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Szanowny Pan
JOACHIM BRUDZIŃSKI
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
INTERPELACJA

w sprawie: zapowiedzi zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
Szanowny Panie Ministrze,
podczas sejmowej debaty, zapowiedział Pan Minister zmiany w ustawie
o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Ta zapowiedź budzi duże zaniepokojenie.
Pan Minister stwierdził w swojej wypowiedzi, że dopiero po znowelizowaniu przepisów, będzie miał
jako minister narzędzie, aby zablokować przeprowadzenie zbiórki publicznej. Jednak narzędzie takie
ministerstwo już posiada. Minister MSWiA może odmówić przyjęcia zgłoszenia zbiórki, jeśli jest ona
niezgodna z prawem lub nie mieści się w zakresie zadań publicznych. Mówi o tym art. 15 ustawy z 14
marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych:
„1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej odmawia, w drodze decyzji administracyjnej,
zamieszczenia informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej na portalu zbiórek publicznych, gdy:
1) wskazany w zgłoszeniu cel zbiórki publicznej jest niezgodny z prawem lub wykracza poza sferę zadań
publicznych, określonych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, albo nie jest celem religijnym, a w przypadku komitetu społecznego –
również jest niezgodny z celem, w jakim komitet został powołany;
2) do dnia wpływu zgłoszenia zbiórki publicznej, sprawozdanie z poprzedniej zbiórki publicznej, o
którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lub 2, nie zostało zamieszczone na portalu zbiórek publicznych,
pomimo upływu terminu, o którym mowa w art. 16 albo art.17.
2. Decyzja o odmowie zamieszczenia informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej na portalu zbiórek
publicznych jest wydawana w terminie 3 dni roboczych dla zgłoszeń dokonanych w postaci
elektronicznej i w terminie 7 dni roboczych dla zgłoszeń dokonanych w postaci papierowej.”
Co więcej, w opinii prawników, obowiązkiem ministra jest zablokowanie zbiórek w dwóch
przypadkach: gdy cel zbiórki jest niezgodny z prawem, lub gdy wykracza on poza sferę działań
publicznych.
W latach 2009-2014 koalicja organizacji społecznych zabiegała o nowy kształt przepisów dotyczących
zbiórek publicznych. Uchwalona w marcu 2014 roku ustawa jest przykładem dobrego prawa, które
ułatwia organizacjom społecznym i obywatelom, zakładającym komitety zbieranie środków
finansowych na ich inicjatywy.
Obecny system umożliwia darczyńcom łatwe sprawdzenie, czy dana zbiórka została zgłoszona, jakie są
jej cele, a - po jej zakończeniu - ile środków zostało zebranych i na co zostały wydatkowane.

Zaniepokojone zapowiedzią zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,
organizacje pozarządowe wystosowały list do Pana Ministra, z apelem o pozostawienie ustawy o
zbiórkach publicznych bez zmian. W swoim liście organizacje pozarządowe zapewniają, że
„Wyjątkowość ustawy o prowadzeniu zbiórek publicznych polega na tym, że wprowadziła rozwiązanie
proste dla podmiotów prowadzących zbiórki, przejrzyste z perspektywy darczyńców i, co bardzo ważne,
jednocześnie bezpieczne z pespektywy nadzoru państwa. Dzięki temu możliwe jest mobilizowanie się
obywateli i organizacji społecznych wobec ważnych dla nich inicjatyw m.in. takich, które wymagają
szybkiej reakcji np. w przypadku klęsk żywiołowych.”
Niestety, obecny Rząd coraz częściej narusza zasady dobrej współpracy z NGO. Zmiany w ustawie o
zasadach prowadzenia zbiórek publicznych są bezzasadne, biorąc pod uwagę, że zgodnie z
obowiązującą obecnie ustawą, minister ma możliwość zablokowania zbiórki.
Zapowiadane zmiany w ustawie dadzą przedstawicielom rządu dodatkowy mechanizm kontroli
organizacji pozarządowych, które nie są przychylne obecnemu rządowi i ograniczenia ich działalności.
Panie Ministrze,
1. Czy MSWiA zasięgnie opinii organizacji pozarządowych w sprawie zmiany przepisów o zasadach
prowadzenia zbiórek publicznych?
2. Dlaczego planuje się zmianę w ustawie, skoro zgodnie z już obowiązującą, Pan Minister może
odmówić przyjęcia zgłoszenia zbiórki, jeśli jest ona niezgodna z prawem lub nie mieści się w zakresie
zadań publicznych?
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