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Prezes Rady Ministrów, 
Minister Cyfryzacji,
wykonujący obowiązki 
Ministra Finansów

ePUAP

Szanowny Panie Premierze,

w dniu 5 marca br. w życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 

marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których 

obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek 

obniżonych (Dz. U. poz. 531). Zgodnie z § 1 rozporządzenia stawką 0% VAT objęte 

zostały świadczenia oferowane na rzecz podmiotów, które stanowią istotne ogniwo w 

organizowaniu pomocy i dystrybucji świadczeń niezbędnych dla ludzi w sytuacji 

powstania zagrożeń. Obniżoną stawką VAT objęto więc świadczenia realizowane na 

rzecz: 
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a) Agencji Rezerw Strategicznych, 

b) podmiotów leczniczych oraz 

c) jednostek samorządu terytorialnego, a więc podmiotów spełniających funkcję 

kluczowych koordynatorów oraz niejako pośredników dla udzielanej pomocy. 

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich wprowadzone rozwiązanie jest jak 

najbardziej zasadne. Niepokój budzi jednak nieuwzględnienia w katalogu 

odbiorców nieodpłatnych dostaw objętych preferencyjną stawką podatkową 

organizacji pozarządowych, zaangażowanych w pomoc osobom, które opuściły 

po dniu 24 lutego 2022 r. Ukrainę w związku napaścią zbrojną Federacji 

Rosyjskiej na ten kraj.

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie wskazywał, że działalność organizacji 

pozarządowych w czasie trwającego kryzysu wojennego i humanitarnego zasługuje na 

najwyższe uznanie. Od samego początku wojny w Ukrainie polskie organizacje 

pozarządowe zmobilizowały wszelkie możliwe środki, aby zapewnić bezpośrednią 

pomoc humanitarną zarówno na granicy, w strefie działań wojennych, jak i wewnątrz 

polskich miast i wsi. Ich wiedza, doświadczenie i zasoby stanowią nieocenioną wartość 

dla całego społeczeństwa, a w szczególności tych najbardziej potrzebujących.

Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich w pełni popiera apel skierowany do 

Pana Premiera przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych1, aby w 

rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się 

stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych 

1) dodać w §10bd ust. 2 po pkt 3, pkt 4 w brzmieniu: 

“organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

2) dodać w §10bd po ust. 5, ust. 6 w brzmieniu: 

“W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz 

podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, obniżoną stawkę podatku, o której mowa 

1 https://ofop.eu/stawka-0-vat-darowizny-dla-ngo-na-rzecz-uchodzcow-apel-do-premiera/, dostęp: 
07.04.2022.

https://ofop.eu/stawka-0-vat-darowizny-dla-ngo-na-rzecz-uchodzcow-apel-do-premiera/
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w ust. 1, stosuje się pod warunkiem udokumentowania dokumentem, z którego 

wynika wartość darowizny, dane darczyńcy, przeznaczenie na cele, o których mowa w 

ust. 1 i oświadczenie podmiotu o przyjęciu dostawy. Dokument sporządzony musi być 

w formie pisemnej, elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym. Wymogu z ust. 3 nie stosuje się.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627, ze 

zm.), uprzejmie proszę Pana Premiera o wzięcie pod uwagę powyższych zaleceń 

Rzecznika. Proszę również o wskazanie przyczyn nieuwzględnienia organizacji 

pozarządowych w katalogu odbiorców nieodpłatnych dostaw objętych 0% stawką VAT 

oraz poinformowanie Rzecznika Praw Obywatelskich czy planowane jest 

wprowadzenie zmian prawnych w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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