
ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA  PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) 

z dnia 27 grudnia 2005 r. 

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publiczne go, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru spraw ozdania z wykonania 

tego zadania  
 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Określa się: 
 1) wzór oferty realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, 

podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, oraz 
jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, stanowiący 
załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

 2) ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego przez organizację 
pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkę 
organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do 
rozporządzenia; 

3)   wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego przez organizację 
pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkę 
organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, określonego w umowie o 
wykonanie tego zadania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

 
 § 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 

 

 

                                                 
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie 
społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 
października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
(Dz. U. Nr 220, poz. 1891). 
 
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462. 


