
Ustawa
Przepisy  wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie w odniesieniu do OSP i ZOSP RP (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874)

Odnoszące się do OSP i ZOSP RP zmiany w przepisach obowiązujących

art. 2 – Ustawa o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 ze zm.)
1) Legitymacja  do  rozporządzenia   wykonawczego  określającego  sposoby

przeprowadzania  zbiórek,  między  innymi  informacje  dot.  publicznego
ogłaszania wyników zbiórki,

2) Warunki dopuszczania małoletnich do prowadzenia zbiórek.

art. 3 – Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
88 ze zm.)

            Zwolnienie  z obowiązku uiszczania opłat sądowych:
1) organizacji  pożytku  publicznego  działających  na  podstawie  przepisów

o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie,  z  wyjątkiem  spraw
dotyczących  prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej,

2) organizacji  pozarządowych  w  sprawach  dotyczących  realizacji  zleconego
zadania  publicznego  na  podstawie  przepisów  o  działalności  pożytku
publicznego i wolontariacie. 

art. 5 – Ustawa Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855)
 Zwolnienie  od  opłat  sądowych  postępowania  w  sprawach  o  wpis
stowarzyszenia  do rejestru stowarzyszeń w Krajowym  Rejestrze  Sądowym.

art. 6 – Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)
 Zwalnia  się  od  podatku  od nieruchomości  –  nieruchomości   lub  ich części
zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego.

art. 7 – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.
176 ze zm.)
Określa warunki zmniejszenia podatku jw. o kwotę do 1% z tytułu przekazania
jej na rzecz wybranej przez podatnika organizacji  pożytku publicznego.



Zwalnia  z  podatku jw.  przychody  wolontariuszy otrzymywane od organizacji
pozarządowych.

art. 9 – Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.
654 ze zm.).
Określa  jako  przychód  wartość  świadczeń  wolontariuszy,  udzielonych  na
zasadach  określonych  w  ustawie  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie.
Zwalnia  od  podatku  dochody  organizacji  pożytku  publicznego  w  części
przeznaczonej  na  działalność  statutową,  z  wyłączeniem  działalności
gospodarczej.
Obecnie obowiązujące zwolnienia OSP i ZOSP RP są korzystniejsze.  

art. 10 – Ustawa o radiofonii i telewizji. (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 ze zm.)
Jednostki  publicznej  radiofonii  i  telewizji  stwarzają  organizacjom  pożytku
publicznego,   o  których  mowa  w  ustawie  jw.,  możliwość  nieodpłatnego
informowania o prowadzonej przez te organizacje działalności nieodpłatnej. 

art.  11  –  Ustawa  o  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)  oraz  podatku  akcyzowym
(Dz.U.  z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

    Przewiduje zwolnienia podatkowe dla organizacji pożytku publicznego.
  Obecnie  obowiązujące  zwolnienia   OSP  i  ZOSP  RP  są  korzystniejsze.
Po  1  stycznia  2004  r.   zwolnienia  przewidziane  ustawą  mogą  być,  jednak,
atrakcyjne dla OSP i ZOSP RP.

art. 12 – Ustawa o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.)
Wprowadza zlecanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, między innymi,
osobom prawnym.

art. 13 -  Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze
zm.)
Określa  sposób  wpisu  do  Rejestru  organizacji  pożytku  publicznego   lub
informacji   o  działalności  pożytku  publicznego  organizacji  już  wpisanych  do
Rejestru.
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art. 14 – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze
zm.)
Na rzecz organizacji  pożytku  publicznego mogą być  dokonywane  darowizny
nieruchomości – gruntów i budynków  z zasobów Skarbu Państwa – na cele
prowadzonej działalności pożytku publicznego.

W użytkowaniu, najmie i dzierżawie nieruchomości należących do samorządów
i   Skarbu  Państwa,  organizacje   pożytku  publicznego   mają  pierwszeństwo
przed innymi  kandydatami,  jeżeli  ta  nieruchomość  jest  niezbędna  dla  celów
prowadzonej  działalności  pożytku  publicznego.  Utrata  statusu  organizacji
pożytku  publicznego  powoduje  utratę  darowanej  nieruchomości,  a  także
rozwiązanie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy.

art.  16 – Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.)
Określa warunki zmniejszenia podatku jw. o kwotę do 1% z tytułu przekazania
jej na rzecz wybranej przez podatnika organizacji  pożytku publicznego.

art. 17 – Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)
Wprowadza zapis, że jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych,
w tym stowarzyszenia mogą otrzymywać dotacje  celowe – na zadania zlecone
z budżetu państwa – z uwzględnieniem  przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.

Udzielenie  dotacji  z  budżetu  jednostki  samorządowej  dla  jednostek
niezaliczonych  do   sektora  finansów publicznych jw.  również ma następować
zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Tylko  dotowanie  innych  zadań  publicznych  niż  określone  w  ww.  ustawie
o pożytku publicznym powstawać będzie na podstawie umowy między stronami.

art. 18 – Ustawa o opłacie skarbowej. (Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 ze zm.)
Zwolnienie z ww. opłaty dla organizacji pożytku publicznego w zakresie spraw
dotyczących działalności pożytku publicznego.
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art. 19 – Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz.
959 ze zm.)
Zwolnienie  organizacji  pożytku publicznego w zakresie czynności  prawnych
dot. działalności pożytku publicznego. 

art. 23 – Zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zawarte na
podstawie art. 118 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 
Ustawa weszła w życie 29 czerwca 2003 r. z wyjątkiem art. 3 i 4, art. art. 6
– 14 oraz art. 22 i 23, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 

czerwiec 2003 r.
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