
W nawiązaniu do pisma z dnia 9 stycznia 2009 roku (sygn. RPO-606216-VI/09/JS) 

w sprawie problemów jakie napotyka Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w zakresie swojej działalności, uprzejmie przedstawiam następujące informacje. 

Na wstępie pragnę zauważyć, iż organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych 

regulują przepisy ustawy z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, 

poz. 162 z późn. zm.). Szczegółowa analiza wystąpienia Pana Rzecznika pozwala na 

stwierdzenie, iż najistotniejszym w kontekście poruszonej problematyki regulacji prawnych 

mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie fundacji na gruncie prawa polskiego, w tym 

Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest odróżnienie prowadzenia działalności 

statutowej fundacji od prowadzenia zbiórki publicznej. Zauważyć bowiem należy, 

iż możliwość przeprowadzenia zbiórki publicznej jest jedynie jedną z wielu dostępnych form 

pozyskiwania środków na realizację założonych celów statutowych organizacji. Zważenia 

wymaga, iż jest to działalność reglamentowana, wyodrębniona spośród innych możliwości 

pozyskiwania dochodu, charakteryzująca się korzystaniem z ofiarności publicznej, którego 

założenie stanowi realizacja jednorazowego, z góry określonego celu. 

W powyższym kontekście specyfika działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

polega na finansowaniu prowadzonej działalności niemal w całości ze środków pochodzących 

z corocznej zbiórki publicznej, co naturalnie skutkuje większą zależnością projektowanych 

i realizowanych działań od regulacji prawnych z tego zakresu, w tym kontroli zużytkowania 



środków pochodzących ze zbiórki publicznej na cele określone decyzją zezwalającą na jej 

organizację - stosownie do art. 10 przedmiotowej ustawy. 

Zauważyć należy, iż przepisy prawa polskiego przewidują szeroki zakres swobody 

w zakresie ustanawiania fundacji, warunkując powołanie dowolnej fundacji od zgodności jej 

celów z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t. j . : Dz. U. z 1991 roku Nr 

46, poz. 203 z późn. zm.), co oznacza, iż powinna to być fundacja prawa prywatnego o celach 

użyteczności publicznej (tak: Henryk Cioch „Prawo fundacyjne" wyd. Difin, Warszawa 

2002). Przy czym do elementów konstytutywnych fundacji należy, obok wspomnianego przez 

Pana Rzecznika celu, również m. in. dysponowanie określonym majątkiem służącym do 

trwałej realizacji celu, dla którego fundacja została ustanowiona (vide: art. 3 ust. 2 ustawy 

o fundacjach) Jednocześnie zauważyć należy, iż mimo formalnego objęcia polskich fundacji 

równocześnie nadzorem sądu rejestrowego oraz właściwego ministra, kontrola sądów 

rejestrowych ogranicza się do kontroli formalnej i merytorycznej aktu fundacyjnego, oceny 

statutu z punktu widzenia postanowień ustawy o fundacjach i innych ustaw, oceny formalnej 

dokumentów niezbędnych do zarejestrowania fundacji, natomiast organy administracji 

sprawując nadzór zostały pozbawione możliwości stosowania uprawnień władczych 

w stosunku do fundacji, jej organów i podejmowanych przez nie uchwał. Ponadto kilkuletnia 

praktyka obowiązywania ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) wykazała, iż posiadanie 

statusu organizacji pożytku publicznego nie stanowi gwarancji funkcjonowania organizacji 

zgodnie z prawem, w tym dopełniania obowiązków sprawozdawczych (vide: art. 23 

cytowanej ustawy). Według danych statystycznych, pozyskanych z Departamentu Pożytku 

Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na dzień 12 stycznia 2009 roku 

zarejestrowanych było 6543 organizacji pożytku publicznego. Spośród 5650 organizacji 

pożytku publicznego zobowiązanych do nadesłania sprawozdania z działalności za 2007 rok, 

sprawozdania merytoryczne i finansowe złożyło jedynie 3813 podmiotów. 

Porównując rozwiązania przyjęte w prawie polskim do regulacji zastosowanych na 

gruncie prawa europejskiego, zauważyć należy, że wśród elementów konstytutywnych 

fundacji, majątek fundacji ma kluczowe znaczenie, zapewniając stałą realizację celów 

fundacji w przeciwieństwie do funduszy składkowych i zbiórek publicznych służących ad hoc 

celom fundacji. Punktem wyjścia do definicji fundacji w ustawodawstwie niemieckim, 

austriackim czy szwajcarskim oraz w systemie anglo-amerykańskim było powiernicze 

zarządzanie przekazanym majątkiem do realizacji wskazanych przez fundatora celów 

publicznych. Zaznaczyć także należy, iż do często stosowanych rozwiązań należy 

konieczność uzyskania zezwolenia państwa na utworzenie fundacji, jak również wyłączenie 



możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje (Francja, Belgia, Austria), 

co niewątpliwie odróżnia charakter powoływanych organizacji, sposób ich działania 

i możliwe źródła finansowania działalności od rozwiązań przyjętych w ustawodawstwie 

polskim. 

Zaznaczyć należy, iż nie wydaje się zasadnym przywoływanie regulacji dotyczących 

ogólnych zasad funkcjonowania fundacji w stosunku do organizacji zbiórek publicznych. 

Bowiem wyodrębnienie zasad, w oparciu o które przeprowadzane są zbiórki publiczne, 

spośród ogólnych zasad funkcjonowania fundacji podyktowane zostało potrzebą odróżnienia 

i objęcia szczególną ochroną dochodu uzyskiwanego dzięki ofiarności publicznej, 

nie stanowiącego co do zasady istoty tworzenia fundacji. 

Pragnę zauważyć, iż podstawą regulacji prawnych z zakresu zbiórek publicznych, tym 

samym wolą ustawodawcy, pozostaje ochrona interesu społecznego rozumianego jako 

ochrona woli ofiarodawców oraz odbiorców pomocy niesionej ze środków pochodzących 

z ofiarności publicznej w ogóle, w tym nie tylko w odniesieniu do zapewnienia 

bezpieczeństwa ofiar składanych w gotówce lub naturze. Zatem archaiczności przepisów 

ustawy o zbiórkach publicznych przyjętych w 1933 roku, można dopatrywać się jedynie 

w kontekście współcześnie dostępnych, a nieprzewidzianych przez ustawodawcę 

w 1933 roku, technicznych możliwości przekazywania ofiar, w tym wpłat bezpośrednich 

na rachunek bankowy, wysyłania wiadomości typu sms za pośrednictwem operatorów 

telefonii komórkowych, zakupu przedmiotów na aukcjach internetowych. 

Przywołując art. 1 ustawy o zbiórkach publicznych, który stanowi, iż wszelkie 

publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel wymaga 

uprzedniego pozwolenia władzy, podnieść należy, że określono w nim jednoznacznie, jakie 

elementy decydują o tym, czy dane działanie odpowiada definicji zbiórki publicznej. 

Ze zbiórką publiczną mamy do czynienia, gdy jednocześnie zostaną spełnione trzy przesłanki: 

określony zostanie jej cel, akcja będzie miała publiczny charakter i nastąpi zbieranie ofiar. 

Przy czym o publicznym charakterze akcji decyduje skierowanie ogłoszenia do bliżej 

nieokreślonego adresata, co oznacza, że każdy, kto zapozna się z informacją może dokonać 

wpłaty na wskazany cel, natomiast zbieraniem jest zarówno fizyczne przyjmowanie ofiar, 

jak i wskazanie potencjalnym ofiarodawcom formy, w jakiej mogą dokonać wpłaty na 

realizację konkretnego celu, np. poprzez podanie w ogłoszeniu numeru rachunku bankowego. 

Zatem każde działanie, którego założeniem jest dotarcie z apelem o wsparcie 

określonego celu do jak największej ilości ofiarodawców z wykorzystaniem dostępnych 

środków przekazu - telewizji, radia, Internetu, billboardów, wskazuje na anonimowość 

odbiorców apelu - telewidzów, internautów, słuchaczy, przechodniów. Przy czym 



o anonimowości wpłat nie przesądza fakt, iż w efekcie dokonania przelewu znane są dane 

osobowe ofiarodawcy, ale okoliczność, w jakiej zapoznał się z informacją o tym, jaki cel 

i w jaki sposób może wesprzeć. Z tego względu wpłaty dokonywane przez ofiarodawców na 

konto bankowe organizacji w odpowiedzi na ogłoszenie prasowe, medialne stanowią dochód 

ze zbiórki publicznej w odróżnieniu od darowizn w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego, dokonanych w odpowiedzi na informację przekazaną indywidualnie podmiotowi 

z wykorzystaniem jego danych teleadresowych. Nie można się zgodzić z opinią iż wszystkie 

wpłaty na konto bankowe organizacji są darowizną w rozumieniu Kodeksu cywilnego tylko 

ze względu na możliwość zidentyfikowania danych osobowych darczyńców. 

Stosowana wykładnia obowiązujących przepisów prawa nie ma charakteru 

rozszerzającego i opiera się na orzecznictwie sądów. Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie w wyroku z dnia 26 marca 2004 roku (II SA 3657/03) oraz w wyroku z dnia 

23 września 2005 roku (IV SA/Wa 671/05) stwierdził, iż na tle przepisów o zbiórkach, 

w sprawie dotyczącej pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, interes społeczny 

polega m.in. na stworzeniu pewności każdemu anonimowemu adresatowi, iż jego środki 

przekazane na wskazany cel istotnie na ten cel zostaną zużytkowane, jak również na 

wiarygodności osób przeprowadzających zbiórki o charakterze publicznym. 

Mając powyższe na uwadze, jak również przytoczoną wykładnię pojęcia interesu 

społecznego w kontekście przepisów o zbiórkach publicznych, podnieść należy, iż przepisy te 

dały wyraz potrzebie reglamentacji i odróżnienia od innych źródeł dochodu organizacji 

uzyskanego ze zbiórki publicznej. Zgodnie z wolą ustawodawcy środki uzyskane w wyniku 

przeprowadzenia zbiórki publicznej mogą być spożytkowane wyłącznie na cel określony 

decyzją co pozostaje gwarancją realizacji celu godnego poparcia ze stanowiska interesu 

publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zbiórkach publicznych, zgodnego 

z wolą ofiarodawców, co nie pozostawia miejsca na dysponowanie tymi środkami zależnie od 

woli i kondycji finansowej organizacji, która zbiórkę przeprowadziła, w tym na finansowanie 

z tych środków administracyjnych kosztów prowadzonej działalności. 

W odniesieniu do zasygnalizowanej w piśmie kwestii zbyt swobodnej interpretacji 

obowiązujących przepisów prawa z zakresu zbiórek publicznych oraz tegorocznego 

pozwolenia wydanego na rzecz Fundacji WOŚP (decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji Nr 168/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku), zapewnić należy, iż przyjęte 

i stosowane od lat zasady udzielania pozwoleń znajdują oparcie w bogatej praktyce 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, służąc przede wszystkim ochronie 

interesu społecznego poprzez weryfikację realizacji celów zbiórki publicznej oraz równe 

traktowanie podmiotów ubiegających się o wydanie pozwolenia. 



Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, przestrzegając zasad praworządności 

i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji, w prowadzonych postępowaniach 

zobowiązany jest do równego traktowania wszystkich podmiotów występujących 

z wnioskiem o wydanie pozwolenia, prowadzących i zobowiązanych do rozliczenia zbiórki 

publicznej, co służy przede wszystkim ochronie interesu społecznego rozumianego jako 

ochrona woli ofiarodawców. 

Stosownie do przepisów ustawy o zbiórkach publicznych i rozporządzenia 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 z późn. zm.), pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej w formie 

sprzedaży przedmiotów udziela się na wniosek strony (vide: § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 1 pkt 4 

ww. rozporządzenia), a katalog przedmiotów, zawierający rodzaj, ilość i ceny wywoławcze 

poszczególnych rzeczy, stanowi element sentencji decyzji zezwalającej na organizację akcji 

zbiórkowej. 

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 168/2008 - Fundacji 

WOŚP udzielono pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Niniejsze pozwolenie 

nie przewiduje jednak prowadzenia zbiórki w formie aukcji przedmiotów, co pozostaje 

w zgodzie z wnioskiem Fundacji. 

We wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej Fundacja 

ta jednoznacznie wskazała, iż nie będzie organizatorem aukcji przedmiotów w lokalnie 

tworzonych Sztabach, a jedynie beneficjentem środków uzyskanych w wyniku aukcji 

przedmiotów wystawionych do sprzedaży przez właścicieli tych przedmiotów, a także 

pośrednikiem pomocnym przy organizacji spotkania Sprzedającego z Kupującym. Uzyskany 

w tej drodze dochód będzie dochodem ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w formie 

zbiórki datków do puszek kwestarskich lub skarbon stacjonarnych. 

Powyższe działanie pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa 

z zakresu zbiórek publicznych oraz stanowiskiem Ministra w sprawie organizacji aukcji 

przedmiotów, w których Fundacja WOŚP występuje wyłącznie w roli beneficjenta, 

otrzymując wylicytowaną określoną sumę pieniędzy. Sytuacja wystawienia przez właściciela 

dowolnego przedmiotu na ogólnodostępnej aukcji, a następnie wpłacenia wylicytowanej 

kwoty przez osobę, która wygrała aukcję do puszki kwestarskiej, skarbony stacjonarnej 

bądź na wskazane konto bankowe nie wskazuje, aby tego rodzaju działanie prowadzone było 

na podstawie przepisów ustawy o zbiórkach publicznych lub rozporządzenia w sprawie 

sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami. 



Zaznaczyć należy, iż stanowisko Ministra w sprawie musi uwzględniać przede 

wszystkim ochronę interesów ofiarodawców, szczególnie tych zgłaszających nadużycia, jakie 

mają miejsce w trakcie organizowanych Finałów WOŚP. 

Postępowania w sprawach o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki 

publicznej prowadzone są wyłącznie w granicach i stosownie do powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z terminami wynikającymi z Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Natomiast wewnętrzne procedury jakości, w tym 

kilkustopniowy etap zatwierdzania decyzji gwarantują ich prawidłowość i obiektywizm 

oraz weryfikację obowiązujących terminów. 

W odpowiedzi na postulaty zgłoszone przez środowisko organizacji pozarządowych, 

prace nad zmianą przepisów podjęto w połowie 2008 roku, po posiedzeniu Podkomisji stałej 

do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 

Sejmu RP, poświęconemu tej tematyce. 

Przeprowadzono konsultacje w celu zgromadzenia danych statystycznych, uwag 

i opinii, umożliwiających dokonanie oceny praktycznych aspektów związanych 

ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa z zakresu zbiórek publicznych 

oraz możliwości, potrzeby i kierunku ich zmiany. Stanowiska w sprawie otrzymano zarówno 

ze strony organów administracji uprawnionych do udzielania pozwoleń na organizację 

zbiórek publicznych, poszczególnych resortów jak i organizacji pozarządowych. Wszystkie 

spośród nadesłanych opinii wyrażają poparcie dla inicjatywy zmiany przepisów, jako wspólne 

założenie koniecznych zmian, przyjmując wypracowanie czytelnych, precyzyjnych zapisów, 

eliminujących uznaniowość organów administracji w ich stosowaniu, uwzględniających 

konieczność uproszczenia procedury udzielania pozwoleń, współczesnych uwarunkowań 

i dostępnych możliwości technicznych w zakresie gromadzenia środków, jednocześnie 

zapewniając kontrolę nad prawidłowym rozdysponowaniem ofiar pozyskanych w ramach 

zbiórki publicznej. 

Zgromadzone opinie i propozycje zaprezentowano 19 grudnia 2008 roku podczas 

spotkania z udziałem przedstawicieli zainteresowanych resortów i organizacji 

pozarządowych, zorganizowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W wyniku spotkania powołano zespół, złożony z przedstawicieli obu stron, którego zadaniem 

jest dokładna analiza zagadnienia, wypracowanie rozwiązań i założeń zmieniających 

istniejące przepisy z zakresu zbiórek publicznych. Powstanie projektu nowelizacji przepisów 

zaplanowano na drugie półrocze 2009 roku. 

W opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji definicja zbiórki budzi 

kontrowersje i powinna ulec zmianie w sposób, który umożliwi jednoznaczną identyfikację 



i odróżnienie prowadzenia zbiórki publicznej od innych działań podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe. Z uwagi jednak na szeroki medialny zasięg akcji zbierania 

funduszy, wykorzystywane w tym celu nowoczesne narzędzia techniczne, w tym telefonie 

komórkowe i Internet, jak również socjotechniczne - wykorzystywanie publikacji 

indywidualnych historii, najbardziej oddziaływujących na hojność ofiarodawców, 

pozyskiwanie dochodu w formie wpłaty na rachunek bankowy organizacji, wysyłania 

wiadomości tekstowych sms i połączeń audiotele, w odpowiedzi na prośbę o wsparcie 

konkretnego celu, zasadne jest, aby ww. formy zbierania funduszy podlegały regulacji 

przepisów z zakresu zbiórek publicznych. 

Podkreślić należy, iż wyłączenie wpłat na konto bankowe organizacji, usługi sms 

i audiotele z regulacji dot. zbiórek publicznych byłoby równoznaczne z brakiem weryfikacji 

realizacji celu, jaki jest publikowany i służy gromadzeniu środków. 

Podnoszony przez organizacje argument przejrzystej ewidencji przepływów wszelkich 

kwot pozyskiwanych od darczyńców na konta bankowe w dobie współcześnie dostępnych 

możliwości technicznych, nie stanowi gwarancji przeznaczenia tych środków na cele zgodne 

z wolą wpłacających je osób, ponieważ żadne z przepisów regulujących sprawozdawczość 

i kontrolę w organizacjach pozarządowych - ustawa o fundacjach, ustawa 

o stowarzyszeniach, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ordynacja 

podatkowa, nie przewidują takiej weryfikacji, obejmując jedynie sprawdzenie, czy 

organizacja prowadzi działalność statutową oraz czy dostarczyła dokument sprawozdawczy. 

Istniejące uregulowania prawne nie przewidują również adekwatnych do prowadzonej przez 

organizacje pozarządowe działalności środków nadzoru, a do najczęstszych uchybień 

w działalności tych podmiotów należy zachwianie równowagi pomiędzy wysokością środków 

przeznaczonych na administracyjne koszty prowadzonej działalności, a realizacją przyjętych 

celów statutowych. 

Nie można się ponadto zgodzić z twierdzeniem Pana Rzecznika, iż wpłaty na 

rachunek bankowy jako forma pozyskiwania środków w ramach zbiórki publicznej stanowią 

novum w stosunku do regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 14 lipca 1934 roku o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli 

nad temi zbiórkami (Dz. U. Nr 69, poz. 638). Bowiem zgodnie z § 1 ust. 1 lit. c cytowanego 

rozporządzenia, zbiórka publiczna mogła być prowadzona w postaci wpłacania ofiar przez 

ofiarodawców na konto czekowe instytucji, przeprowadzającej zbiórkę. Posługiwanie się 

kontami czekowymi zostało w drodze absorpcji nowych rozwiązań technicznych zastąpione 

możliwością korzystania z rachunków bankowych. Mamy więc do czynienia 



z wykorzystywaniem przez organizatorów zbiórek współcześnie dostępnych możliwości 

technicznych, nie zaś z nadinterpretacją przepisów ustawy o zbiórkach publicznych. 

W odniesieniu do pozyskiwania środków w ramach zbiórki publicznej 

z wykorzystaniem udostępnianej przez operatorów telefonii komórkowych usługi sms, 

nie można się zgodzić z opinią, iż jest to darowizna przekazywana za pomocą sms. Zgodnie 

ze stanowiskiem Ministra Finansów (sygn. PB-3-2715-8214-200-AS-03 z dnia 10 lipca 2003 

roku), operatorzy telefonii komórkowych w ramach swojej działalności gospodarczej 

pośredniczą jedynie w przekazaniu drogą telekomunikacyjną wiadomości tekstowych sms 

pomiędzy ofiarodawcą a organizatorem zbiórki publicznej, któremu udzielono pozwolenia 

na jej przeprowadzenie. Nie występują w roli darczyńców, którym przysługuje prawo 

do korzystania z przywilejów przewidzianych dla darczyńców w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 

(t. j . : Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), gdyż nie mamy do czynienia 

z darowizną. 

Ponadto, obszar usług telekomunikacyjnych jest szczególnie wrażliwy na powstanie 

ewentualnych nadużyć - w sytuacji wyłączenia usługi sms oraz audiotele spod rygoru 

stosowania przepisów z zakresu zbiórek publicznych, powstanie możliwość pobierania przez 

operatorów opłaty za udostępniane numery telefonów, jednocześnie nie będzie obowiązku 

ujawniania wysokości kwoty, jaką faktycznie organizacja charytatywna otrzyma na realizację 

publikowanego celu od operatora z tytułu pojedynczej wiadomości sms bądź połączenia 

audiotele. 

Na koniec zauważyć należy, iż postulowane zmiany opierają się na doświadczeniach 

największych organizacji charytatywnych, w tym rozpoznawalnych medialnie oraz fundacji 

korporacyjnych, które nie przekładają się na funkcjonowanie organizacji małych, 

o charakterze lokalnym, stanowiących w rzeczywistości większość wśród podmiotów 

ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na zbiórkę publiczną, jak również najczęściej 

uchybiających obowiązującym przepisom prawa. 


