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ADMINISTRACYJNOPRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA ZBIÓREK 

PUBLICZNYCH  

- streszczenie pracy doktorskiej 

 Organizacja i prowadzenie zbiórek publicznych to jeden z filarów 

społeczeństwa obywatelskiego, którego członkowie są uprawnieni do zrzeszania się 

i realizowania zadań publicznych w ramach poszczególnych organizacji. Ofiarność 

publiczna ma bardzo długą historię. Znana była już w czasach starożytnych, a jej 

rozkwit nastąpił w okresie średniowiecza wraz z ekspansją wiary chrześcijańskiej. 

Obecnie organizację i prowadzenie zbiórek publicznych reguluje ustawa z dnia 14 

marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 756 ze zm.), zgodnie z którą pod pojęciem zbiórki publicznej należy 

rozumieć zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na 

określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), oraz na 

cele religijne. 

 Pomimo wprowadzenia definicji legalnej zbiórki publicznej nadal istnieją 

problemy związane z praktycznym stosowaniem ustawy. Dlatego w pracy 

postawiona została hipoteza: czy zbiórki publiczne są nieodłącznym elementem 

społeczeństwa obywatelskiego i wyzwalają w społeczeństwie solidaryzm, a także 

gotowość do uczestniczenia w realizacji wielu celów publicznych i religijnych. 

Ponadto, przy takiej hipotezie, podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy 

zbiórki prowadzone przez Internet, które w ocenie społeczeństwa są uważane za 

zbiórki publiczne, a w świetle przepisów prawnych takimi nie są, wymagają 

odrębnego uregulowania ustawowego, czy może powinny być uznane za zbiórki 

publiczne a może pozostawione jako prywatne, jak dotychczas.  

 Udzielenie odpowiedzi na te pytania stało się możliwe dzięki zastosowaniu 

metodologii i aparatury pojęciowej z zakresu prawa administracyjnego. Sięgnięto 

również, w niezbędnym zakresie, do instytucji z zakresu teorii prawa, prawa 

konstytucyjnego oraz prawa wykroczeń. 



 W pierwszym rozdziale pracy przedstawiona została geneza zbiórek 

publicznych, co pozwoliło na ukazanie historycznego rozwoju ofiarności publicznej 

oraz regulacji prawnych dotyczących tego zagadnienia. Wskazano również w jaki 

sposób publiczne zbieranie ofiar zostało uregulowane w przepisach prawa 

międzynarodowego, europejskiego, a także w przepisach krajowych przykładowych 

państw.  

 Podstawowe czynniki determinujące legalność zbiórki publicznej stanowią 

treść rozdziału drugiego. Dotyczą miejsca prowadzenia zbiórki publicznej oraz jej 

celu, który nie może być przypadkowy i musi się mieścić w sferze zadań 

publicznych, albo być celem religijnym.  

 W kolejnym rozdziale skupiona została uwaga na podmiotach uprawnionych 

do organizowania zbiórek publicznych, wskazując jakiego typu zbiórki mogą być 

prowadzone przez poszczególne podmioty.  

 Duże znaczenie w procesie organizacji i prowadzenia zbiórek publicznych 

mają zasady działania, które wynikają nie tylko z przepisów prawa materialnego, ale 

również z norm konstytucyjnych, jako ogólne zasady ustrojowe. Tym zagadnieniom 

poświęcony został czwarty rozdział pracy.  

 W ostatnim rozdziale przedstawione zostały prawne formy działania 

stosowane w procesie legalizacji i prowadzenia zbiórek publicznych. Wnioski 

i postulaty, stanowiące konsekwencję przeprowadzonych badań, zawarte są 

w zakończeniu pracy.  

 Analiza administracyjnoprawna aspektów związanych z organizowaniem 

i prowadzeniem zbiórek publicznych pozwoliła na stwierdzenie, że wyrażona na 

wstępie hipoteza została zweryfikowana pozytywnie. Badania wykazały bowiem, że 

publiczne zbieranie ofiar na określony cel publiczny albo religijny wyzwala 

w społeczeństwie poczucie solidaryzmu i chęć udzielania pomocy innym. Ponadto 

uznano, że zbiórki prowadzone przez Internet powinny zostać objęte reżimem 

ustawowym, ponieważ wpłaty dokonywane w formie bezgotówkowej stanowią, na 

chwilę obecną, własność organizatora, który nie ma prawnego obowiązku 

przekazania zebranej kwoty na deklarowany cel. 

 

 

 

 



 

Abstract  

Administrative and legal aspects of conducting public collections 

 The organization and conduct of public collections are one of the foundations 

of civil society, whose members are entitled to associate and carry out public tasks 

within individual organizations. Public generosity has a very long history. It was 

already known in ancient times, and its flourishing occurred in the Middle Ages with 

the expansion of Christianity. Currently, the organization and conduct of public 

collections are regulated by the act of 14 March 2014 on the principles of conducting 

public collections (consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 756 as 

amended), according to which the concept of public collection should be understood 

as collecting cash or gifts in a public place for a specific purpose remaining in the 

sphere of public tasks, indicated in art. 4 (1) of the act of 24 April 2003 on public 

benefit and volunteer work (consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 688, as 

amended), and for religious purposes. 

 Despite the introduction of the definition of public collection there are still 

some problems related to the practical application of the act. Therefore, the following 

hypothesis was put forward: are public collections an inseparable element of civil 

society and do they trigger solidarity and readiness to participate in the 

implementation of many public and religious goals. In addition, with this hypothesis, 

an attempt was made to answer the question: whether collections conducted via the 

Internet, which are considered by the public to be public collections, and in the light 

of applicable law they are not, require separate statutory regulation, or maybe they 

should be considered as public collections or maybe left as private as now.  

 Answering these questions became possible thanks to the use of methodology 

and conceptual apparatus in the field of administrative law. Institutions in the field of 

theory of law, constitutional law and misdemeanours law have also been referred to. 

  In the first chapter of the doctoral dissertation the genesis of public 

collections was presented, which allowed to show the historical development of 

public donations and legal regulations regarding this issue. It was also indicated how 

public collections were regulated in the provisions of international and european law, 

as well as in the national provisions of some countries. 

  The basic factors determining the legality of public collection are the content 



of chapter two. They relate to the place of public collection and its purpose, which 

cannot be accidental and must fit into the sphere of public tasks or be a religious 

purpose. 

  The next chapter focuses on entities authorized to organize public 

collections, indicating what type of collections can be conducted by individual 

entities. 

  In the process of organizing and conducting public collections, operating 

principles are important. They result not only from the provisions of substantive law, 

but also from constitutional norms, as general constitutional principles. The fourth 

chapter of the doctoral dissertation was devoted to these issues. 

 The last chapter presents legal forms of action used in the process of 

legalization and conducting public collections. The conclusions and postulates 

constituting the consequence of the conducted research are contained in the ending of 

this dissertation. 

 Administrative and legal analysis of aspects related to the organization and 

conduct of public collections allowed to state that the hypothesis expressed at the 

beginning has been positively verified. Studies have shown that public collection for 

a specific public or religious purpose triggers a sense of solidarity in the society and 

a willingness to help others. In addition, it was considered that collections conducted 

via the Internet should be covered by the statutory regime because payments made in 

a non-cash form are, at present, the property of the organizer, who has no legal 

obligation to transfer the collected amount for the declared purpose.  

 

 


