
           
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 lipca 2016 r. 

Poz. 973 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA RODZINY,  PRACY I  POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 

w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego  

z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

Na podstawie art. 27c ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji o: 

1)  finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych, zwanego dalej „1% podatku”, promocji prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego, polegającej 

na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku; 

2)  możliwości albo braku możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego 

w programach komputerowych umożliwiających podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnie-

nie zeznania podatkowego. 

§ 2. 1. Promocja prowadzona przez organizacje pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do prze-

kazania 1% podatku, w formie: 

1)  audiowizualnej, 

2)  wizualnej, 

3)  dźwiękowej 

– zawiera informację o następującej treści: „Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków 

finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.”. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 1: 

1) umieszcza się w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni 

w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, 

przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa 

niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter; 

2) należy odczytywać w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy 

niż 8 sekund. 

3. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umieszcza się: 

1) w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni; 

2) w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony pozio-

mo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być 

większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter. 

                                                           
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905). 
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4. W przypadku promocji prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego, polegającej na publicznym zachęca-

niu do przekazania 1% podatku, kierowanej do publicznej wiadomości w formie wizualnej obejmującej więcej niż jedną 

stronę, informację, o której mowa w ust. 1, umieszcza się na pierwszej stronie. 

5. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest odczytywana w sposób wyraźny, w języku polskim, a czas trwania 

przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund. 

§ 3. W przypadku materiałów promocyjnych o rozmiarach uniemożliwiających umieszczenie informacji, o której 

mowa w § 2 ust. 1, organizacja pożytku publicznego zamieszcza informację o następującej treści: „Sfinansowano z 1% 

podatku”. 

§ 4. 1. Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dokonanie 

swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego zawierają informację o następującej tre-

ści: „Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej 

organizacji pożytku publicznego.”. 

2. Programy komputerowe uniemożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dokonanie 

swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego zawierają informację o następującej tre-

ści: „Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybra-

nej organizacji pożytku publicznego.”. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, umieszcza się w taki sposób, aby: 

1)  tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym 

odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość 

między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter; 

2)  podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przed rozpoczęciem wypełniania zeznania podatkowego był 

poinformowany o możliwości albo braku możliwości dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku wy-

branej organizacji pożytku publicznego; 

3)  zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych, przez zapewnienie spełniania wymagań Web Content Accessibili-

ty Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA. 

4. Informację, o której mowa w ust. 1, umieszcza się również na opakowaniu programu komputerowego. 

5. Do opakowań programów komputerowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 3. 

§ 5. Promocja prowadzona przez organizacje pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przeka-

zania 1% podatku, której prowadzenie rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, niespełniająca wyma-

gań w nim określonych, może być prowadzona po tym dniu, nie dłużej jednak niż przez 1 miesiąc od dnia wejścia w życie 

rozporządzenia. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska 
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