
Art. 20. 

 

1. Organizacją poŜytku publicznego moŜe być organizacja pozarządowa oraz podmiot 

wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeŜeniem art. 21, która spełnia łącznie następujące 

wymagania:  

1) prowadzi działalność poŜytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej 

grupy podmiotów, pod warunkiem Ŝe grupa ta jest wyodrębniona ze względu na 

szczególnie trudną sytuację Ŝyciową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;  

2) moŜe prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 

działalności poŜytku publicznego;  

3) nadwyŜkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;  

4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i 

niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy 

czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:  

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości słuŜbowej,  

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyŜszej niŜ przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;  

5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne  ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;  

6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:  

a) udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku 

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku 

małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

zwanych dalej „osobami bliskimi”,  

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach,  

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe 

to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,  

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyŜszych niŜ 

rynkowe.  

2. W przypadku stowarzyszeń działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie moŜe być 

prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia. 


