karze grzywny. 

2. (uchylony) 

Art. 50c. 1. Kto, działaj c w imieniu organizacji po ytku publicznego, która została uwzgl dniona w wykazie, 
o którym mowa w art. 27a, wzywa do przekazania lub przekazuje rodki finansowe pochodz ce z 1% podatku dochodowe-
go od osób fizycznych na rzecz organizacji po ytku publicznego, która nie została uwzgl dniona w tym wykazie, podlega 
karze grzywny. 

2. Kto, działaj c w imieniu organizacji po ytku publicznego, która nie została uwzgl dniona w wykazie, o którym 
mowa w art. 27a, wzywa do przekazania rodków finansowych pochodz cych z 1% podatku dochodowego od osób fizycz-
nych za po rednictwem organizacji po ytku publicznego, która została uwzgl dniona w tym wykazie, podlega karze 
grzywny. 

Art. 50d. Kto, prowadz c promocj  1% podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wypełnia obowi zku przeka-
zywania informacji, o której mowa w art. 27c, podlega karze grzywny. 

Art. 50e. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 50b–50d, nast puje w trybie okre lonym w ustawie z dnia 
24 sierpnia 2001 r. – Kodeks post powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z pó n. zm.10)). 

Art. 51. (pomini ty) 

Art. 52. (pomini ty) 

Art. 53. Ustawa wchodzi w ycie na zasadach okre lonych w odr bnej ustawie11).

                                                           
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 

i 969, z 2015 r. poz. 21, 396, 841, 1186, 1269, 1549, 1707 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 178, 437, 868 i 1265. 
11) Ustawa weszła w ycie z dniem 29 czerwca 2003 r., z wyj tkiem art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 11–34 oraz art. 35 ust. 2 pkt 5, które 

weszły w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r., na podstawie art. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzaj ce ustaw
o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 874, 1956, 1958 i 2262). 
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Dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Katowice 
 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych  
 

Rynek 1 (VIII piętro ), pok. 808, e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu, tel. 32 2593 746  
 
Do najważniejszych zadań Pełnomocnika należy: 

1. Reprezentowanie Prezydenta Miasta Katowice w sprawach dotyczących współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi wobec innych urzędów, instytucji i organizacji. 

2. Udział w tworzeniu standardów współpracy miasta Katowice z III sektorem. 
3. Koordynowanie działań i bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta 

Katowice i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

4. Udział w diagnozowaniu potrzeb środowiska katowickich organizacji pozarządowych. 
5. Kreowanie polityki informacyjnej, dotyczącej zagadnień współpracy Miasta Katowice 

z organizacjami pozarządowymi. 
6. Pełnienie roli doradczej w sprawach dotyczących kształtowania relacji pomiędzy miastem 

Katowice a organizacjami pozarządowymi. 
7. Udział w pracach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach. 
8. Udział w pracach Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innych 

branżowych zespołach konsultacyjno-doradczych powołanych w Urzędzie Miasta Katowice 
oraz zespołów o charakterze regionalnym lub ogólnokrajowym zajmujących się 
problematyką organizacji pozarządowych. 

9. Udział w konsultowaniu i monitorowaniu programów współpracy Miasta Katowice 
z organizacjami pozarządowymi. 

10. Współorganizowanie spotkań przedstawicieli Miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi. 

11. Współorganizowanie przedsięwzięć, projektów i konkursów promujących działalność 
organizacji pozarządowych. 

12. Wspieranie działań zmierzających do aktywizowania społeczności lokalnych i współpracy 
w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi. 

13. Współudział w utworzeniu Centrum Organizacji Pozarządowych, a następnie 
monitorowanie jego działalności. 

14. Przedstawianie Prezydentowi Miasta Katowice rocznych raportów z realizacji zadań 
Pełnomocnika oraz wniosków ze współpracy Miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi. 

15. Udział w pracach komisji konkursowych w zakresie Wydziału Polityki Społecznej i innych, do 
których została powołana stosownym zarządzeniem. 

 
 

Wydział Polityki Społecznej 
 
Rynek 1, 40-003 Katowice, (VIII piętro), tel. (32) 2593 792 - sekretariat (pokój nr 809), e-mail:  
ps@katowice.eu   
 
Naczelnik Wydziału - Małgorzata Moryń- Trzęsimiech (pokój nr 809B) 
Zastępca Naczelnika Wydziału - Jolanta Wolanin (pokój nr 809A)  
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 
 Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych - Agnieszka Lis, mail: 

agnieszka.lis@katowice.eu, tel. 32 2593 746 (pokój nr 808) 
 Agnieszka Tabaka – Sowa, mail: agnieszka.tabaka@katowice.eu, tel. 32 2593 118 (pokój nr 

808) 
 Gizela Przeor, mail: gizela.przeor@katowice.eu, tel: 32 2593 780 (pokój nr 807) 
 Monika Lemanowicz, mail: monika.lemanowicz@katowice.eu, tel: 32 2593 462 (pokój nr 

807) 
 Katarzyna Skubisz, mail: katarzyna.skubisz@katowice.eu, tel: 32 2593 084 (pokój nr 806) 
 Anna Mańka, mail: anna.manka@katowice.eu, tel: 32 2593 388 (pokój nr 806) 
 Bartosz Kajdan, mail: bartosz.kajdan@katowice.eu, tel: 32 2593 788 (pokój nr 811) 
 Anna Wójcik, mail: anna.wojcik@katowice.eu, tel: 32 2593 451 (pokój nr 804) 
 Katarzyna Szołtysik, mail: katarzyna.szoltysik@katowice.eu, tel: 32 2593 788 (pokój nr 811) 

 
 Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych - Izabela Górecka, mail: 

izabela.gorecka@katowice.eu, tel: 32 2593 212 (pokój nr 805 A) 
 Agnieszka Głowacka, mail: agnieszka.glowacka@katowice.eu, tel: 32 2593 207 (pokój nr 

805) 
 

 Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień - Maciej Maciejewski, 
mail: maciej.maciejewski@katowice.eu, tel: 32 2593 730 (pokój nr 803) 

 Małgorzata Glinka, mail: malgorzata.glinka@katowice.eu, tel. 32 2593 472 (pokój nr 812) 
 Anna Szczęch, mail: anna.szczech@katowice.eu, tel: 32 2593 739 (pokój nr 804) 

 
Zadania Wydziału Polityki Społecznej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi: 

1) koordynowanie realizacji Programu Współpracy, 
2) sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu we współpracy z Naczelnikami Wydziałów 

Urzędu Miasta Katowice, Dyrektorem Katowickie Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. 
Krystyny Bochenek, Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 

3) koordynowanie pozafinansowych form współpracy, 
4) katalog zadań przewidzianych do realizacji: 
 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i  osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
 wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa,  
 działania na rzecz osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych, 
 ochrona i promocja zdrowia, 
 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
 promocja i organizacja wolontariatu, 
 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
 prowadzenie centrum organizacji pozarządowych, 
 działalność charytatywna, 
 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka. 
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Wydział Edukacji i Sportu 
 
ul. 3 Maja 7, 40-096 Katowice, III piętro, pok. 311, tel: (32) 7054 161, e-mail: es@katowice.eu  
 
Naczelnik Wydziału - Sławomir Witek 
Zastępca Naczelnika – Grażyna Burek 
 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 

Kierownik Referatu Sportu - Iwona Szreter- Kulisz, mail: Iwona.Szreter-Kulisz@katowice.eu, 
tel: 32 2593 732 (pokój nr 406) 
Małgorzata Piasecka, mail: malgorzata.piasecka@katowice.eu, tel: 32 2593 713 (pokój nr 
405) 
Agnieszka Tomżyńska, mail: agnieszka.tomzynska@katowice.eu, tel: 32 2593 139 (pokój nr 
405) 
Adam Machowiak, mail: adam.machowiak@katowice.eu, tel: 32 2593 734 (pokój nr 400) 
Katarzyna Kłoska, mail: katarzyna.kloska@katowice.eu, tel: 32 2593 720 (pokój nr 403) 
Magdalena Floriańska (Referat PRZEDSZKOLI, ZSS, PPP I PLACÓWEK PRACY POZASZKOLNEJ), 
mail: magdalena.florianska@katowice.eu, tel: 32 2594 169 (pokój nr 306) 

 
Zadania Wydziału Edukacji i Sportu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi: 
 
a) kultura fizyczna, sport i turystka 

szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i  turystyki 
Akcja Lato - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 
Akcja Zima - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 
organizacja imprez sportowych i turystycznych, 
prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, 
organizacja uprawiania sportu, 
realizacja zadań w trybie tzw. Małych Grantów. 
 

b) edukacja, oświata i wychowanie: 
wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji 
społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz e-sport wśród społeczności 
przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych,  
edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, 
wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy 
motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych,                                
prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej 
nauki wśród uczniów;  

 
Wydział Kształtowania Środowiska 

 
Rynek 1 (VI piętro), 40-003 Katowice,  tel. (32) 259 -38 -70, e- mail: ks@katowice.eu   
 
Naczelnik Wydziału - Barbara Lampart 
Zastępca Naczelnika Wydziału - Roman Kupka  
 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 
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Kierownik - Edyta Szlak, mail: edyta.szlak@katowice.eu, tel: 32 2593 809 
Agata Deżakowska , mail: agata.dezakowska@katowice.eu, tel: 32 2593 814 
Anna Kotowska, mail anna.kotowska@katowice.eu, tel: 32 2593 885 

 
Zadania Wydziału Kształtowania Środowiska w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi: 
1. edukacja ekologiczna 
2. współdziałanie w realizacji ekorozwoju 
3. ochrona praw zwierząt 
4. przeciwdziałanie bezdomności zwierząt 
 

 
Wydział Kultury 

 
ul. 3 Maja 7, 40-096 Katowice, II piętro -  pok. 207, tel. (32) 2593-700, e-mail: kul@katowice.eu 
 
Naczelnik Wydziału - Edyta Sytniewska 
Zastępca Naczelnika – Jowita Hercig 
 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 
Zastępca Naczelnika - Jowita Hercig, mail: jowita.hercig@katowice.eu, tel. 32 259 37 38 
Izabela Czajka (Neumann), mail: Izabela.Neumann@katowice.eu, mail:, tel. 32 259 31 37 
Zadania Wydziału Kultury w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi: 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez udzielenie wsparcia na realizację projektów  
w ramach  Otwartych Konkursów Ofert i w trybie "małych grantów": 
    -    Edukacja Regionalna, 
    -    Edukacja Kulturalna, 
    -    Promocja Kulturalna, 
    -    Inicjatywy Kulturalne, 
    -    Lato w Mieście, Festyny Środowiskowe. 

 
Wydział Promocji 

 
Rynek 13, 40-003 Katowice, I piętro – pok. 103, tel. (32) 2593-850, mail: p@katowice.eu 
 
Zastępca Naczelnika Marcin Stańczyk 
 
wydawanie materiałów promocyjnych: 
Krzysztof Smętkiewicz,  mail: krzysztof.smetkiewicz@katowice.eu, tel. 32 259 38 56 
Regulamin wydawania materiałów promocyjnych: 
http://www.katowice.eu/Documents/Do%20pobrania/Regulamin_wydawania_materialowpromocyjnych.pdf 
 
organizacja wydarzeń – strefa Śródmieście:   
Joanna Mucha – mail: joanna.mucha@katowice.eu, tel. 32 259 32 15  
 
promocja wydarzeń organizowanych przez NGO: 
Sylwia Naziemiec, mail: sylwia.naziemiec@katowice.eu, tel. 32 259 38 52 
Łukasz Gawroński, mail: lukasz.gawronski@katowice.eu, tel. 32 259 38 52 
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akceptacja projektów graficznych: 
Monika Winkler, mail: dlaodmiany@katowice.eu , tel. 32 259 38 52 
 

Wydział Komunikacji Społecznej 
 

Rynek 13, 40-003 Katowice, I piętro, e-mail: k@katowice.eu, tel. 32 25 93 144 
 
Naczelnik Wydziału – Maciej Stachura 
 
Sprawy prasowe: bp@katowice.eu tel. 32 25 93 140 
Publikacja artykułów w bezpłatnym miesięczniku „Nasze Katowice”: redakcja@katowice.eu 
Sprawy zw. z budżetem obywatelskim: budzetobywatelski@katowice.eu tel.32 25 93 305 
Sprawy zw. z konsultacjami społecznymi: konsultacje@katowice.eu tel. 32 25 93 654 
 

Wydział Budynków i Dróg 
 

Rynek 1, II piętro, pok. 212, 40-003 Katowice, tel.  (32) 2593-301, e-mail: bd@katowice.eu  
 
Naczelnik Wydziału - Roman Buła 
Zastępca Naczelnika Wydziału - Dorota Wawiernia 
 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 
Bożena Grycner - Kierownik Referatu lokali użytkowych I reklam, mail: 
bozena.grycner@katowice.eu, tel. 32 259 32 58  
Główny Specjalista - Wiesława Jagusz, mail: wieslawa.jagusz@katowice.eu, tel. 32 259 35 23 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach  

 
 ul. Jagiellońska 17,  40- 032 Katowice,  tel: 32 251 00 87 lub 32 251 14 51, e-mail: 
kancelaria@mops.katowice.pl, www.mops.katowice.pl. 
 
Dyrektor  MOPS - Anna Trepka 
Zastępca Dyrektora MOPS -  Ewa Bromboszcz 
 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi: 
1. Dział  Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa  Specjalistycznego  - ul. Jagiellońska  17 

 Jadwiga Wojnowska – Knieja -  inspektor 32/ 251 00 87 wew. 168, 
 Karina Bogacka  - starszy inspektor  32/ 251 00 87 wew. 168, 

2. Dział Pomocy – ul. Jagiellońska 17 
 Agnieszka Dutka -  zastępca Kierownika 32 251 00 87 wew. 173 
 Barbara Rogóż  - inspektor 32 251 00 87 wew. 173 
 Katarzyna Czernecka -  starszy pracownik socjalny 32 251 00 87 wew. 179 

3. Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii – ul. Morcinka 19a 
 Bożena Michałek  - Konsultant - Koordynator 32 250 50 16 wew. 21; 

4. Dział  Projektów i Inicjatyw – ul. Francuska 70 (XIII p.) (32) 416-22-74 [do -78], 
pi@mops.katowice.pl 
 Mariusz Nowak – Kierownik    
 Klaudia Waliszak – Aspirant Pracy Socjalnej  
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Zadania MOPS w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:  
 
1. w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównaniu szans tych rodzin i osób: 
1) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,  
2) prowadzenie ośrodków wsparcia,  
3) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania,  
4) realizowanie programów profilaktycznych; 

2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: 
1) organizowanie szkoleń dla kandydatów oraz funkcjonujących rodzin zastępczych. 

3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 
1) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie, 
2) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 
1) kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 

wczesna interwencja (dzieci do 7 roku życia). 
5. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
 

Katowice Miasto Ogrodów  — Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek 
 
Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice,  sekretariat@miasto-ogrodow.eu, (32) 609-03-00, (32) 
609-03-11, (32) 785-70-26. 
 
Dyrektor Piotr Zaczkowski 
Zastępca Dyrektora Tamara Kamińska 
 
Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00, w sprawach administracyjnych od 8.00 
do 16.00 
Rzecznik prasowy: Łukasz Kałębasiak mail: lukasz.kalebasiak@miasto-ogrodow.eu, tel: 722 003 076 
Realizacja programu Mikrogranty - Izabela Kamela mail: mikrogranty@miasto-ogrodow.eu 
 
Realizacja programu „Miasto Ogrodów", w tym  Mikrogranty, który ma celu wsparcie projektów 
artystycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe: www.miasto-
ogrodow.eu/strona/mikrogranty.  
 
Zaproszenie do współpracy w ramach wolontariatu: kontakt: wolontariat@miasto-ogrodow.eu lub 
telefonicznie: 508-857-680 (Aleksander Moś) 
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Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych 
 
Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach przy ul. Kopernika 14 oraz ul. Młyńskiej 5 
służy mieszkańcom miasta – skupionym w organizacjach pozarządowych, działającym w grupach 
nieformalnych jak również tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa 
obywatelskiego.  
Obydwa lokale są dostępne dla osób z niepełnosprawnością.  
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz 
Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach we współpracy z Urzędem Miasta Katowice. 
 
Ważnym aspektem działania Centrum Organizacji Pozarządowych jest upowszechnianie wśród 
mieszkańców Katowic wiedzy na temat III sektora, zarówno dotyczącej możliwości angażowania w 
jego działania, jak i korzystania z oferty organizacji –  ma stać się miejscem spotkań, wymiany 
informacji i usług katowickich organizacji. 
W ramach realizowanych działań w Centrum Organizacji Pozarządowych można zasięgnąć porady 
specjalistów działających w obszarze 3 sektora, w szczególności z obszaru: 

 doradztwo prawne, księgowe, sprawy organizacyjne i formalne, 
 promocja w organizacji, 
 pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych. 

 
Godziny otwarcia: 

 Poniedziałek, środa, piątek: 9:00-17:00 
 Wtorek, czwartek: 11:00-19:00 

 
W uzasadnionych przypadkach i po uprzedniej konsultacji istnieje możliwość udostępnienia 
pomieszczeń w innych dniach i godzinach. 
 
Kontakt: 
ul. Kopernika 14 -  Irena Kowalska-Drygała, Monika Fedelińska,  tel.: 533-367-789, mail: 
cop.katowice@gmail.com,  
 
ul. Młyńska 5 - Milena Skupień, Dariusz Stawik, tel.: 32 258-88-56, mail: mlynska@cop.katowice.pl  

 
Patronat honorowy Prezydenta Miasta Katowice 

 
Sprawy związane z patronatem honorowym Prezydenta Miasta Katowice są uregulowane 
w Zarządzeniu nr 683/2016Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23.02.2016 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad przyznawania honorowego patronatu Prezydenta Miasta Katowice oraz 
przyjmowania przez Prezydenta Miasta Katowice członkostwa w komitetach honorowych:  
http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=9122&menu=620  
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WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM HONOROWYM WYDARZENIA 
/ UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE 
 

I. DANE ORGANIZATORA 

1) Wniosek o (zaznaczyć) 
 
□Patronat honorowy 
 
□Udział w komitecie honorowym 

2) Nazwa, adres 
 

3) Telefon, e-mail, strona www 
 

4) Status organizatora 
(zaznaczyć) 

□ Organizacja społeczna 

□ Osoba prywatna 

□ Firma komercyjna 

□ Inny, (jaki) 
 

5) Osoba odpowiedzialna za organizację wydarzenia (imię, 
nazwisko, telefon, e-mail) 
 

II. PRZEDSIĘWZIĘCIE 
1) Nazwa planowanego wydarzenia 
 

2) Termin, miejsce realizacji 
 

3) Opis przedsięwzięcia i jego cele 
 

4) Zasięg (zaznaczyć) 5) Charakter wydarzenia (zaznaczyć) 

□ Lokalny 

□ Regionalny 

□ Ogólnopolski 

□ Międzynarodowy 

□ Kulturalny                                

□ Społeczny 

□ Turystyczno – rekreacyjny 

□ Sportowy 

□ Promocja Katowic                    

□ Naukowy 

□ Edukacyjny                               

□ Inny  
6) Odbiorcy wydarzenia, (do kogo jest 
skierowane/ przewidywana liczba uczestników) 
 

7) Zaplanowane sposoby promocji wydarzenia 
 

8) Czy udział w wydarzeniu jest 
odpłatny? 

□ TAK...........................(koszt) 

9) Źródła finansowania przedsięwzięcia 
 



55
 

□ NIE 
10) Czy poprzednie edycje 
wydarzenia były już obejmowane 
honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta? 

□ TAK 

□ NIE 

11) Inne podmioty, które objęły wydarzenie patronatem 
honorowym/ są członkami honorowego komitetu 
 
 
 
 

12) Załączniki (program/ 
regulamin, inne dokumenty) 
 
 
 
 

13) Współorganizatorzy/ partnerzy przedsięwzięcia 
 
 
 
 
 
 
 

14) Informacje dodatkowe 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

….............................................................   .................................................................. 
Miejscowość, data      Podpis wnioskodawcy 
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Lokale dla organizacji pozarządowych 
 
Sprawy związane z udostępnianiem lokali znajdujących się w zasobie miasta Katowice są 

uregulowane z Zarządzeniem nr 825/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 maja 2016 

w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób  miasta Katowice 

zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

Wnioski o oddanie w najem lub użyczenie lokalu użytkowego poza przetargiem organizacji 

pozarządowej stanowią załącznik do ww. Zarządzenia umieszczonego na stronie 

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzenia.aspx?menu=620&menu=620, 

dostępne są również w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1,                     

przy stanowisku nr 5 i nr 6 (parter) - tel. (32) 2593 634.  
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……………………….……………..…….…..…               Katowice, dnia ……..………… 
     Pieczęć (lub nazwa) oferenta, 
               dane adresowe 
 
 

Urząd Miasta Katowice 
ul. Młyńska 4 
40-098 Katowice 

  
 

 
OŚWIADCZENIE  O  POSIADANIU ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH  NA REALIZACJĘ ZADANIA 

 NA RZECZ MIASTA KATOWICE * / MIESZKAŃCÓW MIASTA KATOWICE * 
 
Niniejszym oświadczamy, że: 

1)* otrzymaliśmy grant ze środków pozabudżetowych, przyznany przez 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

                            (nazwa instytucji prowadzącej nabór wniosków, udzielającej dofinansowania)  

w ramach konkursu ……………………………………………………………………………………………………….…………………..  

                             (nazwa konkursu)  

oraz, że została podpisana umowa w dniu ……………………………  z  ………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

 
na realizację zadania pn. …………………………………………………..……………………………………………………………….  
 
w terminie od dnia ………………. roku do dnia ………………… roku. 
 

2)* posiadamy środki finansowe w wysokości ………………………………………………………………… pochodzące z  

……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………..  

                                        (źródło pochodzenia środków finansowych)  

 
które zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. ……………………………………..………………………………  
 
w terminie od dnia ………………. roku do dnia ………………… roku. 
 

3) Zadanie, na które otrzymano środki pochodzące spoza budżetu Miasta Katowice, realizuje cele i zadania 

wynikające z ……………………………………………………………………………………………………………………….  

                                     (nazwa programu / strategii uchwalonej przez Radę Miasta Katowice) 

 

 
......................................................................... 

Podpisy i pieczątki osób uprawnionych 
 do reprezentowania wnioskodawcy 

* wybrać właściwe
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         Załącznik nr 6 
         do zarządzenia   
         nr ....................... 
         Prezydenta Miasta Katowice 
         z dnia .......................................... 
         

               ……………………………………………… 
                      (miejscowość i data) 

………………………………………………………….. 
                                 (pełna nazwa podmiotu) 
 

                                
 

ul. ……………………….. nr budynku ……. nr lokalu .....   
                                                                                                                      
………………………………      ……………………....      
        (miejscowość)            (kod pocztowy)      
                               

numer NIP: …… …….………………………………......   
   

numer REGON:   ……………….…………..……..…….. 
 

numer KRS: ………………………….………………..…                        URZĄD MIASTA KATOWICE 
…………………………              ……..…………...……                           WYDZIAŁ BUDYNKÓW I DRÓG 
            (telefon)                              (telefon 2)                                                       ul. Rynek 1                            
……………………………………………………………                                    40-003 Katowice 
                                   (e-mail)                                                                                       tel. (32) 259-33-01 
                                                                                                                                 bd@katowice.eu 
 
 
 

WNIOSEK O ODDANIE W NAJEM  LOKALU UŻYTKOWEGO POZA PRZETARGIEM 
 

na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1-11 i 14-16 Zarządzenia nr 825/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 maja 
2016 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób miasta Katowice 
zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 
 

 
Zwracam się z prośbą o oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na:*   
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
*należy określić zakres planowanej działalności w lokalu 
 
 

Oczekiwania lokalowe oferenta: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

Opis  prowadzonej działalności na rzecz miasta Katowice lub jego mieszkańców**  
 
…..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................... 

** dotyczy organizacji pozarządowych 

 

 

Obowiązkowe załączniki do wniosku: 

dokument określający formę prawną prowadzonej działalności, 

 kopia statutu lub regulaminu 

    
 
 
           .…………………………………………………..  

    (czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 
 
         
 
 
 Podmiot składający wniosek oświadcza, że nie zalega z zapłatą podatków, opłat lokalnych, należności 

wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca 

własność miasta Katowice. 

 

 

          
 …………………….……………………………………………….. 

    (czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 
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          Załącznik nr 7 
          do zarządzenia  
            

 
             ……………………………… 
                     (miejscowość i data) 

………………………………………………………….. 
                                 (pełna nazwa podmiotu)  
 

 

ul. ……………………….. nr budynku ……. nr lokalu .....   
                                                                                                                      
………………………………      ……………………....      
             (miejscowość)                           (kod pocztowy)      

                               
numer NIP: …… …….………………………………......   

   
numer REGON:   ……………….…………..……..…….. 

 

numer KRS: ………………………….………………..…                        URZĄD MIASTA KATOWICE 
…………………………              ……..…………...……                           WYDZIAŁ BUDYNKÓW I 
DRÓG 
            (telefon)                                       (telefon 2)                                                       ul. Rynek 1                            
……………………………………………………………                                    40-003 Katowice 
                                   (e-mail)                                                                                       tel. (32) 259-33-01 
                                                                                                                                 bd@katowice.eu 
 
 
 

WNIOSEK O ODDANIE W UŻYCZENIE  LOKALU UŻYTKOWEGO POZA PRZETARGIEM 
 

na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z § 12 Zarządzenia nr 825/2016  Prezydenta Miasta Katowice z 
dnia 20 maja 2016 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób miasta 
Katowice zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 
 

 
Zwracam się z prośbą o oddanie w użyczenie lokalu użytkowego z przeznaczeniem na realizację zadań 

publicznych wynikających z programu uchwalonego przez Radę Miasta Katowice:*   

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

*należy podać nazwę programu i realizowanego zadania, źródło pochodzenia środków finansowych 
przeznaczonych na realizację zadania oraz określić czas jego realizacji  
 
Oczekiwania lokalowe oferenta: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Obowiązkowe załączniki do wniosku: 

 dokument określający formę prawną prowadzonej działalności, 

  kopia statutu lub regulaminu 

 

 

 

………………………………………………….. 

     
   (czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 

 

 

 

 Podmiot składający wniosek oświadcza, że nie zalega z zapłatą podatków, opłat lokalnych, należności 

wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca 

własność miasta Katowice. 

 

 
 

.          
 ………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


