BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 10 lutego 2017 r.
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(druk nr 415)

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)

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.
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
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-2postępowania, 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. Właściwy sąd rejestrowy, wydając postanowienie w przedmiocie wykreślenia informacji, o
której mowa w ust. 2, lub organizacji, o której mowa w ust. 3, z Krajowego Rejestru
Sądowego, niezwłocznie informuje o tym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego.]
<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.>
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.
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.).
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-3Art. 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

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. 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;
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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
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. 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, za który jest składane sprawozdanie finansowe i
sprawozdanie merytoryczne.]
<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.>
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;
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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,
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,
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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. 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.
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. 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.>
4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego,
zawiera:
1) nazwę;
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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
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
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-8pożytku publicznego środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych.

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. Przychodami Funduszu są środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji
pożytku publicznego, środki wydatkowane w sposób niezgodny z art. 27 ust. 2 oraz środki,
o których mowa w art. 27aa ust. 3.]
<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.>
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
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gospodarki finansowej w zakresie realizacji zadań dotyczących wsparcia organizacji
pożytku publicznego, a także potrzebę skutecznego i racjonalnego wykorzystania środków
Funduszu oraz osiągnięcia celów, dla których Fundusz został utworzony.
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