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Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na interpelację nr 20792 Pani Poseł Moniki Wielichowskiej z dnia 21
marca 2018 roku w sprawie proponowanych przez MSWiA zmian w ustawie o zasadach
prowadzenia zbiórek publicznych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Odnosząc się do pytania dotyczącego oceny zmian proponowanych przez MSWiA,
pragnę zauważyć, że w związku z zainicjowaniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek
publicznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 12 marca br. zgłosił
zastrzeżenia do ww. projektu.
W zastrzeżeniach tych w szczególności zwrócona została uwaga, że już w obecnie
obowiązującej ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych minister właściwy do
spraw administracji publicznej ma możliwość odmowy zamieszczenia informacji o zgłoszeniu
zbiórki publicznej, w przypadku gdy wskazany w zgłoszeniu cel zbiórki publicznej jest
niezgodny z prawem lub wykracza poza sferę zadań publicznych określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto
proponowane w projekcie klauzule dotyczące zasad współżycia społecznego oraz ważnego
interesu publicznego są na tyle niedookreślone, że mogą prowadzić do wątpliwości
interpretacyjnych i w efekcie ewentualnej uznaniowości przy stosowaniu prawa w zależności
od zmieniających się uwarunkowań społecznych, podczas gdy obecnie obowiązująca ustawa
jasno wskazuje, że cele zbiórki nie mogą być niezgodne z prawem. Został także podniesiony
brak oceny wpływu proponowanych zmian na organizację zbiórek.
Z kolei odpowiadając na pytanie dotyczące udziału Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w pracach nad projektu ustawy zainicjowanym przez MSWiA, wyjaśniam, że
polega on na uczestnictwie w procedurze uzgodnień międzyresortowych danego projektu, w
której ramach także z tytułu sprawowania funkcji Przewodniczącego Komitetu do spraw

Pożytku Publicznego skierowałem równolegle do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, analogiczne jak wyżej przedstawione, zastrzeżenia do projektu ustawy.
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