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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 września 2017 r. 

 

o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 

 

(druk nr 588) 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40) 

 

Art. 12. 

1. O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim 

fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek 

właściwego ministra lub starosty. 

2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. 

[2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do fundacji posiadających status organizacji pożytku 

publicznego, które zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne z 

działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z 

późn. zm.).] 

<2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do fundacji posiadających status organizacji pożytku 

publicznego, które zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie 

Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie 

finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 60 i 573).> 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest przez fundację udostępnione do publicznej 

wiadomości. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, ramowy zakres sprawozdania, 

o którym mowa w ust. 2, obejmujący w szczególności najważniejsze informacje o 
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działalności fundacji w okresie sprawozdawczym pozwalające ocenić prawidłowość 

realizacji przez fundację jej celów statutowych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

888, 1086 i 1566) 

Art. 31. 

1. Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy: 

1)   ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego; 

2)   funduszy emerytalnych; 

3)   pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej i społecznej; 

4)   przeciwdziałania patologiom; 

5)   rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i 

gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a 

także dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

6)   świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych; 

7)   kombatantów i osób represjonowanych; 

8)   koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych 

świadczeń leczniczych[;] <.> 

[9)   działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności 

przez organizacje pożytku publicznego; 

10)  koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, 

podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, w tym organizacji 

pozarządowych.] 

2. (uchylony). 

2a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego podlega Szef Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
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USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa reguluje zasady: 

1)   prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w 

sferze zadań publicznych, współpracy organów administracji publicznej z 

organizacjami pozarządowymi oraz współpracy, o której mowa w art. 4d; 

2)   uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego 

oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego; 

3)   sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego; 

4)   tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego. 

2. Ustawa reguluje również warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz 

korzystania z tych świadczeń. 

<Art. 1a. 

Komitet do spraw Pożytku Publicznego, zwany dalej „Komitetem” jest organem 

administracji rządowej właściwym w sprawach pożytku publicznego i wolontariatu, 

w tym programowania, koordynowania i organizowania współpracy organów 

administracji publicznej i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.> 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 

późn. zm.); 

2)   "środkach publicznych" - rozumie się przez to środki publiczne, o których mowa w 

ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne w rozumieniu tej 

ustawy; 

3)   wolontariuszu - rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez 

wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie; 

4)   inicjatywie lokalnej - rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego 

na rzecz społeczności lokalnej; 
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5)   operatorze projektu - rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot 

wymieniony w art. 3 ust. 3, którym organ administracji publicznej zleca realizację zadania 

publicznego w sferze, o której mowa w art. 4, w sposób, o którym mowa w art. 16a; 

6)   realizatorze projektu - rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot 

wymieniony w art. 3 ust. 3, którym operator projektu zleca wykonanie projektu; 

7)   projekcie - rozumie się przez to zadanie publiczne w sferze, o której mowa w art. 4, 

realizowane przez realizatora projektu w sposób, o którym mowa w art. 16a[.] <;> 

<8) Narodowym Instytucie – rozumie się przez to Narodowy Instytut Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, o którym mowa w art. 1 ustawy z 

dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. poz. …); 

9) Dyrektorze Narodowego Instytutu – rozumie się przez to Dyrektora, o którym mowa 

w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.> 

 

[Art. 5c. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej "Radą", może opracować resortowe oraz 

rządowe programy wspierania rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz finansowo wspierać te programy, w szczególności w 

trybie, o którym mowa w art. 11.] 

<Art. 5c. 

Minister, po zasięgnięciu opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej 

„Radą”, może w zakresie swojej właściwości opracować resortowe programy 

wspierania rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3 oraz finansowo wspierać te programy, w szczególności w trybie, o 

którym mowa w art. 11.> 
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UWAGA: 

- użyte w art. 10a w ust. 6 i w art. 23 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy [w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego] zastępuje się 

wyrazami <w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu>; 

- użyte w art. 19 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 19a w ust. 7d, w art. 23 w ust. 8, w 

art. 27ab w ust. 6, w art. 27c w ust. 3, w art. 28 w ust. 1, w art. 29 w ust. 1, 2 i 4, w art. 33 

w ust. 1, w art. 33b, w art. 35 w ust. 1, w art. 36 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia 

i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 37, w art. 40 oraz w art. 40a w różnym 

przypadku wyrazy [minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego] zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <Przewodniczący Komitetu>; 

- użyte w art. 22 w ust. 6, w ust. 7 w pkt 1, w ust. 8 i 9, w art. 22a w ust. 1 w pkt 2 w lit. a, w 

art. 27 w ust. 2a, w art. 27a w ust. 2, 3a, 6 i 7, w art. 27aa w ust. 4 i 5, w art. 27ab w ust. 2, 

w art. 33 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 33a w ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 i 4 oraz w art. 33aa w różnym przypadku wyrazy 

[minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego] zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku wyrazami <Dyrektor Narodowego Instytutu> 

- użyte w art. 23 w ust. 2c, 2d i 6–6c, w art. 27a w ust. 3 w pkt 1 i w art. 33a w ust. 1 w pkt 1 

wyrazy [internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego] zastępuje się wyrazami <podmiotowej Narodowego 

Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej> 

 

Art. 10a. 

1. Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, 

w przypadku gdy: 

1)   działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1, 

2)   nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej, 

3)   nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego, 

4)   osiągają przychody wyłącznie z: 

a)  działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, 

darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z 

ofiarności publicznej, 
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b)  działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, 

c)  tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, 

d)  tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z 

wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych 

form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych 

rachunkach, 

5)   w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów 

i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w 

wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł 

- jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów 

podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 5 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym 

jednostka rozpoczęła działalność. 

3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w 

terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna 

prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w 

terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu 

skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także lat następnych, z zastrzeżeniem 

ust. 5. 

5. Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach 

opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca 

roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o: 

1)   rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji; 

2)   niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim 

powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań 

podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących 

ewidencję. 
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Art. 19. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzory ofert, o których mowa w art. 14 ust. 1, 1a i 2, 

2)   ramowe wzory umów, o których mowa w art. 16 ust. 1, 1a i 6, 

3)   wzory sprawozdań, o których mowa w art. 18 

- uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych informacji dotyczących wykonania 

zadania publicznego oraz biorąc pod uwagę liczbę oferentów, sposób i czas realizacji 

zadania publicznego, a także sposób jego rozliczenia. 

 

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. 

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. 
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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. 

7a. Ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, składa się według 

uproszczonych wzorów. 

7b. Uproszczony wzór oferty, o którym mowa w ust. 7a, zawiera w szczególności: 

1)   zakres rzeczowy zadania publicznego; 

2)   termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego; 

3)   szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego. 

7c. Uproszczony wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 7a, zawiera: 

1)   opis wykonania zadania; 

2)   zestawienie wydatków finansowanych z dotacji. 

7d. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji 

zadania, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia podstawowych 

informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. 

8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio przepisy art. 16-18 oraz 

przepisy wydane na podstawie art. 19. 

 

Art. 22. 

1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 mogą uzyskać 

status organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, iż działalność o której mowa w 

art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata. 

2. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 podlegające 

obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskują status organizacji 

pożytku publicznego z chwilą wpisania do tego Rejestru informacji o spełnieniu 

wymagań, o których mowa w art. 20, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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3. Organizacja pozarządowa inna niż wymieniona w ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 

3 ust. 3 pkt 1, uzyskują status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do 

Krajowego Rejestru Sądowego, na zasadach i w trybie określonych w ustawie, o której 

mowa w ust. 2. 

4. Organizacja pozarządowa, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 o których mowa 

w ust. 2, traci status organizacji pożytku publicznego z chwilą wykreślenia z Krajowego 

Rejestru Sądowego informacji o spełnianiu wymagań określonych w art. 20, a podmioty, 

o których mowa w ust. 3 - z chwilą ich wykreślenia z tego Rejestru. 

5. W przypadku otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości organizacji pożytku publicznego z uwagi na fakt, że 

majątek organizacji pożytku publicznego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 

postępowania, sąd rejestrowy z urzędu wykreśla informację, o której mowa w ust. 2, lub 

organizację, o której mowa w ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego. 

6. 
(1)

 Właściwy sąd rejestrowy, po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie 

wykreślenia informacji, o której mowa w ust. 2, lub organizacji, o której mowa w ust. 3, z 

Krajowego Rejestru Sądowego, informuje o tym ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego, podając datę doręczenia i uprawomocnienia się tego 

postanowienia. 

7. Organizacja pożytku publicznego, w stosunku do której właściwy sąd rejestrowy wydał 

postanowienie, o którym mowa w ust. 6: 

1)   informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o wysokości 

niewydatkowanych na dzień wydania tego postanowienia środków finansowych 

pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia tego postanowienia; 

2)   przekazuje niewydatkowane na dzień wydania tego postanowienia środki finansowe 

pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Funduszu 

Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, w terminie 14 dni od dnia 

uprawomocnienia się tego postanowienia. 

8. W przypadku niepoinformowania lub nieprzekazania środków, o których mowa w ust. 7, 

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wzywa organizację pożytku 

publicznego do zwrotu niewydatkowanych środków finansowych pochodzących z 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych lub przedstawienia niezbędnych wyjaśnień. 
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9. W przypadku niezastosowania się organizacji pożytku publicznego do wezwania w 

terminie 14 dni od dnia jego otrzymania minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego wydaje decyzję określającą kwotę niewydatkowanych środków finansowych 

pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i określa termin, od 

którego nalicza się odsetki. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 

Art. 22a. 

1. W przypadku wykreślenia organizacji pożytku publicznego albo informacji o spełnieniu 

wymagań, o których mowa w art. 20, z Krajowego Rejestru Sądowego organizacja 

pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 lub 4 może ponownie uzyskać 

status organizacji pożytku publicznego: 

1)   po złożeniu wniosku o wpis, jeżeli wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego 

nastąpiło: 

a)  na podstawie wniosku organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 

ust. 3 pkt 1 lub 4, 

b)  z urzędu na podstawie art. 22 ust. 5, a właściwy sąd prawomocnie uchylił, stwierdził 

nieważność lub ustalił nieistnienie uchwały organu organizacji pożytku publicznego o 

otwarciu likwidacji albo uchylił postępowanie upadłościowe wobec organizacji 

pożytku publicznego; 

2)   po upływie 2 lat od dnia wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli 

wykreślenie nastąpiło: 

a)  na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, 

b)  z urzędu przez właściwy sąd rejestrowy w przypadkach innych niż określone w pkt 1 

lit. b. 

2. Przepisy art. 20 i art. 22 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 23. 

1. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej 

działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych. 

1a. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku 

publicznego, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej 
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działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. 

2. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach 

określonych w przepisach o rachunkowości. 

2a. Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do 

publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem 

przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie 

internetowej. 

2b. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku 

publicznego, sporządzają sprawozdanie finansowe jedynie z wyodrębnionej działalności 

pożytku publicznego. 

2c. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, organizacja pożytku publicznego 

zamieszcza po raz pierwszy za rok, w którym uzyskała status organizacji pożytku 

publicznego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

2d. 
(2)

 Sprawozdania, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, które utraciły status organizacji pożytku 

publicznego, zamieszczają po raz ostatni za rok obrotowy, w którym utraciły status 

organizacji pożytku publicznego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. W odniesieniu do organizacji pożytku publicznego, których sprawozdanie finansowe nie 

podlega obowiązkowi badania zgodnie z przepisami o rachunkowości, minister właściwy 

do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego może w drodze rozporządzenia wprowadzić taki obowiązek, 

biorąc pod uwagę: 

1)   wysokość otrzymanych dotacji; 

2)   wielkość osiąganych przychodów; 

3)   potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości prowadzonej ewidencji. 

6. Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i 

sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w 

terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie 
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finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

6a. Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie 

określonym w ust. 6 lub 6b, zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania 

merytorycznego ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostaje 

uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 27a. 

6b. 
(3)

 Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, 

zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie 

merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, w terminie do dnia 

30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie 

finansowe i sprawozdanie merytoryczne. 

6c. Organizacja pożytku publicznego, która w roku obrotowym, za który sporządza 

sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, osiągnęła przychód 

nieprzekraczający 100 000 zł, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie, o którym mowa w 

ust. 6 lub w ust. 6b, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w formie uproszczonego 

sprawozdania merytorycznego. 

6d. Uproszczone sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 6c, zawiera: 

1)   dane o organizacji pożytku publicznego; 

2)   opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z 

podaniem kodów PKD; 

3)   ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach; 

4)   podstawowe informacje o: 

a)  zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń, 

b)  członkach oraz wolontariuszach; 

5)   informacje o: 

a)  uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 

b)  sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych, 

c)  poniesionych kosztach administracyjnych, 

d)  działalności zleconej przez organy administracji publicznej, 
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e)  korzystaniu z uprawnień, 

f)  przeprowadzonych kontrolach. 

6e. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 i 1a, zawiera: 

1)   dane o organizacji pożytku publicznego; 

2)   określenie celów statutowych; 

3)   opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z 

podaniem kodów PKD; 

4)   szczegółowe informacje o: 

a)  zatrudnieniu i kwocie wynagrodzeń, 

b)  członkach oraz wolontariuszach; 

5)   informacje o: 

a)  poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, w tym z 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych, 

b)  sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych, 

c)  działalności zleconej przez organy administracji publicznej, 

d)  korzystaniu z uprawnień, 

e)  zrealizowanych zamówieniach publicznych, 

f)  posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach, 

g)  fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem, 

h)  udzielonych pożyczkach, 

i)  przeprowadzonych kontrolach, 

j)  przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych. 

7. (uchylony). 

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wzór 

uproszczonego sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 6c, kierując się 

potrzebą ujednolicenia składanych sprawozdań. 

 

Art. 27. 

 1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie 

określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z 

odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. 
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2. Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na 

prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

2a. 
(4)

 W przypadku wydatkowania przez organizację pożytku publicznego środków 

finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób 

niezgodny z ust. 2, stwierdzonego w wyniku kontroli, o której mowa w art. 29, lub 

kontroli przeprowadzonej przez inny organ kontroli państwowej, naczelnika urzędu 

skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję zobowiązującą organizację pożytku 

publicznego do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków, określając kwotę 

podlegającą zwrotowi i termin, od którego nalicza się odsetki. W zakresie 

nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

2b. Środki, o których mowa w ust. 2a, są przekazywane na rzecz Funduszu Wspierania 

Organizacji Pożytku Publicznego. 

2c. Organizacja pożytku publicznego wyodrębnia w ewidencji księgowej środki, o których 

mowa w ust. 2, w tym wysokość środków wydatkowanych na promocję 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych, o której mowa w art. 27c ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w terminie do dnia 30 

września każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz 

organizacji pożytku publicznego, zawierający: nazwę i numer wpisu organizacji pożytku 

publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz wysokość środków otrzymanych 

przez tę organizację, pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 

rok poprzedzający. 

[4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza w terminie do dnia 31 

grudnia każdego roku na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra 

sporządzoną na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 23 ust. 1-2 i 2b, informację 

dotyczącą w szczególności wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego środków 

finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 

poprzedni.] 

<4. Dyrektor Narodowego Instytutu zamieszcza w terminie do dnia 31 grudnia każdego 

roku na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji 

Publicznej sporządzoną na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 23 ust. 1–2 
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i 2b, informację dotyczącą w szczególności wydatkowania przez organizacje pożytku 

publicznego środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych za rok poprzedni.> 

 

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 może 

przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później 

niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej.] 

<1. Dyrektor Narodowego Instytutu 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 

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

nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie 

podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie 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. 

3a. 
(5)

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego uwzględnia w wykazie, o 

którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, organizację pożytku 

publicznego, która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania 

finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o których 

mowa w art. 23 ust. 1-2 i 2b, w terminie, o którym mowa w art. 23 ust. 6 i 6b, nastąpiło 

bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych. 
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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, 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 2016 r. poz. 

476). 

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. 

[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 



- 17 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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.] 

<10. Przewodniczący Komitetu 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 Dyrektorem Narodowego Instytutu 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.> 

Art. 27aa. 

1. Organizacja pożytku publicznego, która została uwzględniona w wykazie, o którym mowa 

w art. 27a, nie może wzywać do przekazania lub przekazywać środków finansowych 

pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji 

pożytku publicznego, które nie zostały uwzględnione w tym wykazie. 

2. Organizacja pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o którym 

mowa w art. 27a, nie może wzywać do przekazania środków finansowych pochodzących 

z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku 

publicznego, która została uwzględniona w tym wykazie. 

3. Środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane 

na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o 

którym mowa w art. 27a, są przekazywane na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji 

Pożytku Publicznego. 

4. W przypadku przekazania środków, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję, określając kwotę podlegającą zwrotowi i 

termin, od którego nalicza się odsetki. W zakresie nieuregulowanym stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 
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5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego, po stwierdzeniu nieprawidłowości przez niego lub inny organ, może 

wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, 

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

 

Art. 27ab. 

1. Tworzy się Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, zwany dalej 

"Funduszem", w celu wzmocnienia potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez 

wyrównywanie ich szans. 

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister 

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej "dysponentem Funduszu". 

3. Dysponent Funduszu prowadzi szczegółową ewidencję środków finansowych 

przekazanych na rzecz Funduszu i wzywa organizacje, o których mowa w ust. 4, do 

przekazania środków na rzecz Funduszu. 

4. 
(6)

 Przychodami Funduszu są: 

1)   środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

niewydatkowane przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły status 

organizacji pożytku publicznego; 

2)   środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

wydatkowane niezgodnie z art. 27 ust. 2 wraz z odsetkami; 

3)   środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona 

w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, o których 

mowa w art. 27aa ust. 3, wraz z odsetkami; 

4)   odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie na podstawie 

art. 78d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

5. Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego następuje w trybie otwartego 

konkursu ofert, o którym mowa w art. 13. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zadania, na które są przeznaczane środki Funduszu, oraz szczegółowe 

zasady gospodarki finansowej Funduszu, uwzględniając potrzebę prowadzenia odrębnej 

gospodarki finansowej w zakresie realizacji zadań dotyczących wsparcia organizacji 
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pożytku publicznego, a także potrzebę skutecznego i racjonalnego wykorzystania środków 

Funduszu oraz osiągnięcia celów, dla których Fundusz został utworzony. 

 

Art. 27c. 

 1. Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym 

zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu 

na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu 

lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

2. Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób 

fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego dodatkowo zawierają informację o: 

1)   możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych organizacji pożytku publicznego albo 

2)   braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych organizacji pożytku publicznego. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, mając na 

względzie zapewnienie przejrzystości wydatkowania środków pochodzących z 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pełnej informacji dotyczącej możliwości 

wyboru organizacji pożytku publicznego. 

 

Art. 28. 

1. Nadzór nad działalnością pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego, w zakresie 

uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z art. 8-10, art. 20, art. 21, art. 23, art. 

24-27, art. 27aa, art. 27c oraz art. 42-48, sprawuje minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

2. (uchylony). 

Art. 29. 

1. Organizacja pożytku publicznego podlega kontroli ministra właściwego do spraw 

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

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może zarządzić kontrolę z urzędu, 

a także na wniosek organu administracji publicznej, organizacji pozarządowej lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. 
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[3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może powierzyć przeprowadzenie 

kontroli: 

1)   w porozumieniu z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działalności organizacji 

pożytku publicznego, temu ministrowi; 

2)   wojewodzie.] 

<3. Przewodniczący Komitetu może powierzyć przeprowadzenie kontroli: 

1) wojewodzie; 

2) Dyrektorowi Narodowego Instytutu.> 

4. Kontrolę przeprowadzają osoby posiadające imienne upoważnienie ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego określające kontrolowaną organizację pożytku 

publicznego i podstawę prawną do podjęcia kontroli. W przypadku powierzenia 

przeprowadzenia kontroli jednemu z organów, o których mowa w ust. 3, pisemne 

upoważnienie wydaje ten organ. 

Art. 33. 

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zakończeniu postępowania 

kontrolnego, w terminie 14 dni, przekazuje organizacji pożytku publicznego wystąpienie 

pokontrolne. W przypadku powierzenia przeprowadzenia kontroli, organy, o których 

mowa w art. 29 ust. 3, przekazują wystąpienie pokontrolne organizacji pożytku 

publicznego oraz ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może wystąpić do sądu 

rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub o wykreślenie 

organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, w 

przypadku: 

1)   nieusunięcia uchybień określonych w wystąpieniu pokontrolnym lub uchylania się od 

poddania się kontroli przez organizację pożytku publicznego; 

2)   rażącego naruszenia przepisów prawa stwierdzonego w wyniku kontroli, o której 

mowa w art. 29. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego występuje do sądu rejestrowego o 

wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w 

art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku niespełniania wymogów, 

określonych odpowiednio w art. 20 oraz w art. 21, przez organizację pożytku publicznego, 

stwierdzonych w wyniku kontroli. 

4. (uchylony). 
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5. (uchylony). 

Art. 33a. 

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego: 

1)   w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 23, w szczególności 

niezamieszczenia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie sprawozdania finansowego i 

merytorycznego, lub zamieszczenia sprawozdań niekompletnych, lub budzących 

wątpliwości co do prawidłowości działalności organizacji pożytku publicznego, 

wzywa organizację pożytku publicznego do zaniechania naruszeń oraz przedstawienia 

niezbędnych wyjaśnień; 

2)   w przypadku niezastosowania się organizacji do wezwania w terminie 30 dni od jego 

otrzymania, występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa 

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

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również w przypadkach: 

1)   prowadzenia zbiórki publicznej bez wymaganego zgłoszenia lub nienadesłania do 

ministra właściwego do spraw administracji publicznej sprawozdania z 

przeprowadzonej zbiórki publicznej lub sprawozdania ze sposobu rozdysponowania 

zebranych ofiar; 

2)   nienadesłania informacji o rozliczeniu środków pochodzących ze zbiórki publicznej 

lub informacji o otrzymanych darowiznach, o których mowa w ustawie z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z 

późn. zm.); 

3)   prowadzenia: 

a)  
(7)

 placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji społecznej, 

domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 

placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, 

określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz 

szkół lub placówek publicznych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), bez zezwolenia, 

b)  podmiotu wykonującego działalność leczniczą bez uzyskania wymaganego wpisu do 

rejestru w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
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4)   posiadania zaległości podatkowych stwierdzonych prawomocną decyzją lub tytułem 

wykonawczym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228, 1244 i 1579), w 

wysokości przekraczającej wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni, jeżeli zaległość ta istnieje co najmniej 6 miesięcy; 

5)   niewypełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 299 i 615); 

6)   naruszenia przepisów związanych z korzystaniem z uprawnień, o których mowa w art. 

24; 

7)   niewykonania wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego; 

8)   posiadania zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w wysokości 

przekraczającej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni. 

3. W przypadku powtarzającego się wykorzystywania otrzymanych dotacji niezgodnie z 

przeznaczeniem stwierdzonego decyzją organów administracji publicznej lub 

prawomocnym orzeczeniem sądu, minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego może wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której 

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

4. Właściwe organy udzielają ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego 

informacji o naruszeniach, o których mowa w ust. 2 i 3. Informacje te są przekazywane z 

urzędu w terminie 30 dni, licząc od dnia stwierdzenia tych naruszeń. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy działu I 

rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art. 33aa. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przekazanej przez sąd 

lub organ administracji publicznej informacji o naruszeniu wymogów określonych w art. 

20, występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 

2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego. 
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Art. 33b. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki, sposób i tryb przeprowadzania kontroli organizacji pożytku 

publicznego, w tym wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, uwzględniając 

konieczność zapewnienia jej sprawnego i skutecznego przebiegu. 

 

<Rozdział 4a 

Organizacja i tryb działania Komitetu 

 

Art. 34a. 

1. W skład Komitetu wchodzą: 

1) Przewodniczący Komitetu; 

2) wiceprzewodniczący – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek 

Przewodniczącego Komitetu; 

3) członkowie: 

a) ministrowie, których szczegółowy zakres działania określają przepisy wydane na 

podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), reprezentowani przez 

sekretarza stanu, z zastrzeżeniem ust. 3, 

b) Dyrektor Narodowego Instytutu. 

2. Przewodniczący Komitetu wchodzi w skład Rady Ministrów. 

3. W każdym czasie w pracach Komitetu może brać udział minister. 

4. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć zaproszeni przez Przewodniczącego 

Komitetu przedstawiciele organów administracji rządowej. 

5. W posiedzeniach Komitetu mogą również uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

posiadające odpowiednią wiedzę lub doświadczenie w zakresie zagadnień objętych 

zadaniami Komitetu, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu z własnej 

inicjatywy lub wskazane przez poszczególnych członków Komitetu. 

 

Art. 34b. 

1. Do zadań Komitetu należy: 
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1) koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej 

z sektorem organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form 

społeczeństwa obywatelskiego; 

2) przygotowywanie i konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 programów wspierania rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego oraz monitorowanie ich wdrażania; 

3) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Do zadań Komitetu należy także: 

1) współpraca w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego 

z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi 

i zagranicznymi; 

2) współpraca w przygotowywaniu sprawozdań i raportów z realizacji wiążących 

Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego; 

3) przedstawianie opinii w sprawie możliwości przystąpienia przez Rzeczpospolitą 

Polską do umów międzynarodowych dotyczących rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Art. 34c. 

1. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu. 

2. Przewodniczący Komitetu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka 

Komitetu, tworzyć zespoły robocze, określając ich skład, zakres zadań oraz tryb 

i harmonogram prac. 

Art. 34d. 

1. Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał na posiedzeniach. 

2. Uchwały Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu, w tym 

Przewodniczącego Komitetu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Komitetu. 

3. Uchwały w imieniu Komitetu podpisuje Przewodniczący Komitetu. 

4. Projekty uchwał Komitetu mogą być też poddane pod głosowanie w trybie 

obiegowym. 
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5. Osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu Komitetu, o których mowa w art. 34a 

ust. 4 i 5, nie przysługuje prawo głosowania nad uchwałami. 

 

Art. 34e. 

Szczegółowy sposób i tryb pracy Komitetu określa regulamin uchwalony przez Komitet 

na pierwszym posiedzeniu. 

Art. 34f. 

Komitet przyjmuje plan prac Komitetu i przedstawia go Radzie Ministrów do 

zatwierdzenia. 

Art. 34g. 

1. Obsługę Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu zapewnia Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów. 

2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komitetu mogą odbywać się w innym 

miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego Komitetu. 

4. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, 

której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

 

Art. 34h. 

Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 czerwca 

każdego roku, sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające 

informacje o prowadzonej działalności w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego oraz o realizacji planu, o którym mowa w art. 34f.> 

 

Art. 35. 

 1. Tworzy się Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo-doradczy 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1)   wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy; 

2)   wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, 

związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością 

pożytku publicznego oraz wolontariatu; 
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3)   udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego; 

4)   zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich 

skutkach; 

5)   wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji 

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

rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; 

6)   tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3, mechanizmów informowania o standardach 

prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach 

naruszenia tych standardów; 

7)   (uchylony) 

8)   organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu 

komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 

3. Kadencja Rady trwa 3 lata. 

4. Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektów aktów 

prawnych lub programów rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji 

pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu. 

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

 

Art. 36. 

1. Rada składa się z co najmniej 20 członków, w tym z: 

1)   przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez 

nie nadzorowanych; 

2)   przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; 

3)   przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. 

1a. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowią co najmniej 

połowę składu Rady. 
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2. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego, z tym że powołanie członków Rady, reprezentujących: 

1)   organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, następuje spośród kandydatów, z których każdy 

ma poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w 

art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje 

pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3; 

2)   organy administracji rządowej i jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, 

następuje spośród osób zgłoszonych przez te organy i kierowników takich jednostek; 

3)   jednostki samorządu terytorialnego, następuje spośród osób zgłoszonych przez stronę 

samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego odwołuje członka Rady przed 

upływem kadencji: 

1)   na jego wniosek; 

2)   na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2, reprezentowanego przez tego członka; 

3)   w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej; 

4)   jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu 

choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

5)   w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach 

Rady. 

Art. 37. 

 Posiedzenia Rady są zwoływane przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego lub na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Rady. 

 

Art. 39. 

1. Koszty funkcjonowania Rady związane z obsługą, przeprowadzaniem badań i 

opracowywaniem ekspertyz, a także z uczestnictwem w jej posiedzeniach ekspertów, 

członków Rady i osób niebędących jej członkami, pokrywa się [z części budżetu, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego] <z budżetu 

państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów>. 

2. Za udział w pracach Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 Kodeksu pracy. 
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3. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika będącego członkiem Rady od pracy w 

celu wzięcia udziału w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje 

prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu 

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, pokrywanego [z części budżetu, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego] <z budżetu 

państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów>. 

 

Art. 40. 

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

tryb powoływania członków Rady, organizację i tryb działania Rady oraz zasady 

uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w 

Radzie, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, różnorodność rodzajów działalności pożytku 

publicznego i terminy zgłaszania kandydatów na członków Rady oraz zapewniając sprawne 

funkcjonowanie Rady i wypełnianie przez nią obowiązków wynikających z ustawy. 

 

Art. 40a. 

Rada przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, na koniec 

kadencji, sprawozdanie ze swojej działalności. 

 

[Art. 41. 

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do 

spraw zabezpieczenia społecznego.] 

<Art. 41. 

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów.> 

 

<Rozdział 7 

Pełnomocnicy wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego 

 

Art. 41k. 
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Wojewoda może ustanowić pełnomocnika wojewody do spraw społeczeństwa 

obywatelskiego. Przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i 

administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.) nie 

stosuje się. 

Art. 41l. 

Do zadań pełnomocnika wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego należy: 

1) monitorowanie wdrażania programów wspierania rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego oraz programów, o których mowa w art. 5b ust. 1; 

2) koordynowanie współpracy jednostek administracji rządowej w województwie 

z organizacjami pozarządowymi, które zgodnie z zakresem swoich zadań 

statutowych działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530 i 1600) 

 

Art. 4. 

Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego; 

3)   osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. 

U. z 2011 r. poz. 430 i 654 oraz z 2015 r. poz. 1348 i 1960); 

4)   członek Rady Polityki Pieniężnej; 

5)   członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; 

6)   członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej; 

7)   Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy; 

8)   Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy; 

9)   Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy; 

10)  Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru 

Finansowego; 
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11)  osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 

r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 1403, z późn. zm.); 

12)  osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż 

wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, 

Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów; 

13)  prezes sądu; 

14)  sędzia i prokurator; 

15)  kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury; 

16)  
(2)

 radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

17)  organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek 

samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu 

terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy; 

18)  rektor i prorektor publicznej lub niepublicznej szkoły wyższej, członek Rady Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do 

Spraw Stopni i Tytułów; 

19)  członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca 

lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i 

agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a 

także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej 

"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor oddziału, dyrektor biura, redaktor 

naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej, 

członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej; 

20)  (utracił moc); 

21)  (utracił moc); 

22)  dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli 

nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne; 

23)  (utracił moc); 

24)  osoby zajmujące kierownicze stanowiska: 

a)  w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach 

administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej, 
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b)  w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika 

zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie administracji 

niezespolonej i jego zastępcy; 

25)  osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. 

poz. 1217, z późn. zm.)
(3)

, inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24; 

26)  pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora 

pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego zastępcy 

oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej; 

27)  pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora departamentu 

lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki 

równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora inspekcji, 

głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i 

głównego specjalisty; 

28)  pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej; 

29)  członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora 

departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 

oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia; 

30)  dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy; 

31)  dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor oddziału 

regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy; 

32)  skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy; 

33)  prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych; 

34)  pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka 

kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 

35)  (uchylony); 

36)  członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego; 

37)  dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca 

przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym; 

38)  
(4)

 (uchylony); 
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39)  członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa, 

w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby 

akcji; 

40)  członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 

50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; 

41)  
(5)

 (uchylony); 

42)  osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki handlowej 

innej niż wymieniona w pkt 39; 

43)  osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej 

spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40; 

44)  pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego: 

a)  (utraciła moc), 

b)  osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie 

badawczym stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej, w szczególności dziekana albo prodziekana wydziału, 

c)  osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie 

badawczym stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, kwestora, 

prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego; 

45)  
(6)

 dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej; 

46)  dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej; 

47)  adwokat, radca prawny, notariusz; 

48)  komornik; 

49)  (utracił moc); 

50)  (utracił moc); 

51)  audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.)
(7)

; 

52)  (utracił moc); 

53)  (utracił moc); 

54)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 
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55)  żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe o stopniach etatowych 

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska 

służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców; 

56)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki; 

57)  dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

58)  
(8)

 osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej w 

rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej; 

59)  
(9)

 Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy; 

60)  
(10)

 członek zarządu polskiego związku sportowego[.] <;> 

<61) Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego i jego zastępcy, członkowie Rady Narodowego Instytutu Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.> 

 

Art. 8. 

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób 

kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4: 

1)   pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza; 

2)   pkt 3: 

a)  w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - 

powołujący lub mianujący, 

c)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje, 

wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu - 

Marszałek Sejmu, 

d)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu, 

e)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący; 

3)   pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 
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5)   pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący; 

6)   pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

7)   pkt 8 - Prezes Rady Ministrów; 

8)   pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

9)   pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący; 

10)  pkt 11 - minister właściwy do spraw zagranicznych; 

11)  pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący; 

12)  pkt 13: 

a)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu 

wojskowego - Minister Sprawiedliwości, 

b)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego - 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

13)  pkt 14: 

a)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub 

sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu, 

b)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

c)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu 

administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa, 

d)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego 

- Krajowa Rada Sądownictwa, 

e)  w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora - Prokurator Generalny; 

14)  pkt 15 - Prokurator Generalny; 

15)  
(11) pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

 

16)  pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki 

samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego z 

wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób - 

właściwy wojewoda; 

17)  pkt 18 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego; 

18)  
(12) pkt 19 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, a w stosunku 

do członków rad nadzorczych jednostek publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący;
 

19)  pkt 20
(13)

 - właściwy organ koncesyjny; 



- 35 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

20)  pkt 21
(14)

: 

a)  w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki 

osobowej będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny, 

b)  (utraciła moc); 

21)  pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli; 

22)  pkt 23
(15)

 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

23)  pkt 24: 

a)  lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu, 

b)  lit. b - właściwy wojewoda; 

24)  pkt 25 - właściwy organ powołujący; 

25)  pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

26)  pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

27)  pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; 

28)  pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

29)  pkt 30 - Prezes Rady Ministrów; 

30)  pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

31)  pkt 32 - właściwy organ powołujący; 

32)  pkt 33 - Prezes Rady Ministrów; 

33)  pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes 

Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby 

obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w 

regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby; 

34)  (uchylony); 

35)  pkt 36 - Prezes Rady Ministrów; 

36)  pkt 37 - właściwy organ założycielski; 

37)  
(16) pkt 39 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa;

 

38)  pkt 40 - właściwy wojewoda; 

39)  
(17) pkt 42 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa;

 

40)  pkt 43 - właściwy wojewoda; 

41)  pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej; 

42)  pkt 45 - właściwy kurator oświaty; 

43)  pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 
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44)  pkt 47: 

a)  w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych - 

właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych, 

b)  w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza 

- Minister Sprawiedliwości; 

45)  pkt 48 - Minister Sprawiedliwości; 

46)  pkt 49
(18)

 - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 

47)  pkt 50
(19)

 - Krajowa Rada Doradców Podatkowych; 

48)  pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych; 

49)  (utracił moc); 

50)  (uchylony); 

51)  pkt 54 i 56 - minister właściwy do spraw nauki; 

52)  pkt 54 - Minister Obrony Narodowej; 

53)  pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

54)  
(20)

 pkt 58 - kierownikowi jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; 

55)  
(21)

 pkt 59 - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

56)  (22) pkt 60 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej[.] <;> 

<57) pkt 61 – Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.> 

 

Art. 21a. 

1. Postępowanie lustracyjne w pierwszej instancji kończy się wydaniem orzeczenia na piśmie. 

Do orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyroku. 

2. Sąd wydaje orzeczenie stwierdzające fakt złożenia przez osobę lustrowaną niezgodnego z 

prawdą oświadczenia lustracyjnego albo stwierdzające, że oświadczenie było prawdziwe. 

2a. Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia 

lustracyjnego, sąd orzeka utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i 

Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki 

samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres od 3 

do 10 lat. 

[2b. Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia 

lustracyjnego, sąd orzeka zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-

57, na okres od 3 do 10 lat.] 
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<2b. Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą 

oświadczenia lustracyjnego, sąd orzeka zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której 

mowa w art. 4 pkt 2–57 i 61, na okres od 3 do 10 lat.> 

2c. Orzeczenie sądu wymaga uzasadnienia. 

3. W przypadku gdy w trakcie postępowania lustracyjnego zostanie stwierdzone, iż osoba 

lustrowana, podejmując pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa albo 

współpracę z nimi, działała pod przymusem w obawie utraty życia lub zdrowia przez nią 

lub przez osoby dla niej najbliższe w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, fakt ten 

podawany jest w orzeczeniu sądu. 

Art. 21e. 

[1. Prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające fakt złożenia przez osobę lustrowaną 

niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, traktuje się jako obligatoryjną 

przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej, o której mowa w 

art. 4 pkt 2-54, 56 i 57, z zastrzeżeniem art. 21f.] 

<1. Prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające fakt złożenia przez osobę lustrowaną 

niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, traktuje się jako obligatoryjną 

przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej, o której 

mowa w art. 4 pkt 2–54, 56, 57 i 61, z zastrzeżeniem art. 21f.> 

2. Orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 1, prezes sądu przesyła podmiotowi właściwemu 

w sprawie pozbawienia osoby lustrowanej pełnienia funkcji publicznej. 

3. 
(30)

 Pozbawienie osoby lustrowanej pełnionej przez nią funkcji publicznej następuje z mocy 

prawa z dniem doręczenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, orzeczenia sądu, o 

którym mowa w ust. 1. 

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się w stosunku do osób, wobec których przepisy odrębne 

przewidują pozbawienie pełnionej funkcji, w szczególności odwołanie lub skreślenie z 

właściwej listy albo rejestru, w przypadku złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia 

lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. 
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USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 

2260 oraz z 2017 r. poz. 88, 379 i 1089)  

 

Art. 88a. 

[1. Tworzy się Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego 

dysponentem jest Prezes Rady Ministrów.] 

<1. Tworzy się Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego 

dysponentem jest Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, o 

którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. 

poz. 60 i 573).> 

2. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest państwowym 

funduszem celowym. 

3. Celem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest wspieranie 

społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie 

systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego 

sektora pozarządowego. 

4. Przychodem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest 4% 

wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1. 

5. Wydatki Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego są przeznaczone 

wyłącznie na: 

1)   działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań 

służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora 

pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk); 

2)   wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji 

środowisk organizacji sektora pozarządowego; 

3)   wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego; 

4)   rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich 

dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i 

finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. 

6. Koszty obsługi Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pokrywane 

są ze środków tego Funduszu. 
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[7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 5, tryb składania 

wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i 

konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań.] 

<7. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, 

o których mowa w ust. 5, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, 

biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości 

realizowanych zadań.> 

 

 

 


