
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96, poz. 873) 

Dział I 
Przepisy ogólne 

(.........) 

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, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w 
rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby 
prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, 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. 

(.........) 

Rozdział 3 
Organizacje pożytku publicznego 

Art. 22. 1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2, wpisane 
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 (Dz. U. z 
2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 
49, poz. 408 i Nr 60, poz. 535). 

2. Organizacja pozarządowa inna niż wymieniona w ust. 1 oraz podmioty, o których mowa 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. 1. 

 
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) 

Art. 27d. [Zmniejszenie podatku] [207] 1. Podatek dochodowy wynikający 
z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, od dochodów uzyskanych przez podatników, o których 
mowa w art. 3 ust. 1, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-4, jeżeli podatnik w terminie od 
dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie, do dnia złożenia tego zeznania, nie 
później jednak niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, dokonał wpłaty na rzecz 
organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, 
zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego".  

2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie 
więcej niż kwoty stanowiącej 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 
ust. 1. 

3. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego 
prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, 
paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów 
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem 
tych metali, lub handlu tymi wyrobami.  



4. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli dokonane wpłaty: 
1) zostały udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z 
którego w szczególności wynika: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, 
nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata,  
2) nie zostały odliczone od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 oraz od przychodu lub podatku na 
podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.  

5. Przy obliczaniu kwoty zmniejszenia, o której mowa w ust. 2, pomija się końcówki wyrażone w 
groszach. 
 


