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Warszawa, 4 lutego 2014 r. 

Opinia do ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 

(druk nr 554) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

W myśl uzasadnienia do projektu celem ustawy jest „ułatwienie obywatelom ofiarności 

przez zmianę roli państwa w tym obszarze, tak aby tworzyło ono ramy organizacyjne do 

przejrzystego przeprowadzania zbiórek publicznych w przestrzeni publicznej”. Ustawa ma 

również zapewnić darczyńcom „powszechny, bieżący i łatwy wgląd w zbiórki publiczne 

prowadzone na terenie kraju – co jest istotnym dodatkowym mechanizmem popularyzującym 

dobroczynność, ale i wspierającym kontrolę prawidłowości przeprowadzanych zbiórek”. 

Zgodnie z art. 1 opiniowanej ustawy, zbiórką publiczną będzie wszelkie zbieranie ofiar 

w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel 

pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1)

, oraz na cele 

                                                

1) Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie m.in.: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób; 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

4) działalności charytatywnej; 

5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

7) ochrony i promocji zdrowia; 
8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

10)  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

11)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

12)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
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religijne. Podobnie jak obecnie zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy nie będzie zbieranie 

ofiar w gotówce lub w naturze: 

1) na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, 

oświatową i wychowawczą oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli 

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

zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony; 

2) w drodze loterii pieniężnych i fantowych; 

3) wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę; 

4) wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie 

pozwolenia władz szkolnych; 

5) w lokalach urzędów publicznych, odbywające się na podstawie pozwolenia kierownika 

urzędu, oraz w innych zakładach pracy w ramach zbiórek koleżeńskich. 

Na gruncie nowej ustawy organizatorem zbiórki będą mogły być: organizacja 

pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie,  podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy 

(np. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 

                                                                                                                                                   

13)  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie 

i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

14)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

15)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

16)  wypoczynku dzieci i młodzieży; 

17)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
18)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

19)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

20)  turystyki i krajoznawstwa; 

21)  porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

22)  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

23)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji; 

24)  ratownictwa i ochrony ludności; 

25)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

26)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

27)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
28)  promocji i organizacji wolontariatu; 

29)  pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

30)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

31)  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

32)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

33)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
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i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne) a także komitet 

społeczny powołany przez co najmniej 3 osoby fizyczne w trybie określonym w art. 4 

opiniowanej ustawy. 

Zbiórka publiczna będzie mogła być prowadzona po jej zgłoszeniu (przy użyciu 

formularza elektronicznego albo w postaci papierowej; ustawa określa, jakie dane będą 

musiały być zawarte w zgłoszeniu oraz jakie dokumenty będą musiały być załączone do 

zgłoszenia; wzór zgłoszenia zbiórki publicznej zostanie określony w rozporządzeniu) 

i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek 

publicznych (w ustawie określono, jakie dane zamieszczane będą na portalu zbiórek 

publicznych). Portal ten prowadził będzie minister właściwy do spraw administracji 

publicznej
2)

. W ustawie sformułowano również zasady aktualizacji zgłoszeń oraz 

uzupełniania braków w zgłoszeniach. Minister właściwy do spraw administracji publicznej 

będzie odmawiał, w drodze decyzji administracyjnej, zamieszczenia informacji o zgłoszeniu 

zbiórki publicznej na portalu zbiórek publicznych w przypadkach określonych w art. 15 ust. 1 

ustawy (m.in. w przypadku gdy wskazany w zgłoszeniu cel zbiórki będzie niezgodny 

z prawem lub będzie wykraczał poza sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo 

nie jest celem religijnym). 

Organizator zbiórki będzie obowiązany sporządzić i doręczyć ministrowi właściwemu 

do spraw administracji publicznej sprawozdania z przeprowadzonej (przeprowadzanej) 

zbiórki publicznej oraz ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar. Sprawozdania 

zamieszczane będą na portalu zbiórek publicznych.  

Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej wraz ze sprawozdaniami będzie dostępna na 

portalu zbiórek publicznych przez okres 10 lat, licząc od dnia upływu terminu przesłania 

ostatniego sprawozdania. 

Organizator zbiórki będzie mógł prowadzić w tym samym czasie więcej niż jedną 

zbiórkę publiczną. 

                                                

2) Na gruncie obowiązujących przepisów warunkiem przeprowadzenia zbiórki publicznej jest uzyskanie 

uprzedniego pozwolenia właściwego organu; właściwe organy określa art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 

1933 r. o zbiórkach publicznych. 
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Następstwem uchwalenia omawianej ustawy jest uchylenie ustawy z dnia 15 marca 

1933 r. o zbiórkach publicznych oraz nowelizacja ustaw: z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 

wykroczeń, z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 13 maja 1994 r. 

o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Chrześcijańskiego Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 30 czerwca 1995 r. 

o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin 

wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 20 lutego 

1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej 

Polskiej, z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy 

ustawodawczej przez obywateli, z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, z dnia 

29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił 

Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W regulacjach intertemporalnych przesądzono, iż do postępowań w sprawie wydania 

pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wszczętych przed dniem wejścia w życie 

nowej ustawy stosować się będzie przepisy dotychczasowe. Ważność zachowają pozwolenia 

na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydane przed dniem wejścia w życie opiniowanej 

ustawy. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym. Został on skierowany do sejmowych Komisji: Administracji 
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i Cyfryzacji oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. W trakcie prac w Sejmie 

m.in.: 

1) zmodyfikowano definicje pojęcia „miejsce publiczne”; 

2) sformułowano wprost warunek przewidujący, iż w skład komitetu społecznego mogą 

wchodzić wyłącznie osoby fizyczne niekarane za popełnienie przestępstwa przeciwko 

wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi 

i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe (w projekcie warunek ten był 

sformułowany pośrednio w przepisie określającym dokumenty dołączane do zgłoszenia 

dokonywanego przez komitet społeczny);  

3) uściślono, iż identyfikator osoby prowadzącej zbiórkę publiczną powinien zwierać 

również numer zbiórki publicznej; 

4) uściślono zakres danych dotyczących organizatora zbiórki i osoby uprawnionej do 

reprezentowania organizatora zbiórki, które zamieszczać się będzie w zgłoszeniu zbiórki 

publicznej; 

5) przyjęto, iż informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej zamieszczona na portalu zbiórek 

publicznych, będzie mogła zawierać również inne niż wskazane w art. 10 ust. 2 

informacje zawarte w zgłoszeniu zbiórki publicznej (z wyłączeniem danych 

osobowych); 

6) dookreślono przepisy związane z aktualizacją danych zawartych w zgłoszeniu zbiórki 

publicznej oraz składu komitetu społecznego, przyjmując w szczególności że 

organizator będzie miał 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, na dostarczenie 

ministrowi zaktualizowanego zgłoszenia; 

7) wydłużono z 3 do 10 lat okres, przez który informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej 

oraz sprawozdania będą dostępne na portalu zbiórek publicznych; 

8) zrezygnowano z „sankcji” za niedoręczenie ministrowi sprawozdania albo 

nieuzupełnienia braków sprawozdania w terminie, polegającej na odmowie 

zamieszczania na portalu zbiórek publicznych kolejnych zgłoszeń tego samego 

organizatora przez okres 3 lat, licząc od dnia upływu terminu przesłania sprawozdania; 

9) nowelizując ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym oraz z dnia 29 

sierpnia 2002 o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił 

Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej 

Polskiej przyjęto, iż oceny dopuszczalności zbiórki publicznej pod kątem realizacji 
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celów wprowadzenia stanu wyjątkowego albo wojennego dokonywał będzie minister 

właściwy do spraw administracji publicznej; 

10) nowelizując ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie przyjęto, iż minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 

będzie mógł skorzystać ze swoich uprawnień określonych w art. 33a ust. 1 tej ustawy 

również w przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego będzie prowadziła zbiórkę 

publiczną bez wymaganego zgłoszenia lub nie nadeśle do ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej lub 

sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar. 

W trakcie II czytania zgłoszono 21 poprawek. Żadna z tych poprawek nie uzyskała 

poparcia Sejmu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 ust. 1 – propozycja poprawki redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

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

 

2) art. 2 pkt 5 – przepis ten stanowi, że zbiórką publiczną nie jest zbieranie ofiar w lokalach 

urzędów państwowych, o ile odbywa się ono na podstawie pozwolenia kierownika 

urzędu, oraz w innych zakładach pracy w ramach zbiórek koleżeńskich. W związku 

z tym nasuwają się pytania, czy zgodne z wolą ustawodawcy jest: 

a) wyłączenie z reżimu opiniowanej ustawy zbiórek publicznych prowadzonych 

w lokalach urzędów publicznych, które nie mają charakteru zbiórek koleżeńskich; 

b) aby prowadzenie w zakładzie pracy zbiórki publicznej w ramach zbiórki 

koleżeńskiej mogło odbywać się bez pozwolenia kierownika zakładu pracy? 

   Aktualnie ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych nie ma 

zastosowania do zbiórek koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne 

poparcia, które odbywają się na podstawie pozwolenia przełożonego urzędu.  Innymi 

słowy, dzisiaj z reżimu ustawy o zbiórkach publicznych wyłączone są prowadzone 

w lokalach urzędów publicznych zbiórki koleżeńskie (o ile ich cel jest godny poparcia 

oraz przełożony – kierownik urzędu wyraził na to zgodę). 
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Propozycja poprawki (zakładając, ze wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 5 dotyczyło 

będzie wyłącznie zbiórek koleżeńskich oraz, że prowadzenie takich zbiórek w innym zakładzie 

pracy również powinno odbywać się za zgodą kierownika): 

w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) w ramach zbiórek koleżeńskich, odbywających się w lokalu urzędu publicznego lub 

w zakładzie pracy, na podstawie pozwolenia kierownika urzędu lub zakładu pracy.”; 

 

3) art. 4 – analiza przepisów ustawy prowadzi do wniosku, iż oświadczenie o niekaralności 

będzie elementem aktu założycielskiego, a nie odrębnym dokumentem. Interpretację tę 

potwierdza treść art. 21 pkt 1 (mówi on o wzorze aktu założycielskiego wraz 

z oświadczeniem o niekaralności; niestety co innego wynika z art. 13 ust. 1 i art. 14 

ust. 2, które stanowią o dokumentach w liczbie mnogiej). Mając powyższe na uwadze 

oraz dążąc do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, należy przyjąć, iż 

oświadczenie o niekaralności jest częścią aktu założycielskiego. Multiplikowanie 

dokumentów wydaje się stać bowiem w opozycji do celu ustawy (uproszczenie 

postępowania). Niżej sformułowana poprawka dotycząca art. 4 ust. 2 polega na 

zmodyfikowaniu przepisu określającego essentialia negotii aktu założycielskiego. 

Elementy konieczne aktu założycielskiego powinny wynikać wprost z przepisu 

merytorycznego ustawy, a nie z delegacji ustawowej. 

   Wątpliwości budzi również forma i postać aktu założycielskiego. Jak można 

przypuszczać (opierając się na art. 11 ust. 1 pkt 1) wolą ustawodawcy jest, aby akt 

założycielski sporządzany był na formularzu, którego wzór określi minister właściwy do 

spraw administracji publicznej (art. 21 pkt 1). Niestety nie wynika to wprost z ustawy. 

Co więcej, nie jest jasne jaką postać będzie mógł mieć akt założycielski. Z art. 11 ust. 1 

wynika, że ustawodawca przewiduje wyłącznie postać elektroniczną, co innego 

przewiduje natomiast art. 13 ust. 1, w którym – jak się wydaje – dopuszcza się 

sporządzenie zaktualizowanego aktu założycielskiego również w postaci papierowej. 

Mając to na uwadze, proponuje się jednoznaczne wskazanie w ustawie, iż akt 

założycielski może być sporządzony zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej.  

   W ustawie brakuje także przepisu przewidującego, iż akt założycielski 

sporządzony w postaci papierowej również musi być podpisany. 

   Ustawodawca, statuując odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego 

oświadczenia, powinien zagwarantować, iż składający oświadczenie będzie miał 



– 8 – 

świadomość skutków złożenia oświadczenia nieprawdziwego. W tym przypadku, należy 

kierować się zasadą lojalności państwa wobec obywatela. W sugerowanej niżej 

poprawce proponuje się, aby członek komitetu społecznego, składając oświadczenie 

o niekaralności  potwierdzał, że został pouczony o odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. Stosowne pouczenie winno znaleźć się na formularzu aktu 

założycielskiego. 

    Ponadto w związku z tym, iż art. 4 jest przepisem podstawowym z punktu 

widzenia powoływania komitetu społecznego oraz instytucji aktu założycielskiego, 

kierując się § 55 ust. 1 i 4 Zasad techniki prawodawczej oraz mając na względzie 

zapewnienie komunikatywności ustawy w aspekcie wyszukiwawczym, proponuje się 

„zebranie” przepisów związanych z powoływaniem komitetu społecznego w jednym 

artykule (art. 4). 

    Następstwem wyżej proponowanych zmian będą poprawki do art. 11, art. 13 

ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz art. 21 pkt 1 

Propozycja poprawek: 

– w art. 4: 

a) 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.”, 

b) dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu: 

„3. Akt założycielski sporządza się w postaci elektronicznej albo papierowej, na 

formularzu udostępnionym nieodpłatnie na portalu zbiórek publicznych przez ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej. 

4. Akt założycielski sporządzony w postaci elektronicznej członkowie komitetu 

społecznego opatrują bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP. 

5. Akt założycielski sporządzony w postaci papierowej członkowie komitetu 

społecznego opatrują własnoręcznymi podpisami. 

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1, członkowie 

komitetu społecznego składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 

zeznań. Składając oświadczenie członek komitetu społecznego potwierdza, że został 

pouczony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; 
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– art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. W przypadku zbiórki publicznej organizowanej przez komitet społeczny, do 

zgłoszenia zbiórki publicznej dołącza się akt założycielski.”; 

  

– w art. 13 w ust. 1 wyrazy „dołączonymi do niego dokumentami, o których” zastępuje się 

wyrazami „dołączonym do niego dokumentem, o którym”; 

 

– w art. 14 w ust. 1 wyrazy „dokumentów, o których” zastępuje się wyrazami „dokumentu, 

o którym”; 

 

– w art. 21 w pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wzór formularza aktu założycielskiego,”; 

 

4) art. 5 ust. 2, art. 6, art. 9 ust. 2 i art. 21 – z art. 5 ust. 2 wynika, iż wolą ustawodawcy 

jest, aby zgłoszenie zbiórki dokonywane było przy użyciu formularza, przy czym 

wymóg ten odnosi się wyłącznie do zgłoszeń dokonywanych elektronicznie. W związku 

z tym, iż art. 6 ust. 1 dopuszcza zgłoszenie zbiórki publicznej także w postaci 

papierowej, nasuwa się pytanie, czy wolą ustawodawcy jest, aby zgłoszenie w takiej 

postaci musiało być również dokonane na formularzu (sugeruje to art. 10 ust. 1 

wprowadzenie do wyliczenia).  

   Ponadto należy stwierdzić, że art. 6 ust. 2 w części stanowiącej o weryfikacji 

zgłoszenia powtarza treść art. 10 ust. 1 (wprowadzenie do wyliczenia). Co więcej, 

zestawiając art. 6 ust. 2 z art. 10 ust. 1 zwraca uwagę brak konsekwencji 

terminologicznej. W pierwszym z wymienionych przepisów mówi się o „poprawnym 

wypełnieniu zgłoszenia”, w drugim zaś o „poprawności wypełnienia pól 

obowiązkowych zgłoszenia”. Brak konsekwencji terminologicznej skutkuje 

naruszeniem § 10 Zasad techniki prawodawczej oraz rodzi wątpliwości interpretacyjne. 

   Mając na uwadze powyższe wątpliwości zasadnym wydaje się uchwalenie 

poprawek porządkujących przepisy dotyczące zgłoszenia zbiórki publicznej. 

W zaproponowanych niżej poprawkach przyjęto, iż elektroniczna i papierowa postaci 

zgłoszenia są równoważne oraz, że zgłoszenia – bez względu na postać – dokonuje się 

na formularzu, którego wzór określi i udostępni minister właściwy do spraw 

administracji publicznej. Konsekwencją zaproponowanych poprawek będzie 
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w szczególności skreślenie art. 6, którego treść zostanie rozpisana pomiędzy art. 5 i 

art. 9. 

Propozycja poprawek: 

– w art. 5: 

a) w ust. 1 po wyrazach „po jej zgłoszeniu” dodaje się wyrazy „ministrowi właściwemu 

do spraw administracji publicznej” oraz skreśla się wyrazy „przez ministra właściwego 

do spraw administracji publicznej”,  

b) w ust. 2 wyraz „elektronicznego” zastępuje się wyrazem „zgłoszenia”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Zgłoszenia zbiórki publicznej dokonuje się w postaci elektronicznej albo 

papierowej.”; 

 

– skreśla się art. 6; 

 

– w art. 9: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Zgłoszenie zbiórki publicznej dokonywane w postaci papierowej osoba uprawniona 

do reprezentowania organizatora zbiórki opatruje własnoręcznym podpisem.”; 

b) w ust. 3 po wyrazie „Wzór” dodaje się wyraz „zgłoszenia”; 

 

– w art. 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „obowiązkowych” dodaje się 

wyraz „formularza”; 

 

– w art. 21 w pkt 2 po wyrazie „wzór” dodaje się wyraz „formularza”; 

 

5) art. 8  i art. 13 ust. 1 – propozycja poprawek redakcyjnych. 

Propozycja poprawki: 

w art. 8 skreśla się wyraz „każdej”; 

w art. 13 w ust. 1 wyrazy „Każda zmiana” zastępuje się wyrazem „Zmiana”;  

 

6) art. 9 ust. 1 pkt 2 i art. 10 ust. 2 pkt 2 – mając na względzie wynikające z § 154 Zasad 

techniki prawodawczej reguły posługiwania się w tekście normatywnym środkiem 

techniki prawodawczej jakim jest skrót oraz dotychczasową praktykę prawodawcy, 
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należałoby rozważyć poprawkę wprowadzającą we wskazanych przepisach pełne nazwy 

instytucji prawnych w miejsce skrótów tych nazw. Pamiętać należy bowiem o tym, iż 

warunkiem posługiwania się w akcie normatywnym skrótem określenia złożonego jest 

wcześniejsze jego wprowadzenie do tekstu normatywnego. W przepisach art. 9 ust. 1 

pkt 2 lit. a i art. 10 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawodawca posługuje się skrótami pomimo tego, 

iż nie zostały one wprowadzone do ustawy. Fakt, iż ustawodawca wprowadził określone 

skróty w innych aktach normatywnych nie oznacza, że mają one powszechne 

zastosowanie we wszystkich aktach normatywnych. 

   Ponadto przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. b przewiduje, iż zgłoszenie zawiera m.in. 

dane organizatora zbiórki. W przypadku, gdy zbiórkę publiczną organizuje komitet 

społeczny pojawia się pytanie, czyje dane mają być podane w zgłoszeniu – osoby 

reprezentującej komitet, czy też wszystkich osób powołujących komitet? W związku 

z tym, iż do zgłoszenia dokonywanego przez komitet społeczny dołączać się będzie akt 

założycielski, wydaje się, że w samym zgłoszeniu powinny być podane wyłącznie dane 

osoby reprezentującej komitet (chociaż interpretacja art. 11 ust. 1 wprowadzenie do 

wyliczenia może prowadzić do odmiennego wniosku). Mając na uwadze konieczność 

wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych proponuje się 

jednoznaczne wskazanie, że analizowany przepis stanowi o danych osoby 

reprezentującej komitet (analogiczna uwaga dotyczy art. 10 ust. 2 pkt 2 lit. b). 

   W sformułowanych niżej poprawkach proponuje się również przeredagowanie 

przepisów w taki sposób, aby nie sugerowały one, że obowiązek podania danych 

organizatora zbiórki dotyczy tylko niektórych organizatorów. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 9 w ust. 1 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) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania komitetu społecznego, jej 

adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie ma numeru 

PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby – 

w przypadku organizatora, o którym mowa w art. 3 pkt 3;”; 
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– 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) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do reprezentowania 

komitetu społecznego – w przypadku organizatora, o którym mowa w art. 3 pkt 3;”; 

 

7) art. 9 ust. 2 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, dlaczego ustawodawca nie 

określił czyim podpisem ma być opatrzone zgłoszenie dokonywane w postaci 

elektronicznej. Trzeba przy tym mieć na uwadze, iż w odniesieniu do zgłoszenia 

dokonywanego w postaci papierowej ustawodawca przesądza, kto podpisuje takie 

zgłoszenie. Jeżeli oczywiste jest, że ustawa stanowi o podpisie osoby uprawnionej do 

reprezentowania organizatora to dlaczego ustawodawca stanowi o tym w art. 6 ust. 3?  

Dążąc do wyeliminowania ewentualnych wątpliwości w tym zakresie, proponuje się 

przyjęcie niżej sformułowanej poprawki ujednolicającej.  

Propozycja poprawki: 

w art. 9 w ust. 2 wyrazy „opatruje się” zastępuje się wyrazami „osoba uprawniona do 

reprezentowania organizatora zbiórki opatruje”; 

 

8) art. 9 ust. 2  – mając na względzie, iż ustawą podstawową z punktu widzenia instytucji 

podpisu elektronicznego jest ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym oraz kierując się § 9 Zasad techniki prawodawczej, należałoby rozważyć 

przyjęcie niżej sformułowanej poprawki korelującej terminologię opiniowanej ustawy 

z ustawą o podpisie elektronicznym. Analogiczna uwaga dotyczy art. 11 ust. 2 i art. 18 

ust. 3. 

Propozycja poprawki: 

w art. 9 w ust. 2 oraz w art. 18 w ust. 3 wyrazy „za pomocą” zastępuje się wyrazami „przy 

pomocy ważnego”; 
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9) art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 – propozycja poprawek redakcyjnych ujednolicających 

terminologię ustawy. 

Propozycja poprawek: 

– w art. 12 w ust. 1 wyraz „dostarczając” zastępuje się wyrazem „doręczając”; 

  

– w art. 13 w ust. 1 wyraz „dostarczenia” zastępuje się wyrazem „doręczenia”;  

 

10) art. 13 ust. 3 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, jaki wpływ na skład 

komitetu społecznego będzie miał fakt, niezamieszczenia na portalu zbiórek publicznych 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1, w związku z jego niepoprawnością. Jak się 

wydaje, wolą ustawodawcy było, aby zmiana składu komitetu założycielskiego była 

skuteczna nie z dniem zgłoszenia, ale z dniem zamieszczenia stosownej informacji na 

portalu zbiórek publicznych. 

Propozycja poprawki:  

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.”; 

 

11) art. 14 ust. 1 – w poprawce sformułowanej poniżej proponuje się wyeliminowanie z 

przepisów fragmentów niemających wartości normatywnej (powtórzenie treści art. 10 

ust. 1; naruszenie § 11 Zasad techniki prawodawczej). 

Propozycja poprawek: 

– 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,”; 

 

12) art. 15 ust. 1 pkt 1 – propozycja poprawki redakcyjnej ujednolicającej terminologię 

ustawy (zob. art. 4 ust. 2 pkt 1). 

Propozycja poprawki: 

w art. 15 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „do jakiego” zastępuje się wyrazami „w jakim komitet”; 

 



– 14 – 

13) art. 15 ust. 1 pkt 2 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, czy okolicznością 

stanowiącą podstawę do odmowy zamieszczenia informacji o zbiórce publicznej na 

portalu zbiórek publicznych nie powinien być również fakt niezamieszczenia na portalu 

zbiórek publicznych sprawozdań, o których mowa w art. 17 (dotyczą one zbiórki 

trwającej dłużej niż jeden rok)? Należy przy tym zauważyć, iż w ustawie brak jest 

przepisu przewidującego „sankcję” z powodu niedoręczenia przez organizatora zbiórki 

sprawozdań określonych w art. 17. 

Propozycja poprawki: 

w art. 15 w ust. 1 w pkt2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) do dnia wpływu zgłoszenia zbiórki publicznej, sprawozdania ze zbiórki trwającej dłużej 

niż rok, o których mowa w art. 17, nie zostały zamieszczone na portalu zbiórek 

publicznych, pomimo upływu terminu, o którym mowa w art. 17 pkt 1 lub upływu roku, 

od zamieszczenia poprzedniego sprawozdania, o którym mowa w art. 17 pkt 2.”; 

 

14) art. 15 ust. 2 – przepis ten powtarza de facto treść art. 10 ust. 1 i w związku z tym, jako 

niemający wartości normatywnej, jest zbędny (naruszenie § 11 Zasad techniki 

prawodawczej). Fakt, że minister ma obowiązek zmieścić informację o zgłoszeniu 

zbiórki publicznej w terminach określonych w art. 10 ust. 1, oznacza że w tych 

terminach ma podjąć również ewentualną decyzję o odmowie zamieszczenia informacji 

o zgłoszeniu. 

Propozycja poprawki: 

w  art. 15 skreśla się ust. 2; 

 

15) art. 18 – jak się wydaje, wolą ustawodawcy jest, aby sprawozdania – bez względu na 

postać – sporządzane były z wykorzystaniem formularzy, których wzór określi minister 

(interpretacja ta wynika chociażby z analizy wytycznych przepisu upoważniającego 

sformułowanego w art. 21). Mając to na uwadze, należałoby w ustawie przesądzić, iż 

również sprawozdania przesyłane w postaci papierowej sporządzane powinny być na 

formularzu (proponowane nowe brzmienie art. 18 ust. 1). 

   Ustawodawca jednoznacznie nie przesądził także, kto i w jakim terminie 

będzie zamieszczał sprawozdania na portalu zbiórek publicznych. Wynika to pośrednio 

z art. 20. W związku z tym, iż z faktem niezamieszczenia na portalu zbiórek 

publicznych sprawozdania ustawodawca wiąże negatywne dla organizatora skutki 
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prawne (art. 15; organizator musi wiedzieć, kiedy najpóźniej jego sprawozdanie zostanie 

zamieszczone na portalu zbiórek publicznych) oraz mając na względzie kompletność 

regulacji ustawowej proponuje się dodanie do art. 18 przepisu analogicznego do 

regulacji zawartej w art. 10 ust. 1. 

    Zmiany proponowane w odniesieniu do art. 18 ust. 3 i 4 mają na celu 

ujednolicenie terminologii ustawy. 

   Proponuje się również dodanie do art. 20 nowego ustępu, którego treść jest 

analogiczna do art. 14 ust. 2. Dodanie tego przepisu wiąże się z koniecznością 

określenia w ustawie ostatecznego terminu, w którym sprawozdanie zostanie 

zamieszczone na portalu zbiórek publicznych. Oczywiste wprawdzie jest, że po 

otrzymaniu uzupełnionego sprawozdania minister będzie musiał zamieścić je na portalu 

zbiórek publicznych niezwłocznie, niemniej w innych miejscach ustawy ustawodawca 

zdecydował się określić maksymalne terminy i w związku z tym, sprawy podobne 

należałoby regulować analogicznie (chociażby w celu wyeliminowania ewentualnych 

wątpliwości interpretacyjnych). 

    Poprawka dotycząca art. 21 pkt 3 jest konsekwencją zmiany proponowanej 

w odniesieniu do art. 18 ust. 1. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 18: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Sprawozdania, o których mowa w art. 16 i art. 17, sporządza się w postaci 

elektronicznej albo papierowej, na formularzu udostępnionym nieodpłatnie na portalu zbiórek 

publicznych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

2. Sprawozdania, o których mowa w art. 16 i art. 17, zamieszcza na portalu zbiórek 

publicznych minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zweryfikowaniu 

poprawności wypełnienia pól obowiązkowych sprawozdania, w terminie: 

1) 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania w postaci elektronicznej albo 

2) 7 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania w postaci papierowej.”, 

b) w ust. 3 wyrazy „przesyłane w postaci dokumentu elektronicznego” zastępuje się 

wyrazami „sporządzone w postaci elektronicznej”, 

c) w ust. 4 wyraz „doręczane” zastępuje się wyrazami „sporządzone”; 
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– w art. 20: 

a) skreśla się wyrazy „niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 

daty wpływu sprawozdania dla sprawozdań sporządzonych w postaci elektronicznej i nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych dla sprawozdań sporządzonych w postaci 

papierowej,”, 

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Termin, o którym mowa w art. 18 ust. 2, biegnie od dnia otrzymania uzupełnionego 

sprawozdania.”; 

 

– w art. 21 w pkt 3 po wyrazie „wzory” dodaje się wyrazy „formularzy”; 

 

16) art. 21 pkt 3 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, dlaczego ustawodawca 

nie upoważnia ministra właściwego do spraw administracji publicznej do określenia 

w rozporządzeniu również wzoru formularza sprawozdań, o których mowa w art. 17. 

Przepis art. 18 ust. 1 przesądza, że takie sprawozdania będą sporządzane na 

formularzach, a co więcej takie sprawozdania będą weryfikowane przed ich 

zamieszczeniem na portalu zbiórek publicznych. 

Propozycja poprawki: 

w art. 21 w pkt 3 po wyrazach „art. 16 ust. 1” dodaje się wyrazy „i art. 17”; 

 

17) art. 22 – ponieważ nie budzi żadnych wątpliwości fakt, iż sprawy regulowane 

opiniowaną ustawą mają charakter administracyjno-prawny oraz, że sprawy te objęte są 

zakresem regulacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, przepis art. 22 

ma walor wyłącznie informacyjny i jako niemający wartości normatywnej powinien być 

skreślony. Ustawa szczególna może modyfikować zasady wynikające z ustawy 

podstawowej, niemniej w części niezmodyfikowanej należy stosować ustawę 

podstawową bez względu na to, czy w ustawie szczególnej znajdzie się przepis 

nakazujący to, czy też nie. Analizując art. 22 trzeba mieć na uwadze § 4 ust. 4 i § 11 

Zasad techniki prawodawczej. 

Propozycja poprawki: 

skreśla się art. 22; 
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18) art. 36 – nadanie nowego brzmienia całemu art. 15 ustawy o wykonywaniu inicjatywy 

ustawodawczej przez obywateli oznacza de facto pozorną zmianę w odniesieniu do 

ust. 1 zmienianego artykułu oraz dorozumiane uchylenie ust. 3. Mając na uwadze zasady 

techniki prawodawczej dotyczące formułowania przepisów zmieniających 

(w szczególności istotę nowelizacji wyrażoną w § 82 Zasad techniki prawodawczej) 

oraz uchylania niektórych jednostek redakcyjnych aktu (nie można w szczególności 

poprzestać na domyślnym uchyleniu dotychczasowych przepisów przez odmienne 

uregulowanie danej sprawy w ustawie), proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej 

poprawki techniczno-legislacyjnej. 

Propozycja poprawki: 

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 24 stycznia 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek 

publicznych (Dz. U. poz. …).”; 

2) uchyla się ust. 3.”. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 


