
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 24 lipca 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

oraz ustawy o fundacjach 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r. 

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

o fundacjach, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 1: 

– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „pkt 5–8” zastępuje się wyrazami „pkt 5–7”, 

– skreśla się pkt 5, 

b) w pkt 4, w art. 4b w pkt 1 po wyrazach „do informacji publicznej” dodaje się wyrazy 

„(Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662)”; 

2)  w art. 1 w pkt 1, w pkt 6 po wyrazach „zadania publicznego” dodaje się wyrazy 

„w sferze, o której mowa w art. 4,”; 

3)  w art. 1 w pkt 1, w pkt 8 po wyrazie „zadanie” dodaje się wyrazy „publiczne w sferze, 

o której mowa w art. 4,”; 

4)  w art. 1 w pkt 11 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia: 

a) po wyrazie „Oferta” dodaje się wyrazy „realizacji zadania publicznego”, 

b) wyrazy „po przeprowadzeniu” zastępuje się wyrazami „w trybie”; 

5)  w art. 1 w pkt 15, w art. 17: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „bieżącej oceny” zastępuje się 

wyrazami „kontroli i oceny”, 

b) skreśla się ust. 2; 
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6)  w art. 1 skreśla się pkt 19;  

7)  w art. 1 w pkt 23 w lit. a, w ust. 2c skreśla się wyrazy „, w tym wysokość środków 

wydatkowanych na promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, o której 

mowa w art. 27c ust. 1”; 

8)  w art. 1 w pkt 25, w art. 27c: 

a) w ust. 1 wyrazy „zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub 

współfinansowaniu” zastępuje się wyrazami „nie może być finansowana lub 

współfinansowana”, 

b) w ust. 3: 

– wyrazy „w ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „w ust. 2”, 

– skreśla się wyrazy „przejrzystości wydatkowania środków pochodzących z 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych oraz”; 

9)  w art. 1 w pkt 25, w art. 27c w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się 

wyrazy „, opracowane przez organizacje pożytku publicznego bądź na ich zlecenie,”; 

10)  w art. 1 w pkt 37, w ust. 2: 

a) w pkt 2 po wyrazach „na wniosek” dodaje się wyraz „przedstawicieli”, 

b) skreśla się pkt 3; 

11)  w art. 1 w pkt 42: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 50c–50e” zastępuje się wyrazami 

„art. 50c–50f”, 

b) po art. 50c dodaje się art. ... w brzmieniu: 

„Art. .... Kto prowadzi promocję 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych, podlega karze grzywny.”, 

c) w art. 50d: 

– skreśla się wyrazy „, prowadząc promocję 1% podatku dochodowego od osób 
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fizycznych,”, 

– wyrazy „art. 27c” zastępuje się wyrazami „art. 27c ust. 2”; 

12)  w art. 4 w ust. 1 po wyrazach „wejścia w życie” dodaje się wyrazy „art. 1 pkt 31 i 32” 

oraz po wyrazie „przepisy” dodaje się wyraz „odpowiednio”; 

13)  w art. 6 na końcu dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem art. 1 pkt 32 oraz art. 4 ust. 1, które 

wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach i uchwalił do 

niej 13 poprawek. 

W przepisie art. 2 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

sformułowano definicję określenia „informacja publiczna” wskazując, że jest to informacja 

publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Określenie „informacja publiczna” zastosowane zostało wyłącznie w dodawanych do ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 4a–4c. Senat zwrócił uwagę, 

że przepisy te trzykrotnie odsyłają do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie ma 

zatem wątpliwości, że chodzi o informację publiczną w rozumieniu ustawy dostępie do 

informacji publicznej. W związku z tym Senat stanął na stanowisku, że niecelowe jest 

dodawanie do ustawy definicji określenia „informacja publiczna”. Senat miał przy tym na 

uwadze § 146 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, w myśl którego w ustawie formułuje się 

definicję danego określenia jeżeli jest ono wieloznaczne, nieostre, znaczenie danego 

określenia nie jest powszechnie zrozumiałe albo ze względu na dziedzinę regulowanych 

spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego znaczenia danego określenia. W związku z tym, 

że w analizowanym przypadku nie zachodzi żadna z przesłanek wynikających z § 146 ust. 1 

ZTP Senat w poprawce nr 1 zrezygnował z formułowania definicji określenia „informacja 

publiczna” w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 8 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie „projektem” jest zadanie realizowane przez realizatora projektu w sposób, 

o którym mowa w art. 16a. Senat zauważył, że definicja pojęcia „projekt” została 

sformułowana w sposób nieprecyzyjny. Wskazuje bowiem, że projektem jest zadanie, bez 

bliższego sprecyzowania o jakie zadnie chodzi. Przepis ten może sugerować, że przedmiotem 

zlecenia wykonania określonego projektu z wykorzystaniem tzw. regrantingu może być 

jakiekolwiek zadanie, co jest niezgodne z intencją ustawodawcy. Analiza przepisów ustawy 

wskazuje, że przepis art. 2 pkt 8 powinien odnosić się do katalogu zadań publicznych 

w sferze pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku 

publicznego, a nie do jakichkolwiek zadań. Jednocześnie Senat zwrócił uwagę na pewną 

niekonsekwencję. Definicja określenia „projekt” odnosi się do „zadań”, natomiast definicja 



– 2 – 

określenia „operator projektu” (art. 2 pkt 6) posługuje się określeniem „zadanie publiczne”. 

W celu ujednolicenia terminologii oraz wyeliminowania wskazanych powyżej wątpliwości 

Senat przyjął poprawki nr 2 i 3. 

Senat zwrócił uwagę, że nowelizowane w art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie wprowadzenie do wyliczenia zostało sformułowane w sposób, 

który może budzić wątpliwości interpretacyjne. Przepis sugeruje, że ofertę realizacji zadania 

publicznego (zawierającą określone ustawowo elementy) można złożyć po zakończeniu 

otwartego konkursu ofert. Senat stanął na stanowisku, że taka formuła jest niezgodna 

z intencją ustawodawcy. Ofertę składa się bowiem po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, 

w terminie wskazanym w tym ogłoszeniu. Mając na uwadze powyższe Senat przyjął 

poprawkę nr 4 eliminującą zidentyfikowaną nieścisłość. W poprawce tej Senat zdecydował 

ponadto o ujednoliceniu terminologii ust. 1 i dodawanego ust. 1a w art. 14. 

Senat przyjmując poprawkę nr 5 uznał za zasadne przeredagowanie przepisu art. 17 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tak, aby w sposób zwięzły 

i syntetyczny przyznał organowi administracji publicznej uprawnienie do dokonywania 

kontroli i oceny realizacji zleconego organizacji pozarządowej zadania publicznego. 

Przyjmując poprawkę nr 6 Izba stanęła na stanowisku, że zasadne jest utrzymanie 

aktualnie obowiązującego rozwiązania przewidzianego w art. 19b ust. 1 pkt 1 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym w ramach inicjatywy 

lokalnej możliwe jest dokonanie budowy lub rozbudowy budynków i obiektów małej 

architektury, o ile stanowią one własność jednostki samorządu terytorialnego. 

Senat postanowił ponadto zmienić rozwiązanie przewidziane w ustawie uchwalonej 

przez Sejm, które dopuszcza finansowanie działalności promocyjnej 1% prowadzonej przez 

organizacje pożytku publicznego ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych. W ocenie Izby, środki finansowe pochodzące z 1% 

podatku powinny być przeznaczane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku 

publicznego. Senat miał przy tym na uwadze fakt, że obywatele, decydując się na przekazanie 

1% podatku określonej organizacji, czynią to w zaufaniu, że środki te zostaną wykorzystane 

na cele pożytku publicznego. Wyraźne przyzwolenie przez ustawodawcę na wydatkowanie 

środków pochodzących z 1% na kampanie reklamowe może prowadzić do podważenia istoty 

funkcjonowania mechanizmu jednoprocentowego odpisu od podatku. W związku 

z powyższym Senat przyjął poprawki nr 7, 8 i 11, które wprowadzają zakaz finansowania 
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kampanii promocyjnych zachęcających do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji 

pożytku publicznego, ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku. Zdaniem Senatu 

sankcją za naruszenie tego zakazu powinna być kara grzywny.  

Senat stanął ponadto na stanowisku, że wszystkie programy komputerowe 

umożliwiające podatnikowi wypełnienie zeznania podatkowego, bez względu na to czy 

zostały przygotowane przez organizację pożytku publicznego czy przez inny podmiot, 

powinny zawierać informację o możliwości dokonania swobodnego wyboru organizacji 

pożytku publicznego, na której rzecz można przekazać 1% podatku, albo o braku możliwości 

dokonania swobodnego wyboru. Zdaniem Izby niecelowe jest ograniczanie obowiązku 

informacyjnego wyłącznie do organizacji pożytku publicznego opracowujących lub 

zlecających przygotowanie takich programów komputerowych. W związku z powyższym 

uchwalona została poprawka nr 9.  

W dodawanym do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 41g 

ust. 2 sformułowano katalog przesłanek umożliwiających odwołanie członka Powiatowej lub 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego przed upływem kadencji. Senat zwrócił 

uwagę, że katalog ten w zakresie pkt 2 i 3 jest niespójny. Z jednej strony w dodawanym pkt 2 

przewiduje się, że z wnioskiem o odwołanie członka Rady może wystąpić podmiot, o którym 

mowa w art. 41f ust. 1 pkt 3 tj. organizacja pozarządowa, lecz jedynie w odniesieniu do 

członka reprezentującego ten podmiot. Z drugiej zaś strony w dodawanym pkt 3 stanowi się, 

że przedstawiciele organizacji pozarządowej mogą wystąpić z wnioskiem o odwołanie 

każdego członka Rady. Senat w poprawce nr 10 wyeliminował zidentyfikowaną nieścisłość 

przesądzając, że przedstawiciele organizacji pozarządowej będą uprawnieni do wystąpienia 

z wnioskiem o odwołanie wyłącznie przedstawiciela tej organizacji. 

Senat uchwalając poprawki nr 12 i 13 zdecydował o skróceniu do 14 dni okresu vacatio 

legis ustawy w zakresie przepisów umożliwiających zwiększenie składu osobowego Rady 

Działalności Pożytku Publicznego (art. 36 ust. 1 i 1a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie). Zdaniem Izby zasadnym jest, aby przepisy umożliwiające 

bardziej elastyczne kształtowanie składu Rady, w tym w szczególności zwiększenie liczby 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, weszły w życie jak najszybciej.  

 


