
Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 1817 
wersja obowiązująca od 20170301 do 20170831

USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948)  

Rozdział 5

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Art.  35.  [Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego]  1.  Tworzy  się  Radę  Działalności  Pożytku  Publicznego  jako  organ
opiniodawczodoradczy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy;

2)  wyrażanie  opinii  o  projektach  aktów  prawnych  oraz  programach  rządowych,  związanych  z  funkcjonowaniem  organizacji
pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu;

3)  udzielanie  pomocy  i  wyrażanie  opinii  w  przypadku  sporów  między  organami  administracji  publicznej  a  organizacjami
pozarządowymi, lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego;

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

5)  wyrażanie  opinii  w  sprawach  zadań  publicznych,  zlecania  tych  zadań  do  realizacji  przez  organizacje  pozarządowe  oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

6)  tworzenie, we współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3, mechanizmów
informowania  o  standardach  prowadzenia  działalności  pożytku  publicznego  oraz  o  stwierdzonych  przypadkach  naruszenia
tych standardów;

7) (uchylony)

8) organizowanie wyborów przedstawicieli  organizacji  pozarządowych do  składu komitetu monitorującego, o którym mowa w
art.  14  ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji  programów  w  zakresie  polityki  spójności  finansowanych  w
perspektywie finansowej 2014–2020.

3. Kadencja Rady trwa 3 lata.

4. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów aktów prawnych lub programów rządowych,
związanych  z  funkcjonowaniem  organizacji  pozarządowych  oraz  działalnością  pożytku  publicznego  oraz  wolontariatu.
Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Art. 36.[Skład Rady] 1. Rada składa się z co najmniej 20 członków, w tym z:

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

2) przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;

3) przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3.

Porównaj z poprzednią wersją

Pokaż tylko zmienione fragmenty



1a.  Przedstawiciele  organizacji  pozarządowych,  związków  i  porozumień  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowią co najmniej połowę składu Rady.

2. Członków Rady powołuje  i odwołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, z tym że powołanie członków
Rady, reprezentujących:

1)  organizacje  pozarządowe,  związki  i  porozumienia  organizacji  pozarządowych  oraz  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3,
następuje  spośród  kandydatów,  z  których  każdy  ma  poparcie  co  najmniej  20  organizacji  pozarządowych  lub  podmiotów
określonych w art. 3 ust. 3,  lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty
określone w art. 3 ust. 3;

2) organy administracji rządowej i jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, następuje spośród osób zgłoszonych przez
te organy i kierowników takich jednostek;

3)  jednostki  samorządu  terytorialnego,  następuje  spośród  osób  zgłoszonych  przez  stronę  samorządową  w  Komisji  Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego.

3. Minister właściwy 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 przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.

Art. 37.[Posiedzenia Rady] Posiedzenia Rady są zwoływane przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
lub na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Rady.

Art. 38.[Uprawnienia Rady] Rada może:

1) powoływać ekspertów;

2) zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej  i organizacji pozarządowych
oraz  podmiotów wymienionych  w  art.  3  ust.  3  niereprezentowanych  w  Radzie,  a  także  przedstawicieli  rad  wojewódzkich,
powiatowych i gminnych;

3) zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją jej zadań.

Art.  39.[Koszty  funkcjonowania  Rady]  1.  Koszty  funkcjonowania  Rady  związane  z  obsługą,  przeprowadzaniem  badań  i
opracowywaniem  ekspertyz,  a  także  z  uczestnictwem  w  jej  posiedzeniach  ekspertów,  członków  Rady  i  osób  niebędących  jej
członkami, pokrywa się z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

2. Za udział w pracach Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

3. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika będącego członkiem Rady od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach
Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu
ekwiwalentu pieniężnego  za urlop wypoczynkowy, pokrywanego  z  części  budżetu,  której dysponentem  jest minister właściwy do
spraw zabezpieczenia społecznego.

Art.  40.[Delegacja]  Minister  właściwy  do  spraw  zabezpieczenia  społecznego  określi,  w  drodze  rozporządzenia,  tryb
powoływania  członków  Rady,  organizację  i  tryb  działania  Rady  oraz  zasady  uczestnictwa  w  jej  pracach  przedstawicieli  organów
administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie,
uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,



różnorodność  rodzajów  działalności  pożytku  publicznego  i  terminy  zgłaszania  kandydatów  na  członków  Rady  oraz  zapewniając
sprawne funkcjonowanie Rady i wypełnianie przez nią obowiązków wynikających z ustawy.

Art.  40a.[Sprawozdanie  z  działalności  Rady]  Rada  przedstawia  ministrowi  właściwemu  do  spraw  zabezpieczenia
społecznego, na koniec kadencji, sprawozdanie ze swojej działalności.

Art.  41.[Obsługa  administracyjnobiurowa  Rady]  Obsługę  administracyjnobiurową  Rady  zapewnia  urząd  obsługujący
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 6

Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego

Art.  41a.  [Wojewódzka  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego]  1.  Marszałek  województwa  na  wspólny  wniosek  co
najmniej  50  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3,  prowadzących  działalność  na  terenie
województwa, tworzy w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego jako
organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej „Radą Wojewódzką”.

1a. W przypadku nieutworzenia Rady Wojewódzkiej w terminie, o którym mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy art. 90  i
art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486).

2. Do zadań Rady Wojewódzkiej należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3;

2) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art.
4;

3)  udzielanie  pomocy  i  wyrażanie  opinii  w  przypadku  sporów  między  organami  administracji  publicznej  a  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

4)  wyrażanie  opinii  w  sprawach  dotyczących  zadań  publicznych,  w  tym  zlecania  tych  zadań  do  realizacji  przez  organizacje
pozarządowe  oraz  podmioty wymienione w  art.  3  ust.  3,  oraz w  sprawach  rekomendowanych  standardów  realizacji  zadań
publicznych;

5) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa;

6) organizowanie wyborów przedstawicieli  organizacji  pozarządowych do  składu komitetu monitorującego, o którym mowa w
art.  14  ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji  programów  w  zakresie  polityki  spójności  finansowanych  w
perspektywie finansowej 2014–2020.

2a.  Rada Wojewódzka,  po  zasięgnięciu  opinii  organu  wykonawczego,  określa  w  uchwale  sposób  realizacji  zadań,  o  których
mowa w ust. 2.

3.  Termin  wyrażenia  przez  Radę  Wojewódzką  opinii  wynosi  30  dni  od  dnia  doręczenia  odpowiednio  projektu  programu
współpracy  oraz  projektu  strategii  rozwoju województwa. Nieprzedstawienie  opinii w  terminie  oznacza  rezygnację  z  prawa do  jej
wyrażenia.

4. Kadencja Rady Wojewódzkiej trwa 3 lata.

Art. 41b.[Skład oraz organizacja i tryb działania Rady] 1. Rada Wojewódzka składa się z:

1) przedstawiciela wojewody;

2) przedstawicieli marszałka województwa;

3) przedstawicieli sejmiku województwa;
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4)  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3,  prowadzących  działalność  na
terenie województwa.

2.  Przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3,  prowadzących  działalność  na
terenie województwa, stanowią co najmniej połowę składu Rady Wojewódzkiej.

3.  Członków  Rady  Wojewódzkiej  powołuje  i  odwołuje  marszałek  województwa,  z  tym  że  powołanie  członków  Rady
Wojewódzkiej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, następuje spośród kandydatów
zgłoszonych przez te organizacje lub podmioty.

4.  Zarząd  województwa  określi,  w  drodze  uchwały,  tryb  powoływania  członków  Rady Wojewódzkiej,  uwzględniając  potrzebę
zapewnienia  reprezentatywności  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3,  w  zakresie  form
prawnych  i  rodzajów  działalności  pożytku  publicznego  tych  organizacji  i  podmiotów,  a  także  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 przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

4)  jeżeli  stał  się  trwale  niezdolny  do  pełnienia  obowiązków  członka  Rady  Wojewódzkiej  z  powodu  choroby  stwierdzonej
orzeczeniem lekarskim;

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

6. Zarząd województwa określi, w drodze uchwały, organizację i tryb działania Rady Wojewódzkiej, biorąc pod uwagę potrzebę
zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady Wojewódzkiej.

7.  Zarząd  województwa  pokrywa  koszty  przejazdów  członków  Rady  Wojewódzkiej  na  warunkach  określonych  w  przepisach

wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  i koszty ekspertyz związanych z realizacją
zadań Rady Wojewódzkiej.

Art. 41c.[Podejmowanie uchwał] 1. Rada Wojewódzka obraduje na posiedzeniach.

2. Uchwały Rady Wojewódzkiej  są podejmowane  zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej połowy członków Rady
Wojewódzkiej.

Art 41d.[Odpowiednie stosowanie przepisów art. 38] Do Rady Wojewódzkiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 38.

Art.  41e.[Powiatowa  i  Gminna  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego]  1.  Organ  wykonawczy  właściwej  jednostki
samorządu  terytorialnego  na wspólny wniosek  co  najmniej  5  organizacji  pozarządowych  lub  podmiotów wymienionych w  art.  3
ust.  3,  prowadzących  działalność  odpowiednio  na  terenie  powiatu  lub  gminy,  tworzy w  terminie  2 miesięcy  od  dnia wpłynięcia
wniosku odpowiednio Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego  lub Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego jako
organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej odpowiednio „Radą Powiatową” lub „Radą Gminną”.

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

2. (uchylony)

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

Art. 41f.[Skład Rady Powiatu i Rady Gminy] Rada Powiatowa oraz Rada Gminna składa się z:

1) przedstawicieli organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub gminy;
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2) przedstawicieli organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub gminy;

3)  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3,  prowadzących  działalność  na
terenie odpowiednio powiatu lub gminy, stanowiących co najmniej połowę członków.

Art. 41g.[Powołanie członków oraz ustalenie organizacji i trybu działania Rady Powiatu i Rady Gminnej] 1. Organ
stanowiący  odpowiednio  powiatu  lub  gminy  określi,  w  drodze  uchwały,  tryb  powoływania  członków  oraz  organizację  i  tryb
działania odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji
pozarządowych  oraz  podmiotów,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3,  terminy  i  sposób  zgłaszania  kandydatur  na  członków  Rady
Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych Rad.

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 reprezentującego ten podmiot;

3) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

4) w przypadku powstania trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Rady Powiatowej lub Rady Gminnej z powodu
choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

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

Art. 41h.[Współpraca] Rada Wojewódzka, Rada Powiatowa oraz Rada Gminna współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa
i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań.

Art.  41i.[Zadania  Rady  Powiatu  i  Rady  Gminnej]  1.  Do  zadań  Rady  Powiatowej  oraz  Rady  Gminnej  należy  w
szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał  i  aktów prawa miejscowego dotyczących sfery  zadań publicznych, o której mowa w art. 4,
oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3;

4)  udzielanie  pomocy  i  wyrażanie  opinii  w  przypadku  sporów  między  organami  administracji  publicznej  a  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5)  wyrażanie  opinii  w  sprawach  dotyczących  zadań  publicznych,  w  tym  zlecania  tych  zadań  do  realizacji  przez  organizacje
pozarządowe  oraz  podmioty wymienione w  art.  3  ust.  3,  oraz w  sprawach  rekomendowanych  standardów  realizacji  zadań
publicznych.

1a.  Rada  Powiatowa  lub  Rada  Gminna,  po  zasięgnięciu  opinii  organu  wykonawczego  właściwej  jednostki  samorządu
terytorialnego, określa, w drodze uchwały, sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

2. Termin wyrażenia przez Radę Powiatową  lub Radę Gminną opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu
programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z
prawa do jej wyrażenia.

Art. 41j.[Odpowiednie stosowanie przepisów art. 38] Do Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej  stosuje się odpowiednio
przepisy art. 38.
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