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Niniejszym pismem pozwolę sobie powrócić do podnoszonej w ubiegłych 

latach przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy dotyczącej zmiany stanu 

prawnego w zakresie zbiórek publicznych. 

Należy zauważyć, że wspomnianą problematykę reguluje ustawa z dnia 

15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162 ze zm.) oraz 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 

2003 roku w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu 

kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 ze zm.). 

Na potrzebę zmian w tym zakresie od wielu lat zwracali uwagę przedstawiciele 

organizacji zajmujących się gromadzeniem środków w ramach zbiórek publicznych. 

O konieczność zmiany obowiązującego stanu prawnego apelował również Prezes 

Rządowego Centrum Legislacji w opinii z dnia 2 czerwca 2010 roku (RCL DPA 614-

191/10), który wskazał na nieodzowność dokonania zmian legislacyjnych, 

w szczególności ze względu na brak spójności wskazanej regulacji z systemem źródeł 

prawa określonym w Konstytucji RP. Prezes RCL podnosił, że wątpliwości 

konstytucyjne budzą uregulowania w zakresie przepisów materialnych ustawy 

o zbiórkach publicznych oraz relacji aktu wykonawczego do ustawy. 



2 

Rzecznik Praw Obywatelskich w poprzednich latach również zwracał się do 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dostosowanie wskazanych powyżej 

przepisów do aktualnej sytuacji prawnej i ekonomicznej (wystąpienia z dnia 

9 stycznia 2009 roku, 13 stycznia 2010 roku, 26 kwietnia 2011 roku w sprawie RPO-

606216/09). 

Z otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzi 

(z dnia 30 stycznia 2009 roku, nr BMP-079-255/09/AR; z dnia 15 lutego 2010 roku; 

nr: BMP-079-290(l)/10/JD oraz z dnia 24 maja 2011 roku, nr BMP-0790-3-

2/11/JD/AR) wynikało, że podjęto prace legislacyjne zmierzające do opracowania 

nowego aktu normatywnego. Projekt takiego aktu (rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania i zakresu 

kontroli zbiórek publicznych) został przygotowany w Ministerstwie w 2009 roku. 

W 2010 roku natomiast przygotowano dwa projekty założeń projektu ustawy 

o zbiórkach publicznych. Ostateczny projekt założeń projektu ustawy o zmianie 

ustawy o zbiórkach publicznych został umieszczony pod nr 151 w Wykazie 

dokumentów procedowanych bezterminowo, zaś do Przewodniczącego Zespołu do 

Spraw Programowania Prac Rządu została skierowana prośba o wyrażenie zgody na 

dalsze prace nad projektem. 

Mając na względzie powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., Nr 14, 

poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przekazanie 

informacji o pracach legislacyjnych nad zmianą istniejącego stanu prawnego 

w przedmiocie zbiórek publicznych. 


