
KARTA INFORMACYJNA
DOKONANIE ZGŁOSZENIA O PRZEPROWADZENIU ZBIÓRKI

PUBLICZNEJ
Symbol sprawy: WZK.5311

Podstawa prawna:
- Ustawa  z  dnia  14  marca  2014  r.  o  zasadach  prowadzenia  zbiórek  publicznych 

(Dz. U. z 2014r. poz. 498);
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie 

wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 poz. 833);
Wymagane dokumenty:
- Nowa  ustawa  o  zasadach  prowadzenia  zbiórek  publicznych  likwiduje  obecnie 

występujące  zezwolenie/decyzję  na  przeprowadzenie  zbiórki  publicznej wydawane 
przez  Starostę  i  zastępuje  je  wymogiem  zgłoszenia  przez  organizatora  zbiórki  na 
portalu  www.zbiórki.gov.pl i  zamieszczeniu  informacji  o  zgłoszeniu  przez  ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu 
zbiórek publicznych.

- WZÓR  WNIOSKU  zgłoszenia  zbiórki  publicznej stanowi  załącznik  nr  2  do 
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie 
wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 poz. 833);

Termin załatwienia sprawy:
Informację  o  zgłoszeniu  zbiórki  publicznej  zamieszcza  na  portalu  zbiórek  publicznych 
minister  właściwy  do  spraw  administracji  publicznej,  po  zweryfikowaniu  poprawności 
wypełnienia pól obowiązkowych zgłoszenia, w terminie: 
- 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w postaci elektronicznej albo
- 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w postaci papierowej.

Uwagi:
Obowiązek zgłoszenia przez organizatora zbiórki na portalu internetowym spoczywa na 
podmiocie uprawnionym do prowadzenia zbiórki publicznej którym jest:
- organizacja pozarządowa w rozumieniu art.  3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.)
- podmiot o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.)
- komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.
Zwolnione  z  obowiązku  zgłoszenia  na  portalu  internetowym  są  zbiórki  nie  będące 

zbiórkami publicznymi, które zbierają ofiary w gotówce i naturze:
- na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową 

i wychowawczą oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się 
w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo 
przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony,

- w drodze loterii pieniężnych i fantowych
- w drodze loterii pieniężnych i fantowych,
- wśród grona znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę,
- wśród  młodzieży  szkolnej  na  terenach  szkolnych,  odbywające  się  na  podstawie 

pozwolenia władz szkolnych,
- w  ramach  zbiórek  koleżeńskich  odbywających  się  w  lokalu  urzędu  publicznego  na 

podstawie pozwolenia kierownika urzędu lub innym zakładzie pracy.

Jednostka Odpowiedzialna:
Minister Administracji i Cyfryzacji
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