Prawo trzeciego sektora w świetle
nowelizacji ustawy o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie
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Podstawowe akty prawne:
-Konstytucja RP
-Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
-Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
-Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
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USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie – „konstytucja III sektora”
1. Definicja legalna organizacji pozarządowej
2. Pojęcie działalności pożytku publicznego oraz zakres jej prowadzenia

3. Ramy prawne współpracy organów administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi
- formy współpracy i mechanizmy dialogu obywatelskiego

4. Status OPP
5. Nadzór MPiPS nad OPP
6. Wolontariat
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III kwartał 2013 – I połowa 2014 – prace nad projektem w
MPiPS z udziałem RDPP

III kwartał 2014 – I kwartał 2015 r. – wspólne prace w
Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

9 kwietnia 2015 r. - przekazanie projektu do Sejmu (Komisja
Polityki Społecznej i Rodziny)

5 sierpnia - uchwalenie ustawy przez Sejm
25 sierpnia - podpisanie ustawy przez Prezydenta RP
9 września - publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw

9 listopada 2015 r. – wejście w życie przepisów
ustawy
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Doprecyzowanie definicji
organizacji pozarządowej
Wyłączono z zakresu definicji:

- przedsiębiorstwa,
- instytuty badawcze,
- banki i spółki prawa handlowego

będące państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi.
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Nowe sfery zadań publicznych
(Art. 4 ust. 1)
W zakresie:
- działalności na rzecz integracji cudzoziemców,

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży,

- udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
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Odrębne zasady udostępniania informacji publicznej
(art. 4a)
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 informacje publiczne:

- poprzez ogłoszenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej albo
- na wniosek osoby zainteresowanej
(na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej),
albo
- na własnej stronie internetowej.
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Programy współpracy (roczne i wieloletnie)
(Art. 5a i 5b)
- wyraźne rozgraniczenie zakresów przedmiotowych obu
programów, tym samym przesądzenie o obligatoryjnym
charakterze rocznego programu współpracy.
- nałożenie na Ministrów i wojewodów obowiązku
przyjmowania programów współpracy.
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Doprecyzowanie przepisów dot. działalności
odpłatnej pożytku publicznego
Działalnością odpłatną będzie sprzedaż tylko takich towarów i usług,
które zostały wytworzone lub były świadczone w zakresie
1) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na
zasadach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
2) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym oraz o spółdzielniach socjalnych.
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Doprecyzowanie przepisów dot. działalności
odpłatnej pożytku publicznego (c.d.)
Powrócono do zapisu obowiązującego przed 2010 r.
stanowiącego, że działalnością odpłatną pożytku publicznego
jest także sprzedaż przedmiotów darowizny.
Wskazano, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby
zatrudnionej przy wykonywaniu działalności odpłatnej
odnosi się do okresu ostatniego roku obrotowego, a w
przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy
– do okresu tego zatrudnienia.
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Zmiany w zakresie zlecania zadań publicznych
- wprowadzono możliwość zlecania zadań
w formie tzw. regrantingu (art. 16a)
Polegającego na przekazaniu otrzymanej przez organizację pozarządową
lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 dotacji (za wiedzą i zgodą
organu, który tej dotacji udzielił) innym organizacjom pozarządowym lub
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w celu realizacji przez nie
zadania publicznego.

- doprecyzowano, że zadanie publiczne może być
realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, jeżeli
umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki
podmiot (art. 16 ust. 4).
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Zmiany w zakresie zlecania zadań publicznych
(c.d.)
- rozszerzono zakres stosowania inicjatywy lokalnej
o m.in. budowę, rozbudowę lub remont budynków oraz obiektów małej
architektury niekoniecznie stanowiących własność jednostki samorządu
terytorialnego, np. parki, place zabaw należące do wspólnot
mieszkaniowych.

- zmiana delegacji ustawowej w art. 19,
tym samym istnieje podstawa do wydania nowego rozporządzenia
ws. wzorów ofert, umów i sprawozdań z wykonania zadania publicznego.

- dodanie delegacji ustawowej w art. 19a,
wprowadzenie nowego wzoru oferty i sprawozdania z wykonania zadania
realizowanego w trybie uproszczonym, tzw. małych dotacji.
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Zmiany w zakresie kontroli realizacji zadań
publicznych

Organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może
dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania.
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Zmiany w zakresie 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych
- wprowadzono obowiązek wyodrębnienia środków
uzyskanych i wydatkowanych z 1% podatku w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów i kosztów. W przypadku wydatkowania środków z
1% podatku na promocję wyodrębnieniu podlegają także te środki.
- wprowadzono obowiązek informowania przez organizacje pożytku
publicznego o finansowaniu lub współfinansowaniu prowadzonej przez
nie działalności promocyjnej polegającej na zachęcaniu do przekazania
środków pochodzących.

- każdy program komputerowy umożliwiający wypełnianie zeznań
podatkowych powinien zawierać jasną informację o możliwości dokonania
swobodnego wyboru organizacji albo informację o braku takiego wyboru.
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Zmiany w zakresie 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych (c.d.)
- wprowadzono zakaz wzywania do przekazania i przekazywania
środków pochodzących z 1% podatku na rzecz innych organizacji pożytku
publicznego, które zostały wykluczone z wykazu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej (np. z powodu niezłożenia sprawozdań).
- doprecyzowano tryb zwrotu niewykorzystanych, do dnia utraty statusu
organizacji pożytku publicznego, środków z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych.
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Utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku
Publicznego
- Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego
dysponentem będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego (MPiPS). Ze zgromadzonych w Funduszu środków będzie
udzielane wsparcie organizacjom pożytku publicznego w trybie
otwartego konkursu ofert.
- przychodami Funduszu są:
a) środki z 1% podatku niewydatkowane przez organizacje, które
utraciły status pożytku publicznego,
b) środki z 1% podatku wydatkowane w sposób niezgodny z art. 27
ust. 2 (nie na działalność pożytku publicznego),
c) środki z 1% podatku, o których mowa w art. 27aa ust. 3
(przekazane przez OPP na rzecz innej OPP nieuwzględnionej w
wykazie Ministra).
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Sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego
- doprecyzowano, że organizacje pożytku publicznego zamieszczają po raz
pierwszy sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok, w którym uzyskały
status organizacji pożytku publicznego.

- wprowadzono jeden termin na zamieszczenie sprawozdań organizacji,
których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym – 30 listopada roku
następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i
merytoryczne.
- likwidacja podwójnego obowiązku sprawozdawczego. Fundacja,
posiadająca status organizacji pożytku publicznego będzie zobowiązana do
zamieszczenia sprawozdania merytorycznego na stronie obsługującej ministra
właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Nie będzie musiała składać
dodatkowo sprawozdania merytorycznego ministrowi właściwemu ze względu
na zakres działania.
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Kontrola organizacji pożytku publicznego
- ograniczono ilość kontroli wobec jednej OPP - nie można podejmować i
prowadzić równocześnie więcej niż jednej kontroli.
- ograniczono czas trwania wszystkich kontroli - w jednym roku
kalendarzowym nie może przekraczać 24 dni roboczych. Przedłużenie tego
terminu wymaga uzasadnienia na piśmie.
- w przypadku gdy kontrola wykaże rażące naruszenie prawa można
przeprowadzić powtórną kontrolę wobec tej organizacji w tym samym
zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym. Czas trwania takiej
kontroli nie może przekraczać 7 dni.
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Nowe środki nadzorcze Ministra
Możliwość wystąpienia do KRS w przypadku:
- posiadania zaległości podatkowych stwierdzonych prawomocną decyzją lub
tytułem wykonawczym w wysokości przekraczającej wysokość przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli zaległość ta istnieje co najmniej 6
miesięcy.
- niewypełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- naruszenia przepisów związanych z korzystaniem z uprawnień, o których
mowa w art. 24.
- niewykonania wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego.
- posiadania zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w
wysokości
przekraczającej
3-krotność
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
Obowiązek informowania Ministra przez właściwe organy o wystąpieniu
ww. naruszeń
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Zmiany w zakresie tworzenia Gminnych, Powiatowych oraz
Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
- Wprowadzono obowiązek tworzenia przez marszałka województwa, w
terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku co najmniej 50 organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, Wojewódzkiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
- Wprowadzono obowiązek tworzenia Powiatowej lub Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego przez organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego na wniosek co najmniej 5 organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w terminie 60
dni od dnia wpłynięcia wniosku.

W przypadku nieutworzenia wyżej wymienionych Rad w powyższych
terminach organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
będą mogły zaskarżyć bezczynność organu do sądu administracyjnego.
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Dziękuję za uwagę!
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