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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. 

 

o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 

 

(druk nr 554) 

 

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z 

późn. zm.) 

[Art. 56. 

§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub 

przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, 

podlega karze grzywny. 

§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne. 

§ 3. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki przeprowadzonej wbrew 

warunkom zezwolenia, orzeka się zaś ich przepadek, gdy zbiórkę przeprowadzono bez 

zezwolenia. 

§ 4. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych z czynu określonego w § 1 także 

wtedy, gdy zostały one przekazane przez sprawcę innej osobie lub instytucji, jak i 

przepadek pieniędzy uzyskanych za zebrane ofiary w naturze i rzeczy nabytych za 

uzyskane ze zbiórki pieniądze. 

§ 5. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać instytucji pomocy 

społecznej lub instytucji kulturalno-oświatowej. 

<Art. 56. 

§ 1. Kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem 

zbiórki publicznej organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, 

podlega karze grzywny. 

§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne. 

§ 3. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki publicznej 

przeprowadzonej niezgodnie ze zgłoszeniem, orzeka się zaś ich przepadek, gdy 

zbiórkę publiczną przeprowadzono bez zgłoszenia. 

§ 4. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych z czynu określonego w § 1 także 

wtedy, gdy zostały one przekazane przez sprawcę innej osobie lub instytucji, jak 

i przepadek pieniędzy uzyskanych za zebrane ofiary w naturze i rzeczy nabytych 

za uzyskane ze zbiórki publicznej pieniądze. 

§ 5. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać instytucji 

pomocy społecznej lub instytucji kultury.> 
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USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169) 

 

Art. 57. 

1. Kościelne osoby prawne mają prawo do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną 

działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz 

utrzymanie duchownych i członków zakonów. 

[2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają pozwolenia właściwego organu, jeżeli 

odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach 

zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.] 

<2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się 

w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach 

zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 lipca 1991 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO POLSKIEGO 

AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO (Dz. U. Nr 66, poz. 287, z 

późn. zm.) 

Art. 42. 

1. Kościelne osoby prawne mają prawo do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną 

działalność charytatywno-opiekuńczą i oświatowo-wychowawczą oraz na utrzymanie 

duchownych i członków wspólnot klasztornych. 

[2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają pozwolenia właściwego organu, jeżeli 

odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach 

zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.] 

<2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się 

w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach 

zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 maja 1994 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA 

EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 

73, poz. 323, z późn. zm.) 

Art. 36. 

1. Kościelne osoby prawne mają prawo do zbierania ofiar na cele religijne, kościelne, 

działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz 

utrzymanie duchownych i członków diakonatów. 
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[2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają pozwolenia właściwego organu, jeżeli 

odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach 

zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.] 

<2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się 

w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach 

zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 maja 1994 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA 

EWANGELICKO-REFORMOWANEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 

73, poz. 324, z późn. zm.) 

Art. 21. 

1. Kościelne osoby prawne mają prawo do zbierania ofiar na cele kościelne, działalność 

charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą. 

[2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają pozwolenia właściwego organu, jeżeli 

odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz miejsc zwyczajowo przyjętych w 

danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.] 

<2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się 

w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz miejsc zwyczajowo przyjętych w danej 

okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 czerwca 1995 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA 

EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. 

Nr 97, poz. 479, z późn. zm.) 

Art. 31. 

1. Kościelne osoby prawne mają prawo do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną 

działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz 

utrzymanie duchownych i diakonatu. 

[2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zezwolenia, jeżeli odbywają się w obrębie 

terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych i 

w sposób tradycyjnie ustalony.] 

<2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się 

w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach 

zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.> 
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USTAWA z dnia 30 czerwca 1995 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA 

CHRZEŚCIJAŃSKIEGO CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ (Dz. U. Nr 97, poz. 480, z późn. zm.) 

 

Art. 35. 

1. Kościół i jego osoby prawne mają prawo do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną 

działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz 

utrzymanie duchownych i ich rodzin, a także komisji działających przy tych kościelnych 

osobach prawnych. 

[2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zezwolenia, jeżeli odbywają się w obrębie 

terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w 

danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.] 

<2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się 

w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach 

zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 czerwca 1995 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA 

ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 

97, poz. 481, z późn. zm.) 

Art. 30. 

1. Kościół i jego osoby prawne mają prawo do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną 

działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową i oświatowo-wychowawczą oraz 

utrzymanie duchownych i ewangelistów. 

[2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają pozwolenia właściwego organu, jeżeli 

odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach 

zwyczajowo przyjętych i w sposób tradycyjnie ustalony.] 

<2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się 

w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach 

zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 czerwca 1995 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA 

POLSKOKATOLICKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 97, poz. 482, 

z późn. zm.) 

Art. 29. 

1. Kościelne osoby prawne mają prawo do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną 

działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz 

utrzymanie duchownych i zakonów. 
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[2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zezwolenia, jeżeli odbywają się w obrębie 

terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych i 

w sposób tradycyjnie ustalony.] 

<2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się 

w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach 

zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lutego 1997 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO GMIN 

WYZNANIOWYCH ŻYDOWSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 41, 

poz. 251, z późn. zm.) 

Art. 27. 

1. Gminy żydowskie i Związek Gmin mają prawo do zbierania ofiar na cele religijne, 

działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatowo-wychowawczą oraz na 

utrzymanie duchownych. 

[2. Zbiórki, o których mowa w ust. 1, nie wymagają zezwolenia właściwego organu 

administracji rządowej lub samorządowej, jeżeli odbywają się w obiektach kultu 

religijnego oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych i w sposób 

tradycyjnie ustalony.] 

<2. Zbiórki, o których mowa w ust. 1, nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w 

obiektach kultu religijnego oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo 

przyjętych i w sposób tradycyjnie ustalony.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lutego 1997 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO MARIAWITÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 41, 

poz. 252, z późn. zm.) 

Art. 26. 

1. Kościelne osoby prawne mają prawo do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną 

działalność charytatywno-opiekuńczą i oświatowo-wychowawczą oraz na utrzymanie 

duchownych i członków wspólnot klasztornych. 

[2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zezwolenia, jeżeli odbywają się w obrębie 

terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych, w 

sposób tradycyjnie ustalony.] 

<2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się 

w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach 

zwyczajowo przyjętych, w sposób tradycyjnie ustalony.> 
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USTAWA z dnia 20 lutego 1997 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA 

STAROKATOLICKIEGO MARIAWITÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. 

Nr 41, poz. 253, z późn. zm.) 

Art. 28. 

1. Kościół i jego osoby prawne mają prawo do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną 

działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą, utrzymanie 

duchownych i ich rodzin oraz członków zgromadzeń zakonnych. 

[2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zezwolenia, jeżeli odbywają się w obrębie 

terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych, w 

sposób tradycyjnie ustalony.] 

<2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się 

w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach 

zwyczajowo przyjętych, w sposób tradycyjnie ustalony.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lutego 1997 r. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA 

ZIELONOŚWIĄTKOWEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 41, poz. 254, 

z późn. zm.) 

Art. 31. 

1. Kościelne osoby prawne mają prawo do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną 

działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatowo-wychowawczą, oraz na 

utrzymanie duchownych i ich rodzin, a także komisji działających przy tych kościelnych 

osobach prawnych. 

[2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zezwolenia, jeżeli odbywają się w obrębie 

terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych, w 

sposób tradycyjnie ustalony.] 

<2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się 

w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach 

zwyczajowo przyjętych, w sposób tradycyjnie ustalony.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. O WYKONYWANIU INICJATYWY 

USTAWODAWCZEJ PRZEZ OBYWATELI (Dz. U. Nr 62, poz. 688) 

 

[Art. 15. 

1. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli pokrywa 

komitet. 
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2. Komitet może organizować zbiórki publiczne środków finansowych na cele związane z 

wykonywaniem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. 

U. Nr 22, poz. 162, z 1948 r. Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1989 r. Nr 29, 

poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668). 

3. Organizowanie zbiórki publicznej nie wymaga pozwolenia.] 

<Art. 15. 

1. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli 

pokrywa komitet. 

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 24 stycznia 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. 

U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. O STANIE WYJĄTKOWYM (Dz. U. Nr 113, poz. 985, 

z późn. zm.) 

Art. 16. 

1. W czasie stanu wyjątkowego mogą być zawieszone prawa do: 

1) organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju zgromadzeń, 

2) organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach 

działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących 

imprezami masowymi, 

3) strajków pracowniczych i innych form protestu w odniesieniu do określonych 

kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach, 

4) strajków i innych niż strajki form akcji protestacyjnych rolników, 

5) akcji protestacyjnych studentów organizowanych przez studenckie samorządy, 

stowarzyszenia lub organizacje, 

6) zrzeszania się poprzez: 

a) ustanowienie zakazu tworzenia i rejestracji nowych stowarzyszeń, partii 

politycznych, związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych 

rolników, organizacji pracodawców, ruchów obywatelskich oraz innych 

dobrowolnych zrzeszeń i fundacji, 

b) nakazanie okresowego zaniechania działalności zarejestrowanych stowarzyszeń, 

partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych 

rolników, organizacji pracodawców, ruchów obywatelskich oraz innych 

dobrowolnych zrzeszeń i fundacji, których działalność może zwiększyć 

zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub 

porządku publicznego. 

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy zgromadzeń organizowanych przez kościoły i inne 

związki wyznaniowe oraz organizacje religijne działające w obrębie świątyń, budynków 
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kościelnych, w innych pomieszczeniach służących organizowaniu i publicznemu 

sprawowaniu kultu, a także zgromadzeń organizowanych przez organy państwa lub 

organy samorządu terytorialnego. 

[3. Pozwolenia na zbiórki publiczne na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, 

mogą być udzielane tylko wówczas, gdy w ocenie organu właściwego do udzielenia 

pozwolenia przeprowadzenie zbiórki nie utrudni realizacji celów wprowadzenia stanu 

wyjątkowego.] 

<3. Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej, która ma być przeprowadzona na 

obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, może zostać zamieszczona na 

ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych, tylko wówczas, gdy w 

ocenie ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przeprowadzenie 

zbiórki nie utrudni realizacji celów wprowadzenia stanu wyjątkowego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2002 r. O STANIE WOJENNYM ORAZ O 

KOMPETENCJACH NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH I ZASADACH 

JEGO PODLEGŁOŚCI KONSTYTUCYJNYM ORGANOM RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ (Dz. U. Nr 156, poz. 1301, z późn. zm.) 

 

Art. 22. 

1. W czasie stanu wojennego mogą być zawieszone prawa do: 

1) organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju zgromadzeń; 

2) organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach 

działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych niebędących 

imprezami masowymi; 

3) zrzeszania się poprzez nakazanie okresowego zaniechania działalności 

zarejestrowanych stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, 

organizacji społeczno-zawodowych rolników, organizacji pracodawców, ruchów 

obywatelskich oraz innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji, których działalność 

może utrudnić realizację zadań obronnych. 

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy zgromadzeń organizowanych przez kościoły i inne 

związki wyznaniowe oraz organizacje religijne działające w obrębie świątyń, budynków 

kościelnych, w innych pomieszczeniach służących organizowaniu i publicznemu 

sprawowaniu kultu, a także zgromadzeń organizowanych przez organy państwa lub 

organy samorządu terytorialnego. 

[3. Pozwolenia na zbiórki publiczne na obszarze, na którym wprowadzono stan wojenny, 

mogą być udzielane tylko wówczas, gdy w ocenie organu właściwego do udzielenia 

pozwolenia przeprowadzenie zbiórki nie utrudni realizacji celów wprowadzenia stanu 

wojennego.] 

<3. Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej, która ma być przeprowadzona na 

obszarze, na którym wprowadzono stan wojenny, może zostać zamieszczona na 

ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych, tylko wówczas, gdy w 
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ocenie ministra właściwego do spraw administracji publicznej, przeprowadzenie 

zbiórki nie utrudni realizacji celów wprowadzenia stanu wojennego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 

 

Art. 33a. 

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego: 

1) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 23, w szczególności 

niezamieszczenia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie sprawozdania finansowego i 

merytorycznego, lub zamieszczenia sprawozdań niekompletnych, lub budzących 

wątpliwości co do prawidłowości działalności organizacji pożytku publicznego, 

wzywa organizację pożytku publicznego do zaniechania naruszeń oraz 

przedstawienia niezbędnych wyjaśnień; 

2) w przypadku niezastosowania się organizacji do wezwania w terminie 30 dni od jego 

otrzymania, występuje do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której 

mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również w przypadkach: 

[1) nienadesłania do organu, który udzielił pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki 

publicznej, sprawozdania z wyników zbiórki publicznej i ze sposobu zużytkowania 

zebranych ofiar lub nieogłoszenia w prasie, w rozumieniu przepisów prawa 

prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została 

przeprowadzona, wyników zbiórki publicznej i sposobu zużytkowania zebranych 

ofiar;] 

<1) prowadzenia zbiórki publicznej bez wymaganego zgłoszenia lub nienadesłania 

do ministra właściwego do spraw administracji publicznej sprawozdania z 

przeprowadzonej zbiórki publicznej lub sprawozdania ze sposobu 

rozdysponowania zebranych ofiar;> 

2) nienadesłania informacji o rozliczeniu środków pochodzących ze zbiórki publicznej 

lub informacji o otrzymanych darowiznach, o których mowa w ustawie z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, 

poz. 654, z późn. zm.); 

3) prowadzenia: 

a) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji 

społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych 

ośrodków preadopcyjnych, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, oraz szkół lub placówek publicznych określonych w 

ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.), bez zezwolenia, 
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b) niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej bez uzyskania wpisu do rejestru 

określonego w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.). 

3. W przypadku powtarzającego się wykorzystywania otrzymanych dotacji niezgodnie z 

przeznaczeniem stwierdzonego decyzją organów administracji publicznej lub 

prawomocnym orzeczeniem sądu, minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego może wystąpić do sądu rejestrowego o wykreślenie informacji, o której 

mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3. 

 


