
 

SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII KADENCJA 

 _______________________________________________________________________________________

 Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Druk nr 528 
 _______________________________________________________________________________________

 MARSZAŁEK SEJMU 
 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Pan 
Bogdan BORUSEWICZ 
MARSZAŁEK SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 56. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r. ustawę  

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz niektórych innych ustaw. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
 
 

andrusz
1612



 

 

 
 
 
 
 

USTAWA 
z dnia 12 grudnia 2013 r. 

 
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  

niektórych innych ustaw1)  
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) po art. 11c dodaje się art. 11d w brzmieniu: 
„Art. 11d. Do realizacji zadań publicznych zlecanych na podstawie art. 11a–11c 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 15 ust. 1 i art. 16–18 oraz prze-
pisy wydane na podstawie art. 19.”; 

2) w art. 19a ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 16–18 oraz przepisy wydane na podstawie art. 19.”; 
3) art. 27a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27a. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi 
w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organi-
zacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, 
na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgod-
nie z odrębnymi przepisami, 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 in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi 
wykaz, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia roku następują-
cego po roku podatkowym. 

3. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się organizacje po-
żytku publicznego: 

1) które w terminie zamieściły na stronie internetowej urzędu ob-
sługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia spo-
łecznego roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działal-
ności oraz roczne sprawozdanie finansowe, o których mowa w 
art. 23 ust. 1 i 2, w roku, za który składane jest zeznanie podat-
kowe; 

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 
654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378. 
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2) w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Są-
dowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadło-
ści.  

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do każdej organiza-
cji pożytku publicznego, zawiera: 

1) nazwę; 
2) siedzibę;  
3) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; 
4) numer identyfikacji podatkowej, w przypadku organizacji będą-

cej podatnikiem lub płatnikiem, jeżeli został on nadany organi-
zacji 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 przy-
padku 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 na-
czelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej or-
ganizacji numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie zgłosze-
nia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewiden-
cji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1314 oraz z 2013 r. poz. 2).  

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do organizacji, które zgłosiły numer 
rachunku bankowego w latach ubiegłych jako właściwy do przeka-
zania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i jest on aktual-
ny. 

10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 
oraz Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, 
tryby, terminy oraz format i strukturę danych dla wymiany informa-
cji dotyczących organizacji pożytku publicznego, o których mowa w 
ust. 4 i 5, między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 
społecznego a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właści-
wym 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 przekazy-
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waniem organizacjom pożytku publicznego środków pochodzących 
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.”. 

 
Art. 2.  

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2012 r. poz. 361, z późn. zm.3)) w art. 45c:  

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 

w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który 
składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przeka-
zania 1% podatku podany przez organizację pożytku publicznego zgodnie z 
przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego. Kwota ta jest pomniej-
szana o koszty przelewu bankowego.”; 

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz 

organizacji pożytku publicznego, jeżeli: 
1) organizacja nie podała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicz-

nego, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 % po-
datku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy; 

2) organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z art. 27a 
ustawy o działalności pożytku publicznego; 

3) podatnik we wniosku, o którym mowa w ust. 3, podał numer wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz prowadzony 
zgodnie z art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego.”; 

3) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. W przypadku gdy kwota wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 3 prze-

kracza wysokość, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego prze-
kazuje kwotę w wysokości, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 4.”; 

4) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
„8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając potrzebę 

sprawnego zorganizowania procesu przekazywania kwot z tytułu 1% podatku, 
może upoważnić, w drodze rozporządzenia, podległy organ, inny niż określony 
w ust. 1, do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.”. 

 
Art. 3.  

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. 
zm.4)) w art. 21b: 

                                                
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 

769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304 i 1387. 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 

1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 
r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 
391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 
2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 
r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894 i Nr 209, poz. 
1316, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 28, poz. 146, Nr 75, 
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1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 

w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który 
składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przeka-
zania 1% podatku podany przez organizację pożytku publicznego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu banko-
wego.”; 

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz 

organizacji pożytku publicznego, jeżeli: 
1) organizacja nie podała, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku banko-
wego właściwego do przekazania 1 % podatku lub numer tego rachunku 
jest nieprawidłowy, 

2) organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z art. 27a 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, 

3) podatnik we wniosku, o którym mowa w ust. 3, podał numer wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz prowadzony 
zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie.”; 

3) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. W przypadku gdy kwota wskazana we wniosku, o którym mowa w ust. 3 prze-

kracza wysokość, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego prze-
kazuje kwotę w wysokości, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 4.”; 

4) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
„8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając potrzebę 

sprawnego zorganizowania procesu przekazywania kwot z tytułu 1% podatku, 
może upoważnić, w drodze rozporządzenia, podległy organ, inny niż określony 
w ust. 1, do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1.”. 

 
Art. 4.  

Do wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 
listopada 2013 r., na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie 
z odrębnymi przepisami, może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składa-
nych za rok podatkowy, oraz do czynności związanych z jego tworzeniem 
i prowadzeniem stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 
Art. 5.  

1. Organizacje pożytku publicznego, które zgłosiły numer rachunku bankowego wła-
ściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie 
przepisów dotychczasowych i jest on aktualny, nie mają obowiązku podawać po-
nownie tego numeru rachunku bankowego właściwemu naczelnikowi urzędu skar-
bowego. 

                                                                                                                                          
poz. 473, Nr 219, poz. 1442 i Nr 226, poz. 1478, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 764 oraz z 
2012 r. poz. 1529 i 1540. 
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2. Numery rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1, zostaną zapisane w Cen-
tralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników prowadzonym 
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 14 ust. 
1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podat-
ników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2). 

 
Art. 6. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 27a ust. 11 ustawy, o 
której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 27a ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2014 r. 

 
Art. 7.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
 (-) Ewa Kopacz 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


