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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez senatora Jana Filipa Libickiego na 19. posiedzeniu 
Senatu w dniu 17 grudnia 2020 r. uprzejmie wyjaśniam. 

Na wstępie zauważam, że z rozliczenia rocznego za 2019 r. do organizacji pożytku publicznego 
trafiło więcej środków z 1% podatku, niż rok wcześniej. Wzrosła także liczba podatników, którzy
przekazali 1%. W rozliczeniu rocznym za 2018 r. organizacje pożytku publicznego otrzymały 
łącznie 874,4 mln zł od 14,5 mln podatników, a w rozliczeniu rocznym za 2019 r. ponad 907 mln
zł. Wsparło je 14,8 mln podatników. Szczegółowe podsumowanie rozliczenie kwot 1% podatku 
za 2019 r. oraz lat poprzedzających zostały opublikowane przez resort finansów pod adresem 
https://www.gov.pl/web/finanse/1-procent-podatku-dla-opp
Powyższe dane jednoznacznie wskazują na skuteczność podejmowanych działań legislacyjnych 
i organizacyjnych. Dodatkowo analiza wysokości środków pochodzących z 1% podatku,  
przekazanych w kolejnych latach poszczególnym organizacjom pożytku publicznego uwidacznia, 
że wiele organizacji odnotowało znaczący wzrost w przedmiotowym zakresie. 
Jednocześnie informuję, że wdrożono rozwiązania legislacyjne mające na celu uniknięcie 
pogorszenia się sytuacji organizacji pożytku publicznego na skutek stanu epidemii. Stosownie do 
art. 52v Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2020 
r., poz. 1426 z późn. zm.) dla celów przekazania 1% podatku wydłużono okres składania zeznań 
z końca kwietnia do 1 czerwca 2020 r., ich korekt z końca maja do końca czerwca 2020 r. oraz 
oświadczenia PIT-OP do 1 czerwca 2020 r. Ponadto umożliwiono organom podatkowym 
przekazanie środków w wysokości 1% podatku z rozliczenia rocznego sporządzonego przez organ 
rentowy PIT-40A (jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia był podatkiem należnym od 
podatnika za rok 2019) bez konieczności składania przez podatnika jakiegokolwiek oświadczenia, 
czy wniosku. Wystarczyło, że podatnik wskazał organizację pożytku publicznego w zeznaniu 
PIT–36 lub PIT–37 za 2018 r.
Podkreślić należy, że dotychczasowy model dystrybucji środków o charakterze rozporoszonym 
został scentralizowany. Do 31 grudnia 2019 r. każdy z naczelników urzędów skarbowych, na 
podstawie art.45c ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art.21b ust. 1 
Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2020 r., poz.1905 z późn. zm.) odrębnie 
przekazywał środki na rachunki bankowe organizacji pożytku publicznego na podstawie 

https://www.gov.pl/web/finanse/1-procent-podatku-dla-opp


2

wniosków złożonych do poszczególnych urzędów skarbowych. Oznaczało to, że beneficjenci 
kwot 1% podatku otrzymywali przelewy środków w wielu transzach, realizowane w różnych 
terminach oraz odrębnych rachunków bankowych. Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji 
Skarbowej do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (Dz.U. 2020 
r., poz. 1330) powyższe realizuje Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. 
Wprowadzona zmiana w mechanizmie dystrybucji kwot 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych na rachunki bankowe organizacji pożytku publicznego stanowi znaczące ułatwienie 
i uproszczenie w stosunku do dotychczasowego modelu.
Dodatkowo centralizacja procesu jest ściśle powiązana z rozwiązaniami wdrożonymi w zakresie 
rachunków bankowych urzędów skarbowych. Zauważam, że odrębne rachunki bankowe 
jednostek zostały zamknięte 31 grudnia 2019 r. i zastąpiono je wspólnym rachunkiem bankowym, 
na co wskazuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie 
wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności 
pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz.U. 2017 r., poz. 302 z późn. zm.). 
Obsługę wspólnego rachunku bankowego powierzono Naczelnikowi Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Bydgoszczy.
Zauważam, że zmiana mechanizmu dystrybucji kwot 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych na rachunki bankowe organizacji pożytku publicznego pozostaje bez wpływu zarówno 
na termin przekazania środków oraz kwotę jak również na transparentność procesu. Analogicznie 
jak w latach poprzedzających, dystrybucja środków na rachunki bankowe beneficjentów została 
przeprowadzona z zachowaniem terminu określonego w art.45c ust. 4 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz w art.21b ust. 4 Ustawy o ryczałcie. Ponadto podstawę do 
przekazania  środków na rzecz organizacji pożytku publicznego stanowią wnioski darczyńców, o  
których mowa w art.45c ust.3-3a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w 
art.21b ust. 3 Ustawy o ryczałcie. W złożonym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
wniosku darczyńca wskazuje numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej 
organizacji pożytku publicznego oraz wyszczególnia kwotę wraz z jej ewentualnym 
przeznaczeniem (cel szczegółowy). Dyspozycja zawarta we wnioskach jest wiążąca dla organu 
podatkowego co oznacza, że dystrybucja środków jest realizowana zgodnie ze wskazaniem 
darczyńców. 
Podkreślam także, że analogicznie jak w latach poprzedzających obowiązek informacyjny, 
o którym mowa w art. 45c ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został 
wypełniony we wrześniu 2020 r. Stosownie do powołanego przepisu prawnego naczelnik urzędu 
skarbowego właściwego według siedziby organizacji zobowiązany jest do przekazania organizacji 
pożytku publicznego zbiorczej informacji dotyczącej środków zadysponowanych na rachunek 
bankowy. Sporządzone zestawienie zawiera dane identyfikacyjne darczyńców oraz 
wyszczególnienie kwoty wraz ze wskazaniem jej przeznaczenia. W informacji zostały ujęte dane 
pochodzące z wniosków, w których darczyńcy wyrazili zgodę na przekazanie danych lub 
wyodrębnili cel szczegółowy.
Jednocześnie wyjaśniam, że brak powyższych elementów nie stanowi przeszkody dla skutecznego
przekazania wnioskowanych środków na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego. 
W takich przypadkach, podobnie jak to miało miejsce przed centralizacją procesu, dystrybucja jest 
realizowana natomiast dane darczyńcy nie są uwidaczniane na informacji zbiorczej.
Dodatkowo, przed 2020 r. przy poszczególnych kwotach ujętych w informacji wskazywano urząd
skarbowy, który dokonał zlecenia przelewu każdej z kwot. W zakresie 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych za 2019 r. żaden inny organ podatkowy poza Naczelnikiem Pierwszego 
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Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy nie realizował dystrybucji środków na rachunki bankowe 
organizacji pożytku publicznego.

Uprzejmie wyjaśniam, że proces dystrybucji kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
za 2019 r. na rachunki bankowe organizacji pożytku był szczegółowo monitorowany przez 
Ministerstwo Finansów bezpośrednio w trakcie realizacji. Dodatkowo, w ramach sprawowanego 
nadzoru, polecono przeprowadzenie czynności weryfikacyjnych na poziomie poszczególnych 
urzędów skarbowych. Na żadnym etapie nie stwierdzono nieprawidłowości co pozwala 
potwierdzić, że obsługa wniosków jak również przekazanie środków beneficjentom zostały 
przeprowadzone prawidłowo, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
Przypadki, w których organ podatkowy odstąpił od przekazania wnioskowanych kwot, znajdują 
uzasadnienie w art. 45c ust. 2 i 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub 
w art. 21b ust. 2 i 6 Ustawy o ryczałcie. 
Odnosząc się do artykułu prasowego przywołanego w treści oświadczenia zapewniam, że 
Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe pozostają gotowe do współpracy i udzielenia 
odpowiedzi na indywidulane wątpliwości w oparciu o rzetelną i kompleksową analizę stanu 
faktycznego i prawnego. 

Z poważaniem,

 Z upoważnienia 
Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej
Anna Chałupa

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów

Zastępca Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej

/podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym/
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