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Wyjaśnienia Wnioskodawcy Rekomendacja NIW

1 Tomasz Mynarski Spółka 
Wodna

32932 negatywna 500 000,00 zł Wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony do udziału w 
konkursie. Forma prawna: spółka wodna. Podmiot nie zawiera się 
w katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie 
(spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 
kluby sportowe będące spółkami działające na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1133), 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.).

2021-03-10 Wnioskodawca wyjaśnił, że "Spółka Wodna jest organizacją 
pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
Spółki wodne działają na podstawie przepisów art. 441 
ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne i są niepublicznymi 
osobami prawnymi działającymi w sferze pożytku 
publicznego. W orzecznictwie i w literaturze prawniczej za 
takie je uznano.
Należy więc odróżnić spółki wodne od spółki zoo czy spółek 
akcyjnych które są spółkami handlowymi uregulowanymi w 
kodeksie spółek handlowych. Spółka wodna nie jest spółką 
handlową a podstawą zaliczenia jej do organizacji 
pozarządowych jest przepis wyżej wskazany art. 3 ust. 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie . Reasumując spółka wodna 
jest podmiotem uprawnionym do brania udziału w 
konkursie.".

Brak akceptacji odwołania. 
Pomimo tego, że spółki wodne, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 310 z późn. zm.) - dalej "p.w." są niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku podmiotami, którym 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 441 
ust. 1 p.w., spółki wodne oraz związki wałowe tworzone są w celu zaspokajania wskazanych przepisami 
ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. W dalszej części art. 441 cele powstania spółek 
wodnych lub związków wałowych zostały jeszcze bardziej uszczegółowione i cele te nie pokrywają się ze 
sferami zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt. 1-33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) - dalej: 
"uodppiow". Możliwości oraz warunki uzyskiwania przez spółki wodne lub związki wałowe pomocy 
finansowej z budżetu państwa na cele wymienione w p.w. zostały uregulowane w art. 443 p.w. Ww. 
przepisy regulują uzyskiwanie przez te podmioty zarówno dotacji podmiotowych jak i celowych. 
Należy zatem uznać, że choć teoretycznie spółka wodna mogłaby spełniać przesłanki z definicji organizacji 
pozarządowej określonej w art. 3 ust. 2 uodppiow, to nie może zostać uznana, że organizację mogącą 
prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w uodppiow, gdyż 
byłoby to sprzeczne z przepisami p.w. Należy uznać, że spółki wodne mogą uzyskiwać dotacje wyłącznie na 
podstawie przepisów p.w. i tylko w zakresie wskazanym w tej ustawie, zaś Narodowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dotacji udziela na zadania publiczne wskazane w 
uodppiow, na podstawie przepisów uodppiow, przepisów ustawy  z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym 
Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1813 z 
późn. zm.) lub rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 8 listopada 
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu 
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków 
z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. poz. 2149). Tym samym, w 
kontekście treści art. 3 ust. 1 uodppiow, spółka wodna nie może zostać uznana za organizację pozarządową 
w rozumieniu art. 3 ust. 2 uodppiow. 
Warto również dodać, że zgodnie z art. 443 p.w. spółka wodna może uzyskać bądź to dotację podmiotową 
(NIW-CRSO nie może udzielać dotacji podmiotowych) bądź dotację celową, ale tylko od jednostek 
samorządu terytorialnego, a zatem agencja wykonawcza jaką jest NIW-CRSO nie może udzielić dotacji 
takiemu podmiotowi.
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