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Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), 

organizacja pożytku publicznego podlega kontroli ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 powołanej ustawy. 

Uprawnia to ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do wszczęcia 

kontroli z urzędu, a także na wniosek organu administracji publicznej, organizacji 

pozarządowej bądź podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy. 

Sporządzony z przeprowadzonej kontroli protokół stanowi, w zakresie oceny stanu 

faktycznego, podstawę wystąpienia pokontrolnego wskazując na stwierdzone uchybienia, a 

także na termin ich usunięcia. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wystąpienia pokontrolnego. 

Organizacje pożytku publicznego zwracające się do Rzecznika podnoszą, iż organ 

kontrolujący nie wydaje w sprawie decyzji, która podlegałaby kontroli sądu 

administracyjnego, a zatem ustalenia dokonane przez organ kontrolujący nie podlegają 

weryfikacji. Jednocześnie podkreślają, że obowiązujące przepisy pozwalają organowi 

kontrolującemu na podjęcie, w przypadku nieusunięcia uchybień określonych w 

wystąpieniu pokontrolnym, daleko idących działań, określonych w art. 33 ust. 2 i 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, włącznie z wystąpieniem do sądu 

rejestrowego o wykreślenie organizacji pożytku publicznego z Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

     Warszawa, dnia 9 maja 2016 r.  

 

Pan 

Krzysztof Michałkiewicz 

Sekretarza Stanu 

Pełnomocnik Rządu do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych 

w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 



 

 
- 2 - 

W ocenie skarżących, taka regulacja odbiera organizacji pożytku publicznego prawo do 

sądu i stanowi rażące naruszenie art. 2 oraz art. 45 Konstytucji RP. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z                       

dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.), 

uprzejmie proszę Pana Ministra o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 

 

       Podpis na oryginale  


