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SĄDU NAJWYŻSZEGO 

RZECZVPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BSA 111-021-196/15 

Szanowny Panie Ministrze, 

Do druku nr 3386 

Warszawa, dnia 1!J- maja 2015 r. 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 maja 2015 r., GMS-WP-173-103/15 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy 

o Sądzie Najwyższym z dnia 231istopada 2002 r. u.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 499 ze 

zm.) nie uznaje za celowe opiniowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych 

innych ustaw. 

Z poważaniem 
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W nawiązaniu do pisma z dnia 6 maja 2015 r., nr GMS-WP-173-103115, 

dotyczącego komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, 

przekazanego do zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu w trybie art. 3 ust. 

l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 

270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Projekt w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), dalej 

nazywanej ustawą, w Rozdziale 2 Przepisy szczególne dodaje art. 50c-50e. 

Pierwszy z wymienionych przepisów penalizuje zachowanie osoby działającej 

w imieniu organizacji pożytku publicznego, uwzględnionej w wykazie, o 

którym mowa wart. 27a ust. l ustawy, polegające na wzywaniu do przekazania 

lub przekazywaniu środków pieniężnych pochodzących z l% podatku 

dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, 

która nie została uwzględniona w wykazie. Natomiast drugi przepis wprowadza 
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sankcję wobec osoby działającej w imieniu organizacji pożytku publicznego, 

która nie została wymieniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a ustawy, 

która wzywa do przekazania wskazanego wyżej podatku za pośrednictwem 

organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona w tym wykazie. 

W projektowanym art. 50d ustawy przewiduje się odpowiedzialność za 

niewypełnianie obowiązku informacyjnego przez osobę zachęcającą do 

przekazywania l% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Wprowadzenie wyżej wymienionych przepisów karnych projektodawca 

uzasadnia zamieszeniem w projekcie przepisów określających stosowne zakazy 

oraz obowiązek (dodane art. 27aa ust. l i 2 i art. 27c). 

Zgodnie z proponowanym art. 50e ustawy orzekanie w sprawach o 

czyny określone w dodawanych art. 50c-50d, a także wart. 50b obowiązującej 

ustawy, w związku z uchyleniem zawierającego analogiczną treść ust. 2 art. 

50b, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 - Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 395, z późn. 

zm.). 

Rozwiązania proponowane w zakresie przepisów karnych należy uznać 

za prawidłowe. Projektowane przepisy karne są czytelne i zawierają 

prawidłowo określone zagrożenie karą grzywny. 

Reasumując, w zakresie właściwości Prokuratury, wyrażam pozytywną 

opinię o przedmiotowym projekcie. 
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