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BMP-0724-5-7/2019/OM/KSz Warszawa, dnia                  2019 r. 
 

  Pan 
 Stanisław Karczewski 
 Marszałek Senatu RP 
 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na pismo z dnia 2 września 2019 r. (sygn. BPS/043-84-2405/19), przekazujące tekst 

oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Czesława Ryszkę podczas 84. posiedzenia Senatu RP  

w dniu 31 sierpnia 2019 r., w sprawie zbiórek na filmy braci S              , uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 756) zbiórką publiczną jest 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 688,  

z późn. zm.) oraz na cele religijne. Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, 

place, parki i cmentarze. 

Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora i zamieszczeniu 

informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim, 

elektronicznym portalu zbiórek publicznych. 

Obowiązek zgłoszenia zbiórki publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach prowadzenia 

zbiórek publicznych, nie obejmuje crowdfundingu – akcji pozyskiwania funduszy z wykorzystaniem internetu, 

w tym specjalnych platform finansowania społecznościowego oraz wpłat na rachunek bankowy. Działania 

te nie spełniają ustawowej definicji zbiórki publicznej, tym samym nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia 

ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, obowiązkowi rejestracji ani zasadom rozliczenia 

na portalu zbiórek publicznych (www.zbiorki.gov.pl). 

Weryfikacja sprawy w zakresie kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji związanych  

z obsługą spraw zbiórek publicznych wskazuje, iż Panowie T         i M       S          oraz                 Sp. z o. o., tj. 

osoby i podmioty wymienione w oświadczeniu Pana Senatora, nie dokonywały zgłoszeń i nie mają 

zarejestrowanej zbiórki publicznej na ogólnopolskim portalu zbiórek publicznych. Brak również podstaw 

do stwierdzenia, aby opisane działania miały związek z prowadzeniem zbiórki publicznej w rozumieniu ww. 

przepisów. 

Należy podkreślić, że założeniem obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do zbiórek 

publicznych, tym samym celem portalu www.zbiorki.gov.pl, jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym 

informacji w przedmiotowym zakresie i ułatwienie dokonania subiektywnej oceny realizowanych akcji 

charytatywnych. Minister kierujący działem administracji publicznej nie rozstrzyga w indywidulanych sprawach 

zbiórek publicznych, jak również nie sprawuje nadzoru nad organizatorami takich inicjatyw. 
 

Z poważaniem 
MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 
z up. Paweł Szefernaker 

Sekretarz Stanu 
 

Otrzymuje: Biuro Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rad Ministrów. 

http://www.zbiorki.gov.pl/
http://www.zbiorki.gov.pl/



