NOWELIZACJA USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE
OPRACOWANIE: BARBARA JASIŃSKA-MUSIK
STAROSTWO POWIATOWE W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM

2015 R.

9 września 2015 roku w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano ustawę, która
wprowadza szereg zmian w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ustawa ta wchodzi w życie 9 listopada 2015 r., z wyjątkiem
zapisów dotyczących tzw. „dużej” Rady Działalności
Pożytku Publicznego –art. 36 ustawy, które weszły w życie
14 dni po opublikowaniu ustawy -czyli 24 września 2015 .
Zmiana ta daje możliwość powołania Rady Działalności
Pożytku Publicznego w poszerzonym składzie- od 24
września może ona mieć więcej niż 20 członków.

SFERY POŻY TKU PUBLICZNEGO

Rozszerzono katalog zadań sfery pożytku publicznego art. 4 ustawy - dodatkowo wskazano następujące
sfery:
1. Pkt. 5a „działalność na rzecz integracji
cudzoziemców”
2. Pkt. 22a „udzielanie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego”
Zmieniono zapisy art. 4
Pkt 6. brzmi: „ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”
Pkt. 15 brzmi: „działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3
ustawy, które:
1. wykonują zadania publiczne, lub
2. dysponują majątkiem publicznym
udostępniają informację publiczną na zasadach i w trybie
określonym w ustawie odppiow
Ustawodawca odrębnie uregulował zasady udostępniania informacji
publicznej przez organizacje pozarządowe.
Udostępnianie informacji publicznej następuje:
1. Poprzez ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji
Publicznej
2. Poprzez ogłaszanie informacji publicznej na stronie internetowej
organizacji
3. Na wniosek –zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
ZA ROK POPRZEDNI-ZMIANA TERMINU

Nowelizacja ustawy zmienia termin,
w jakim Zarząd Powiatu jest
zobowiązany do przedłożenia Radzie
Powiatu oraz opublikowania w BIP-ie
sprawozdania z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni- w 2016
roku będzie musiał to zrobić do 31
maja.

ROCZNY I WIELOLETNI PROGRAM
WSPÓŁPRACY
Ustawodawca zróżnicował zawartość rocznego oraz
wieloletniego programu współpracy.
W art. 5a dodano ust. 5Wieloletni program współpracy zawiera w szczególności:
1. cel główny i cele szczegółowe,
2. zakres przedmiotowy,
3. okres realizacji programu,
4. sposób realizacji programu,
5. wysokość środków planowanych na realizację
programu.

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
Art. 8 ustawy definiuje odpłatną działalność
pożytku publicznego.
Nowelizacja ustawy doprecyzowała w ramach
działalności odpłatnej sprzedaż wytworzonych
towarów lub świadczenie usług oraz
wprowadziła nową formę działalności odpłatnej
jaką jest sprzedaż przedmiotów darowizny.

ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ
PUBLICZNYCH
W art. 11 ustawy, który dotyczy zasad zlecania
organizacjom pozarządowym realizacji zadań
publicznych, dodano 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.”

OCENA OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Art. 15 ustawy - ustawodawca przedefiniował zapis ust.
2e, który otrzymał brzmienie: „Komisja konkursowa
może korzystać z pomocy osób posiadających
specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres
zadań publicznych, których konkurs dotyczy”.
EKSPERCI MOGĄ UCZESTNICZYĆ W PRACACH KOMISJI
Z GŁOSEM DORADCZYM LUB WYDAWAĆ OPINIE.
Do tej pory zapis tego ust. mówił wyraźnie, że
w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć –
z głosem doradczym –osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej
zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

REGRANTING
Ustawodawca rozbudował zapisy dotyczące regrantingu.
Do tej pory ta forma współpracy została opisana w
ustawie w jednym ust. (art. 16 ust. 7 ustawy).
Nowelizacja ustawy wprowadziła odrębny art. 16 a,
w którym pojawiło się m.in. pojęcie „operator projektu”.
OPERATOR PROJEKTU to organizacja pozarządowa, której
organ administracji publicznej zleca przeprowadzenie
konkursu i wybór tzw. realizatorów projektów.
Umowę zawierają między sobą realizator projektu
i operator projektu, i to właśnie operator projektu
przekazuje środki na realizację zadania.

KONTROLA ZADAŃ PUBLICZNYCH
I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Art. 17 ustawy mówi o możliwości dokonania
kontroli i oceny realizacji zadań publicznych
przez organ administracji publicznej, natomiast
w art. 18 doprecyzowano zawartość
sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
Ustawodawca zasygnalizował, że Minister Pracy
i Polityki Społecznej określi-w drodze
rozporządzenia- wzory ofert, ramowe wzory
umów i wzory sprawozdań.

ART. 19 A- „MAŁE GRANT Y”
Nowelizacja ustawy wprowadzi zmiany w zasadach składania
ofert na podstawie art. 19 a – zarówno ofertę, jak i
sprawozdanie z realizacji zadania będzie się składało według
uproszczonych wzorów.
Uproszczony wzór oferty będzie zawierał:
1. zakres rzeczowy zadania publicznego,
2. termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego,
3. szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania
publicznego.
Uproszczony wzór sprawozdania będzie zawierał:
1. opis wykonania zadania,
2. zestawienie wydatków finansowanych z dotacji.

1% NA RZECZ ORGANIZACJI O STATUSIE
ORGANIZACJI POŻY TKU PUBLICZNEGO
Nowelizacja ustawy zabrania „udostępniania numeru KRS u” danej organizacji pożytku publicznego innym
podmiotom, które nie są uprawnione do pozyskiwania
środków 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.
Organizacje pożytku publicznego nie mogą wzywać do
przekazania lub przekazywać środków finansowych
pochodzących z 1 % na rzecz organizacji, które nie zostały
uwzględnione w wykazie.
Utworzony zostanie FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI
POŻY TKU PUBLICZNEGO, którego celem będzie
wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego
poprzez wyrównywanie ich szans. Będzie to państwowy
fundusz celowy, którego dysponentem będzie Minister
Pracy i Polityki Społecznej.

RADY DZIAŁALNOŚCI POŻY TKU
PUBLICZNEGO
Od 9 listopada 2015 roku kadencja Wojewódzkiej,
Powiatowej i Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego będzie trwała 3 lata.
Organ wykonawczy jst na wniosek co najmniej 5
organizacji pozarządowych musi utworzyć Radę
Pożytku Publicznego- ma na to czas do 2 miesięcy od
wpłynięcia wniosku.
Nowelizacja ustawy dała możliwość Zarządowi Powiatu
odwołania członka Rady Powiatowej- określono to w
art. 41 g ust. 2

