Warszawa, 30 czerwca 2009 r.
Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego
Jarosław Duda, Sekretarz Stanu MPiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Jan Jakub Wygnański
Szanowni Państwo!
W imieniu organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz dobra publicznego
w oparciu o darowizny prywatnych osób i instytucji zwracamy się do RDPP z prośbą o poparcie
naszych starań mających na celu zaniechanie stosowania przez MSWiA rozszerzającej wykładni
przepisów o zbiórkach publicznych. Głównym postulatem, który zgłaszaliśmy w listach do
kierownictwa resortu (załącznik nr 1) jest wycofanie ze znowelizowanego 6 listopada 2003 roku
Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sposobów przeprowadzania
zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. 199 poz. 1947) przepisu
uznającego wpłaty darowizn na konto bankowe organizacji za formę zbiórki publicznej i ograniczenie
pojęcia zbiórki publicznej - zgodnie z zapisem ustawy - do zbieranych podczas kwesty ulicznej
anonimowych ofiar w gotówce lub w naturze. Stosowana obecnie przez MSWiA szeroka wykładnia
ww. przepisów prowadzi do sytuacji, w której pojęcie zbiórki publicznej rozciągane jest na wszelkie
formy pozyskiwania przez organizacje środków od osób prywatnych.
Nasze postulaty zyskały poparcie członków Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi i Sejmowej Podkomisji ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, a także przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej w RDPP, wiceministra
Krzysztofa Stanowskiego oraz szefa zespołu doradców Premiera, Michała Boniego. Dzięki ich
wstawiennictwu udało się doprowadzić do spotkania organizacji z przedstawicielami MSWA, podczas
którego wyłoniona została Grupa Robocza do prowadzenia dalszych rozmów z przedstawicielami
Departamentu Zezwoleń i Koncesji. Od stycznia do kwietnia 2009 roku w MSWiA toczyły się
rozmowy organizacji z przedstawicielami resortu, a także reprezentantami MSZ, MPiPS, MF i MEN.
Ich celem było przygotowanie kierunków ew. zmian w przepisach wykonawczych regulujących
prowadzenie zbiórek publicznych.
Niestety, rozmowy te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, bo choć doszło do zbliżenia stanowisk
w niektórych kwestiach praktycznych, po ostatnim spotkaniu okazało się, że przedstawiciele
Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA sprzeciwiają się spełnieniu głównego postulatu
organizacji. W notatce ze spotkań, przygotowanej dla kierownictwa resortu (załącznik nr 2),
przedstawiciele Departamentu rekomendują Ministerstwu utrzymanie w mocy obecnego przepisu
rozporządzenia, uznającego za zbiórkę publiczną apel organizacji o przekazywanie darowizn na konto
bankowe i za pośrednictwem telefonii komórkowej. W odpowiedzi na tę notatkę organizacje z Grupy
Roboczej przygotowały swoje stanowisko, przywołujące argumenty za zmianą rozporządzenia, które
przekazane zostało DZiK w dniu 19 czerwca 2009 r. (załącznik nr 3).

W ten sposób nasze możliwości wpływu na zmianę stanowiska resortu w/w sprawie zostały
wyczerpane. Obawiamy się, że przy silnym oporze urzędników ministerialnych mamy niewielkie
szanse na obronę naszego postulatu. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie
tematu zbiórek publicznych do problemów, jakimi w najbliższym czasie zajmować się będzie Rada
Działalności Pożytku Publicznego i poparcie naszych starań o zmianę rozporządzenia MSWiA, tak by
ułatwiało organizacjom pozarządowym korzystanie z ofiarności osób prywatnych. Sprawa wydaje się
pilna, gdyż z rozmów w DZiK wnosimy, że MSWiA zamierza jeszcze w tym roku przygotować
założenia do zmiany ustawy o zbiórkach publicznych.
Ze swej strony zapewniamy Państwa o gotowości włączenia się w dyskusje i rozmowy na ten temat,
a także w każdej chwili przekazać możemy materiały z dotychczasowych prac i spotkań.

Z wyrazami szacunku,
Magdalena Pękacka
Forum Darczyńców w Polsce
Sekretarz Grupy Roboczej

Załączniki:
1. Postulaty organizacji pozarządowych w zakresie zmiany przepisów regulujących prowadzenie
zbiórek publicznych.
2. Notatka służbowa DZiK podsumowująca prace nad zmianą regulacji prawnych z zakresu zbiórek
publicznych.
3. Stanowisko Grupy Roboczej organizacji, które zgłosiły postulaty odnośnie zmiany regulacji
dotyczących udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej.
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