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SAMORZĄD – ORGANIZACJE KATALOG REGULACJI PRAWNYCH
WSTĘP
W niniejszej broszurze znajdą Państwo katalog aktów prawnych, dotyczących podstaw
prawnych działalności samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych, a także
tych przepisów prawa, które mogą dotyczyć wzajemnej ich współpracy.
Ustawy i regulacje wymienione w punktach I i II niniejszej broszury prezentują m.in. jaki
zakres obowiązków, przywilejów, odpowiedzialności i zadań leży po obu stronach:
samorządu i organizacji. W punkcie III wskazujemy dodatkowe podstawy prawne, które
regulują sytuacje, kiedy do współpracy między samorządem a organizacjami dochodzi w
różnych, ale nie sprecyzowanych tematycznie dziedzinach np. realizacji wspólnych
przedsięwzięć na zasadzie partnerstwa, przekazywania dotacji przez samorząd na zadania
realizowane przez organizacje, powierzania realizacji zadań publicznych organizacjom,
organizowania zbiórek publicznych przez organizacje na terenie gmin itd. Natomiast w
punkcie IV podajemy listę ustaw, które mogą dotyczyć konkretnego tematu współpracy
między organizacjami a samorządem np. w dziedzinie zdrowia, pomocy społecznej, sportu,
ochrony przyrody czy rozwoju kultury itd.
Nie jest to katalog pełny, gdyż współpraca między szeroko definiowanym w Polsce sektorem
pozarządowym, a różnorodnymi jednostkami administracji publicznej to ocean możliwych do
realizacji przedsięwzięć. Praktyka działalności organizacji pozarządowych i ich relacji z
sektorem publicznym jest bardzo szeroka, dlatego poniższy katalog dotyczy tylko
najważniejszych form działalności sektora pozarządowego i obszarów współpracy z
podmiotami publicznymi.
W tekście znajdą Państwo nazwy ustaw, daty ich powstania, numery dzienników ustaw
oraz linki do tekstów ujednoliconych, znajdujących się w internetowym systemie aktów
prawnych Kancelarii Sejmu: http://isap.sejm.gov.pl. Jest to baza, która zawiera teksty aktów
prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim
http://dziennikustaw.gov.pl/.
Obecnie do Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich można także dotrzeć za pośrednictwem
strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji: www.rcl.gov.pl/. Na tej stronie znajdują
się także informacje o tworzonych przez rząd projektach ustaw i rozporządzeń, które także
poprzez stronę mogą być poddawane konsultacjom społecznym.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jedynym źródłem prawa na terenie RP są akty
prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, na podstawie
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), wydawanych przez Kancelarię
Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z tą ustawą, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
(Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum
Legislacji. Zwracamy także uwagę na fakt, że prawo krajowe uzupełniane jest przez prawo
lokalne, czyli uchwały rad gmin, powiatów i sejmików województw, które uszczegółowiają
wzajemne relacje wewnątrz ram określanych przez ustawy i rozporządzenia krajowe.
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W punktach I-III niniejszej broszury staraliśmy się podkreślać te artykuły w ustawach, które
dotyczą bezpośrednio organizacji i jednostek samorządów terytorialnych poprzez cytowanie
całych artykułów ważnych z punktu widzenia współpracy, bądź ogólne omówienie
zawartości ustaw (tytuły rozdziałów ustaw).
Ostatni punkt IV jest jedynie próbą wyliczenia ustaw, które mogą dotyczyć możliwych
obszarów współpracy na styku samorząd – organizacje. Dla przejrzystości tego wykazu,
posłużyliśmy się 24. obszarami pożytku publicznego wymienianymi w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym punkcie wskazujemy jedynie ustawy i ich
adresy internetowe, bez dodatkowego ich omówienia.
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I. KWESTIE USTROJOWE – RELACJE PAŃSTWO - OBYWATELE
Konstytucja RP, 1997
Z 2 kwietnia 1997 roku
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483
W Konstytucji znajdziemy m.in.:
Art. 58 Konstytucji
1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.
2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub
ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd.
3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji
oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.
Art. 59 Konstytucji
1. Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach
społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców.
Art. 82 Konstytucji
Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczpospolitej Polskiej oraz troska o dobro
wspólne.
II. KWESTIE PODMIOTOWE – KTO JEST KIM?
SAMORZĄDY
Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub
regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej,
w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują
o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym
terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo
nadzorem administracji rządowej (źródło: Wikipedia).
SAMORZĄD GMINNY
m.in. gminy miejskie, gminy wiejsko-miejskie, gminy wiejskie, stowarzyszenia miast, a
także dzielnice, sołectwa
Ustawa o samorządzie gminnym, 1990
Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
Dz.U.2001 nr 142 poz.1591 z późn. zm.
link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011421591
Ustawa o samorządzie gminnym obejmuje:
Rozdział 1. Przepisy ogólne.
m.in. kto tworzy wspólnotę samorządową, osobowość prawna, statut gminy, kwestie granicy
gmin, statusu miast, kwestie tworzenia jednostek pomocniczych samorządu itd.
Rozdział 2. Zakres działania i zadania gminy.
zakres działania i zadania gminy tj. Art. 7 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty; w
szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki
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nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg,
ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; działalności w zakresie
telekomunikacji; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy społecznej, w
tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej;
gminnego budownictwa mieszankowego; edukacji publicznej; kultury, w tym bibliotek
gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury
fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; targowisk i hal
targowych; zieleni gminnej i zadrzewień; cmentarzy gminnych; porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym
wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; utrzymania
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i
prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności
obywatelskiej; promocji gminy; współpracy i działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innym państw. Art.9 – W celu wykonywania zadań gmina może
tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z
organizacjami pozarządowymi.
Rozdział 3. Władze gminy, tj. organy gminy, zasady i tryb przeprowadzania wyborów
do organów gminy, właściwości organów gminy itd.
Rozdział 4. Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę
Rozdział 5. Mienie komunalne
Rozdział 6. Gminna gospodarka finansowa
Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne
Rozdział 9. Stowarzyszenia gmin
Rozdział 10. Nadzór nad działalnością gminną
Rozdział 11. Przepis końcowy
SAMORZĄD POWIATOWY
Ustawa o samorządzie powiatowym, 1998
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym
Dz.U.1998 nr 91 poz.578 z późn. zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980910578
Ustawa obejmuje:
Rozdział 1. Przepisy ogólne – m.in. kto tworzy wspólnotę samorządową powiatu.
Rozdział 2. Zakres działania i zadania powiatu: w tym Art. 4 – powiat wykonuje określone
ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej;
promocji i ochrony zdrowia; pomocy społecznej; polityki prorodzinnej; wspierania osób
niepełnosprawnych; transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury i ochrony dóbr
kultury; kultury fizycznej i turystyki; geodezji, kartografii i katastru; gospodarki
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nieruchomościami; administracji architektoniczno-budowlanej; gospodarki wodnej; ochrony
środowiska i przyrody; rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli; ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania
powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; przeciwdziałania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; ochrona praw konsumenta; utrzymania
powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
obronności; promocji powiatu; współpracy z organizacjami pozarządowymi. Itd.
Rozdział 3. Władze powiatu, tj. organy powiatu, zasady i tryb przeprowadzania wyborów do
organów powiatu, właściwości organów powiatu itd.
Rozdział 4. Akty prawa miejscowego stanowionego przez powiat
Rozdział 5. Mienie powiatu
Rozdział 6. Finanse powiatu
Rozdział 7. Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów
Rozdział 8. Nadzór nad działalnością powiatów
Rozdział 9. Miasta na prawach powiatu
Rozdział 10. Przepis końcowy
SAMORZĄD WOJEWÓDZKI
Ustawa o samorządzie województwa, 1998
Ustawa z dnia 5 czerwca, 1998 r. o samorządzie województwa
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576. z późn. zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980910576
Ustawa obejmuje:
Rozdział 1. Przepisy ogólne - m.in. kto stanowi wspólnotę samorządową województwa.
Rozdział 2. Zakres działalności, m.in.:
Art.11. Ust.1 Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa,
uwzględniającą w szczególności następujące cele: pielęgnowanie polskości oraz rozwój i
kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także
pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej; pobudzanie aktywności gospodarczej;
podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa;
zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnianiu potrzeb
przyszłych pokoleń; kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
Art.12, ust.1. pkt.4. Samorząd województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju
województwa i realizacji polityki i jego rozwoju współpracuje m.in. z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Art. 14. Ust.1. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim
określone ustawami, w szczególności w zakresie:
1/ edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
2/ promocji i ochrony zdrowia,
3/ kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
4/ pomocy społecznej,
4a/ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
5/ polityki prorodzinnej,
6/ modernizacji terenów wiejskich,
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7/ zagospodarowania przestrzennego,
8/ ochrony środowiska,
9/ gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i
utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
10/ transportu zbiorowego i dróg publicznych,
11/ kultury fizycznej i turystyki,
12/ ochrony praw konsumentów,
13/ obronności,
14/ bezpieczeństwa publicznego,
15/ przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
15a/ działalności w zakresie telekomunikacji,
16/ ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Rozdział 3. Władze samorządu województwa –sejmik województwa, zarząd województwa
z marszałkiem i właściwości organów samorządu województwa.
Rozdział 4. Mienie samorządu województwa, m.in.: Art.61. Uchwała budżetowa jest
podstawą samodzielnej gospodarki finansowej województwa.
Rozdział 5. Finanse samorządu województwa
Rozdział 6. Współpraca zagraniczna
Rozdział 7. Nadzór nad działalnością samorządu województwa
Rozdział 8. Akty prawa miejscowego stanowionego przez samorząd województwa
Rozdział 9. Przepis końcowy
Dodatkowa informacja:
Reprezentacją samorządów terytorialnych są ogólnopolskie organizacje samorządów
działające na podstawie ustaw samorządowych i ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Obecnie
działa sześć związków ogólnopolskich, których przedstawiciele zasiadają w Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która stanowi forum wypracowania wspólnego
stanowiska rządu i samorządu terytorialnego. Strona Komisji: http://kwrist.mac.gov.pl/
Są to:
1.Unia Metropolii Polskich
2. Związek Powiatów Polskich
3. Związek Miast Polskich
4. Związek Gmin Wiejskich RP
5. Unia Miasteczek Polskich
6. Związek Województw RP
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacja
pozarządowa to forma aktywności obywateli, nie będąca jednostką sektora publicznego i
niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca
osobowości prawnej utworzona na podstawie przepisów ustaw. Chodzi przede wszystkim o
stowarzyszenia i fundacje.
Ustawa uznaje, że niektóre z organizacji tworzonych przez obywateli są co prawda
organizacjami pozarządowymi, ale z różnych względów nie mogą korzystać z różnego
rodzaju uprawnień przynależnych pozostałym organizacjom pozarządowym, w tym w
zakresie współpracy z samorządem terytorialnym. Należą do nich: partie polityczne, związki
zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe i fundacje utworzone
przez partie polityczne. Te organizacje nie zostały w uwzględnione w niniejszym wykazie.
Z drugiej strony Ustawa zrównuje z organizacjami pozarządowymi inne podmioty, które w
całości lub części mogą korzystać z uprawnień należnych organizacjom pozarządowym, choć
formalnie nimi nie są. Dotyczy to przede wszystkim kościołów i organizacji przez nie
tworzonych, spółdzielni socjalnych i spółek prawa handlowego nie działających dla
zysku. Te podmioty w związku z tym zostały uwzględnione poniżej.
STOWARZYSZENIA
m.in.:
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, Inne stowarzyszenia, a także
Lokalne Organizacje Grantowe, Fundusze Lokalne,
Ochotnicze Straże Pożarne
Ustawa Z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o Stowarzyszeniach
Dz.U.1989 nr 20 poz.104 z późn. zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890200104
Ustawa reguluje m.in.:
Rozdział 1. Przepisy ogólne – m.in. czym jest stowarzyszenie, prawo tworzenia stowarzyszeń,
obowiązek wpisu do KRS
Rozdział 2. Tworzenie stowarzyszeń – liczba założycieli, statut, władze stowarzyszenia,
komitet założycielski; uzyskanie osobowości prawnej – KRS, związek stowarzyszeń
Rozdział 3. Nadzór nad stowarzyszeniami
Rozdział 4. Majątek stowarzyszenia
Rozdział 5. Likwidacja stowarzyszeń
Rozdział 6. Stowarzyszenia zwykłe
Rozdział 7. Przepisy szczególne, zmiana przepisów obowiązujących oraz przepisy
przejściowe i końcowe
Dodatkowa informacja:
Stowarzyszenia rejestrowane są w sądach okręgowych właściwych ze względu na
siedzibę organizacji i wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego w dziale:
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
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Podstawową i najbardziej rozpowszechnioną formą stowarzyszeń są stowarzyszenia
zarejestrowane, posiadające osobowość prawną. Ale ustawa przewiduje także
możliwość tworzenia stowarzyszeń zwykłych, zakładanych minimum przez trzy
osoby, które jednak nie posiadają osobowości prawnej.
Lokalna Grupa Działania LGD – podstawą funkcjonowania LGD są ustawy o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz Prawo o stowarzyszeniach. Członkami
LGD mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury,
parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni i
osób fizycznych.
Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o: przepisy ustawy Prawo o
stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej.
Grupa producentów nie jest formą prawną, jest tylko nazwą dla różnych form
prawnych, np. spółki z o.o., spółdzielni, zrzeszenia, stowarzyszenia. Funkcjonuje w
oparciu o: przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach lub przepisy ustawy Prawo
spółdzielcze lub przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych, a także: Ustawę o
grupach producentów rolnych i ich związkach. Określa ona dodatkowe warunki do
spełnienia przez zarejestrowaną grupę producentów, aby mogła ubiegać się o wpis do
rejestru grup producentów prowadzonego od 2006 roku przez samorządy
wojewódzkie, czyli Marszałków Województw.
PCK – to stowarzyszenie krajowe Czerwonego Krzyża Rzeczpospolitej Polskiej w
rozumieniu Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z dnia 12.08.1949 oraz
Ustawy z dnia 16 listopada 1964 roku o Polskim Czerwonym Krzyżu; Link:
http://www.pck.pl/media/repository/pliki/podstawy_prawne/Ustawa_o_Polskim_Czer
wonym_Krzyzu.pdf

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ
ORAZ ZWIĄZKI SPORTOWE
Ustawa Z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach
Dz.U.1989 nr 20 poz.104 z późn. zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890200104
Ustawa reguluje: jw.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Dz.U. 2010 nr 127 poz.857 z późn. zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101270857
Ustawa o sporcie obejmuje:
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Kluby sportowe i związki sportowe, w tym m.in.:
Art. 3. 1. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.
2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.
Art. 4.1. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. 2.
uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855, z 2003 r. Nr
96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), z wyłączeniem
przepisów dotyczących rejestracji. 3. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być
w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele. 4. Uczniowski klub sportowy podlega

8

Broszura informacyjna na Spotkanie Organizacji Wiejskich w Marózie. Maj 2012 r.
Fundacja Wspomagania Wsi
www.fww.org.pl
www.witrynawiejska.org.pl

wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.
Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji
następuje w drodze decyzji.
Rozdział 3. Polski Związek Sportowy
Rozdział 4. Nadzór nad polskim związkiem sportowym
Rozdział 5. Narodowy Ruch Olimpijski
Rozdział 6. Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej
Rozdział 7. Bezpieczeństwo w sporcie
Rozdział 8. Kwalifikacje zawodowe w sporcie
Rozdział 9. Zwalczanie dopingu w sporcie
Rozdział 10. Przepisy karne
Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe
Dodatkowa informacja:
Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.
Polski Związek Sportowy – działa w oparciu o niniejszą ustawę oraz ustawę Prawo o
stowarzyszeniach. Podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
FUNDACJE
np. Fundusze Lokalne, Fundacje Rozwoju Wsi itd.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
Dz.U. 1984 nr 21 poz.97 z późn. zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840210097
Ustawa reguluje m.in.:
Art. 1- 11: m.in. kto może ustanawiać fundację i w jaki sposób, rejestr fundacji w KRS,
zarząd fundacji; zatwierdzenie przez ministra właściwego ze względu na zakres jego
kompetencji, statut fundacji, zmiany w statucie, działalność gospodarcza itd.
Art.12 - sprawozdawczość fundacji
Art. 15 - likwidacja fundacji
Art. 16 - spadek nabyty przez fundację wolny od podatków od spadków i darowizn
Art. 19 – fundacje zagraniczne, przedstawicielstwa fundacji zagranicznych na terenie RP
Dodatkowa informacja:
Fundacje rejestrowane są w sądach okręgowych właściwych ze względu na siedzibę
organizacji i wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego w dziale: stowarzyszenia, inne
organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej.
KOŁKA ROLNICZE, KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH,
ROLNICZE ZRZESZENIA BRANŻOWE, ZWIĄZKI ROLNIKÓW, ZWIĄZKI
KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH, ZWIĄZKI ROLNICZYCH ZRZESZEŃ
BRANŻOWYCH
Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
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Dz.U. 1982 nr 32 poz.217 z późn. zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820320217
Ustawa obejmuje:
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art.1. ust.1 – kto może zrzeszać się w społeczno-zawodowych organizacjach pełniących
funkcję obrony interesów zawodowych rolników indywidualnych
Ust. 2 – cele organizacji społeczno-zawodowych
Art. 3 – typy organizacji społeczno-zawodowych rolników: kółka rolnicze, koła gospodyń
wiejskich, rolnicze zrzeszenia branżowe, związki rolników, związki kółek i organizacji
rolniczych, związki rolnicze zrzeszeń branżowych.
Rozdział 2. Uprawnienia i zadania organizacji rolników oraz zasady współdziałania tych
organizacji z organami administracji państwowej i organizacjami działającymi na rzecz
rolnictwa
Rozdział 3. Kółka rolnicze
Rozdział 4. Koła gospodyń wiejskich
Art. 22 – Ust.1. Koło gospodyń wiejskich w szczególności broni praw, reprezentuje interesy i
działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin.
Ust.2-4: koło gospodyń wiejskich działa jako wyodrębniona jednostka organizacyjna kółka
rolniczego i ma swoją reprezentację we wszystkich jego statutowych organach, działa na
podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego cele i zadania koła,
uprawnienia i obowiązki członków, formy i środki działania, tryb podejmowania uchwał
przez organy koła oraz uprawnienia i obowiązki tych organów. Regulamin może
przewidywać udział w działalności koła kobiet nie będących członkami kółka rolniczego,
związanych charakterem swej pracy ze środowiskiem wiejskim. We wsiach, w których nie
działają kółka rolnicze, mogą być zakładane samodzielne koła gospodyń wiejskich, działające
na postawie regulaminu rejestrowanego w wojewódzkim związku rolników, kółek i
organizacji rolniczych.
Rozdział 5. Rolnicze zrzeszenia branżowe
Rozdział 6. Gminne i wojewódzkie związki rolników, kółek i organizacji rolniczych
Rozdział 7. Związki rolniczych zrzeszeń branżowych
Rozdział 8. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
Rozdział 10. Przepisy wprowadzające, przejściowe i końcowe
INNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE
KOŚCIELNE OSOBY PRAWNE
np. Caritas, parafie
Ustawa z dnia 17 maja 1989 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce w
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Dz.U.1989 nr 29 poz.154
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890290154
Ustawa reguluje m.in.:
Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 3 – ustawa niniejsza określa zasady stosunku Państwa do
Kościoła, w tym jego sytuację prawną i majątkową.
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Rozdział 2. Osoby prawne Kościoła i ich organy: Art. 6-10
Rozdział 5. Organizacje kościelne, katolickie oraz stowarzyszenia katolików: Art. 33-37
Rozdział 6. Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła: Art.38-40
KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 1989 nr 29 poz.155 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890290155
Ustawa obejmuje:
Dział I. Wolność sumienia i wyznania
Dział II. Stosunek do kościołów i innych związków wyznaniowych
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Działalność kościołów i innych związków wyznaniowych
Dział III. Rejestrowanie kościołów i innych związków wyznaniowych
Dział III.a. Regulacja spraw majątkowych niektórych kościołów
Dział IV. Przepisy przejściowe i końcowe
Dodatkowa informacja:
Inne podmioty kościelne mogą być powoływane na podstawie odrębnych ustaw m.in.:
- ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa Polskiego do Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego,
- ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła EwangelickoMetodystycznego,
- ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów,
- ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich,
- ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego,
- ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego
- ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów,
- ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego,
- ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego
Mariawitów.
PODMIOTY GOSPODARCZE
REALIZUJĄCE CELE SPOŁECZNE
SPÓŁDZIELNIE
np. grupy producenckie, spółdzielnie socjalne
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
Dz.U. 1982 nr 30 poz.210 z późn. zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820300210
Ustawa obejmuje m.in.:
CZĘŚĆ I. SPÓŁDZIELNIE
Tytuł I. Przepisy wspólne
Dział I Spółdzielnia i jej statut.
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Art.1. Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie
członków i zmiennym funduszu udziałowym (…)
Art.5. Statut spółdzielni.
Dział II. Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni. Par.2. Liczba założycieli nie może
być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli
założycielami są osoby prawne.
Dział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
Dział IV. Organy spółdzielni. Rozdział 1. Walne Zgromadzenie Rozdział 2. Rada
Nadzorcza Rozdział 3. Zarząd Rozdział 4. Przepisy wspólne dla rady i zarządu Rozdział
5. Zebrania grup członkowskich
Dział V. uchylony
Dział VI. uchylony
Dział VII. Gospodarka spółdzielni.
Dział VIII. Lustracja
Dział IX. Łączenie się spółdzielni.
Dział XI. Podział spółdzielni.
Dział XII. Likwidacja spółdzielni.
Dział XIII. Upadłość spółdzielni.
Tytuł II. Przepisy szczególne dla spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i
spółdzielni pracy.
Dział I. Spółdzielnie produkcji rolnej
Dział II. Spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych)
Dział III. Spółdzielnie pracy
Dział IV. uchylony
Dział V. uchylony
Dział VI. Przekształcenia spółdzielni pracy
CZĘŚĆ II. ZWIĄZKI SPÓŁDZIELCZE I KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA
Tytuł I. Związki spółdzielcze
Tytuł II. Krajowy samorząd spółdzielczy
CZĘŚĆ II. A PRZEPISY KARNE.
CZĘŚĆ III. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH ORAZ PRZEPISY
PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Rozdział 1. zmiany w przepisach obowiązujących.
oraz
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
Dz.U.2006 nr 94 poz.651 z późn. zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060940651
Ustawa reguluje m.in.:
Art. 1.
1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji
spółdzielni socjalnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do spółdzielni socjalnej stosuje się
przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188,
poz.1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1024).
Art. 2.
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Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa
w oparciu o osobistą pracę członków.
2. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: 1) społecznej reintegracji jej członków, przez co
należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy,
zamieszkaniu lub pobytu, 2) zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć
działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego
świadczenia pracy na rynku pracy – a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej
przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.
3. Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na
rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie
użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873, z późn.zm.).
Art.3 – nazwa spółdzielni
Art. 4 – Spółdzielnię socjalną mogą założyć: 1) osoby bezrobotne w rozumieniu art.2 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. Nr 99, poz.1001, z późn.zm.), 2) osoby, o których mowa w art.1 ust.2 pkt 1-4, 6 i 7
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz.1143, z
późn.zm.), 3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr
123, poz.776, z późn.zm.), - posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Art. 5
1. Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć, jeżeli
założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.
2. Spółdzielnia socjalna liczy nie mniej niż piciu i nie więcej niż pięćdziesięciu członków, z
zastrzeżeniem ust.3
3. Spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub
spółdzielni niewidomych może liczyć więcej niż pięćdziesięciu członków.
4. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć osoby, o których mowa w art. 4 ust.1, w
tym osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
5. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także inne osoby niż wskazane w art.4
ust.1 i ust.2 pkt.1, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych
kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej spółdzielni.
6. Liczba osób, o których mowa w ust.5, nie może być większa niż 50% ogólnej liczby
członków spółdzielni socjalnej. Przekroczenie tego limitu, trwające nieprzerwanie przez okres
6 miesięcy, stanowi podstawę do postawienia spółdzielni socjalnej w stan likwidacji.
7. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć organizacje pozarządowe w rozumieniu
przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kościelne osoby prawne lub
jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku art.182 par.1 ustawy – Prawo
spółdzielcze nie stosuje się.
Art.5 a.
1. W przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje pozarządowe,
kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego, są one zobowiązane do
zatrudnienia w spółdzielni co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w art.4 ust.1,
w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru
Sądowego.
Art. 6 wpis do KRS
Art. 7. rada nadzorcza
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Art. 8 –9: statutowa działalność odpłatna lub nieodpłatna spółdzielni socjalnej
Art. 10 – podział nadwyżki bilansowej
Art.11 – inne fundusze własne
Art.12 – zatrudnienie pracowników
Art.13 – osoby skazane na karę ograniczenia wolności
Art.14. – wolontariusze
Art. 15 – wsparcie działalności spółdzielni socjalnej
Dodatkowa informacja:
Od 2009 roku spółdzielnie socjalne mogą być także tworzone przez organizacje
pozarządowe, kościelne osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego.
Spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne wpisywane są do Krajowego Rejestru
Sądowego w dziale: przedsiębiorcy.
LOKALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
Ustawa Z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach
Dz.U.1989 nr 20 poz.104 z późn. zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890200104
Ustawa reguluje: jw.
oraz
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej POT
Dz.U. 1999 nr 62 poz.689 z późn. zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990620689
Ustawa reguluje m.in.:
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 2 – Ust. 1. Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną.
Ust.2. Nadzór nad Polską Organizacją Turystyczną sprawuje minister do spraw turystyki,
zwany dalej „właściwym ministrem”.
Art. 3 – Do zadań POT należy:
1. promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, 2. zapewnianie funkcjonowania i
rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie, 3. inicjowanie,
opiniowanie i wspomagania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, 4.
wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w ust.2
pkt.1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawieranej pomiędzy tymi organami i
jednostkami a Polską Organizacją Turystyczną, 5. inspirowanie tworzenia regionalnych
organizacji turystycznych, obejmujących swoim zakresem działania obszar jednego lub
więcej województw, oraz lokalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim
zakresem działania obszar jednej lub więcej jednostek samorządu lokalnego, a także z
samorządu lokalnego, a także z nimi.
Rozdział 2. Organy Polskiej Organizacji Turystycznej
Rozdział 3. Mienie i zasady gospodarki finansowej Polskiej Organizacji Turystycznej
Rozdział 4. Działalność gospodarcza Polskiej Organizacji Turystycznej
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe
Dodatkowa informacja:
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Członkiem tych organizacji mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Lokalne organizacje
turystyczne rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym w dziale: stowarzyszenia, inne
organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej.
SPÓŁKI Z O.O. O CHARAKTERZE NON FOR PROFIT
np. grupy producenckie, spółdzielnie socjalne
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
Dz.U. 2000 nr 94 poz.1037 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037
Ustawa reguluje m.in.:
Dział 1. Przepisy wspólne. Art.1. Par.1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację,
funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.
Par. 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa,
spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.
Dodatkowa informacja:
Kodeks Spółek Handlowych pozwala na rejestrowanie spółki z o.o w każdym celu zgodnym z
prawem, a więc również w celach społecznie użytecznych. Jest to wtedy spółka non for profit
(nie dla zysku), w której cały wypracowany zysk przeznaczany jest na cele społecznie
użyteczne. Tego typu spółki opisuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, która co prawda nie zalicza ich do organizacji pozarządowych, ale uznaje, że
mogą one prowadzić działalność pożytku publicznego, a nawet uzyskiwać status organizacji
pożytku publicznego. Ustawa definiuje te spółki następująco: „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, 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”.
Uwaga!
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty z nimi zrównane mogą ubiegać się zgodnie z
Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o status organizacji pożytku
publicznego. Status ten jest dobrowolny, uzyskiwany jest poprzez rejestrację w Krajowym
Rejestrze Sądowym w dziale organizacje pożytku publicznego i uzyskiwany jest po
spełnieniu kilku warunków, m.in. prowadzeniu min. przez dwa lata działalności pożytku
publicznego. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego wiąże się z dodatkowymi
uprawnieniami, m.in. możliwością przekazywania na rzecz organizacji pożytku publicznego
odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Posiadanie lub nieposiadanie statusu
organizacji pożytku publicznego w żadnym razie nie wpływa na relacje organizacji z
samorządem terytorialnym.
III. PODSTAWY PRAWNE WSPÓŁPRACY SAMORZĄD – ORGANIZACJE
Organizacje pozarządowe oraz inne organizacje i podmioty posiadające podobne uprawnienia
są partnerem dla samorządów terytorialnych. Decyduje o tym Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz ustawy samorządowe. Ustawa o działalności pożytku
publicznego ma kluczowe znaczenie dla relacji samorząd-organizacje pozarządowe. Druga
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ustawa o istotnym znaczeniu to Ustaw o finansach publicznych, która reguluje gospodarkę
finansową samorządów, także w kontekście ich współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Obok tego jest cały szereg ustaw regulujących wybrane obszary czy sfery współpracy, np.
pomoc społeczną czy ochronę środowiska.
Istotne znaczenie dla wzajemnych relacji ma także prawo lokalne, czyli uchwały organów
stanowiących samorządów terytorialnych, które szczegółowo regulują kwestie współpracy z
organizacjami pozarządowymi. W szczególności warto wymienić wśród nich programy
współpracy z organizacjami pozarządowymi, których uchwalanie wymagane jest przez
Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zasady i tryb konsultacji
społecznych, których możliwość uchwalania wynika z ustaw samorządowych. Z uwagi na
wielość tych uchwał i indywidualny charakter dostosowanych do specyfiki każdego
samorządu nie byliśmy w stanie ich przytoczyć w niniejszym wykazie. Generalnie prawo
lokalne uszczegóławia pewne kwestie, ale mieści się w ogólnych ramach tworzonych przez
ustawy.
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, 1997
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Dz.U. 1997 Nr 121 poz. 769 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971210769
Ustawa reguluje m.in.:
Rozdział 1 Przepisy ogólne, w tym m.in.:
Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej „Rejestrem”. 2. Rejestr składa się
z: 1) rejestru przedsiębiorców; 2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 3)
rejestru dłużników niewypłacalnych.
Art. 2. 1. Rejestr prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze),
obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane dalej „sądami
rejestrowymi”. 2. Gminy, jako zadanie zlecone, wykonują czynności związane z
prowadzeniem Rejestru, polegające na zapewnieniu zainteresowanym: 1) wglądu do Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD); 2) urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą
umożliwiających rejestrację spółek jawnych; 3) dostępu do informacji o wysokości opłat,
sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.
Rozdział 2. Rejestr przedsiębiorców.
Rozdział 3. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Art. 49. 1. Stowarzyszenia,
inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, zgodnie z przepisami rozdziału 2, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.
2. Wpisy do rejestru, o którym mowa w ust.1, nie podlegają obowiązkowi ogłaszania w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Itd.
Art.49a. 1. Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisuje się także organizacje
pożytku publicznego, jeżeli nie mają, z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego, po spełnieniu wymagań, o których mowa w wart. 20 lub
art.21 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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2. Z wpisem, o którym mowa w ust.1, nie wiąże się nabycie osobowości prawnej przez taką
organizację, a w dziale 1 rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opiek zdrowotnej ujawnia
się informację, że organizacja pożytku publicznego nie posiada osobowości prawnej.
Art. 50. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art.49 ust.1, podejmuje
działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z
wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Rozdział. 4. Rejestr dłużników niewypłacalnych
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe
Ustawa Prawo o zgromadzeniach, 1990
Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach
Dz.U. 1990 nr 51 poz.297 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900510297
Ustawa reguluje m.in.:
Rozdział 1. Przepisy ogólne, w tym m.in. kto może korzystać z wolności pokojowego
zgromadzania się, co to jest zgromadzenie, ograniczenia dotyczące zgromadzeń oraz prawa
do zgromadzeń.
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach zgromadzeń W tym m.in.: kogo zawiadamia się o
zgromadzeniu, sposób zawiadamiania organu gminy o zgromadzeniu, odwołanie od decyzji,
kiedy organ gminy może zakazać publicznego zgromadzania się, sposób organizacji
zgromadzenia, możliwość ochrony policyjnej zgromadzenia, rozwiązanie zgromadzenia przez
przedstawiciela gminy itd.
Rozdział 3. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2003
Ustawa z dnia 29 maja 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873
1. Ustawa reguluje zasady:
1) prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi;
2) uzyskiwania przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty statusu organizacji
pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego;
3) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego;
4) tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego.
5) współpracy organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego z administracją rządową i samorządową, w tym także zasady i tryb
zlecania im realizacji zadań publicznych.
2. Ustawa reguluje również warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy
oraz korzystania z tych świadczeń.
Uwaga! W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (2010 rok) pojawiła się też możliwość zlecania organizacjom pozarządowym
realizacji zdania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (nie więcej niż 10.000
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złotych) oraz możliwość zgłoszenia przez samych mieszkańców lub za pośrednictwem
lokalnej organizacji pozarządowej tzw. inicjatywy lokalnej i wystąpienia z wnioskiem o
realizację określonego zadania publicznego, które mieszkańcy uznają za konieczne (samorząd
może wesprzeć realizację tej inicjatywy, jednak bez przekazywania bezpośrednio pieniędzy
zgłaszającym).

Ustawa o finansach publicznych, 2009
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240
Ustawa określa:
1) zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych;
2) zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i
państwowych funduszy celowych;
3) zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki
finansowej;
4) zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem
środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
5) zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i
sanacyjne;
6) zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
7) zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorządu terytorialnego;
8) zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym;
9) zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu
państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
10) szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w
sektorze finansów publicznych;
11) zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii
Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
12) zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i
audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ustawa o zbiórkach publicznych, 1933
Ustawa z dnia 15 marca 1993 roku o zbiórkach publicznych
Dz.U.1933 nr 22 poz.162 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19330220162
Ustawa określa:
Art. 1-4 pozwolenia na przeprowadzenie zbiórek
Art. 5-7 sposób prowadzenia zbiórek publicznych i zakres kontroli
Art. 8-9 informowanie o wynikach zbiórki
Art.10 cofnięcie pozwolenia
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Art. 13 typy zbiórek, co do których nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy
Ustawa o gospodarce komunalnej, 1996
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970090043
1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,
polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności
publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, 2008
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090190100
1. Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego.
2. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia
oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
Ustawa o zamówieniach publicznych, 2004
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040190177
Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej,
kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych
w ustawie.
Ustawa przewiduje także preferencje dla podmiotów ubiegających się o zamówienie
publiczne, które zatrudniają osoby niepełnosprawne oraz inne osoby, o których mowa w art.1
ust.2 pkt. 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej, 2001
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198
1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu
ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie
określonych w niniejszej ustawie.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i
tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.
19

Broszura informacyjna na Spotkanie Organizacji Wiejskich w Marózie. Maj 2012 r.
Fundacja Wspomagania Wsi
www.fww.org.pl
www.witrynawiejska.org.pl

Ustawa o funduszu sołeckim, 2009
Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 420 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090520420
Ustawa określa m.in.:
Art. 1. Ust.1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej „funduszem”, do dnia 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie
wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Ust. 2. Fundusz nie jest
funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240). Ust.3. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć,
które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art.4, są zadaniami własnymi gminy, służą
poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Itd.
Art. 2 – 3: – o wysokości środków przypadających na dane sołectwo
Art. 4. Ust.1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest
złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.
Ust.2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady
sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Ust.3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na
obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na odstawie
informacji, o której mowa w art.2 ust.2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
Ust. 4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego
dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek
celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
Ust. 5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca
wniosek niespełniający warunków określonych w ust.2-4, informując jednocześnie o tym
sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek,
kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Ust. 6. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rad gminy rozpatruje ten wniosek
w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest
rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie.
Ust. 7. Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy
zamierzone zadania nie spełniają wymogów określonych w art.1 ust.3
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 2006
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062271658
1. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę
oraz tryb współpracy między nimi.
2. Ustawy nie stosuje się do programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z
wyłączeniem przepisów rozdziałów 1, 2 i 7.
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Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2007
Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dz.U. 2007 nr 64 poz. 427 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070640427
Ustawa określa:
1) zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, określonym w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
(Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1), (…) oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych
w trybie tego rozporządzenia; 2) warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania
pomocy finansowej:
a) w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich (…),
b) na realizację zadań określonych w art. 66 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1698/2005, (…) – w
zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1, lub
przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii
Europejskiej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, 1992
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920210086
1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i
spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „podatnikami”.
2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem
ust. 1 i 3.
3. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej
mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa
podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie
opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, 1991
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350
Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.
Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, 1993
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Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930110050
1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem
akcyzowym.
2. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy stanowią dochód budżetu państwa.
Kodeks Postępowania Administracyjnego, 1960
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1960 nr 30 poz.168 z późn.zm.
Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168
Ustawa obejmuje:
Dział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 1. Zakres obowiązywania
Rozdział 2. Zasady ogólne – dotyczą ogólnych zasad postępowania organów administracji
publicznej
Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne
Rozdział 4. Właściwości organów
Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu
Rozdział 6. Strona
Rozdział 7. Załatwianie spraw
Rozdział 8. Doręczenia
Dział II. Postępowanie
Rozdział 1. Wszczęcie postępowania
Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje.
Rozdział 3. Udostępnianie akt.
Rozdział 4. Dowody
Rozdział 5. Rozprawa
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania
Rozdział 7. Decyzje
Rozdział 8. Ugoda
Rozdział 9. Postanowienia
Rozdział 10. Odwołania
Rozdział 11. Zażalenia
Rozdział 12. Wznowienie postępowania
Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych
Dział IV. Udział prokuratora
Dział VII. Wydawanie zaświadczeń.
Dział VIII. Skargi i wnioski
Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
Rozdział 2. Skargi
Rozdział 3. Wnioski
Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych
Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków
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Rozdział 6. Nadzór i kontrola
Dział IX. Opłaty i koszty postępowania
Dział X. Przepisy końcowe
IV. MOŻLIWE KATEGORIE TEMATYCZNE WSPÓŁPRACY MIĘDZY
SAMORZĄDEM A ORGANIZACJAMI
[zgodnie ze sferą zadań publicznych, o których mowa w ustawie o pożytku publicznym i
o wolontariacie]
1.
Pomoc społeczna: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Ustawa o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
z dnia 27 sierpnia 1997
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776
Ustawa o świadczeniach rodzinnych
z dnia 28 listopada 2003
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032282255

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym
z dnia 13 czerwca 2003
Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031221143
Ustawa o spółdzielniach socjalnych
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060940651
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Z dnia 29 lipca 2005 r.
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Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 z późn.zm.
2.
zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali
uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom
wojennym i wojskowym i wojskowym oraz kombatantom
Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
z dnia 29 maja 1974
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 117 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740210117
Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego
z dnia 24 stycznia 1991
Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910170075

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
z dnia 10 grudnia 1993
Dz.U. 1994 nr 10 poz. 36 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940100036
Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
z dnia 18 lutego 1994
Dz.U. 1994 nr 53 poz.214 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940530214
Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i
chorób pozostających w związku ze służbą wojskową
z dnia 11 kwietnia 2003
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 760 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030830760
3.
działalności charytatywnej
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Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873
4.
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
z dnia 25 października 1991
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911140493
Ustawa o języku polskim
z dnia 7 października 1999
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990900999
Ustawa o bibliotekach
z dnia 27 czerwca 1997
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970850539

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
z dnia 14 lipca 1983
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830380173
Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu
z dnia 18 grudnia 1998
Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981551016
Ustawa o muzeach
z dnia 21 listopada 1996
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Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970050024
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031621568
5.
działalności na rzecz mniejszości narodowych

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
z dnia 6 stycznia 2005
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141
6.
ochrony i promocji zdrowia
Ustawa o działalności leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
z dnia 19 sierpnia 1994
Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941110535
Ustawa o służbie medycyny pracy
z dnia 27 czerwca 1997
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 593 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970960593
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z dnia 27 sierpnia 2004
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135
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Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
z dnia 15 kwietnia 2005
Dz.U. 2005 nr 78 poz. 684 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050780684
Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
z dnia 1 lipca 2005
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051691411
Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych
z dnia 12 maja 2011
Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111220696
Ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia
z dnia 6 listopada 2008
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 419 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090520419
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
z dnia 29 lipca 2005
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485
Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
z dnia 14 marca 1985
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850120049
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
z dnia 5 grudnia 2008
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082341570
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
z dnia 6 listopada 2008
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Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090520417
7.
działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
z dnia 27 sierpnia 1997
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776
Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się
z dnia 19 sierpnia 2011
Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243
8.
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy

Ustawa o związkach zawodowych
z dnia 23 maja 1991
Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910550234
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników
z dnia 13 marca 2003
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030900844

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
z dnia 21 lipca 2006
Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1121 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061581121
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
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z dnia 15 lipca 1987
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 123 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19870210123

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z dnia 20 kwietnia 2004
Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001
9.
upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania
z dnia 3 grudnia 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102541700
Ustawa o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji
wszelkich form dyskryminacji kobiet
z dnia 9 stycznia 2003
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 343 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030410343

Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży
z dnia 7 stycznia 1993
Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930170078
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
z dnia 29 lipca 2005
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
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z dnia 7 września 2007
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071921378
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
z dnia 15 lipca 1987
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 123 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19870210123
10.
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku
pracy
z dnia 30 października 2002
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1800 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022131800
Ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie
niektórych ustaw
z dnia 3 lutego 1993
Dz.U. 1993 nr 18 poz. 82 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930180082
Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
z dnia 9 listopada 2000
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001091158
Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
z dnia 30 maja 2008
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 730 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081160730
Ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r
z dnia 12 sierpnia 2010
Dz.U. 2010 nr 148 poz. 992 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101480992
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
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z dnia 30 sierpnia 1996
Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961180561
Ustawa Prawo własności przemysłowej
z dnia 30 czerwca 2000
Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010490508
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
z dnia 11 maja 2001
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010630639
Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu społecznego
z dnia 6 lipca 2001
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1080 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011001080
Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne
z dnia 21 sierpnia 1997
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971060679
Ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku
pracy
z dnia 30 października 2002
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1800 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022131800
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
z dnia 2 lipca 2004
Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041731807
11.
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
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Ustawa o samorządzie terytorialnym
z dnia 8 marca 1990
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900160095
Ustawa o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do
międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
z dnia 15 września 2000
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1009 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000911009
Ustawa o funduszu sołeckim
z dnia 20 lutego 2009
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 420 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090520420
Ustawa o pracownikach samorządowych
z dnia 21 listopada 2008
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082231458
Ustawa o referendum lokalnym
z dnia 15 września 2000
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000880985

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
z dnia 13 listopada 2003
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032031966
Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju
z dnia 20 kwietnia 2004
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1206 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041161206
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
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z dnia 6 grudnia 2006
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062271658
12.
nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 616 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100960616
Ustawa Karta Nauczyciela
z dnia 26 stycznia 1982
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019
Ustawa o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425
Ustawa o kuratorach sądowych
z dnia 27 lipca 2001
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010981071

Ustawa Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
z dnia 8 stycznia 1999
Dz.U. 1999 nr 12 poz. 96 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990120096
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
z dnia 27 lipca 2005
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365
13.
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krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Ustawa o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych
z dnia 18 sierpnia 2011
Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081240
Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach
narciarskich
z dnia 19 sierpnia 2011
Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112081241
Ustawa o usługach turystycznych
z dnia 29 sierpnia 1997
Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330884
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
z dnia 26 października 1982
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350228
14.
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
z dnia 25 października 1991
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911140493
Ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady
z dnia 7 maja 1999
Dz.U. 1999 nr 41 poz. 412 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990410412
Ustawa o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina
z dnia 3 lutego 2001
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 168 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010160168
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Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031621568
Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych
kraju
z dnia 6 lipca 2001
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1051 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010971051
Ustawa o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r.
z dnia 22 października 2010 r.
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1462 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102251462
Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy,
sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985
z dnia 13 maja 2011 r.
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 850 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111440850
Ustawa o kinematografii
z dnia 30 czerwca 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1111 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051321111
15.
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ustawa o sporcie
z dnia 25 czerwca 2010
Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101270857
Ustawa o sporcie kwalifikowanym
Z dnia 29 lipca 2005 r.
Dz.U. 2005, nr 155 poz.1298 z późn.zm.
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Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051551298
16.
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
Ustawa o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880
Ustawa o rolnictwie ekologicznym
z dnia 25 czerwca 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091160975
Ustawa o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji,
składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów
z dnia 22 czerwca 2001
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 812 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010760812

Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
z dnia 16 marca 1995
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950470243

Ustawa o ochronie roślin
z dnia 18 grudnia 2003
Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040110094
Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska
z dnia 20 lipca 1991
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910770335
Ustawa o lasach
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z dnia 28 września 1991
Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911010444
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
z dnia 3 lutego 1995
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 494 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911140494
Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
z dnia 19 czerwca 1997
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 628 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971010628
Ustawa Prawo ochrony środowiska
z dnia 27 kwietnia 2001
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627
Ustawa o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620628
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
z dnia 7 czerwca 2001
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010720747
Ustawa o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących
środowiska
z dnia 21 czerwca 2001
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 970 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010890970
Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych ustaw
z dnia 27 lipca 2001
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Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011001085
Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzeczypospolitą
Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz
Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji
z dnia 10 maja 2002
Dz.U. 2002 nr 115 poz. 994 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021150994

Ustawa o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu
z dnia 26 lipca 2002
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1207 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021441207
Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych
ze statków
z dnia 12 września 2002
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1361 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021661361
Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
z dnia 20 stycznia 2005
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050250202
Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
z dnia 13 kwietnia 2007
Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070750493
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
z dnia 3 października 2008
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227
Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową

38

Broszura informacyjna na Spotkanie Organizacji Wiejskich w Marózie. Maj 2012 r.
Fundacja Wspomagania Wsi
www.fww.org.pl
www.witrynawiejska.org.pl

z dnia 20 kwietnia 2004
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1263 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041211263
Ustawa Prawo atomowe
z dnia 29 listopada 2000
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 18 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010030018
Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych
kraju
z dnia 6 lipca 2001
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1051 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010971051
17.
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
z dnia 20 marca 2009
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090620504
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
z dnia 29 lipca 2005
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych
z dnia 19 sierpnia 2011
Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112271367
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230
Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów
z dnia 12 grudnia 2003
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Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032292275
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
z dnia 25 sierpnia 2006
Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061711225
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Europejskim Biurem
Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości
z dnia 14 marca 2002
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 552 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020620552
Ustawa o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej
przestępczości zorganizowanej
z dnia 19 lipca 2001
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 994 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010900994
Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i
konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu,
sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
z dnia 27 października 2006
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1712 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062371712
Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
z dnia 16 listopada 2000
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001161216
18.
upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 listopada 1967
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19670440220
Ustawa o urzędzie Ministra Obrony Narodowej
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z dnia 14 grudnia 1995
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 56 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960100056
Ustawa o organizacji zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez
przedsiębiorców
z dnia 23 sierpnia 2001
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1320 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011221320
Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
z dnia 23 czerwca 2006
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 711 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061040711
Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
z dnia 24 maja 2002
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020740676
Ustawa o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami
dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
z dnia 10 września 1999
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 903 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990800903
Ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa
z dnia 29 listopada 2000
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001191250
Ustawa o Biurze Ochrony Rządu
z dnia 16 marca 2001
Dz.U. 2001 nr 27 poz. 298 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010270298
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19.
Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
z dnia 15 lipca 1987
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 123 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19870210123
Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
z dnia 17 maja 1989
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890290155
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży
z dnia 7 stycznia 1993
Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930170078
Ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu
z dnia 21 czerwca 2002
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1084 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021271084
Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie
stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela
z dnia 22 listopada 2002
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1955 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022331955

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
z dnia 6 stycznia 2005
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
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z dnia 6 listopada 2008
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090520417
20.
Ratownictwa i ochrony ludności
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
z dnia 8 września 2006
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061911410
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
z dnia 24 sierpnia 1991
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910810351
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 24 sierpnia 1991
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910880400
Ustawa o stanie wyjątkowym
z dnia 21 czerwca 2002,
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 985 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021130985
Ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i
zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29 sierpnia 2002
Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1301 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021561301
Ustawa o ratyfikacji Poprawionego Protokołu II w sprawie zakazów lub ograniczeń
użycia min, min-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.
(Protokół II zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.) załączonego do Konwencji o
zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być
uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki,
sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 819 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030890819
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Ustawa o ochronie osób i mienia
z dnia 22 sierpnia 1997
Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971140740
Ustawa o Policji
z dnia 6 kwietnia 1990
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179
21.
Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą;
Ustawa o stanie klęski żywiołowej
z dnia 18 kwietnia 2002
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020620558
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
z dnia 26 kwietnia 2007
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070890590
Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
z dnia 29 maja 1974
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 117 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740210117
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie
skutków powodzi
z dnia 8 lipca 1999
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 690 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990620690
Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
z dnia 11 sierpnia 2001
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Dz.U. 2001 nr 84 poz. 906 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010840906
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
z dnia 16 września 2011
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1385 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112341385
Ustawa o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od
waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach
rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich
z dnia 15 kwietnia 2005
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 725 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050850725
Ustawa o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w
latach 1956–1989
z dnia 7 maja 2009
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 741 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090910741
Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego
z dnia 24 stycznia 1991
Dz.U. 1991 nr 17 poz. 75 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910170075
Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i
chorób pozostających w związku ze służbą wojskową
z dnia 11 kwietnia 2003
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 760 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030830760
22.
Upowszechniania i ochrony praw konsumentów
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
z dnia 16 kwietnia 1993
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Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930470211
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
z dnia 16 lutego 2007
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070500331
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
z dnia 23 sierpnia 2007
Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206
23.
Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
Ustawa o współpracy rozwojowej
z dnia 16 września 2011
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1386 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112341386
Ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii
Europejskiej
z dnia 16 września 2011
Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1371 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112301371
24.
Promocji i organizacji wolontariatu;
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873
Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960874
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25.
Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 w zakresie
określonym w pkt 1-23
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach
z dnia 7 kwietnia 1989
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890200104
Ustawa o fundacjach
z dnia 6 kwietnia 1984
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840210097
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
z dnia 19 grudnia 2008
Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100 z późn.zm.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090190100
UŻYTECZNE ADRESY INTERNETOWE DOTYCZĄCE KWESTII PRAWNYCH
WSPÓŁPRACY:
www.ngo.pl
www.pozytek.gov.pl
http://www.centrumprobono.pl
www.witrynawiejska.org.pl
http://www.prezydent.pl/dialog/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/
www.zbpo.org.pl
http://siecsplot.pl
www.wspolnota.org.pl
www.kip.gov.pl
www.polskieustawy.com

Opracowanie: Monika Mazurczak-Kaczmaryk
Małgorzata Warowny
Konsultacja: Tomasz Schimanek
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