KANCELARIA SENATU
GABINET MARSZAŁKA SENATU

Biuletyn Parlamentarnego Zespołu
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wrzesień 2012 r.

2

Spis treści
I. Informacja o przebiegu 4. posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 14.06.2012 r.………..……................................ 5
II. Informacja na temat 1% podatku przekazywanego organizacjom pożytku publicznego
przekazywanego organizacjom pożytku publicznego przygotowane przez Departament
Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów ………………………………………. 9
III. Informacja na temat funkcjonowania mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego przygotowana przez
Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ………….. 17
IV. Wybrane konferencje i seminaria dotyczące kondycji i perspektyw rozwoju trzeciego
sektora w Polsce ……………………………………….………………………………... 29
V. Informacja o przebiegu posiedzenia Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi w dniu 27 lipca 2012 r. ………………….…………………………….. 33

Opracowanie:
Joanna Maria Leśniarek
Gabinet Marszałka Senatu
tel. 022 694-92-64
e-mail: ngo@nw.senat.gov.pl

3

4

INFORMACJA O PRZEBIEGU 4. POSIEDZENIA
PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
DNIU 14.04.2012 R.

5

14 czerwca 2012 r. odbyło się, 4. w tej kadencji, posiedzenie Parlamentarnego Zespołu
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Głównym tematem posiedzenia była
analiza funkcjonowania mechanizmu przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz
organizacji pożytku publicznego.
Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów Grzegorz Mróz,
wskazał, że system przekazywania 1% organizacjom pożytku publicznego funkcjonuje
sprawnie. Poinformował, że prowadzone są analizy, jak usprawnić ten system. Zmian
wymaga sposób zbierania informacji od organizacji pożytku publicznego o rachunku
bankowym przez urzędy skarbowe. Obecnie organizacje pożytku publicznego mają
ograniczony czas, żeby zgłosić numery rachunków bankowych w formie pisemnego
oświadczenia. Proponowane jest zlikwidowanie pisemnych oświadczeń organizacji pożytku
publicznego w tym zakresie, zachowując obowiązek złożenia aktualizacji na odpowiednim
druku. Wprowadzenie w ostatnim czasie centralnego rejestru podatników w administracji
podatkowej umożliwia takie zmiany, ponieważ zdecydowana większość organizacji jest
zarejestrowana i posiada NIP. Pewnego uzgodnienia między resortami wymaga jeszcze
kwestia identyfikacji tych organizacji. Oprócz numeru KRS w wykazie, który prowadzi
Minister Pracy i Polityki Społecznej, organizacjom byłby przypisany numer NIP, który już
posiadają. Mając możliwość identyfikacji organizacji w tym trybie, będzie można je
obsługiwać w sposób bardziej elastyczny.
Reprezentujący Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej dyrektor Krzysztof Więckiewicz wskazał na trzy kwestie. Po pierwsze,
przypomniał, że środki z 1% są w dalszym ciągu środkami publicznymi. Po drugie, zwrócił
uwagę na podmiotowość obywatelską w tworzeniu różnego rodzaju polityki publicznej,
ponieważ 1% jest często traktowany na równi z innymi formami ofiarności obywatelskiej jak
darowizny czy udział w zbiórkach publicznych. Dane pokazują, że czasami mylone są te
różne obywatelskie funkcje w zakresie wspierania organizacji pożytku publicznego. Po
trzecie, o czym warto przypomnieć, 1% miał być pewnym kryterium, wartością, do której
warto się odnosić budując inne rodzaje polityki publicznej ze wsparciem środków
publicznych.

Poza tym omówione zostały również problemy występujące w sytuacji

rozliczania się za pośrednictwem płatników. Uzasadnione jest tu podjęcie dyskusji, w jaki
sposób doprowadzić do tego, żeby podatnicy rozliczający się przez płatnika mogli skorzystać
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z możliwości przekazania 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, bez
angażowania się ponad miarę.
Na posiedzeniu byli również obecni przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, którzy
przytaczali przykłady licznych korzyści społecznych płynących z odpisu 1%. Wskazywali
również na elementy systemu przekazywania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego,
których

zmianę

należy

rozważyć.

Apelowali

jednak

do

organów

państwowych

o niezaskakiwanie zmianami prawa, które nie wpływają korzystnie na codzienną pracę
organizacji pożytku publicznego. Podkreślano również, że w działalności organizacji
pozarządowych nie ma konkurencji. Zarówno organizacje korporacyjne, jak i niekorporacyjne
się wspierają, rozmawiają o problemach, które trzeba rozwiązać.
Znaczna część dyskusji poświęcona została kwestii zakładania subkont dla konkretnych osób.
Reprezentanci III sektora wskazywali, że nie można jednoznacznie negatywnie oceniać tych
praktyk, bo jest widoczna tendencja do podważania istoty tej formy pomocy. Podkreślano,
że subkonta zakładane są tylko takim osobom, które same nie są w stanie zebrać potrzebnych
środków. Otwarcie subkonta poprzedzone jest przygotowaniem szczegółowej dokumentacji
medycznej oraz przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Ten system adresowany jest
tylko do tych, którzy mają ciężkie warunki materialne.
Ożywioną dyskusję wywołał kontrowersyjny temat kampanii reklamowych organizacji
starających się o uzyskanie środków z 1%. Jak przypomniano, są to środki publiczne i muszą
być sensownie wydawane. Nie może być tak, że organizacja wydatkuje znacznie więcej
środków na kampanię reklamową, niż uzyskuje z 1%. To, jak podkreślono, kłóci się ze
zdrowym rozsądkiem. Kampanie reklamowe są jednak potrzebne by organizacje miały
możliwość rozwijania się.
Podjęto również sprawę finansowania działań inwestycyjnych ze środków uzyskanych z 1%.
Podkreślono, że to też jest część działalności pożytku publicznego, bo z tych inwestycji
korzystają potrzebujący ludzie i nie można o tym zapominać.
Padały również pytania dotyczące nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Dyrektor Krzysztof Więckiewicz poinformował, że prace nad nowelizacją
trwają, jednak jak zaznaczył, nie jest to nowelizacja duża. Obecnie oczekiwane jest
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stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie ww. nowelizacji, po to, żeby
uruchomić proces konsultacji. Zobowiązał się jednak, że zanim projekt ustawy trafi do prac
parlamentarnych, zostanie przedstawiony Parlamentarnemu Zespołowi ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi do zaopiniowania.
Na koniec posiedzenia senator Mieczysław Augustyn przedstawił stan prac nad ustawą
o petycjach oraz zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa
w seminarium „Prawo petycji”, które odbędzie się 27 czerwca 2012 r. w Senacie RP.

8

INFORMACJA NA TEMAT 1% PODATKU
PRZEKAZYWANEGO ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZYGOTOWANA PRZEZ DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH
MINISTERSTWA FINANSÓW
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Informacja
na temat 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego
organizacjom pożytku publicznego 1

Zasady przekazywania środków w ramach jednoprocentowego mechanizmu określa art. 45c
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz art. 21b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).
Zgodnie z tymi regulacjami podatnicy zarówno w zeznaniu podatkowym jak i w jego
korekcie (składanej w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania
podatkowego) może wskazać jedną organizację pożytku publicznego (OPP), której ma zostać
przekazany 1% podatku.
Wyboru OPP podatnicy dokonują z wykazu uprawnionych podmiotów. Wykaz ten prowadzi
Minister Pracy i Polityki Społecznej. Ma on postać elektroniczną i jest udostępniony w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej resortu pracy.
Warunkiem przekazania 1% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego, nie później
niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za
zapłacony podatek, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza
trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za
polecenie przesyłki listowej (6,60 zł).
We wniosku o przekazanie 1% podatnicy podają numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego oraz kwotę do przekazania w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego
Podatnicy jeżeli zechcą mogą wyrazić zgodę, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał
OPP ich dane osobowe i adresowe oraz wysokość kwoty jaką wskazali we wniosku. Ponadto
może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na
rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez OPP (tzw. cel szczegółowy). Z tym, że ostateczną
decyzję o tym, na jaki cel OPP wydatkuje środki finansowe uzyskane w ramach 1% (nawet w
przypadku „wpłat ukierunkowanych”) podejmuje sama organizacja. Wskazania podatnika
mają bowiem wyłącznie charakter informacyjny i pozostają bez wpływu na sposób
1

Niniejsza informacja została przygotowana i przekazana na 4. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 14 czerwca 2012 r.
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wewnętrznej dystrybucji i wykorzystania środków przez OPP. Ten powinien odbywać się w
zgodzie z przedmiotem działalności określonym w statucie oraz z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, czyli niezależnie od wskazań podatnika.
Informacje te przekazywane są OPP raz w roku, tj. we wrześniu roku następującego po roku
podatkowym. Natomiast przekazanie środków z 1% odbywa się w okresie od maja do lipca
2012 r. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.
W przypadku, gdy OPP nie podała numeru rachunku bankowego, lub podany numer zmieniła
w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym,
naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1%, chyba że zmiana ta nastąpiła z
przyczyn niezależnych od OPP.
Rozliczenie za rok 2011 stanowiło dziewiątą akcję składania zeznań podatkowych, w których
osoby fizyczne – w ramach instytucji 1% – mogły finansowo wspomóc działalność społecznie
użyteczną prowadzoną przez organizacje pożytku publicznego. Jednocześnie stanowiło piątą
akcję, w której przekazania kwot z 1% dokonywali naczelnicy urzędów skarbowych, na
podstawie

wniosków

podatników

zawartych

w

terminowo

złożonych

zeznaniach

podatkowych (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) albo w korektach tych
zeznań złożonych nie później niż w terminie:
 do końca lutego 2012 r. w przypadku korekty zeznania PIT-28 za 2011 r., odpowiednio
 do końca maja 2012 r. w przypadku korekt pozostałych zeznań za 2011 r. (PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).
Przekazanie danych o charakterze informacyjnym odbędzie się we wrześniu 2012 r.
Wykonując dyspozycję art. 27 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Minister Finansów w terminie do dnia 30 września 2011 r. zamieścił na
stronie internetowej Ministerstwa Finansów wykaz organizacji pożytku publicznego
zawierający nazwę i numer wpisu OPP do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wysokość
środków otrzymanych przez tę organizację pochodzących z 1% podatku należnego
wynikającego z zeznań podatkowych za 2010 r. Powyższa informacja dostępna jest
w zakładce Podatki >> Statystyka. Informacja dotycząca kwot 1% podatku należnego za
2011 r. przekazanych poszczególnym OPP zostanie podana do publicznej wiadomości,
wzorem lat ubiegłych, pod koniec września br.
Poniżej przedstawia się dane statystyczne dotyczące zeznań za 2010 r., gdyż dane za rok 2011
dostępne będą, jak wskazano wyżej, dopiero pod koniec września br.
W zeznaniach za 2010 rok wnioski o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP
złożyło ponad 10,1 miliona podatników, co stanowi ponad 38% uprawnionych.
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Liczba podatników

(wnioskodawców)

wg

poszczególnych

zeznań

przedstawia

się

następująco:
 ponad 9,7 mln osób, tj. 39% podatników rozliczających się na formularzach PIT-36,
PIT-36L i PIT-37,
 ponad 187 tys. osób, tj. 39% podatników rozliczających się na formularzu PIT-38,
 ponad 190 tys. osób, tj. 23% podatników rozliczających się na formularzu PIT-28
i PIT-39.
Łączna kwota 1% podatku należnego przekazana na rzecz OPP z rozliczenia za 2010 r.
wyniosła 403,9 mln zł 2 i stanowiła 0,68% podatku należnego.
Podatnicy składający zeznanie:
 PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – przekazali 387 mln zł, tj. 0,68% podatku należnego
wykazanego w tych zeznaniach,
 PIT-38 – przekazali 8,9 mln zł, tj. 0,78% podatku należnego wykazanego w tych
zeznaniach,
 PIT-28 i PIT-39 – 8,0 mln zł i stanowiła 0,50% podatku należnego wykazanego
w tych zeznaniach.
W porównaniu do roku 2009 wzrosła liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2010 r.
złożyli wnioski o przekazanie 1% podatku należnego (z 8,6 mln do 10,1 mln), a przekazana
kwota wzrosła z 360,9 mln zł do 403,9 mln zł.
Zmniejszyła się natomiast liczba organizacji, którym udzielone zostało wsparcie (z 7 128 do
6 533) oraz uległa obniżeniu średnia kwota przekazana na rzecz tych organizacji z 41 zł do
40 zł.

2

do 15 września 2011 r. OPP otrzymały 400,2 mln zł
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Dane

porównawcze

dotyczące

funkcjonowania

instytucji

1%

podatku

należnego

przekazywanego na rzecz OPP przedstawiają się następująco:

Liczba podatników, którzy składając zeznanie podatkowe deklarowali
wsparcie organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego
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Liczba podatników ogółem
Liczba podatników, którzy zadeklarowali w złożonym zeznaniu podatkowym wsparcie
organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego
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Udział podatników deklarujących w zeznaniach wsparcie organizacji
pożytku publicznego 1% podatku należnego
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Pozostali podatnicy

Kwoty 1% podatku należnego za lata 2003-2010
otrzymane przez organizacje pożytku publicznego (w mln zł)
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1% podatku należnego możliwy do przekazania OPP
Kwoty przekazane organizacjom pożytku publicznego
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2010

Udział podatku należnego przekazanego organizacjom pożytku
publicznego w odniesieniu do podatku możliwego do przekazania
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Przeciętna kwota 1% podatku należnego za lata 2003 - 2010
przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego
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Reasumując wypracowane rozwiązania dotyczące zasad przekazywania 1% podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego obowiązujące w podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz wzrost świadomości podatników i ich stopień zaangażowania we wspieraniu
szlachetnych celów propagowanych przez organizacje pożytku publicznego (akcje
edukacyjne promujące społeczeństwo obywatelskie) przyczyniają się do ciągłego wzrostu
przekazywanych kwot na rzecz organizacji pożytku publicznego.
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MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 6934759, fax +48 22 6934660
www.mpips.gov.pl; E-Mail: pozytek@mpips.gov.pl

Warszawa, czerwiec 2012 r.

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA MECHANIZMU 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD
OSÓB FIZYCZNYCH PRZEKAZYWANEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, NA
POSIEDZENIE PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Stan prawny
Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą
w podatkowym zeznaniu rocznym pomniejszyć swój podatek o kwotę przekazaną na rzecz
organizacji pożytku publicznego, jednak nie więcej niż do wysokości 1% należnego podatku.
W myśl art. 27 ust. 1 ustawy 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.), zwanej dalej
„ustawą o pożytku", podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych przekazują 1%
podatku obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi na rzecz wybranej przez siebie
organizacji pożytku publicznego. Ponadto, zgodnie z art. 45c ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
18

(Dz. U. Nr 28, poz. 146), który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2011 r., podatnik podatku
dochodowego w składanym przez siebie zeznaniu może również podać dodatkowe informacje
(tzw. cel szczegółowy), które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków
gromadzonych przez organizacje pożytku publicznego.
Początkowo, podatnik samodzielnie dokonywał wpłaty na rachunek bankowy
wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, a następnie urząd skarbowy
dokonywał zwrotu wpłaconej kwoty. W rozliczeniach za rok 2007 wprowadzono zmianę
trybu przekazywania tych środków. Obowiązek przekazywania 1% podatku bezpośrednio na
konta poszczególnych organizacji pożytku publicznego przeszedł z podatników na
naczelników

urzędów

skarbowych

właściwych

miejscowo

dla

złożenia

zeznania

podatkowego. Zdecydowało to o najwyższym, do tej pory, wzroście liczby przekazujących
1% podatku. Odpis 1% podatku wcześniej dokonało 1,6 mln podatników, a po zmianie
przepisów aż 5,1 mln osób.
Nowelizacja ustawy o pożytku ze stycznia 2010 r., dokonała gruntownej zmiany
warunków przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Uwarunkowano bowiem możliwość otrzymywania tych środków terminowym
wypełnieniem obowiązku złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego, przez te
organizacje,

ministrowi

właściwemu

ds.

zabezpieczenia

społecznego.

Zmiana

ta

spowodowana była niewypełnianiem przez organizacje pożytku publicznego obowiązku
sprawozdawczego oraz brakiem skutecznych środków nadzoru. Ponadto, 1 % podatku
należnego nie można było przekazać na rzecz organizacji, w stosunku do których wpisano do
KRS informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości. Nowe przepisy weszły w
życie z dniem 1 września 2010 r.
Terminowo obowiązek sprawozdawczy za rok 2010 wykonało 6675 podmiotów na
8198 organizacji zobowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego i merytorycznego.
Na podstawie prawie dwuletniego okresu obowiązywania tego przepisu wprowadzenie
sankcji w postaci uniemożliwienia uzyskania środków pochodzących z 1 % podatku, jak
również wyposażenie ministra w skuteczne środki nadzoru (chociażby w postaci możliwości
złożenia wniosku do sądu o wykreślenie statusu organizacji pożytku publicznego) przyczyniło
się do poprawy standardów działania organizacji pożytku publicznego.
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 19
sierpnia 2011 r. wprowadziła obowiązek składania sprawozdania merytorycznego z
działalności oraz sprawozdania finansowego na stronie internetowej urzędu obsługującego
19

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, jak również wprowadziła tzw.
sprawozdanie merytoryczne uproszczone dla organizacji pożytku publicznego, które
osiągnęły, za rok objęty sprawozdaniem, przychód nieprzekraczający 100.000 zł.

2. Dane statystyczne

W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom
pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, zaledwie 80
tysięcy podatników, tj. 0,3% podatników ogółem, przekazało kwotę w wysokości 10,4 mln zł,
co stanowiło 0,03% podatku należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tysięcy
podatników (ok. 3% uprawnionych), a kwota przekazana wzrosła do 41,6 mln zł i stanowiła
0,14% podatku należnego. 3 Przyczyną małego zainteresowania tą instytucją był
skomplikowany

systemem

przekazywania

1%

podatku

przez

podatników,

którzy

samodzielnie dokonywali przelewu wyliczonej kwoty, a następnie otrzymywali zwrot z
urzędu skarbowego.
W kolejnych latach zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało.
Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników, obserwujemy w 2008 r. (w rozliczeniu
za 2007 r.). Związane jest to ze zmianą mechanizmu alokacji oraz z rozszerzeniem kręgu
podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie
użytecznej. 4
Poniższe wykresy przedstawiają wzrost liczby podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych przekazujących 1 % należnego podatku oraz wzrost przekazywanej kwoty
1% podatku z kolejnych lat. Określenie „rok 2004” oznacza, że dane dotyczą zeznań
podatkowych składanych w 2004 r. za rok 2003; „2005 r.” zeznań składanych w 2005 r. za
rok 2004, itd.

3

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów:
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/za_2010/informacja_1procent_za_2010.pdf
4
dodatkowo podatnicy, których dochody opodatkowane były stawką 19% z pozarolniczej działalności
gospodarczej oraz z kapitałów pieniężnych.
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Dane przedstawione w tabeli nr 1 (badania własne) pokazują, podział środków
uzyskanych przez organizacje pożytku publicznego z 1% podatku z rozliczenia za 2010 r., z
których wynika że 5786 organizacji na 6533 (88% organizacji) otrzymało wsparcie w ramach
1 % podatku poniżej 50 tys. zł.
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Otrzymane przez opp środki

Ilość opp

0 - 50 tys. zł

5786

50 tys. - 100 tys. zł

321

100 tys. - 1 mln zł

376

1mln - 10 mln zł

49

powyżej 10 mln zł

1
tabela nr 1

Średnia kwota otrzymana przez wszystkie uprawnione organizacje pożytku
publicznego to 61 264,56 zł, natomiast mediana wyniosła 67 053,36 zł, co oznacza że połowa
organizacji otrzymała wsparcie do tej kwoty.
Na podstawie badań własnych Departamentu Pożytku Publicznego można stwierdzić,
że przychody z 1% podatku mają większe znaczenie dla mniejszych organizacji,
mieszczących się w mniejszych miejscowościach.
udział przychodów z 1% w
grupa

udział przychodów z 1%

całości przychodów na

grupa

koniec 2009 r.

w całości przychodów
na koniec 2009 r.

mikro

0,200

wieś

0,076

małe

0,202

miasto do 20 tys.

0,024

średnie

0,079

miasto od 20 do 99 tys.

0,048

duże

0,047

miasto od 100 do 499 tys.

0,047

miasto powyżej 500 tys.

0,059

Badanie przeprowadzone na zlecenie Forum Darczyńców na temat wpływu statusu
organizacji pożytku publicznego na działalność organizacji 5 wyraźnie pokazują, że większość
uzyskanych w ramach mechanizmu 1% podatku środków zostało wydatkowanych na
realizację zadań z obszaru ochrony zdrowia, pomocy społecznej i edukacji.

II. PROBLEMY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM MECHANIZMU 1%

5

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Raport z analizy danych. Justyna Ratajczak, Jarosław
Chojecki, tr. 15. Badanie Wpływ statusu OPP na działalność organizacji przeprowadziła firma PBS DGA w
kwietniu 2010 r.
http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/wplyw_statusu_opp_na_dzialalnosc_organizacji_raport.pdf
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Ośmioletni okres funkcjonowania mechanizmu 1% ujawnił szereg kontrowersji natury
ogólnej jak również problemów związanych z pozyskiwaniem 1% oraz jego wydatkowaniem.

1. Pozyskiwanie 1% podatku

a) Brak możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego przez podatników rozliczających się za pośrednictwem płatnika. Podatnicy
podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy rozliczają się za pośrednictwem
pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (prawie 5,5 mln emerytów i rencistów) w
praktyce nie mogą przekazać 1 % swojego podatku na rzecz podmiotów posiadających
status organizacji pożytku publicznego, ponieważ nie nałożono na płatnika, obowiązku
uwzględniania i wykonania takiej dyspozycji. Jedyną możliwością przekazania 1% podatku
jest w takiej sytuacji samodzielne rozliczenie się bądź ponowne rozliczenie lub złożenie
korekty. W praktyce oznacza to, że podatnik zainteresowany przekazaniem części podatku
organizacji nie może skorzystać jednocześnie z możliwości rozliczenia jego podatku przez
płatnika, tzn. musi we własnym zakresie dokonać rocznego obliczenia podatku. Częstokroć
wiąże się to z koniecznością skorzystania z odpłatnej pomocy wykwalifikowanego doradcy
podatkowego. Samodzielne przygotowanie rozliczenia rocznego, jak również korzystanie z
odpłatnej pomocy w tym zakresie, w naturalny sposób tworzą barierę dla korzystania z
możliwości wspierania organizacji przez tę grupę podatników.
Konieczna jest zmiana legislacyjna, która nałoży na płatnika obowiązek uwzględniania
dyspozycji podatnika dotyczącej alokacji 1% jego podatku dochodowego.
b) Powstanie dużej dysproporcji wysokości otrzymanych środków z 1% podatku
pomiędzy organizacjami pożytku publicznego.
Tabela poniższa obrazuje wysokość otrzymanych środków pochodzących z 1%
podatku, jak również wysokość średniej kwoty uzyskanej w poszczególnych przedziałach.

Przedział w milionach zł

Ilość opp

Uzyskana kwota

0-0,5

6420

140 461 809,37 zł

21 878,79 zł

0,5-1,0

63

44 391 600,94 zł

704 628,59 zł

1-10

49

126 582 287,14 zł

2 583 311,98 zł

powyżej 10

1

88 805 622,39 zł

88 805 622,39 zł
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Średnio na 1 opp

tabela nr 2

Poniższy wykres obrazuje procentowy podział środków uzyskanych z 1% podatku na
podstawie danych zawartych w tabeli nr 2.

Na podstawie informacji na temat kwot 1% podatku, przygotowywanej przez
Ministerstwo Finansów, najwięcej, bo aż 88 milionów zł, z tytułu 1 % podatku dochodowego
za rok 2010, otrzymała Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, której działalność opiera się na
tworzeniu subkont na rzecz konkretnych dzieci. Stanowi to aż 22% całości środków z 1%
podatku. 6420 organizacji pożytku publicznego otrzymuje niespełna 35% ogółu środków.
Przedstawione powyżej dane wskazują, że rozkład środków pochodzący z 1% podatku
jest bardzo nierównomierny.
c) Podatnik, wyliczając 1% podatku należnego, może wskazać w zeznaniu
podatkowym tzw. cel szczegółowy, który stanowi dyspozycję dla organizacji pożytku
publicznego, w jaki sposób należy wydatkować przekazane środki. Zgodnie zaś z art. 45c ust.
5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, naczelnik urzędu skarbowego,
właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego, przekazuje organizacji zbiorczą
informację o przeznaczeniu zebranej kwoty. Celem szczegółowym może być np. wskazanie
nazwiska osoby fizycznej, na której leczenie bądź rehabilitację mają być przeznaczone środki
pochodzące z 1% podatku.
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Możliwość ta wzbudza szereg kontrowersji i zastrzeżeń. Po pierwsze, zalecenie
podatnika nie jest wiążące dla organizacji pożytku publicznego. Organizacja sama
podejmuje decyzję, na realizację których zadań przekaże środki pochodzące z 1% podatku.
Obowiązujące więc przepisy nie gwarantują osobom angażującym się w zbiórkę pieniędzy na
rzecz chorej bliskiej osoby, że zebrane pieniądze faktycznie zostaną przeznaczone na jej
leczenie czy rehabilitację. Wpływa na to także brak regulacji wewnętrznych organizacji,
dotyczących przyznawania pomocy ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku,
jak również nieformalizowanie umów gwarantujących wypłatę świadczeń.
Po drugie, ułatwia omijanie istniejących przepisów prawa. Przykładem mogą być
praktyki polegające na odpłatnym (pod pretekstem pobierania składek członkowskich od
członków wspierających czy pobierania opłat manipulacyjnych) zbieraniu środków z 1%
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego pozbawionych możliwości otrzymania 1%
z uwagi na niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, organizacji pozarządowych
nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego czy też dla podmiotów, w ogóle
nieuprawnionych do tego rodzaju wsparcia np. szkół. Częste są również praktyki zbierania
1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nieuprawnionych do otrzymania tych
środków z uwagi na niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego. Ponadto możliwość
wskazywania celu szczegółowego wpływa na dysproporcję w otrzymywanych środkach.
Większość podatników woli wspierać leczenie czy rehabilitację konkretnych osób fizycznych
niż bliżej niesprecyzowane zadania organizacji.
Z celem szczegółowym wiąże się także prowadzenie przez organizacje pożytku
publicznego subkont dla beneficjentów. Niejednokrotnie za możliwość gromadzenia środków
przez podopiecznego organizacje pobierają opłaty miesięczne ze środków zgromadzonych na
subkoncie podopiecznego, które przeznaczone są na koszty administracyjne. Ponadto niektóre
organizacje część środków zgromadzonych na koncie podopiecznego przeznaczają na
statutową działalność pożytku publicznego.
Konieczne zatem wydaje się rozpoczęcie dyskusji na temat zasadności przepisów
umożliwiających

wskazywanie

przez

podatnika

sposobu

wykorzystania

środków

pochodzących z 1% podatku należnego.
d) Dość powszechną praktyką prowadzona przez organizacje są programy do
wypełniania rocznych zeznań PIT umieszczane na stronach internetowych organizacji.
Podczas wypełniania zeznania rocznego podatnik niejednokrotnie nie ma wyboru organizacji,
na którą chce przekazać 1 % podatku, bowiem program wskazuje automatycznie organizację
pożytku publicznego lub kilka, które dokonały zakupu oprogramowania i umieściły na swych
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stronach internetowych. Z analizy zjawiska wynika, że ta praktyka z roku na rok staje się
coraz powszechniejsza, gdyż organizacje dysponujące takim programem pozyskują znacznie
większe kwoty środków z 1 % podatku.

2. Wydatkowanie 1% podatku
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zawiera regulacji
dotyczącej szczegółowego sposobu wydatkowania środków finansowych uzyskanych przez
organizacje pożytku publicznego. Jedyny przepis w tym zakresie to art. 27 § 2, który stanowi,
iż otrzymane środki finansowe pochodzące z 1% podatku od osób fizycznych mogą być
wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
a) Z uwagi na doniosłość realizacji celów statutowych organizacji pożytku publicznego
istnieje konieczność uregulowania kwestii wydatkowania środków z 1% podatku w
określonych ramach czasowych, tak aby środki publiczne nie były kumulowane i zamrażane
na kontach oszczędnościowych w postaci lokat tych organizacji. Analogicznie do art. 55 ust.
7 ustawy z dnia 17 maja 1989 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) proponuje się, aby limit
czasowy wydatkowania środków z 1% był wyznaczony na okres 2 lat od dnia ich otrzymania.
b) Wiele wątpliwości wzbudza kwestia wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku na szeroko pojętą działalność inwestycyjną organizacji, związaną z zakupem
środków trwałych czy aktywów obrotowych.
Orzecznictwo jednoznacznie przesądziło, że inwestowanie w rynki kapitałowe nie można
uznać za działalność gospodarczą. Pojawia się jednak wątpliwość czy jest działalnością
pożytku publicznego. Dopuszczając jednak możliwość inwestowania w rynki kapitałowe,
przeciwdziałając zmniejszeniu wartości aktywów finansowych otrzymanych z 1% podatku,
należałoby ograniczyć tę możliwość jedynie do jego bezpiecznych instrumentów, czyli:
obligacji, bonów skarbowych, depozytów bankowych, bankowych papierów wartościowych i
inne papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
ustalając jednocześnie limit środków przeznaczonych na inwestycje finansowe.
c) Organizacje posiadające status pożytku publicznego w celu maksymalizacji
przychodu z 1% podatku, zamieszczają reklamy wzywające podatników do przekazania
1 % podatku na ich rzecz. Reklamy te, nierzadko przygotowywane przez profesjonalne
agencje reklamowe, prezentowane są w blokach reklamowych telewizji publicznej oraz
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prywatnych nadawców, jak również na bilbordach, w gazetach czy w środkach transportu
publicznego. W niektórych przypadkach organizacje pożytku publicznego przeznaczają
znaczną część uzyskanych z 1% podatku środków na działalność reklamową. Organizacje
pożytku publicznego bardzo często wykorzystują także w przedstawianych reklamach
wizerunek osób ciężko chorych, co ma na celu wykorzystać wrażliwość odbiorcy i w
konsekwencji zwiększyć wpływy z 1% podatku. Dlatego też, organizacje pożytku
publicznego działające w sferze pomocy chorym, zwłaszcza dzieciom, zebrały największe
fundusze pochodzące z 1% podatku.
Badania przeprowadzone na zlecenie Forum Darczyńców na temat wpływu statusu
organizacji pożytku publicznego na działalność organizacji pokazały, że zdecydowana
większość badanych organizacji prowadząc akcję informacyjno-promocyjną korzystała ze
swoich stron internetowych (średnio 58%) oraz ulotek i gadżetów (średnio 66%). Następnie
organizacje, które uzyskały większe środki z 1% podatku w latach ubiegłych i tym samym
dysponowały większymi budżetami, częściej przeprowadzały działania promocyjne o zasięgu
krajowym poprzez telewizję, prasę i radio. Korzystały także z promocji poprzez plakaty i czy
podpisywały umowy z twórcami programów komputerowych ułatwiających podatnikowi
rozliczenie podatku jak również wybór właściwej organizacji. Z kolei organizacje posiadające
mniejszy budżet na działania promocyjne, przede wszystkim ograniczały się do aktywności
wśród podopiecznych, ich rodzin lub znajomych. Pokazuje to, że istnieje korelacja pomiędzy
środkami pochodzącymi z 1% podatku a wysokością kwot przeznaczonych na
finansowanie kampanii informacyjno-reklamowej. Zainwestowane większe środki w
profesjonalną reklamę przynoszą korzyści w postaci dużo większych wpływów, co pogłębia
także dysproporcje pomiędzy organizacjami.
Dlatego, konieczne wydaje się podjęcie działań legislacyjnych wyraźnie zakazujących
przeznaczanie środków publicznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego w
ramach mechanizmu 1% na reklamę.
Jednocześnie wiele kontrowersji wzbudza działalność, działających na styku biznesu i III
sektora, fundacji korporacyjnych, w tym fundacji medialnych, posiadających status
organizacji pożytku publicznego. Pojawiają się wątpliwości czy takie podmioty powinny w
ogóle korzystać z przywileju otrzymywania 1% podatku. Organizacje te powinny w głównej
mierze opierać swą działalność na środkach przekazanych przez fundatora, a nie realizując
zadania skądinąd pożyteczne, budować swój wizerunek wykorzystując środki publiczne,
którymi są bez wątpienia wpływy z 1% podatku.
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WYBRANE KONFERENCJE I SEMINARIA
DOTYCZĄCE KONDYCJI
I PERSPEKTYW ROZWOJU
TRZECIEGO SEKTORA W POLSCE
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SEMINARIUM „PRAWO PETYCJI”
27 czerwca 2012 r. w Kancelarii Senatu odbyło się seminarium pt. „Prawo petycji”.
Seminarium zorganizowane zostało przy współpracy Senatu RP, Instytutu Spraw Publicznych
oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
Do panelu dyskusyjnego swymi wystąpieniami wprowadzili: prof. Irena Lipowicz – Rzecznik
Praw Obywatelskich, senator Mieczysław Augustyn – przewodniczący Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej Senatu RP oraz dr Jacek Kucharczyk – prezes zarządu Instytutu Spraw
Publicznych.
Seminarium miało na celu omówienie prawa petycji oraz kontynuacji prac nad projektem
ustawy w tej sprawie.
Petycja nie jest w Polsce nową instytucją. Po raz pierwszy została uregulowana
już w Konstytucji Marcowej. Art. 63 obowiązującej Konstytucji RP stanowi o prawie do
składania petycji, jednak odnośnie do trybu rozpatrywania petycji odsyła do ustawy, która nie
została dotychczas uchwalona. W 2011 r. senacki projekt ustawy w tej sprawie został złożony
w Sejmie. Nie udało się jednak zakończyć procedury legislacyjnej do końca kadencji.
Profesor Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich - podkreśliła wagę prawa petycji,
które jest akceptowane od początku istnienia odrodzonego państwa polskiego. W sytuacji
niewielkiego zaangażowania obywatelskiego, kryzysu zaufania społecznego zaistniała
potrzeba pobudzania i skłaniania obywateli do korzystania z takiej instytucji prawa
i sprawiania, by mieli przekonanie, że ich petycja będzie poważnie potraktowana.
Proobywatelska rola petycji jest bezcenna. Profesor Lipowicz zauważyła również, że petycja
jest pewną alternatywą dla lobbingu. Petycja to troska o dobro wspólne. To nie jest opłacana
działalność lobbysty, tylko możliwość przedstawienia swoich racji.
Senator Mieczysław Augustyn przypomniał, że z inicjatywą uregulowania kwestii prawa
petycji wystąpiły do Senatu organizacje pozarządowe w ramach Parlamentarnego Zespołu ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W tym projekcie upatrywana jest szansa na
zwiększenie demokracji bezpośredniej w Polsce. Zamiarem twórców projektu było wyjście z
poczucia bezradności obywateli wobec władz publicznych. W tej materii Senat RP wykonał
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ważny krok, gdyż częścią regulaminu Senatu jest procedura rozpatrywania petycji składanych
do Senatu. Senator wyraził również przekonanie, że uwiarygodnia to Senat w pracach nad
projektem tej ustawy.
Zgodnie z projektem petycje mają być kierowane do organów władzy publicznej. Ma temu
sprzyjać jawność postępowania i wyznaczone w ustawie terminy. Petycja ma pobudzić
obywateli do zaangażowania w sprawy wspólnotowe.
Dr

Anna

Rytel-Warzocha

–

ekspert

Instytutu

Spraw

Publicznych

przygotowała

i przedstawiła ekspertyzę pt. „Prawo petycji – wybrane zagadnienia”. Zgodnie z ww.
ekspertyzą o jego wyjątkowym charakterze stanowi umiejscowienie prawa petycji
w Konstytucji i krąg jego adresatów. Prawo petycji jako prawo konstytucyjne jest prawem
szczególnie chronionym. Jest to prawo o charakterze roszczeniowym i powszechnym i tu
należy upatrywać jego istoty. Ustawodawca nie powinien tego kręgu zawężać. Należy też
pamiętać, że prawo petycji jest również skorelowane z konkretnymi obowiązkami organów
państwowych.
Profesor Michał Seweryński – przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji - skłaniał natomiast do refleksji, czy nie należałoby wprowadzić
pewnych ograniczników, które zapobiegałyby nadmiernej aktywności w tym zakresie,
np. masowe składanie takich petycji, które petycjami w rzeczywistości nie są. Jak zaznaczył,
nie proponuje tutaj ograniczenia wolności konstytucyjnej, jednak należy zapobiec
nadużywaniu tego prawa. Zwrócił też uwagę na rolę organizacji społecznych w procesie
składania petycji. Petycja złożona przez organizację społeczną, w imieniu obywateli, jest
wyrażeniem szerszego interesu.
Tomasz Schimanek z Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo zwrócił natomiast uwagę
na sposób powstania projektu ustawy o petycjach. Jest to przykład modelowego mechanizmu
tworzenia

prawa,

gdyż

projekt

ten

jest

wynikiem

wspólnych

debat

pomiędzy

parlamentarzystami, organizacjami pozarządowymi, prawnikami. Ten instrument wymaga
również dużo pracy z obywatelami, żeby informować o takiej możliwości, ale też pokazywać,
uczyć, jak z tego instrumentu skorzystać i tu jest duża rola organizacji społecznych. Z drugiej
strony, istnieje też potrzeba edukacji i przekonania władz publicznych do tych rozwiązań.
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Reprezentujący Związek Powiatów Polskich Marek Wójcik zauważył, że prawo petycji to
instytucja prawa, z którą do czynienia będą miały przede wszystkim samorządy. W trakcie
swojego wystąpienia zaprezentował cztery tezy na poparcie idei uchwalenia ustawy
o petycjach. Po pierwsze, istotą samorządu terytorialnego jest realizacja prawa
do współuczestniczenia obywateli w decyzjach podejmowanych przez władze publiczne.
Petycja będzie sposobem na to, aby umożliwić obywatelowi w tym udział. Po drugie,
konieczne jest wykształcenie nowych form i typów działania, które uwzględniają
przekształcenia społeczeństwa. Po trzecie, ustrój samorządu terytorialnego musi odpowiadać
tak tradycji, jak i kulturze narodowej, a po czwarte, możliwość występowania
z petycją należy traktować jako uznanie prawa do realizacji zindywidualizowanych potrzeb
członków wspólnoty samorządowej. Zdaniem Marka Wójcika petycja ma być szansą na
utożsamienie się ze wspólnotą lokalną. Petycja to prawo a nie przywilej.
Powracało też pytanie, czy po jakimś czasie pierwotny entuzjazm nie wygaśnie? Należy
jednak mieć świadomość, że dojrzała demokracja funkcjonuje, gdy angażuje się opinia
publiczna.
Obecni na seminarium przedstawiciele organizacji pozarządowych podkreślali potrzebę
uregulowania ustawowego prawa petycji i przy okazji przedstawiali swoje propozycje zmian
w

projekcie.

Proponowano

np.,

żeby

prawo

petycji

przysługiwało

niezależnie

od obywatelstwa. Zauważono potrzebę nałożenia na organy władzy publicznej obowiązku
badania petycji, a nie tylko udzielania odpowiedzi. Podnoszono kwestię składania petycji
przez grupę osób, które nie tworzą osoby prawnej. Część dyskusji przeznaczono na relację
petycji i lobbingu. Bo tu muszą być jasne granice.
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POSIEDZENIE PODKOMISJI STAŁEJ DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
W DNIU 27 LIPCA 2012 r.
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Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
27 lipca 2012 r. godz. 12:00
27 lipca 2012 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z porządkiem obrad pierwszym punktem była
informacja o stanie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedstawiciel Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej Krzysztof Więckiewicz – dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego poinformował, że w lipcu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku
Publicznego

IV

kadencji,

gdzie

podjęto

decyzję,

że

zmiana

ustawy

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w pierwszej fazie będzie dotyczyła dwóch
aspektów. Po pierwsze, art. 11b – dającego prezesowi Rady Ministrów możliwość zlecania
zadań publicznych, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia
ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny.
Projektowana zmiana miałaby na celu stworzenie jasnego trybu zlecania zadań
z pominięciem otwartego konkursu ofert wraz z dokonaniem podziału zadań w tym zakresie
pomiędzy kompetentne organy, tj. prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego
do spraw zabezpieczenia społecznego, oraz określenia sposobu finansowania tych zadań.
Po drugie, sposobu tworzenia listy organizacji pożytku publicznego, które uprawnione są do
ubiegania się o 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiana miałaby polegać
na tym, żeby tryb weryfikacji tej listy z uwagi na zmianę danych, numery kont przebiegał
w sposób ciągły, bez konieczności publikowania za każdym razem nowej listy. Zmiana ta
znalazła powszechną akceptację. Jak podkreślił Krzysztof Więckiewicz – są to dwie zmiany,
które ze względu na plan legislacyjny rządu miałyby zostać wprowadzone pod obrady we
wrześniu.
Drugim punktem porządku obrad była informacja dotycząca stanu realizacji przez organizacje
pożytku publicznego obowiązku sprawozdawczego w latach 2010 – 2011. Referujący
przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Piotr Kontkiewicz – wicedyrektor
Departamentu Pożytku Publicznego - poinformował, że w 2011 r. organizacje pożytku
publicznego miały obowiązek upublicznienia sprawozdania merytorycznego i finansowego za
2010 r. poprzez:
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- upublicznienie sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego w sposób umożliwiający
zapoznanie się z tymi sprawozdaniami przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez
zamieszczenie na swojej stronie internetowej;
- przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania
finansowego i merytorycznego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego;
- zamieszczenie sprawozdania finansowego i merytorycznego, w terminie 15 dni od dnia
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, na stronie internetowej urzędu
obsługującego ministra do spraw zabezpieczenia społecznego.
Ponadto organizacje miały obowiązek ogłaszania rocznego sprawozdania finansowego
organizacji pożytku publicznego w Monitorze Polskim B.
Zgodnie

z

przedstawioną

informacją

do

złożenia

sprawozdań

merytorycznych

i finansowych w 2010 r. zobligowanych było 8 198 organizacji pożytku publicznego.
Obowiązek ten wypełniły 6 452 organizacje. Jest to 78% organizacji, które były zobowiązane
do złożenia sprawozdań. Organizacje, które nie zrealizowały ww. obowiązku zostały
wezwane do jego realizacji. Wobec organizacji, które nie zastosowały się do wezwania,
skierowano 388 wniosków do sądu rejestrowego o pozbawienie statusu opp.
Do złożenia sprawozdań merytorycznych i finansowych za 2011 r. zobligowanych było 8 509
organizacji pożytku publicznego. Ww. obowiązek w terminie przewidzianym ustawą
wypełniło 6 500 organizacji, co stanowi 76,4 % organizacji, które zobowiązane były do
złożenia sprawozdań.
Zwrócono również uwagę, że w wyniku nowelizacji ustawy w 2012 r. zniesiono obowiązek
przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania
finansowego i merytorycznego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego oraz uchylono przepis dotyczący ogłaszania rocznego
sprawozdania finansowego organizacji pożytku publicznego w Monitorze Polskim B.
Wprowadzona została również zmiana w zakresie sprawozdawczości organizacji pożytku
publicznego polegająca na obowiązku zamieszczenia zatwierdzonego sprawozdania
finansowego i sprawozdania merytorycznego z działalności, w terminie do dnia 15 lipca roku
następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na
stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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