
 

 

Warszawa, dnia 6 lutego 2023 r. 

 

Apel o niewprowadzanie zmian dotyczących opodatkowania darowizn zbieranych 

 w ramach zbiórek społecznościowych (crowdfundingowych) 

 

Art. 5 pkt 2 projektu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy w celu 

likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (dalej: „projekt”) 

wprowadza opodatkowanie środków zbieranych przez obywateli w zbiórkach 

społecznościowych (crowdfundingowych).  

Zbiórki społecznościowe polegają na tym, że wiele osób wspiera finansowo wybrany cel 

w formie indywidualnych wpłat. Zbiórki tego typu nie zawsze mają związek z 

działalnością pożytku publicznego. Często jednak ich celem jest pomoc osobom w 

dramatycznych sytuacjach życiowych związanych np. z chorobą, sytuacją mieszkaniową 

lub dotkniętych katastrofą naturalną. W wielu przypadkach środki zebrane w ten sposób 

stanowią jedyną możliwość opłacenia usług medycznych, które nie są finansowane w 

ramach systemu ochrony zdrowia. Proponowane zmiany będą miały zatem wpływ na 

setki tysięcy osób potrzebujących pomocy. 

Wyrażamy nasz sprzeciw wobec tego, że tak istotna zmiana nie była przedmiotem 

konsultacji społecznych (została dodana w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie), a na 

oficjalnych stronach sejmowych brakuje informacji o jej przyczynach i skutkach. 

Dodatkowo stoi ona w sprzeczności z celem projektu, którym miało być zmniejszenie 

obciążeń podatkowych. 

Apelujemy o zmianę art. 5 pkt 2 projektu, oraz aby potencjalne zmiany dotyczące 

zbiórek społecznościowych zostały skonsultowane ze środowiskiem osób 

korzystających ze zbiórek oraz z organizacjami społecznymi, w szczególności tymi, 

które specjalizują się w pomocy indywidualnej. Konsultacje powinny trwać odpowiednio 

długo, aby można było określić potrzeby tej grupy i jej obawy oraz wspólnie wypracować 

odpowiednie rozwiązanie. 

 

 

 

Członkowie zwykli: 

Edukacyjna Fundacja im. Romana 

Czerneckiego 

Fundacja BNP Paribas 

Fundacja ING Dzieciom 

Fundacja Kronenberga  

przy Citi Handlowy 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Fundacja Orange 

Fundacja POLSAT 

Fundacja TechSoup 

Fundacja TVN „nie jesteś sam” 

Fundacja Wspomagania Wsi 

Fundacja Współpracy  

Polsko-Niemieckiej 

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju 

Filantropii w Polsce 

Stowarzyszenie Żydowski Instytut  

Historyczny w Polsce 

Fundacja Santander Bank Polska 

im. Ignacego Jana Paderewskiego 

Członkowie wspierający: 

DOZ Fundacja dbam o zdrowie 

Fundacja Banku Ochrony 

Środowiska 

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego 

Juzonia 

Fundacja Edukacyjna 

Przedsiębiorczości  

Fundacja EY 

Fundacja NUTRICIA 

Fundacja PKO Banku Polskiego 

Fundacja PwC 

Polsko-Amerykańska Fundacja 

Wolności 

Stowarzyszenie Fundusz Lokalny 

Masywu Śnieżnika 

Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz 

Lokalny 

Fundacja Biedronki 

Fundacja CEMEX „Budujemy 

Przyszłość” 

The Kosciuszko Foundation, 

Przedstawicielstwo w Polsce 


