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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. 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.”; 

2) w art. 23: 

a) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu: 

„2d. 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.”, 

b) ust. 6b otrzymuje brzmienie: 

„6b. 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.”; 

3) w art. 27a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. 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 
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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.”; 

4) w art. 27ab ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przychodami Funduszu są: 

l) 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.”. 

Art. 2. Do postanowień, o których mowa w art. 22 ust. 6 ustawy, o której mowa 

w art. 1, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, o których właściwy sąd 

rejestrowy nie poinformował ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, 

stosuje się art. 22 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 3. Do podmiotów, które utraciły status organizacji pożytku publicznego przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zakłada usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do 

spraw zabezpieczenia społecznego, zwanym dalej „ministrem”, będącym dysponentem 

Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi. Projekt 

przewiduje także rozszerzenie katalogu źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji 

Pożytku Publicznego. Projekt doprecyzowuje również zasady składania sprawozdań przez 

organizacje pożytku publicznego, które utraciły ten status w okresie sprawozdawczym. 

Ponadto racjonalizuje zasady tworzenia przez ministra wykazu organizacji pożytku 

publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 

rok podatkowy. 

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339), utworzono 

państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, 

którego dysponentem jest minister. Celem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku 

Publicznego jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez 

wyrównywanie ich szans. Dysponent Funduszu prowadzi szczegółową ewidencję środków 

finansowych przekazanych na rzecz Funduszu i wzywa organizacje do przekazania środków 

na rzecz Funduszu. 

Przychodami Funduszu są środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku 

publicznego, środki wydatkowane na działalność niezwiązaną z działalnością pożytku 

publicznego oraz środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została 

uwzględniona w wykazie. Przedmiotowy projekt przewiduje rozszerzenie źródeł przychodów 

o odsetki od środków przekazanych w zarządzanie na podstawie art. 78d ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie minister uwzględnia w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 

1% podatku, organizacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i terminowo 

zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra roczne sprawozdanie 

merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe oraz w stosunku do 
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których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub 

ogłoszeniu upadłości. 

Projekt łagodzi dotychczas obowiązujące rygorystyczne zasady uwzględniania 

organizacji pożytku publicznego w ww. wykazie. Minister zgodnie z proponowanymi 

rozwiązaniami będzie uwzględniał w wykazie organizację pożytku publicznego, która 

wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego i rocznego 

sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, w terminie ustawowym, nastąpiło bez 

jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych. 

Projekt przewiduje także dwie zmiany w zakresie wykonywania przez organizacje 

pożytku publicznego obowiązku sprawozdawczego wobec ministra. Po pierwsze 

doprecyzowuje się brzmienie art. 23 ust. 6b ustawy określającego termin składania 

sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem 

kalendarzowym. Zaproponowany zapis wyjaśnia wszelkie wątpliwości i wskazuje termin 30 

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

finansowe i sprawozdanie merytoryczne. Po drugie projekt wskazuje, że organizacje pożytku 

publicznego, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, mają obowiązek 

zamieszczenia swoich sprawozdań po raz ostatni za rok obrotowy, w którym nastąpiła utrata 

tego statusu. Przedmiotowa zmiana będzie miała zastosowanie do podmiotów, które utraciły 

status organizacji pożytku publicznego po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy. 

Projekt, usprawniając wymianę informacji między sądami rejestrowymi a ministrem, 

zakłada, aby właściwy sąd rejestrowy informował ministra po uprawomocnieniu się 

postanowienia w przedmiocie utraty statusu organizacji pożytku publicznego o dacie 

doręczenia oraz dacie uprawomocnienia się tego postanowienia. Przedmiotowa zmiana będzie 

miała zastosowanie do postępowań wydanych przed wejściem w życie projektowanej ustawy, 

o których właściwy sąd rejestrowy nie poinformował ministra. 

W związku z koniecznością obowiązywania nowych rozwiązań, w szczególności 

zmiany dotyczącej tworzenia przez ministra wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 

l% podatku dochodowego od osób fizycznych, w możliwie najszybszym terminie, określono 

termin wejścia w życie ustawy po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Skrócenie vacatio legis 

nie narusza zasad demokratycznego państwa prawa. 
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Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie powoduje zagrożeń korupcyjnych. 

Projekt ustawy nie wymaga uzyskania opinii właściwych organów i instytucji Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiego Banku Centralnego, na podstawie § 27 ust. 4 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204). 

Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) oraz na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

W trakcie prac legislacyjnych nie zgłoszono żadnego zainteresowania projektem w trybie 

przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 



Nazwa projektu 
Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Aneta Stachowicz, Główny Specjalista, Departament Ekonomii 
Społecznej i Pożytku Publicznego  
22-693-46-15 

Data sporządzenia: 
24.11.2016 
 
Źródło: 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie 
 

Nr w wykazie prac : 
UD 138 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zakłada usprawnienie 
procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, 
zwanym dalej „ministrem”, będącym dysponentem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego,  
a sądami rejestrowymi. Projekt przewiduje także rozszerzenie katalogu źródeł przychodów Funduszu 
Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Projekt doprecyzowuje również zasady składania sprawozdań 
przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły ten status w okresie sprawozdawczym. Ponadto 
racjonalizuje zasady tworzenia przez ministra wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 
otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy.  
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Przewidywane przez przedmiotowy projekt rozszerzenie źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji 
Pożytku Publicznego o odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie na podstawie art. 78d ust. 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wzmocni podstawy ekonomiczne funkcjonowania 
tego Funduszu. Projekt łagodzi dotychczas obowiązujące rygorystyczne zasady uwzględniania organizacji 
pożytku publicznego w ww. wykazie. Minister zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami będzie uwzględniał 
w ww. wykazie organizację pożytku publicznego, która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, w terminie ustawowym, 
nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.  
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organizacje pożytku 
publicznego, o których 
mowa w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku 
publicznego 
i o wolontariacie. 

Ogółem na dzień  
4 września 2016 r.  
w Krajowym 
Rejestrze Sądowym 
zarejestrowane było 
9176 organizacji 
pożytku publicznego  

Krajowy Rejestr Sądowy  – Zmiana zasad przygotowania 
wykazu  
– Doprecyzowanie przepisów 
dotyczących obowiązku 
sprawozdawczego 

Administracja rządowa: 
Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 

1 Informacja własna – Usprawnienie wymiany 
informacji z sądami 
rejestrowymi 
– Zmiana zasad przygotowania 
wykazu  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt został przesłany do konsultacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom z nimi zrównanym, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności posiadającym status 
organizacji pożytku publicznego oraz Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto projekt został również 
skonsultowany z Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski, Polską Radą Ekumeniczną oraz Aliansem 
Ekumenicznym w RP. Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
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prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 
Proces Legislacyjny. Konsultacje publiczne odbywały się w dniach od 26 września 2016 r. do 10 października 2016 r. 
Otrzymano uwagi od następujących organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Klon Jawor, Krajowego Sztabu 
Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Fundacji dr Bogusława Federa. 
Uwzględniono uwagi dotyczące nowych zasad uwzględniania w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji, które nie złożyły wymaganych sprawozdań w ustawowym 
terminie z powodów przez nich niezawinionych i od nich niezależnych.  
Z uwagi na konieczność pilnego wejścia w życie projektowanej zmiany, termin konsultacji został skrócony do 14 dni. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe  
z 2015 r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa  -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,0025 -0,025 

JST             

pozostałe 
jednostki 
(oddzielnie) 

 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,025 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST             

pozostałe 
jednostki 
(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe 
jednostki 
(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i 
przyjętych do 
obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanej zmiany spowoduje skutki finansowe powodujące zmniejszenie 
dochodów budżetu państwa o odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych 
w zarządzanie na podstawie art. 78d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. Na podstawie stawki oprocentowania w wys. 0,5% i kwoty planowanych przychodów 
ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Funduszu w wys. 500 000 zł rocznie, szacuje się, że 
kwota odsetek wyniesie rocznie 2500 zł.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z …… r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

W związku ze zmianą zasad prowadzenia przez ministra wykazu organizacji 
uprawnionych do otrzymania 1% podatku, więcej organizacji będzie 
uprawnionych do otrzymania 1% podatku.  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  
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Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

Regulacja nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 
 
 
 
 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: 
Wprowadzone zmiany spowodują usprawnienie współpracy ministra z sądami rejestrowymi poprzez zmniejszenie 
procedur oraz liczby dokumentów.  
9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Projekt ustawy wpłynie pozytywnie na rozwój organizacji pożytku publicznego. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 7 dni po dniu jej ogłoszenia  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu ustawy nastąpi po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie zmian. Podstawą będzie wskaźnik: 
liczba organizacji pożytku publicznego ujęta w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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RAPORT Z KONSULTACJI 

 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

 

1. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych. 

Projekt ustawy (przy piśmie z dnia 15 września 2016 r., znak:DPP.IV.5300.24.2016.AS) został poddany konsultacjom publicznym.  

 

Projekt przekazano do 22 podmiotów, tj. :Sekretarz Generalny Episkopatu Polski, Polska Rada Ekumeniczna, Caritas Polska, Polski Czerwony 

Krzyż,  Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Alians Ewangeliczny w Polsce, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek 

Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Polski Związek Głuchych, Naczelna Organizacja Techniczna, Polska Fundacja 

Imienia Roberta Schumana, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Instytut Sobieskiego, Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi, 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Krajowy Sztab Ratownictwa 

Społecznej Sieci Ratunkowej, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa, 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ochotnicze Hufce Pracy.  

Dodatkowo, drogą elektroniczną skierowano projekt ustawy do następujących podmiotów: Instytut Spraw Publicznych, Sieć Wspierania 

Organizacji Pozarządowych SPLOT, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym, Polska Akcja Humanitarna, Federacja Polski Bank Żywności, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Pomoc Polakom na 

Wschodzie, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Dzieło Pomocy św. Ojca PIO, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Stowarzyszenie 

SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia, 

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Fundacja Avalon, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. 

 

Do przedmiotowego projektu uwagi zgłosiły następujące podmioty: Stowarzyszenie Klon/Jawor, Fundacja dr Bogusława Federa, Związek 

Harcerstwa Polskiego, Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej. 

 

Omówienie wyników  przeprowadzonych konsultacji publicznych zostało przedstawione w załączniku. 
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2. Omówienie wyników przeprowadzonego opiniowania. 

 

Projekt ustawy (przy piśmie z dnia 15 września 2016 r., znak: DPP.IV.5300.24.2016.AS) został przedstawiony do zaopiniowania przez 

następujące podmioty: Radę Działalności Pożytku Publicznego i Radę Dialogu Społecznego. Rada Działalności Pożytku Publicznego uchwałą  

nr 46 z dnia 26 października 2016 r. pozytywnie oceniła przedłożony projekt ustawy.  

 

3. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii 

Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym. 

 

Z uwagi na zakres projektu nie zasięgnięto opinii oraz nie przeprowadzono konsultacji i uzgodnień z organami oraz instytucjami Unii Europejskiej.  

 

4. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa. 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz.  1414, z późn. 

zm.) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006  

i 1204), projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

Żaden podmiot nie dokonał zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem w trybie ww. ustawy o działalności lobbingowej. 
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Uwagi zgłoszone do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trakcie uzgodnień międzyresortowych 

i konsultacji publicznych  

 

L.p. Podmiot 
Zgłaszający 
uwagę 

Jednostka 

redakcyjna 

Treść uwagi  Stanowisko Departamentu Pożytku Publicznego w 

MRPiPS 

1. Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
 
Rządowe 
Centrum 
Legislacji 
 
Fundacja dr 
Bogusława 
Federa 
 
Krajowy Sztab 
Ratownictwa 
Społecznej Sieci 
Ratunkowej 

Art. 1 pkt 1  Przepis nakładający na sąd rejestrowy obowiązek 
wskazania daty doręczenia i uprawomocnienia się 
postanowienia w przedmiocie wykreślenia informacji o 
posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego 
(dalej: „opp”) jednocześnie uniemożliwi mu 
zrealizowanie obowiązku niezwłocznego przekazania 
informacji ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia 
społecznego. W związku z powyższym, proponuje się 
następujące brzmienie art. 22 ust. 6 zmienianej ustawy: 
„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.”. 
 

Uwaga uwzględniona 

2. Ministerstwo 
Finansów 

Art. 1 pkt 4 

lit. a 

Przekazane opp środki finansowe w trybie art. 13  

ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

Uwaga uwzględniona 
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Rządowe 
Centrum 
Legislacji 

wolontariaice (dalej: „uodppiow”) z Funduszu 

Wspierania  Organizacji Pożytku Publicznego są 

dotacjami i podlegają szczególnym zasadom 

rozliczania. W związku z powyższym, w przypadku 

niewykonania lub niezgodnego z umową wykonania 

zleconego zadania, środki te powinny wrócić do 

budżetu jednostek udzielających dotacje. 

3. Ministerstwo 
Finansów 
 
Rządowe 
Centrum 
Legislacji 
 

Art. 1 pkt 1 
lit. a 

Zgodnie z art. 111 pkt 12 ustawy o finansach 
publicznych grzywny są dochodami budżetu państwa i 
w tym zakresie nie należy wprowadzać zmian. 
Proponowane rozwiązanie wpłynęłoby na zmniejszenie 
dochodów budżetu państwa. 

Uwaga uwzględniona 

4. Ministerstwo 
Finansów 
 
Rządowe 
Centrum 
Legislacji 
 
Fundacja dr 
Bogusława 
Federa 
 

Art. 1 pkt 4 
lit. b  

Zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy o finansach 
publicznych zmiany kwot przychodów i kosztów 
państwowego funduszu celowego ujętych w planie 
finansowym dokonuje odpowiednio minister lub organ 
dysponujący funduszem po uzyskaniu zgody Ministra 
Finansów i opinii sejmowej komisji do spraw budżetu. 

Uwaga uwzględniona 

4. Ministerstwo 
Finansów 

OSR W związku z rozszerzeniem źródeł przychodów 

Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego 

należy uzupełnić OSR w pkt 6 Wpływ na sektor finansów 

publicznych 

Uwaga uwzględniona 

5. Stowarzyszenie 
Klon-Jawor 

Art. 1 pkt 2 Obowiązek złożenia sprawozdania merytorycznego i 

finansowego przez organizację pozarządową, która 

Uwaga nieuwzględniona 
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utraciła status opp  w dużej części będzie dotyczyła 

podmiotów już nieistniejących – zlikwidowanych i 

wykreślonych z rejestrów. Ponadto z uwagi na to, że 

taka organizacja nie jest uprawniona do otrzymania 1% 

podatku nie będzie ona zainteresowana złożeniem 

wymaganych sprawozdań. Propozycja wykreślenia 

zmiany przepisu. 

Pomimo, że organizacja pozarządowa, która utracila 
status opp nie jest uprawniona do otrzymania 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych  to 
powinna sprawozdać się za rok , w którym utraciła 
status opp z podjętych działań i sposobu 
wydatkowania  przekazanych jej środków 
pochodzących z 1% podatku. Jest to również 
konieczne z uwagi na obowiązek, wynikający z art. 22 
ust. 7 uodppiow, poinformowania o wysokości 
niewydatkowanych środków z 1% podatku i 
przekazania ich na Fundusz Wspierania Organizacji 
Pożytku Publicznego.  

6. Stowarzyszenie 
Klon-Jawor 

Art. 1 pkt 2 

lit. c 

Uzyskanie danych dotyczących posiadania przez opp 

roku obrotowego innego niż rok kalendarzowy jest 

możliwe z bazy sprawozdań opp prowadzonej przez 

ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. 

Propozycja wykreślenia zmiany przepisu. 

Uwaga uwzględniona 

Konieczność modernizacji bazy sprawozdań opp 

7. Stowarzyszenie 
Klon-Jawor 

Art. 1 pkt 3 Wprowadzenie możliwości interwencji ministra 
właściwego ds. zabezpieczenia społecznego poprzez 
uwzględnienie w wykazie opp uprawnionych do 
otrzymania 1% podatku organizacji, które wykażą, że 
nie wykonały obowiązku sprawozdawczego z przyczyn 
od niej niezależnych lub niezawinionych, jest 
zaburzeniem zasady jawności, transparentności i 
uczciwej konkurencji. Propozycja wykreślenia zmiany 
przepisu. 

Uwaga nieuwzględniona 
Z uwagi na występujące sytuacje nadzwyczajne jak 
np. ciężka choroba, śmierć pracownika 
odpowiedzialnego za sporządzenie sprawozdań opp, 
konieczne jest wprowadzenie możliwości 
uwzględnienia przez ministra w wykazie opp, która 
wykaże, że niezłożenie sprawozdania w terminie 
wynikało nie z jej winy lub przyczyn od niej 
niezależnych. 

8. Fundacja dr 
Bogusława 
Federa 
 
 

Art. 1 pkt 3 W przypadku wystąpienia przyczyn niezawinionych 
przez opp lub od niej niezależnych uniemożliwiających 
terminowe złożenie sprawozdania, minister właściwy 
ds. zabezpieczenia społecznego powinien uwzględnić 
w wykazie opp.   

Uwaga uwzględniona 
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9. Związek 
Harcerstwa 
Polskiego  

Art. 1 pkt 3 Zmiana nie precyzuje w jakim trybie ma dojść do 

wykazania braku winy opp lub wystąpienia przyczyn 

niezależnych od opp, które uniemożliwiły terminowe 

złożenie wymaganych sprawozdań. Propozycja 

zastosowania przepisów kpa. 

Uwaga nieuwzględniona 
Zamieszczenie danej organizacji w wykazie opp 

uprawnionych do otrzymania 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych jest czynnością 

materialno-techniczną, i w związku z powyższym nie 

jest celowe stosowanie kpa.   
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