
Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 
Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265. 

USTAWA 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Fragmenty uwzględniają zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. 

 

DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) dotacji – rozumie się przez to dotację 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.);  
2) „środkach publicznych” – rozumie się przez to środki publiczne, o których mowa w ustawie o finansach 
publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne w rozumieniu tej ustawy;  
3) wolontariuszu – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 
świadczenia na zasadach określonych w ustawie;  
4) inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich 
mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej;  
6) realizatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 
ust. 3, którym operator projektu zleca wykonanie projektu;  
8) Narodowym Instytucie – rozumie się przez to Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym 
Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2022 r. poz. 393 i 830);  
9) Dyrektorze Narodowego Instytutu – rozumie się przez to Dyrektora, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.  
Art. 3.  
1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje 
pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.  
2. Organizacjami pozarządowymi są:  
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa 
handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, 
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku  
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.  
3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:  
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego;  
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;  
3) spółdzielnie socjalne;  
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.  
4. Przepisów działu II nie stosuje się do:  
1) partii politycznych;  
1a) europejskich partii politycznych;  
2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;  
3) samorządów zawodowych;  
4) (uchylony)  
5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;  
5a) europejskich fundacji politycznych.  
6) (uchylony)  
5. Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje się do zlecania realizacji zadań w zakresie opieki nad Polonią 
i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Szef 
Kancelarii Senatu.  
6. (uchylony)  



Art. 4.  
1. Sfera zadań 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 życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób;  
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  
1aa) tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;  
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;  
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym;  
3) działalności charytatywnej;  
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  
5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;  
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079);  
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;  
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem 
z pracy;  
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;  
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;  
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;  
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  
19) turystyki i krajoznawstwa;  
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;  
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;  
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji;  
22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;  
23) ratownictwa i ochrony ludności;  
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;  
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;  
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami;  
27) promocji i organizacji wolontariatu;  
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;  
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;  
29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055 oraz z 2022 r. 
poz. 655);  
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;  
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;  
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;  
32a) rewitalizacji;  
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1–32a.  

 
DZIAŁ II 

Działalność pożytku publicznego 
Rozdział 1 

Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego 
Art. 6. Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 



i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24 i 974), i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 
działalność odpłatna.  
Art. 7. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje 
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za 
które nie pobierają one wynagrodzenia.  
Art. 8.  
1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:  
1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze 
zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;  
2) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:  
a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558), lub  
b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których 
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 
r. poz. 218) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2085);  
3) sprzedaż przedmiotów darowizny.  
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku 
publicznego. 
Art. 9.  
1. Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 
Prawo przedsiębiorców, jeżeli:  
1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe 
od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub  
2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej 
działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku 
zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 
Rozdział 2a 

Inicjatywa lokalna 
Art. 19b.  
1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za 
pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć 
wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają 
miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:  
1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub 
remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, 
a także budynków oraz obiektów małej architektury;  
2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;  
3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;  
4) działalności 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) porządku i bezpieczeństwa 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 postępowania 
administracyjnego. 
Art. 19c.  
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny 
powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.  
2. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę 
szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.  
Art. 19d. Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b ust. 1, organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z 
wnioskodawcą.  



Art. 19e. Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach 
pieniężnych lub rzeczowych.  
Art. 19f. Wnioskodawca może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy 
rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.  
Art. 19g. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje 
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys.  
Art. 19h. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 
r. poz. 1509 i 2459).  

Rozdział 3 
Organizacje pożytku publicznego 

Art. 20.  
1. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 
ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21, która spełnia łącznie następujące wymagania:  
1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, 
pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub 
materialną w stosunku do społeczeństwa;  
2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku 
publicznego;  
3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;  
4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający 
mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub 
nadzoru:  
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,  
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 
lub przestępstwo skarbowe,  
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;  
5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;  
6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 
3 pkt 1 i 4, zabraniają:  
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, 
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 
organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,  
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z 
celu statutowego,  
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej 
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe.  
2. W przypadku stowarzyszeń działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być prowadzona 
wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia. 
Art. 21. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1:  
1) działalność pożytku publicznego określona w art. 20 ust. 1 pkt 1 podlega wyodrębnieniu w sposób 
zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym;  
2) przepis art. 20 ust. 1 pkt 3 stosuje się do nadwyżki przychodu nad kosztami uzyskiwanej w wyniku 
prowadzenia działalności pożytku publicznego;  
3) przepis art. 20 ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem szczegółowych zasad organizacji 
i działania tych jednostek, uregulowanych w przepisach dla nich właściwych, w tym w statutach lub innych 
aktach wewnętrznych. 
 
 



Art. 22.  
1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 mogą uzyskać status 
organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, iż działalność o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata.  
1a. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy ochotniczych straży pożarnych.  
2. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 podlegające obowiązkowi 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskują status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania 
do tego Rejestru informacji o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20, na zasadach i w trybie 
określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  
3. Organizacja pozarządowa inna niż wymieniona w ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, 
uzyskują status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, na 
zasadach i w trybie określonych w ustawie, o której mowa w ust. 2.  
4. Organizacja pozarządowa, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 o których mowa w ust. 2, traci 
status organizacji pożytku publicznego z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego informacji o 
spełnianiu wymagań określonych w art. 20, a podmioty, o których mowa w ust. 3 – z chwilą ich wykreślenia 
z tego Rejestru.  
Art. 24.  
1. Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 
zwolnienie od:  
1) podatku dochodowego od osób prawnych,  
2) podatku od nieruchomości,  
3) podatku od czynności cywilnoprawnych,  
4) opłaty skarbowej,  
5) opłat sądowych  
– w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.  
2. Organizacja pożytku publicznego może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nabywać na 
szczególnych warunkach prawo użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego.  
3. Organizacja pozarządowa, która uzyskała status organizacji pożytku publicznego, jest obowiązana 
wypełnić zobowiązania wynikające ze zwolnień podatkowych, z których korzystała przed dniem uzyskania 
statusu organizacji pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  
4. W przypadku utraty przez organizację pozarządową statusu organizacji pożytku publicznego traci ona 
prawo do korzystania ze zwolnień wynikających z posiadania tego statusu.  
5. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2, wygasa z mocy prawa w przypadku utraty statusu organizacji 
pożytku publicznego.  
Art. 25. W organizacji pożytku publicznego mogą wykonywać pracę osoby skierowane do odbycia służby 
zastępczej, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.  
Art. 26. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają organizacjom pożytku publicznego 
nieodpłatne informowanie o ich działalności na zasadach określonych w przepisach odrębnych.  
Art. 27.  
1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w 
przepisach odrębnych, przekazać 1,5% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz 
wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.  
2. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku 
dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku 
publicznego. 
Art. 27a.  
1. Dyrektor Narodowego Instytutu prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status 
organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku 
dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1,5% podatku z zeznań podatkowych składanych za 
rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie 
podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.  
2. Dyrektor Narodowego Instytutu prowadzi wykaz, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia roku 
następującego po roku podatkowym.  
3. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się organizacje pożytku publicznego:  
1) które w terminie zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji 
Publicznej roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności 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 Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub 
ogłoszeniu upadłości.  



3a. Dyrektor Narodowego Instytutu uwzględnia w wykazie, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym 
mowa w ust. 2, organizację pożytku publicznego, która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego 
rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o 
których mowa w art. 23 ust. 1–2 i 2b, w terminie, o którym mowa w art. 23 ust. 6 i 6b, nastąpiło bez jej winy 
albo z przyczyn od niej niezależnych.  
4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego, zawiera:  
1) nazwę;  
2) siedzibę;  
3) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;  
4) numer identyfikacji podatkowej, jeżeli został on nadany organizacji oraz wpisany do Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
5. W przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego 
informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku 
wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z 
Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu, o którym mowa w ust. 1.  
6. Minister Sprawiedliwości dostarcza Dyrektorowi Narodowego Instytutu informacje dotyczące organizacji 
pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5.  
7. Dyrektor Narodowego Instytutu dostarcza ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5, uwzględnionych w 
wykazie, o którym mowa w ust. 1.  
8. Organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby 
tej organizacji numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób 
fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 166).  
9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do organizacji, które zgłosiły numer rachunku bankowego w latach 
ubiegłych jako właściwy do przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych i jest on aktualny.  
10. Przewodniczący Komitetu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz 
Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryby, terminy oraz format i strukturę danych 
dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5, między 
Dyrektorem Narodowego Instytutu a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw 
finansów publicznych, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej realizacji zadań związanych z 
tworzeniem i prowadzeniem wykazu, o którym mowa w ust. 1, oraz z przekazywaniem organizacjom 
pożytku publicznego środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Art. 27c.  
1. Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do 
przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, 
zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych 
pochodzących z  1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.  
2. Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych 
wypełnienie zeznania podatkowego dodatkowo zawierają informację o:  
1) możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych 
organizacji pożytku publicznego albo  
2) braku swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji 
pożytku publicznego.  
3. Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, treść, formę oraz sposób zamieszczenia 
informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, mając na względzie zapewnienie przejrzystości wydatkowania 
środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pełnej informacji dotyczącej 
możliwości wyboru organizacji pożytku publicznego.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DZIAŁ III 
Wolontariat 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
Art. 42.  
1. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia na 
rzecz:  
1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności 
statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej 
przez nie działalności gospodarczej,  
2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,  
3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te 
organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,  
4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez 
nie działalności leczniczej  
– zwanych dalej „korzystającymi”.  
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wolontariuszy wykonujących na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia umów 
międzynarodowych nie stanowią inaczej.  
3. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz 
stowarzyszenia, którego jest członkiem.  
Art. 43. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i 
zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych 
wymagań wynika z odrębnych przepisów. 
Art. 44.  
1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w 
porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego 
rozwiązania.  
2. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o 
którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez 
wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.  
3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez 
wolontariusza.  
4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie 
powinno być sporządzone na piśmie.  
5. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym 
niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.  

 
Rozdział 2 

Przepisy szczególne 
Art. 45.  
1. Korzystający ma obowiązek:  
1) informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi 
świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;  
2) zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych 
przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności 
od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej;  
3) pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży 
służbowych i diet.  
2. Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych 
przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem 
świadczeń na rzecz korzystającego.  
3. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich 
świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ust. 1.  
4. Wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić korzystającego w całości lub 
w części z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3.  
 
 
 



Art. 46.  
1. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  
2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, o których 
mowa w art. 42, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3.  
3. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający 
zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
4. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem dotyczy delegowania 
wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt 
zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, korzystający jest obowiązany zapewnić 
wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów 
leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności 
na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.). 
Przepisu ust. 2 i 3 nie stosuje się.  
5. Jeżeli delegowanie wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa ma miejsce 
w warunkach innych niż wskazane w ust. 4, korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, 
jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.  
6. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie 
wykonywanych świadczeń. 
Art. 47. Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i 
ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.  
Art. 48. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3, a 
wolontariuszem dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń na 
terytorium innego państwa, na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską, 
wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach 
danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.  
Art. 49. Wydatki na cele, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 3 oraz w art. 46 ust. 3 i 6 stanowią:  
1) koszty prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3 jako korzystających;  
2) koszty korzystających, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3.  
Art. 50. Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.  
Art. 50a. Rada Ministrów, na podstawie informacji uzyskanych od organów administracji rządowej i 
jednostek samorządu terytorialnego, przedstawia co 2 lata Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej 
sprawozdanie z wykonania ustawy w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po upływie okresu 
sprawozdawczego.  
Art. 50b.  
1. Kto, działając w imieniu organizacji pozarządowej, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 lub innych 
podmiotów, które nie są organizacjami pożytku publicznego, informuje organ administracji publicznej, 
osobę fizyczną lub prawną, że organizacja lub podmiot status taki posiada, podlega karze grzywny.  
2. (uchylony)  
Art. 50c.  
1. Kto, działając w imieniu organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona w wykazie, o 
którym mowa w art. 27a, wzywa do przekazania lub przekazuje środki finansowe pochodzące z 1,5% 
podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została 
uwzględniona w tym wykazie, podlega karze grzywny.  
2. Kto, działając w imieniu organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o 
którym mowa w art. 27a, wzywa do przekazania środków finansowych pochodzących z 1,5% podatku 
dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, która została 
uwzględniona w tym wykazie, podlega karze grzywny.  
Art. 50d. Kto, prowadząc promocję 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wypełnia 
obowiązku przekazywania informacji, o której mowa w art. 27c, podlega karze grzywny.  
Art. 50e. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 50b–50d, następuje w trybie określonym w ustawie 
z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).  


