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Uwagi do ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych  

L.p. 
Podmiot 
zgłaszający 
uwagę 

Jednostka redakcyjna Treść uwagi Propozycja brzmienia przepisu 

1 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

Art. 2 ust 1 pkt 1 1. konieczność zestawienia zapisów nowej 
Ustawy z zapisami Ustawy o 
spółdzielniach socjalnych i KSH pod kątem 
objęcia nową Ustawą spółdzielni 
socjalnych i spółek z o.o. not for profit 

2. W katalog podmiotów z art. 3 ust. 3 
ustawy odppiow wymienione są również 
spółdzielnie socjalne i spółki non-profit, 
artykuł włącza je pod pojęcie organizacji 
pozarządowych, Potrzebna analiza czy nie 
będzie kolizji ze szczegółowymi przepisami 
dla spółdzielni socjalnych oraz spółek 

 

2 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

 
Art. 4 ust 3. 

kwota powinna odnosić się ogólnie do wszystkich 
źródeł przychodów. Brak takiej możliwości 
spowoduje, że organizacja pozarządowa, która 
dostanie choć jedną darowiznę w wysokości 1 zł 
będzie zmuszona do zmiany sposobu księgowania 
(tak aby dostosować ją do wymogów załącznika nr 
1) 

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do 
organizacji pozarządowych 
których przychód z działalności 
statutowej za poprzedni rok 
obrotowy nie przekroczył 20 000 
zł niezależnie od źródła jego 
pochodzenia 

3 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 

art. 7 i art. 8 w art. 7 jest informacja o terminie złożenia 
sprawozdania, a brak jest informacji, gdzie ma 
być złożone. w art. 8 jest informacja o terminie i 
miejscu zamieszczenia. zapisy należy uspójnić - 
zadecydować o posługiwaniu się słowem 
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prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

złożenie lub zamieszczenie sprawozdania. należy 
również rozważyć, czy nie należałoby ujednolicić 
terminów sprawozdawczości jednakowo dla 
wszystkich podmiotów, bez względu na to, czy 
posiadają status OPP, czy nie. warto również 
doprecyzować kwestię zatwierdzania 
sprawozdania finansowego 

4 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

art 14 jakich obowiązków sprawozdawczych dotyczy 
kontrola?  

 

5 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

Art. 6 ust. 2 i 3 jaki jest termin składania "sprawozdania 
merytorycznego" (informacji o działaniach)? 
Należy doprecyzować termin 

 

6 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 

 Zebranie wszystkich przepisów dot. 
sprawozdawczości organizacji pozarządowych w 
jednym miejscu.  
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Instytut Spraw 
Obywatelskich 

7 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

załącznik nr 1 Informacja o źródłach 
przychodów zawiera dane o pkt 7.1, 
7.2 

Ustawa odbiera darczyńcom, w szczególności 
osobom fizycznym, prawo do anonimowości, 
godzi to w podstawowe prawa i w szczególności w 
przypadku wspierania organizacji strażniczych, 
może uderzać bezpośrednio w bezpieczeństwo 
darczyńców, a także stygmatyzować darczyńców 
(np. wspieranie NGO zajmujących się działaniami 
równościowymi. Jest duże prawdopodobieństwo 
spadku, i tak niskiej, filantropii Polaków. 
Dobroczyńca w większości przypadków chce być 
anonimowy, a ustawa podda go kontroli (rządowej 
i społecznej). 
Nie wiadomo po co te dane od osób fizycznych - 
może to ograniczyć proces przekazywania 
darowizn od osób fizycznych, które to osoby 
często chcą zachować anonimowość przy 
większych darowiznach. 

 

8 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

art. 3 Artykuł wyklucza Koła Gospodyń Wiejskich z 
pojęcia organizacji pozarządowych 

 

9 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 

 Nadzór i kontrola nad NGO umiejscowiona 
zostanie w jednym organie, którym będzie 
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego. 
Nadzór ten i kontrola mocno przesuwa się w 
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prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

stronę rządową. To pokazuje chęć weryfikacji 
tego, jak NGO działają i jak będą funkcjonować. 
Pytaniem jest, jak daleko te kompetencje pójdą i 
jak będą szeroko wykorzystywane. Taka 
centralizacja może nie uwzględniać obszarów w 
których działają poszczególne organizacje czy ich 
specyficznych uwarunkowań. 

10 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

art. 5 Wymóg składania sprawozdania finansowego 
zgodnie z ustawą o rachunkowości dla organizacji 
OPP o przychodzie poniżej 1 000 000 czyni 
bezsensownym umożliwienie organizacjom OPP 
korzystanie z uproszczonej ewidencji księgowej z 
artykułu 10a ustawy o dppiow, co w przepisach 
zmieniających wprowadza projekt.  

 

11 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

art. 8 ust. 1 Co z organizacjami, które nie mają strony 
internetowej? Skoro dane i tak będą dostępne 
publicznie, to po co wymóg umieszczania na 
stronie internetowej?  

 

12 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 

art. 8 ust. 2 i 3 W tej chwili nie ma konieczności zatwierdzania 
sprawozdań merytorycznych. Czy intencją 
projektodawcy jest wprowadzenie takiej 
konieczności? 
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Instytut Spraw 
Obywatelskich 

13 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

art. 10  Brak wskazania czy podpisy mają być składane 
zgodnie z reprezentacją, zgodnie z ustawą o 
rachunkowości czy jeszcze inaczej?  

 

14 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

art. 12 1) Zbyt poważna sankcja, powinno być coś 
pośredniego np. wezwanie do złożenia wyjaśnień,  
2) Powinno być wezwanie do uzupełnienia np. w 
terminie miesiąca braków przed sankcją 
wykreślenia i to od daty jego doręczenia powinien 
być liczony termin 6 miesięcy. 
3) Powinna być jasno opisana procedura, co ma 
sąd zrobić z wnioskiem o wykreślenie oraz 
określone, kto ponosi koszty likwidatora, kuratora 
oraz likwidacji/wykreślenia.  
4) To, że organizacja nie składa sprawozdań, nie 
znaczy, że nie istnieje i nie działa.  
5) Brakuje regulacji dotyczących wierzycieli 
podmiotu oraz brak określenia co dzieję się z 
majątkiem organizacji i kto ma podjąć tą decyzję  
6) Jednocześnie nie wiadomo, czy i w jaki sposób 
NIW otrzyma rejestry i ewidencje organizacji 
pozarządowych od starostów i itp.  

 

15 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 

art. 15 ust. 2 Nie jest jasne dlaczego Przewodniczący Komitetu 
ma mieć dostęp do ksiąg rachunkowych 
wszystkich organizacji pozarządowych i czemu ma 
służyć taka kontrola i jakie mają być sankcje dla 
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Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

organizacji które nie są organizacjami pożytku 
publicznego. 

16 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

załącznik nr 1 Informacja o źródłach 
przychodów zawiera dane o pkt 2 i 3 

Co to są przychody o charakterze rynkowym?  

17 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

 Co oznacza darowizna krajowa a zagraniczna od 
osoby prywatnej? Co decyduje: obywatelstwo, 
rezydencja, środek płatniczy (karta wydana przez 
bank w PL lub np. w UK). Np. Obywatel PL 
rezydent UK przekazuje darowiznę przy pomocy 
płatności kartą wydaną przez Bank Barclays? Czy 
organizacja ma narzędzia żeby zweryfikować te 
dane? 

 

18 Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej 
Centrum KLUCZ 
prowadzony 
przez Fundację 
Instytut Spraw 
Obywatelskich 

Słowniczek Doprecyzować kiedy organizacja pozarządowa, 
kiedy organizacja ze statusem OPP. 

 

 


