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

(druk nr 836) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu zwiększenie maksymalnej wartości dotacji udzielanej organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych o charakterze inwestycyjnym. 

W myśl aktualnie obowiązującego art. 11b ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie Prezes Rady Ministrów, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę 

życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes 

publiczny, może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 

ust. 3 realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Zgodnie z art. 133 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota dotacji przyznanych 

w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez jednostkę niezaliczaną 

do sektora finansów publicznych, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

nie może być wyższa niż 50% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, chyba że 

odrębne ustawy stanowią inaczej. 

Dodawany do art. 11b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

ust. 2 przesądza, że łączna kwota środków przyznanych w kolejnych latach na 

dofinansowanie inwestycji, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie 

może być wyższa niż 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji. 

Zgodnie z art. 2 noweli do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 

w życie ustawy znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 2497) pochodził z przedłożenia rządowego i był 

przedmiotem prac sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja nie 

wprowadziła zmian do projektu. Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 

2018 r. w brzmieniu przedłożenia.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 

 


