
 

 
Druk  nr 1989 - A         

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 VII kadencja 

 
DODATKOWE   SPRAWOZDANIE 

   KOMISJI  ADMINISTRACJI  I  CYFRYZACJI 
ORAZ  KOMISJI  INNOWACYJNOŚCI I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 

 

o rządowym projekcie ustawy o zasadach 
prowadzenia zbiórek publicznych (druk                     
nr 1726). 
 

Sejm na 58 posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2014 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1                       

regulaminu Sejmu -  skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1989 do Komisji 

Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w celu 

rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: Administracji i Cyfryzacji oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 

po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu  10 stycznia 2014 r.  

wnoszą : 

 

  W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 
 

 
1) art. 2 nadać brzmienie: 

„Art. 2. Zbiórką publiczną nie jest 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 i kaplic; 

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.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 9–20. 
 
 
 
 



 
 
 
2) w art. 4 dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Członkowie komitetu społecznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za działania 
komitetu społecznego powołanego w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

3) w art. 5 po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Zbiórka publiczna ograniczona do obszaru gminy lub jego części może zostać 

przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki do właściwego wójta, 
burmistrza (prezydenta miasta). Zadania ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej, o których mowa w ust. 1 i 3 oraz w art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 
1 pkt 1, art. 12 ust. 1 i 3, art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 16 ust. 1, 
art. 17, art. 18 ust. 1 oraz art. 20, wykonuje właściwy wójt, burmistrz (prezydent 
miasta).”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 3 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 21. 
4) w art. 10 dodać ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Portal zbiórek publicznych zapewnia możliwość przekazywania ministrowi 
właściwemu do spraw administracji publicznej uwag o zbiórkach publicznych oraz 
informacji o nieprawidłowościach dotyczących zbiórek publicznych, których 
zgłoszenia zamieszczone są na portalu zbiórek publicznych.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

5) w art. 15 po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Jeżeli organizatorem zbiórki publicznej jest komitet społeczny, odmowa 

zamieszczenia informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej na portalu zbiórek 
publicznych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy również sprawozdań innych 
komitetów społecznych, których członkiem był którykolwiek z członków komitetu 
społecznego zgłaszającego zbiórkę.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

6) w art. 16 w ust. 2  pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) w ciągu 3 miesięcy od zakończenia zbiórki publicznej w przypadku komitetów 

społecznych, a jeżeli ofiary w tym terminie nie zostaną rozdysponowane, co 6 
miesięcy, licząc od daty złożenia poprzedniego sprawozdania do momentu pełnego 
rozdysponowania zebranych ofiar.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

7) po art. 18 dodać art. 18a w brzmieniu: 
„Art. 18a. W informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej zamieszcza się adnotację o 

niezłożeniu przez organizatora zbiórki publicznej sprawozdania, o którym 
mowa w art. 16 i art. 17, pomimo upływu terminu, o którym mowa w art. 
16 i art. 17 lub informację o brakach w złożonym sprawozdaniu.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

 
 
 



 
 

8) w art. 23, w art. 56 § 1 nadać brzmienie: 
„§ 1. Kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem 

zbiórki publicznej organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar lub nie 
składa wymaganych sprawozdań ze zbiórki publicznej, 

podlega karze grzywny.”; 
– KP TR 

– odrzucić 
9) art. 24 nadać brzmienie: 

„Art. 24. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169) w 
art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli 
odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

10) art. 25 nadać brzmienie: 
„Art. 25. W ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287, z 
późn. zm.) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli 
odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

11) art. 26 nadać brzmienie: 
„Art. 26. W ustawie 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.) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli 
odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

12) art. 27 nadać brzmienie: 
„Art. 27. W ustawie 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.) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli 
odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

13) art. 28 nadać brzmienie: 
„Art. 28. W ustawie 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.) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli 
odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

 
 



 
 

14) art. 29 nadać brzmienie: 
„Art. 29. W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Chrześcijańskiego Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, 
poz. 480, z późn. zm.) w art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli 
odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

15) art. 30 nadać brzmienie: 
„Art. 30. W ustawie 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.) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli 
odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

16) art. 31 nadać brzmienie: 
„Art. 31.  W ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 482, z 
późn. zm.) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli 
odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

17) art. 32 nadać brzmienie: 
„Art. 32. W ustawie 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.) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli 
odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

18) art. 33 nadać brzmienie: 
„Art. 33. W ustawie 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.) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli 
odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

19) art. 34 nadać brzmienie: 
„Art. 34. W ustawie 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.) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli 
odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

 



 
 

20) art. 35 nadać brzmienie: 
„Art. 35. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254, 
z późn. zm.) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli 
odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”; 

– KP TR 
– odrzucić 

21) art. 39 nadać brzmienie: 
„Art. 39. W ustawie 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.) w art. 
33a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) prowadzenia zbiórki publicznej bez wymaganego zgłoszenia lub 
nienadesłania do ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta) sprawozdania z 
przeprowadzonej zbiórki publicznej lub sprawozdania ze sposobu 
rozdysponowania zebranych ofiar;”.”. 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia  10 stycznia 2014 r. 
 

 
Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 
 
 

/-/ Wincenty Elsner 
 
 

 
Przewodnicząca Komisji 

Administracji i Cyfryzacji 
 
 

/-/ Julia Pitera 
 

Sprawozdawca 
 

/-/ Waldemar Sługocki 
 



Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE- 920- 542- 13/ma/6 
DPUE.920.741.2013 /19 

dot.: ACF-015-39-2014 z 10.1.2014 r. 

Warszawa, IŚ stycznia 2014 r. 

Pani Julia Pitera 
Przewodnicząca Komisji Administracji 
i Cyfryzacji 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej poprawek do projektu ustawy o zasadach 
prowadzenia zbiórek publicznych ujętych w dodatkowym sprawozdaniu Komisji 
Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (druk nr 
1989-A} wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o 
działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) w związku z 
art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw 
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

w związku z przedłożonym dodatkowym sprawozdaniem Komisji Administracji i Cyfryzacji 
oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o 
zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druk nr 1989-A}, pozwalam sobie wyrazić 

poniższą opinię. 

Poprawki nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Rafał Trzaskowski 
Minister Administracji i Cyfryzacji 
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	– KP TR
	17) art. 32 nadać brzmienie:
	„Art. 32. W ustawie 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.) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”;


	– KP TR
	18) art. 33 nadać brzmienie:
	„Art. 33. W ustawie 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.) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”;


	– KP TR
	19) art. 34 nadać brzmienie:
	„Art. 34. W ustawie 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.) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”;


	– KP TR
	20) art. 35 nadać brzmienie:
	„Art. 35. W ustawie z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254, z późn. zm.) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Zbiórki wymienione w ust. 1 nie wymagają zgłoszenia, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych i kaplic.”.”;
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	21) art. 39 nadać brzmienie:
	„Art. 39. W ustawie 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.) w art. 33a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) prowadzenia zbiórki publicznej bez wymaganego zgłoszenia lub nienadesłania do ministra właściwego do spraw administracji publicznej lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta) sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej lub sprawozdania ze spo...
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