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Nowelizacje ustawy w 2015r.  

• USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255): 
zmiany od 31 sierpnia 2015r.   

• USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015r.,poz. 1339):  
zmiany od 24 września 2015r. i od 9 listopada 2015r. 

•  USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz.U.2015.1777): zmiana od 18 listopada 2015r.  

• USTAWA z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy  
o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
2015.1333): zmiana od 1 stycznia 2016r. 



Art. 10 a  Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów  

1. Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty wymienione  
w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku 
gdy: 

1)  działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1, 

2)  nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, 

3)  nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego, 

4)  osiągają przychody wyłącznie z: 

• a)  działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, 
zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, 

• b)  działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, 

• c)  tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, 

• d)  tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach  
w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku  
z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form 
oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach, 

5)  w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów  
i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości 
nieprzekraczającej 100 000 zł 

- jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie 
organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

 



Nowe definicje ustawowe: projektu, operatora projektu  
i realizatora projektu, regranting 

 

Organ 
administracji 

publicznej  

Operator 
projektu- 

organizacja pozarządowa 
lub podmiot wymieniony 

w art. 3 ust. 3, którym 
organ administracji 

publicznej zleca realizację 
zadania publicznego w 

sferze, o której mowa w 
art. 4, w sposób o którym 

mowa w art. 16 a   

Realizator 
projektu – 

organizacja 
pozarządowa lub 

podmiot 
wymieniony w art. 

3 ust. 3, którym 
operator projektu 
zleca wykonanie 

projektu 

Realizator 
projektu 



 
 

REGRANTING 
Nowa procedura zlecania zadań publicznych  

z wykorzystaniem tzw. regrantingu, polega  
na przekazaniu otrzymanej przez organizację 
pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 
3 ust. 3 dotacji, tzw. operatora projektu (za 
wiedzą i zgodą organu, który tej dotacji 
udzielił) innym organizacjom pozarządowym 
lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 
(tzw. realizatorom projektu) w celu realizacji 
przez nie zadania publicznego.  

(z uzasadnienia projektu ustawy)  

 



Nowe zasady operowania projektem w sposób określony w art. 
16a ustawy- nowy tryb i zasady regrantingu 

 1. Operator projektu zleca realizację całości zadania publicznego 
realizatorom projektów wybranym na zasadach i w trybie określonych  
w ofercie, o której mowa w art. 14 ust. 1 i 1a, oraz umowie, o której mowa 
w art. 16 ust. 1 i 1a. 

 2. Informację o wyborze realizatorów projektów operator projektu podaje 
do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na własnej stronie 
internetowej. 

 3. Realizatorzy projektów, przyjmując zlecenie realizacji projektu w trybie 
określonym w ust. 1, zobowiązują się do wykonania projektu w zakresie 
 i na zasadach określonych w umowie z operatorem projektu, a operator 
projektu zobowiązuje się do przekazania środków finansowych  
na realizację projektu.  

 4. Przekazanie środków finansowych, których mowa w ust. 3, następuje 
 w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy 
pomiędzy operatorem projektu a realizatorem projektu. 

 



Art. 14 ust. 1a 

  Oferta realizacji zadania publicznego w sposób 
określony w art. 16a oprócz informacji, o których 
mowa w ust. 1, zawiera także zasady i tryb 
przeprowadzenia konkursu na realizatorów 
projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, 
oraz zasady i sposób monitorowania i oceny 
realizowanych przez nich projektów. 



Art. 16 ust. 1a 

   Umowa, o której mowa w ust. 1, dotycząca 
zadania realizowanego w sposób, o którym 
mowa w art. 16a, określa zasady i tryb 
przeprowadzenia konkursu na realizatorów 
projektów, w tym warunki i kryteria ich 
wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania 
 i oceny realizowanych przez nich projektów. 



Nowe elementy składowe definicji organizacji 
pozarządowej 

 

Organizacjami pozarządowymi są: 
1)    niebędące jednostkami sektora finansów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, 
bankami i spółkami prawa handlowego będącymi 
państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, ; 

2)  niedziałające w celu osiągnięcia zysku 
    - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z 
zastrzeżeniem ust. 4. 
 



Rozszerzenie katalogu zadań w art. 4 ustawy 

 Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, 

obejmuje zadania w zakresie: 

• 1b)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;  

• 5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 

• 6)   ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);  

• 15)  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
wypoczynku dzieci i młodzieży; 

• 22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

• 32a) rewitalizacji; 



Nowy obowiązek udostępniania informacji publicznej przez 
podmioty realizujące zadania publiczne 

 – cel regulacji, sposób realizacji obowiązku  
 

Art.  4a. [Udostępnianie informacji publicznej]  

 Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem 
stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, które: 

1)  wykonują zadania publiczne, lub 

2)  dysponują majątkiem publicznym 

- udostępniają informację publiczną na zasadach i w trybie określonym w niniejszej ustawie. 

Art.  4b. [Sposób udostępnienia informacji publicznej]  

  Udostępnianie informacji publicznej następuje: 

1)  poprzez ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach,  
o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
 (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1240), albo 

2)  poprzez ogłaszanie informacji publicznej na stronie internetowej organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów, o których mowa w art. 4a, albo 

3)  na wniosek na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
 do informacji publicznej. 

 Art.  4c. [Stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej]  

  W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do udostępniania informacji publicznej 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 



Nowy obowiązek załączenia opinii rady działalności pożytku 
publicznego o  opiniowanym projekcie programu współpracy  

Art.  5a. [Konsultacje. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi]  

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po 
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w 
art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program 
współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego 
okres obowiązywania programu. 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, w 
sposób określony w ust. 1, wieloletni program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

2a.  W przypadku gdy po konsultacjach, o których mowa w ust. 1, właściwa 
rada działalności pożytku publicznego wyrazi opinię o projekcie rocznego 
lub wieloletniego programu współpracy, opinię tę organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego załącza do przedstawianego 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego projektu 
rocznego lub wieloletniego programu współpracy. 
 



Nowe zasady sprawozdawczości organów wykonawczych JST  
w zakresie realizacji rocznych i wieloletnich programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi – zasady realizacji 
nowych obowiązków, nowe terminy  

Art. 5a ust. 3  
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,  
nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest 
obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki 
samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie 
Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy za rok poprzedni. 



Nowe reguły dotyczące obligatoryjnych elementów rocznych 
 i wieloletnich programów współpracy  z organizacjami 

pozarządowymi 

 
Art. 5a  
 4.   Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 zawiera w szczególności: 
1)  cel główny i cele szczegółowe programu; 
2)  zasady współpracy; 
3)  zakres przedmiotowy; 
4)  formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2; 
5)  priorytetowe zadania publiczne; 
6)  okres realizacji programu; 
7)  sposób realizacji programu; 
8)  wysokość środków planowanych na realizację programu; 
9)  sposób oceny realizacji programu; 
10)  informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert. 
 
5.   Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 zawiera w szczególności: 
1)  cel główny i cele szczegółowe programu; 
2)  zakres przedmiotowy; 
3)  okres realizacji programu; 
4)  sposób realizacji programu; 
5)  wysokość środków planowanych na realizację programu. 

 



Fakultatywność uchwalania  programów przez organy 
administracji rządowej zmieniona na obowiązek 

      Ministrowie lub wojewodowie są zobligowani do przyjęcia,  
w drodze zarządzenia, po konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3, rocznego lub wieloletniego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 na okres nie dłuższy niż 5 lat. 

  

 



Nowe uregulowania dotyczące działalności odpłatnej pożytku 
publicznego i ich znaczenie 

 
Art.  8. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: 

1)  działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają 
one wynagrodzenie; 

2)    sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie: 

a)  rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.), lub 

b)  integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211 oraz z 2015 r. poz. 
1220) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 
94, poz. 651, z późn. zm.); 

3)    sprzedaż przedmiotów darowizny. 

 2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie 
prowadzeniu działalności pożytku publicznego. 



Zmiana sposobu definiowania przesłanek warunkujących stwierdzenie 
prowadzenia przez organizacje pozarządowe działalności gospodarczej 

zamiast działalności odpłatnej pożytku publicznego – nowy sposób liczenia 
dochodów osiąganych przez osoby zatrudnione w organizacjach 

pozarządowych  

Art.  9. [Działalność pożytku publicznego a działalność gospodarcza - wyjątek]  

1. Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą,  
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli: 

1)  wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności 
danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub 

2)  przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy 
wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres 
ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż 
rok obrotowy - za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 



Zmiany w trybach dotowania organizacji: tryb konkursowy, tryb 
uproszczony, regranting 

 Tryb konkursowy: 
Art. 13 ust. 2a.  W przypadku gdy organ administracji publicznej zleca 

realizację zadania publicznego w sposób określony w art. 16a, ogłoszenie 
otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, zawiera dodatkowo 
informacje o zasadach i warunkach zlecenia realizacji zadania. 

Art.  14. ust. 1.  Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie 
otwartego konkursu ofert albo w trybach, o których mowa w art. 11a-11c, 
zawiera w szczególności: 

• 1)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 

• 2)  termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 

• 3)  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; 

• 4)  informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie 
publiczne; 

• 5)  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie 
zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego 
zadania pochodzących z innych źródeł; 

• 6)  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. 

 



• Art. 14 ust. 1a.   Oferta realizacji zadania publicznego w 
sposób określony w art. 16a oprócz informacji, o których 
mowa w ust. 1, zawiera także zasady i tryb przeprowadzenia 
konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria 
ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny 
realizowanych przez nich projektów. 

 



Tryb uproszczony – tryb małych zleceń  

Art.  19a. ust. 1. Na podstawie oferty realizacji zadania 
publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić 
organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 
3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację 
zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, 
spełniającego łącznie następujące warunki: 

• 1)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania 
publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł; 

• 2)  zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie 
dłuższym niż 90 dni. 

 



Art. 19 a  
 7a. Ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, 

składa się według uproszczonych wzorów. 

 7b.  Uproszczony wzór oferty, o którym mowa w ust. 7a, zawiera w 
szczególności: 

1)  zakres rzeczowy zadania publicznego; 

2)  termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego; 

3)  szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego. 

 7c. Uproszczony wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 7a, zawiera: 

1)  opis wykonania zadania; 

2)  zestawienie wydatków finansowanych z dotacji. 

 7d. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w 
drodze rozporządzenia, uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór 
sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając 
konieczność zapewnienia podstawowych informacji dotyczących 
wykonania zadania publicznego. 

 

 



Unieważnianie otwartych konkursów ofert  
i postępowania organów administracji publicznej  

po dokonanym unieważnieniu konkursu 

• Art.  18a. [Unieważnienie konkursu]  

1. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli: 

    1)  nie złożono żadnej oferty; 

     2)  żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa  
w art. 13 ust. 2. 

 2. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej podaje 
do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3. 

• Art. 11 ust. 6   

     W przypadku unieważnienia otwartego konkursu ofert,  
o którym mowa w ust. 2, organ może ponownie ogłosić 
otwarty konkurs ofert lub zastosować tryb wynikający z innych 
przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z 
późn. zm.). 

 



Nowe uprawnienia komisji konkursowych w zakresie 
powoływania w ich skład specjalistów  

z dziedziny objętej konkursem  

 
• Art.15 ust. 2e.   
   Komisja konkursowa może korzystać z pomocy 

osób posiadających specjalistyczną wiedzę z 
dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, 
których konkurs dotyczy. 

   2ea.  Osoby, o których mowa w ust. 2e, mogą  
w szczególności: 

1)  uczestniczyć w pracach komisji z głosem 
doradczym; 

2)  wydawać opinie. 
 



Zmiana w zakresie kontroli realizacji zadania publicznego, w tym 

w zakresie obowiązku prowadzenia kontroli ich realizacji  
 Art.  17. 

  Organ administracji publicznej zlecający realizację 
zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny 
realizacji zadania, w szczególności: 

1)  stopnia realizacji zadania; 

2)  efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania; 

3)  prawidłowości wykorzystania środków publicznych 
otrzymanych na realizację zadania; 

4)  prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym 
zadaniem. 

 



Zmiany w sferze zadań możliwych do realizacji w ramach 
inicjatywy lokalnej 

 
Art.  19b.  
1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego 

bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego 
do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce 
zamieszkania lub siedzibę, w zakresie: 

1)    działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności 
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, 
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków 
oraz obiektów małej architektury; 

2)  działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27; 
3)  edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14; 
4)  działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 

17 i 19; 
5)  ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 

pkt 18; 
6)  porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20; 
7)    rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a. 
 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 
 



Omówienie zmian dotyczących statusu prawnego  
i sprawozdawczości OPP 

 
• Art. 20  
     ust. 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 postępowania, sąd 
rejestrowy z urzędu wykreśla informację, o której mowa w ust. 2 (o 
spełnieniu wymagań z art. 20 ustawy), lub organizację, o której mowa  
w ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego. 

     ust. 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. 

 



 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.). 

 



• Art.  22a. [Ponowne uzyskanie statusu OPP]  

1. W przypadku wykreślenia organizacji pożytku publicznego albo informacji o 
spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20, z Krajowego Rejestru Sądowego 
organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 lub 4 może 
ponownie uzyskać status organizacji pożytku publicznego: 

1)   po złożeniu wniosku o wpis, jeżeli wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego 
nastąpiło: 

a)  na podstawie wniosku organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w 
art. 3 ust. 3 pkt 1 lub 4, 

b)  z urzędu na podstawie art. 22 ust. 5, a właściwy sąd prawomocnie uchylił, 
stwierdził nieważność lub ustalił nieistnienie uchwały organu organizacji pożytku 
publicznego o otwarciu likwidacji albo uchylił postępowanie upadłościowe wobec 
organizacji pożytku publicznego; 

2)    po upływie 2 lat od dnia wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli 
wykreślenie nastąpiło: 

a)  na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, 

b)  z urzędu przez właściwy sąd rejestrowy w przypadkach innych niż określone w pkt 1 
lit. b. 

 

 



• Art. 23.   

    ust. 2c.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1-2 i 2b,(roczne 

sprawozdanie merytoryczne i roczne sprawozdanie finansowe) 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. 

     ust. 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. 

 



    Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego  
– zasady jego tworzenia, pozyskiwania środków 

 i ich wydatkowania  

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 (mogą być 
wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego) 

- oraz środki, o których mowa w art. 27aa ust. 3 (środki finansowe 
pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane 
na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w 
wykazie z art. 27a, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego) 

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 
gospodarki finansowej Funduszu, uwzględniając potrzebę prowadzenia odrębnej 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. 

 



• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015r.  
w sprawie gospodarki finansowej Funduszu 
Wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego 

(Dz.U. z 2015r.,poz. 2363)  



• Art. 27aa. [Zakaz przekazywania środków pochodzących z 1% podatku na rzecz innej OPP]   

1. Organizacja pożytku publicznego, która została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w 
art. 27a, nie może wzywać do przekazania lub przekazywać środków finansowych 
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku 
publicznego, które nie zostały uwzględnione w tym wykazie.  

2. Organizacja pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o którym mowa 
w art. 27a, nie może wzywać do przekazania środków finansowych pochodzących z 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku 
publicznego, która została uwzględniona w tym wykazie.  

3. Środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na 
rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o którym 
mowa w art. 27a, są przekazywane na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku 
Publicznego.  

4. W przypadku przekazania środków, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję, określając kwotę podlegającą zwrotowi i termin, 
od którego nalicza się odsetki. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy 
działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego, po stwierdzeniu nieprawidłowości przez niego lub inny organ, może wystąpić do 
sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o 
której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego. 



Zasady promocji OPP, swobodny lub związany wybór OPP,  
na rzecz których podatnik przekazuje 1% podatku dochodowego  

 
• Art.  27c 
1. Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na 

publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności 
informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych 
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

2. Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób 
fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego dodatkowo zawierają informację o: 

  1)  możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo 

 2)  braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych organizacji pożytku publicznego. 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 
treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, mając na 
względzie zapewnienie przejrzystości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych oraz pełnej informacji dotyczącej możliwości wyboru 
organizacji pożytku publicznego. 

 



Zmiana w nadzorze nad OPP 

• Art. 29a. [Maksymalna ilość kontroli. Czas trwania kontroli]  

1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej 
kontroli, o której mowa w art. 29, wobec tej samej organizacji pożytku 
publicznego.  

2. Czas trwania wszystkich kontroli w jednym roku kalendarzowym nie może 
przekraczać 24 dni roboczych.  

3. Przedłużenie czasu trwania kontroli wymaga uzasadnienia na piśmie.  

4. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez 
organizację pożytku publicznego, można przeprowadzić powtórną kontrolę 
wobec tej organizacji w tym samym zakresie przedmiotowym w danym 
roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu 
trwania powtórnej kontroli nie wlicza się do czasu, o którym mowa w ust. 
2.  

 



Nowe zasady wnioskowania o utworzenia rad działalności 
pożytku publicznego w JST oraz omówienie zasad zaskarżania 

sytuacji nieutworzenia takiej rady 

• Art.  36. [Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego ] 

1.  Rada składa się z co najmniej 20 członków, w tym z: 

 1)  przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek 
im podległych lub przez nie nadzorowanych; 

 2)  przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; 

 3)  przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i 
porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3. 

 1a.  Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i 
porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowią co najmniej połowę 
składu Rady. 

 



Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego  

• Art.  41a.  
1.   Marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, 
prowadzących działalność na terenie województwa, tworzy w terminie  
2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku Wojewódzką Radę Działalności 
Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej 
"Radą Wojewódzką". 

1a.    W przypadku nieutworzenia Rady Wojewódzkiej w terminie, o którym 
mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z 
późn. zm.).  

2a.  Rada Wojewódzka, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego, określa 
w uchwale sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 2.  

4.   Kadencja Rady Wojewódzkiej trwa 3 lata. (były 2 lata) 

 



Powiatowa i Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego  

• Art.  41e. 
1.  Organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego  

na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność 
odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, tworzy w terminie 2 miesięcy 
od dnia wpłynięcia wniosku odpowiednio Powiatową Radę Działalności 
Pożytku Publicznego lub Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego 
jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej odpowiednio "Radą 
Powiatową" lub "Radą Gminną". 

1a.   W przypadku nieutworzenia Rady Powiatowej lub Rady Gminnej w 
terminie, o którym mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy art. 101 i 
art. 101a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 87 i art. 88 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.). 

3.   Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 3 lata. (2 lata) 

 



Sankcje karne  

• Art. 50c. [Niedozwolone przekazywanie środków z 1% podatku na rzecz 
innej OPP]  

1. Kto, działając w imieniu organizacji pożytku publicznego, która została 
uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, wzywa do 
przekazania lub przekazuje środki finansowe pochodzące z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, 
która nie została uwzględniona w tym wykazie, podlega karze grzywny.  

2. Kto, działając w imieniu organizacji pożytku publicznego, która nie została 
uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, wzywa do 
przekazania środków finansowych pochodzących z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku 
publicznego, która została uwzględniona w tym wykazie, podlega karze 
grzywny.  

• Art. 50d. [Niewłaściwa promocja 1% podatku]  

 Kto, prowadząc promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, nie 
wypełnia obowiązku przekazywania informacji, o której mowa w art. 27c, 
podlega karze grzywny. 



Nowelizacja ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.  
Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393) 

 

USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - 
Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.2015.1923 z dnia 2015.11.19) 

• Nowe przepisy zaczną obowiązywać od dnia 20 maja 
2016r. , z wyjątkiem dodanych art. 42 a – 42e 
dotyczących przekształcenia stowarzyszenia zwykłego 
w stowarzyszenie rejestrowe, które zaczną 
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017r. 



      Sześć najważniejszych zmian: 
1. Stowarzyszenie będzie mogło założyć już 7 osób. 
2. Nie będzie obowiązkowe powołanie komitetu    
    założycielskiego (od razu można będzie powołać zarząd). 
3. Ustawa da możliwość zatrudniania członków   
     stowarzyszenia. 
4. Możliwość wynagradzania za pracę w zarządzie. 
5. Brak nadzoru na etapie zakładania stowarzyszenia (szybsza   
     rejestracja w KRS) 
6. Stowarzyszenie zwykłe otrzyma więcej praw (będzie mogło   
    ubiegać się o dotację, założyć konto lub przekształcić się  
    w Stowarzyszenie rejestrowe – od 2017r.) 



 

Dziękuję za uwagę 
 


