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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

 

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  

niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 528) 

 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 

 

Art. 11c. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach dotyczących zadań z zakresu 

ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać podmiotom uprawnionym do wykonywania 

ratownictwa górskiego, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. 

Nr 208, poz. 1241), podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, o 

których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), jednostkom ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 

353), oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi realizację zadań publicznych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio. 

 

<Art. 11d. 

Do realizacji zadań publicznych zlecanych na podstawie art. 11a–11c stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 15 ust. 1 i art. 16–18 oraz przepisy wydane na podstawie 

art. 19.> 

 

Art. 19a. 

1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej 

przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego 

zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 

ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o 

charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 

kwoty 10.000 zł; 

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 
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2. (uchylony). 

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na 

zamieszczanie ogłoszeń; 

3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, 

może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o 

wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. 

Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy. 

6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu 

podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku 

kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł. 

7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 % 

dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. 

[8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio art. 16-19.] 

<8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio przepisy art. 16–

18 oraz przepisy wydane na podstawie art. 19.> 

 

[Art. 27a. 

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie 

elektronicznej i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji mających status 

organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które 

podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

może przekazać 1 % podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy. 

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się organizacje pożytku publicznego: 

1) które w terminie zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne ze 

swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 

2, w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe; 

2) w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o 

otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego, 

na dzień: 

1) 15 grudnia roku podatkowego zawiera nazwę i siedzibę oraz numer wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego, 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2) 15 marca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie 

podatkowe - oprócz danych wymienionych w pkt 1, zawiera numer rachunku 

bankowego właściwy do przekazania 1 % podatku z tego zeznania. 

4. Minister Sprawiedliwości dostarcza dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1. 

5. W terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowego organizacja pożytku publicznego może 

ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego złożyć pisemne 

zastrzeżenia, co do poprawności danych wymienionych w ust. 3 pkt 1. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dostarcza dane dotyczące numerów 

rachunków bankowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na podstawie informacji 

zebranych przez naczelników urzędów skarbowych właściwych według siedziby 

organizacji. 

7. W terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym minister 

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza w wykazie, o którym mowa w 

ust. 1, dostarczone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych numery 

rachunków bankowych zgłoszone przez organizacje pożytku publicznego w latach 

ubiegłych jako właściwe do przekazania 1% podatku. 

8. W przypadku, gdy na dzień 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym, wykaz, 

o którym mowa w ust. 1, nie zawiera numeru rachunku bankowego lub numer ten jest 

błędny, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, 

organizacja pożytku publicznego jest obowiązana w formie pisemnego oświadczenia 

zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby organizacji o 

numerze rachunku bankowego właściwym do przekazania 1 % podatku. 

9. Na dzień 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, wykaz, o którym mowa w 

ust. 1, zawiera numery rachunków bankowych uzupełnione o numery rachunków, o 

których mowa w ust. 8. W terminie do końca lutego roku następującego po roku 

podatkowym, organizacje pożytku publicznego mogą naczelnikowi urzędu skarbowego 

właściwemu według siedziby organizacji zgłosić pisemne zastrzeżenie co do poprawności 

numerów rachunków bankowych zamieszczonych w wykazie na dzień 15 lutego roku 

następującego po roku podatkowym. 

10. Numery rachunków bankowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie od dnia 15 

marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym, nie podlegają zmianie, 

chyba że zmiana numeru rachunku nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji 

pożytku publicznego. 

11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości, określi, w 

drodze rozporządzenia, tryby, terminy oraz formaty wymiany danych między ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi, mając na względzie 

potrzebę zapewnienia sprawnej realizacji zadań związanych z tworzeniem wykazu, o 

którym mowa w ust. 1, oraz z przekazywaniem organizacjom pożytku publicznego 

środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.] 

<Art. 27a. 

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie 

elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego 

na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego 

od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, może przekazać 1% podatku z 
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zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 

15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi wykaz, o którym 

mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia roku następującego po roku podatkowym. 

3. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się organizacje pożytku 

publicznego: 

1) które w terminie zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego roczne sprawozdanie 

merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe, 

o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2, w roku, za który składane jest zeznanie 

podatkowe; 

2) w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego 

informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.  

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do każdej organizacji pożytku 

publicznego, zawiera: 

1) nazwę; 

2) siedzibę;  

3) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; 

4) numer identyfikacji podatkowej, w przypadku organizacji będącej podatnikiem 

lub płatnikiem, jeżeli został on nadany organizacji oraz wpisany do Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

5. W przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego 

Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości 

organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której 

mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego 

Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu, o którym mowa w ust. 1.  

6. Minister Sprawiedliwości dostarcza ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, 

o których mowa w ust. 4 i 5. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dostarcza ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych informacje dotyczące organizacji 

pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5, uwzględnionych w wykazie, o 

którym mowa w ust. 1. 

8. Organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca 

roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu skarbowego 

właściwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku bankowego właściwy 

do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie 

zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. 

poz. 2).  

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do organizacji, które zgłosiły numer rachunku 

bankowego w latach ubiegłych jako właściwy do przekazania 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych i jest on aktualny. 
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10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz Ministrem 

Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, tryby, terminy oraz format 

i strukturę danych dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku 

publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5, między ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej 

realizacji zadań związanych z tworzeniem i prowadzeniem wykazu, o którym mowa 

w ust. 1, oraz z przekazywaniem organizacjom pożytku publicznego środków 

pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

Art. 45c. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, 

na wniosek, o którym mowa w ust. 3, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku 

publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, 

wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku 

publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", kwotę w wysokości 

nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego: 

1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo 

2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu 

miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego 

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej wysokości 

podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na 

rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od 

upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie 

przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) za 

traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 

3. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w 

korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, jednej organizacji pożytku publicznego 

poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do 

przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku 

należnego. 

[4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie od 

maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie 

podatkowe, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie, 
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o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego. Kwota ta jest 

pomniejszana o koszty przelewu bankowego.] 

<4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 

w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który 

składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 

1% podatku podany przez organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami 

ustawy o działalności pożytku publicznego. Kwota ta jest pomniejszana o koszty 

przelewu bankowego.> 

5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku 

publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje 

organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o: 

1) danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy 

na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz 

2) wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji, 

3) przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez organizację pożytku 

publicznego (cel szczegółowy) 

- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa w 

ust. 1, wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych 

wymienionych w pkt 1 i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3. 

[6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz 

organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie zweryfikowała, 

zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego lub 

podany numer rachunku bankowego do przekazania 1% z zeznań podatkowych za rok 

podatkowy zmieniła w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po 

roku podatkowym. Zasada wyrażona w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli 

zmiana numeru rachunku bankowego nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji.] 

<6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz 

organizacji pożytku publicznego, jeżeli: 

1) organizacja nie podała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, 

numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 % podatku lub 

numer tego rachunku jest nieprawidłowy; 

2) organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z art. 27a ustawy 

o działalności pożytku publicznego; 

3) podatnik we wniosku, o którym mowa w ust. 3, podał numer wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz prowadzony zgodnie 

z art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego.> 

<6a. W przypadku gdy kwota wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 3 

przekracza wysokość, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego 

przekazuje kwotę w wysokości, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 4.> 

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, składający zeznanie podatkowe w trakcie 

roku podatkowego, wybierają organizację pożytku publicznego z wykazu, o którym 

mowa w ust. 1, określonego za poprzedni rok podatkowy. 

<8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając potrzebę 

sprawnego zorganizowania procesu przekazywania kwot z tytułu 1% podatku, może 
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upoważnić, w drodze rozporządzenia, podległy organ, inny niż określony w ust. 1, 

do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU 

DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY 

FIZYCZNE (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) 

 

Art. 21b. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, 

na wniosek, o którym mowa w ust. 3, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku 

publicznego działającej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), wybranej 

przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "organizacją pożytku 

publicznego", kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego 

wynikającego: 

1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo 

2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu 

miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego 

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej wysokości 

podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na 

rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od 

upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie 

przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) za 

traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 

3. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w 

korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, jednej organizacji pożytku publicznego 

poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do 

przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku 

należnego. 

[4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie od 

maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie 

podatkowe, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie, 

o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.] 

<4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 

w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który 

składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 

1% podatku podany przez organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami 
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.> 

5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku 

publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje 

organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o: 

1) danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), oraz 

2) wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji, 

3) przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez organizację pożytku 

publicznego (cel szczegółowy) 

- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa w 

ust. 1, wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych 

wymienionych w pkt 1 i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3. 

[6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1 % podatku na rzecz 

organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie zweryfikowała, 

zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, numeru rachunku bankowego lub podany numer rachunku bankowego do 

przekazania 1 % z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od dnia 15 

marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Zasada wyrażona w 

zdaniu pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru rachunku bankowego 

nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji.] 

<6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz 

organizacji pożytku publicznego, jeżeli: 

1) organizacja nie podała, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku 

bankowego właściwego do przekazania 1 % podatku lub numer tego rachunku 

jest nieprawidłowy, 

2) organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z art. 27a ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

3) podatnik we wniosku, o którym mowa w ust. 3, podał numer wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz prowadzony zgodnie 

z art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie.> 

<6a. W przypadku gdy kwota wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 3 

przekracza wysokość, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego 

przekazuje kwotę w wysokości, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 4.> 

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, składający zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, wybierają 

organizację pożytku publicznego z wykazu, o którym mowa w ust. 1, określonego za 

poprzedni rok podatkowy. 

<8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając potrzebę 

sprawnego zorganizowania procesu przekazywania kwot z tytułu 1% podatku, może 

upoważnić, w drodze rozporządzenia, podległy organ, inny niż określony w ust. 1, 

do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.> 

 


