INFORMACJA
o posiedzeniu

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

nr posiedzenia:

55

data posiedzenia:

8 kwietnia 2021 r.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 348, druki
sejmowe nr 969, 987 i 987-A).
2. Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat sposobu
rozliczania 1% należnego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego
od 2016 r.
Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący komisji Jan Filip Libicki.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie komisji:
Artur Dunin, Ewa Gawęda, Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń-Komor, Magdalena
Kochan, Jan Filip Libicki, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska,
goście, m.in.:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej:
sekretarz stanu Stanisław Szwed ze współpracownikami,
Ministerstwo Finansów:
podsekretarz stanu Anna Chałupa ze współpracownikiem,
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego:
dyrektor Wojciech Kaczmarczyk,
przedstawiciele Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich,
Sejm RP:
poseł sprawozdawca Robert Warwas,
Kancelaria Senatu:
pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner.
Ad 1.
Nowelizacja zakłada m.in. zmianę w zakresie ustalania wysokości zasiłku okresowego
w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Ustawa znosi obowiązek odpłatności za
niecałodobowe usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
wprowadza limity potrąceń przy świadczeniach z pomocy społecznej.
Ustawę omówili poseł sprawozdawca Robert Warwas oraz sekretarz stanu w Ministerstwie
Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner przedstawiła opinię w sprawie ustawy

wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednią poprawkę.
Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz
przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Senator Ryszard Majer zgłosił wniosek o wprowadzenie 5 poprawek do ustawy, dotyczących
m.in. standardów kształcenia pracowników socjalnych i wydłużenia o 1 rok terminów
spełnienia przez placówki całodobowej opieki standardów zatrudnienia pracowników. Senator
Jan Filip Libicki zgłosił wniosek o wprowadzenie 2 poprawek, w tym 1 zaproponowanej przez
Biuro Legislacyjne.
W wyniku głosowania komisja przyjęła wszystkie zgłoszone wnioski.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Ryszard Majer.
Konkluzja:
Komisja wnosi o wprowadzenie 7 poprawek do ustawy (druk senacki nr 348 A).
Ad 2.
Informację na temat sposobu rozliczania 1% należnego podatku dochodowego na rzecz
organizacji pożytku publicznego od roku 2016 przedstawiła podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów Anna Chałupa.
Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz dyrektor
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wojciech Kaczmarczyk i dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów
Arkadiusz Jedynak.
W 2020 r. 14,8 miliona podatników skorzystało z możliwości przekazania 1% swojego podatku
na organizacje pożytku publicznego (OPP) na kwotę 907 milionów zł. Kwota ok.
57 milionów zł z deklarowanych przez podatników za rok 2019 darowizn na rzecz OPP nie
została tym organizacjom przekazana. Senator Magdalena Kochan pytała m.in. o przyczyny tej
sytuacji. Minister Anna Chałupa zwróciła uwagę, że aby kwoty deklarowane przez podatnika
były skutecznie przekazane na cele realizowane przez OPP, muszą być spełnione zarówno
przez darczyńcę (podatnika), jak i przez beneficjenta (OPP) określone ustawowo warunki;
darczyńca musi zapłacić należny podatek w pełnej wysokości w terminie 2 miesięcy od upływu
terminu złożenia zeznania podatkowego; beneficjent posiadający status OPP musi
w określonym, nieprzekraczalnym terminie złożyć wniosek o numer rachunku bankowego, na
który ma zostać wpłacona dana kwota. Niespełnienie przynajmniej jednego z tych wymogów
ustawowych było przyczyną negatywnie zweryfikowanych łącznie 398 tysięcy wniosków
i w konsekwencji nieprzekazania w 2020 r. na rzecz OPP łącznej kwoty ok. 57 milionów zł.
Spośród wszystkich negatywnie zweryfikowanych wniosków 373 tysiące (na kwotę ok.
56 milionów zł) nie mogło być zrealizowanych, ponieważ podatnicy nie dopłacili należnego
podatku, który wynikał z ich rozliczenia rocznego i który dopiero po wpłaceniu mógł być
źródłem środków przekazywanych następnie przez Krajową Administrację Skarbową na rzecz
wskazanych przez podatnika OPP.
Na zakończenie dyskusji zarówno podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Anna
Chałupa, jak i dyrektor NIW – CRSO Wojciech Kaczmarczyk podkreślili, że wysokość kwoty
środków z 1% należnego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego,
które corocznie nie trafiają do OPP, nie jest spowodowana błędami systemu, ale przede
wszystkim błędami podatników. Narodowy Instytut Wolności, jak podkreślił jego dyrektor,
prowadzi bardzo intensywną akcję edukacyjną wśród organizacji pożytku publicznego w tym
zakresie. Przewodniczący komisji Jan Filip Libicki wyraził opinię, że opóźnienia z wpłacaniem
podatku za 2020 r. mogły wynikać z sytuacji pandemii i ogólnej sytuacji gospodarczej.
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Opracowano w BPS

