
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Druk nr 554 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ, 
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2014 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 19 lutego 2014 r. nad ustawą  

o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1-3, 6-14, 16-21, 23, 24, 

26-33. 
 
 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Rodziny i Polityki Społecznej 
 (-) Michał Seweryński (-) Jan Michalski 
   
 

Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

 (-) Janisz Sepioł 

andrusz
202



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 

 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

 

Wniosek  

KPCPP 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 32 należy głosować łącznie. 

 

1)  w odnośniku nr 1 wyraz „Chrześcijańskiego” zastępuje się wyrazem 

„Chrześcijan”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

 

2)  w art. 1 w ust. 1 skreśla się wyraz „wszelkie”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

 

3)  w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w: 

a) lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia 

kierownika urzędu, lub 

b) innym zakładzie pracy.”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

4)  w art. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 6 

w brzmieniu: 

„6) podczas masowej imprezy sportowej zorganizowanej na terenie 

obiektu sportowego.”; 

 

Poprawka sen. 

R. Dowhana 

 Uwaga: 

Odrzucenie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 15. 

 

5)  w art. 4 w ust. 1 wyrazy „niekarane za popełnienie przestępstwa 

przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 
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gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi” 

zastępuje się wyrazami „niekarane za przestępstwo popełnione 

umyślnie”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 6, 7, 14, 19, 21 i 31 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 15. 

 

6)  w art. 4 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt 5 w brzmieniu: 

„5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa 

w ust. 1.”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

7)  w art. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których 

mowa w ust. 1, członkowie komitetu społecznego składają pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

8)  w art. 6 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, który, w przypadku poprawnego 

wypełnienia zgłoszenia, zamieszcza informację, o której mowa 

w art. 10 ust. 2, na portalu zbiórek publicznych”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

9)  art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. Organizator zbiórki zapewnia osobom 

przeprowadzającym zbiórkę publiczną identyfikatory zawierające imię 

i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną oraz 

w szczególności informacje o nazwie, celu zbiórki publicznej i jej 

organizatorze oraz numer zbiórki publicznej.”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 10 i 13 należy głosować łącznie. 

 

10)  w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dane organizatora zbiórki: 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 
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a) nazwę podmiotu, oznaczenie siedziby oraz numer wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego, numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON – 

w przypadku organizatora, o którym mowa w art. 3 pkt 1 i 2, 

b) imiona i nazwiska członków komitetu społecznego, ich 

adresy zamieszkania, numery PESEL, a w przypadku gdy 

członek komitetu nie ma numeru PESEL, serię i numer 

dokumentu potwierdzającego jego tożsamość – w przypadku 

organizatora, o którym mowa w art. 3 pkt 3;”; 

 

11)  w art. 9 w ust. 2 i w art. 18 w ust. 3 wyrazy „opatruje się” zastępuje się 

wyrazami „osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki 

opatruje”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

12)  w art. 9 w ust. 2 oraz w art. 18 w ust. 3 wyrazy „za pomocą” zastępuje 

się wyrazami „przy pomocy ważnego”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

 

13)  w art. 10 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dane organizatora zbiórki: 

a) nazwę podmiotu, oznaczenie siedziby oraz numer wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego, numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON – 

w przypadku organizatora, o którym mowa w art. 3 pkt 1 i 2, 

b) imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania członków 

komitetu społecznego – w przypadku organizatora, o którym 

mowa w art. 3 pkt 3;”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

14)  w art. 11: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W przypadku zbiórki publicznej organizowanej przez komitet 

społeczny, członkowie komitetu dołączają do zgłoszenia zbiórki 

publicznej akt założycielski sporządzony: 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 
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1) z wykorzystaniem formularza elektronicznego udostępnionego 

nieodpłatnie na portalu zbiórek publicznych przez ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej, w przypadku 

zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, albo 

2) według wzoru udostępnionego nieodpłatnie na portalu zbiórek 

publicznych przez ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej, w przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci 

papierowej. 

 2. Akt założycielski sporządzony w postaci elektronicznej 

członkowie komitetu społecznego opatrują bezpiecznymi podpisami 

elektronicznymi weryfikowanymi przy  pomocy ważnych 

kwalifikowanych certyfikatów lub podpisami potwierdzonymi 

profilami zaufanymi ePUAP.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu 

„2a. Akt założycielski sporządzony w postaci papierowej 

członkowie komitetu społecznego opatrują własnoręcznymi 

podpisami.”, 

c) skreśla się ust. 3; 

 

15)  w art. 11 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „popełnienie przestępstwa przeciwko 

wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi” zastępuje się 

wyrazami „przestępstwo popełnione umyślnie”; 

 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

 Uwaga: 

Poprawki nr 16 i 18 należy głosować łącznie. 

 

16)  w art. 12 w ust. 1 wyraz „dostarczając” zastępuje się wyrazem 

„doręczając”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

 

17)  w art. 13 w ust. 1 wyrazy „Każda zmiana” zastępuje się wyrazem 

„Zmiana”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 
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18)  w art. 13 w ust. 1 wyraz „dostarczenia” zastępuje się wyrazem 

„doręczenia”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

 

19)  w art. 13 w ust. 1 wyrazy „dołączonymi do niego dokumentami, 

o których mowa w art. 11 ust. 1” zastępuje się wyrazami „dołączonym 

do niego aktem założycielskim”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

20)  w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zmiana składu komitetu społecznego jest skuteczna z dniem 

zamieszczenia na portalu zbiórek publicznych informacji o zgłoszeniu, 

o którym mowa w ust. 1.”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

21)  w art. 14 w ust. 1 wyrazy „dokumentów, o których mowa w art. 11 

ust. 1” zastępuje się wyrazami „aktu założycielskiego”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

 

22)  w art. 14 w ust. 1 skreśla się wyrazy „niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia dla zgłoszeń 

dokonanych w postaci elektronicznej i nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od daty wpływu zgłoszenia dla zgłoszeń dokonanych 

w postaci papierowej,”; 

 

Poprawka  

KSTAP 

23)  w art. 15 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „do jakiego” zastępuje się wyrazami 

„w jakim komitet”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

 

24)  w art. 15 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „art. 16” dodaje się wyrazy 

„albo art. 17”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

 

25)  w art. 15 skreśla się ust. 2; 

 

 

 

Poprawka 

KRPS 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 26, 27, 28 i 30 należy głosować łącznie. 

 

26)  w art. 16 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w terminie 30 dni od zakończenia 12-miesięcznego okresu od 

zakończenia zbiórki publicznej, a w przypadku gdy ofiary w tym 

terminie nie zostaną rozdysponowane, również w terminie 30 dni 

od zakończenia każdego kolejnego 12-miesięcznego okresu, aż do 

momentu rozdysponowania zebranych ofiar – w przypadku 

komitetów społecznych.”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

27)  w art. 17 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, z podaniem wartości 

i rodzaju zebranych dotychczas ofiar – w terminie 30 dni od 

zakończenia każdego 6-miesięcznego okresu prowadzenia zbiórki, 

przy czym pierwszy okres liczy się od dnia rozpoczęcia zbiórki 

publicznej; 

2) o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 – w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia każdego 12-miesięcznego okresu, przy czym 

pierwszy okres liczy się od dnia rozpoczęcia zbiórki publicznej, aż 

do momentu rozdysponowania ofiar.”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

28)  w art. 18 w ust. 1 i w art. 19 skreśla się wyrazy „i art. 17”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

 

29)  w art. 18: 

a) w ust. 3 wyrazy „przesyłane w postaci dokumentu elektronicznego” 

zastępuje się wyrazami „sporządzone w postaci elektronicznej”, 

b) w ust. 4 wyraz „doręczane” zastępuje się wyrazami „sporządzone”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

30)  w art. 20 skreśla się wyrazy „lub art. 17”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 
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31)  w art. 21 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wzór aktu założycielskiego,”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

 

32)  w art. 29 w zdaniu wstępnym wyraz „Chrześcijańskiego” zastępuje się 

wyrazem „Chrześcijan”; 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

 

33)  art. 36 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36. W ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu 

inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688) 

w art. 15: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komitet może organizować zbiórki publiczne środków 

finansowych na cele związane z wykonywaniem inicjatywy 

ustawodawczej, na zasadach i w trybie określonych w ustawie 

z dnia ... o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 

poz. …).”; 

2) uchyla się ust. 3.”. 

 

Poprawka 

KSTAP, 

KRPS 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


