Informujemy, że ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie uchwalona przez Sejm 5 sierpnia 2015 roku,
została podpisana przez Prezydenta w dniu 25 sierpnia 2015 roku.
Poniżej zamieszczamy najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją:
1)

wprowadzono nowy mechanizm zlecania zadań tzw. regranting w ramach, którego
organ samorządu terytorialnego sam nie organizuje konkursów i nie przekazuje
dotacji, ale znajduje partnera – organizację pozarządową – która w jego imieniu
zajmuje się przygotowaniem otwartych konkursów ofert oraz przyznawaniem
i rozliczaniem dotacji,

2)

przewidziano możliwość podzlecania zadania, jeżeli umowa na to zadanie
publiczne to przewiduje,

3)

ministrowie
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(na
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zobowiązani

do

niż

programów
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lat),

tworzenia

rocznych

współpracy

z organizacjami pozarządowymi po zasięgnięciu opinii tych organizacji,
4)

wprowadzono obowiązek powoływania przez organ wykonawczy gmin i powiatów,
na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych odpowiednio
Powiatowej lub Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w terminie
2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku,

5)

rozszerzono katalog zadań publicznych, w ramach których może być prowadzona
działalność pożytku publicznego o działania z zakresu udzielania nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, o działalność na rzecz integracji cudzoziemców oraz
o działalność na rzecz dzieci i młodzieży,

6)

wprowadzono

szczegółowe

regulacje

dotyczące

udostępniania

informacji

publicznej przez organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne
i dysponują majątkiem publicznym,
7)

zobowiązano organizacje pożytku publicznego do informowania o finansowaniu
lub współfinansowaniu prowadzonej przez OPP akcji promocyjnej polegającej
na zachęcaniu do przekazywania środków finansowych na ten cel,

8)

doprecyzowano i rozszerzono zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego
o sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie: rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jako taką
działalność będzie można też traktować sprzedaż przedmiotów darowizny,

9)

nastąpiła zmiana terminu przedłożenia przez organ wykonawczy j.s.t. organowi
stanowiącemu j.s.t. sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok
poprzedni z 30 kwietnia na 31 maja każdego roku,

10) umożliwiono

zapraszanie

przez

komisję

konkursową

ekspertów,

a

także

powoływania w skład komisji konkursowych osób, które nie są bezpośrednio
zaangażowane w działania sektora pozarządowego,
11) wprowadzone zostaną sankcje za m. in. wzywanie do przekazywania środków
pochodzących z 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, które zostały
wykluczone z wykazu ministra pracy i polityki społecznej,
12) utworzony zostanie Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, jako
państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister właściwy
do

spraw

zabezpieczenia

społecznego.

Fundusz

ma

być

zasilany

m. in.

z niewykorzystanych lub nieprawidłowo wydatkowanych przez OPP środków
z odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych,
13) wskazano,

że

wobec

tej

samej

organizacji

pozarządowej

nie

może

być

prowadzona równocześnie więcej niż jedna kontrola i nie powinna ona co do
zasady trwać dłużej niż 24 dni robocze,
14) zmieniony

został

skład

opiniodawczo-doradczy

Rady
ministra

Działalności

Pożytku

właściwego

do

Publicznego

spraw

(organ

zabezpieczenia

społecznego), przez wskazanie iż, co najmniej połowę składu Rady będą stanowić
przedstawiciele

organizacji

pozarządowych,

związków

i

porozumień

pozarządowych,
15) zwiększono uprawnienia ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
w

zakresie wnioskowania

o

wykreślenie z Krajowego

Rejestru Sądowego

informacji o posiadanym przez daną organizację statusie pożytku publicznego jeśli
ta organizacja prowadzi swą działalność niezgodnie z przepisami ustawy,
16) rozszerzony

został

katalog

przesłanek,

które

mogą

stanowić

podstawę

pozbawienia organizacji statusu organizacji pożytku publicznego o m. in.
niewykonanie wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego, czy posiadanie
zaległości

podatkowych

stwierdzonych

prawomocną

decyzją

lub

tytułem

wykonawczym w wysokości przekraczającej 3-krotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli zaległość ta istnieje co najmniej
6 miesięcy.
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