
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 marca 1933 r.
o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zbiórka publiczna ofiar w gotówce mo˝e byç
przeprowadzona w formie:

1) dobrowolnych wp∏at na konto, za∏o˝one osobno
dla ka˝dej zbiórki publicznej przez przeprowadza-
jàcego zbiórk´ publicznà;

2) zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skar-
bon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach,
za zgodà ich w∏aÊcicieli lub u˝ytkowników;

3) sprzeda˝y cegie∏ek wartoÊciowych;

4) sprzeda˝y przedmiotów.

§ 2. Zbieranie ofiar w naturze mo˝e byç dozwolo-
ne tylko w przypadku, gdy wszystkie dary b´dà mog∏y
byç w niezmienionej postaci zu˝yte na cel okreÊlony
w pozwoleniu.

§ 3. 1. Zbiórki publiczne mogà byç prowadzone na
wolnym powietrzu lub wewnàtrz pomieszczeƒ,
w obiektach publicznych lub prywatnych, za zgodà
w∏aÊcicieli tych obiektów.

2. Zbiórek publicznych nie przeprowadza si´
w urz´dach administracji publicznej, na terenie szkó∏
i placówek szkolnych oraz na terenach i obiektach po-
zostajàcych pod zarzàdem w∏adz wojskowych oraz mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach or-
gan administracji publicznej udzielajàcy pozwolenia
na przeprowadzenie zbiórki publicznej, zwany dalej
„organem”, mo˝e pozwoliç na prowadzenie zbiórki
publicznej w obiektach i na terenach, o których mowa
w ust. 2.

§ 4. Organ mo˝e pozwoliç na domokrà˝ne zbiera-
nie ofiar w formach okreÊlonych w § 1 i 2, gdy ze
wzgl´du na teren, na którym zbiórka publiczna ma byç
przeprowadzona, lub ze wzgl´du na charakter zbiórki
publicznej uzna to za spo∏ecznie uzasadnione, w szcze-
gólnoÊci gdy celem zbiórki publicznej jest pomoc ofia-
rom kl´sk ˝ywio∏owych.

§ 5. 1. Puszki kwestarskie oraz skarbony stacjonar-
ne muszà byç tak zabezpieczone, by ich otwarcie i wy-
j´cie zawartoÊci by∏o niemo˝liwe bez widocznego na-
ruszenia zabezpieczenia.

2. Puszki kwestarskie oraz skarbony stacjonarne
muszà byç ponumerowane, zaopatrzone w nazw´
przeprowadzajàcego zbiórk´ publicznà oraz jego ad-
res.

3. Otwieranie skarbon stacjonarnych i przeliczanie
zebranych ofiar odbywa si´ w obecnoÊci co najmniej
dwóch osób, upowa˝nionych do tego przez przepro-
wadzajàcego zbiórk´.

4. Otwieranie puszek kwestarskich i przeliczanie
zebranych ofiar odbywa si´ w obecnoÊci co najmniej
dwóch osób, upowa˝nionych do tego przez przepro-
wadzajàcego zbiórk´ publicznà, oraz osoby kwestujà-
cej.

§ 6. 1. Na ka˝dej cegie∏ce wartoÊciowej sprzedawa-
nej w ramach zbiórki publicznej umieszcza si´ nazw´
przeprowadzajàcego zbiórk´, jego adres, kolejny nu-
mer cegie∏ki, a tak˝e jej cen´. Cegie∏ki wartoÊciowe
stanowià druki Êcis∏ego zarachowania i powinny byç
sporzàdzone w sposób uniemo˝liwiajàcy ich podro-
bienie.

2. Na cegie∏ce, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç
umieszczona informacja dotyczàca celów zbiórki pu-
blicznej.

§ 7. Na ka˝dym przedmiocie sprzedawanym w ra-
mach zbiórki publicznej wyraênie i w sposób trwa∏y
podaje si´ nazw´ przeprowadzajàcego zbiórk´ pu-
blicznà oraz cen´ przedmiotu. Napisy te powinny wy-
ró˝niaç przedmioty sprzedawane w ramach zbiórki pu-
blicznej od innych przedmiotów, znajdujàcych si´
w obrocie.

§ 8. 1. Legitymacja osoby przeprowadzajàcej zbiór-
k´ publicznà, zwana dalej „legitymacjà”, powinna za-
wieraç: numer kolejny, nazw´ przeprowadzajàcego
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 listopada 2003 r.

w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1948 r. Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1989 r.
Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874.



zbiórk´ i jego adres, cel zbiórki publicznej, nazw´ or-
ganu, który udzieli∏ pozwolenia, numer i dat´ wydane-
go pozwolenia, fotografi´ osoby przeprowadzajàcej
zbiórk´ publicznà, jej imi´, nazwisko i adres oraz okre-
Êlenie terminu wa˝noÊci legitymacji. Legitymacja po-
winna byç podpisana przez osoby uprawnione do re-
prezentowania przeprowadzajàcego zbiórk´ publicznà
i potwierdzona piecz´cià tej instytucji.

2. Legitymacja osoby ma∏oletniej, o której mowa
w art. 7 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r.
o zbiórkach publicznych, poza danymi okreÊlonymi
w ust. 1, powinna zawieraç równie˝ imi´ i nazwisko
osoby pe∏noletniej, odr´bnie upowa˝nionej do nadzo-
ru nad ma∏oletnim.

§ 9. 1. Ubiegajàcy si´ o udzielenie pozwolenia na
przeprowadzenie zbiórki publicznej przedstawia orga-
nowi plan przeprowadzenia zbiórki publicznej, który
okreÊla:

1) cel, na który majà byç przeznaczone ofiary pocho-
dzàce ze zbiórki publicznej;

2) formy przeprowadzenia zbiórki publicznej;

3) termin rozpocz´cia i zakoƒczenia zbiórki publicz-
nej;

4) obszar, na którym zbiórka publiczna ma byç pro-
wadzona;

5) sposób informowania o prowadzonej zbiórce pu-
blicznej;

6) liczb´ osób, które majà braç udzia∏ w zbiórce pu-
blicznej;

7) przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki pu-
blicznej, w tym rodzaj i wysokoÊç poszczególnych
wydatków.

2. W sytuacji, gdy ofiary pochodzàce ze zbiórki pu-
blicznej wydatkowane b´dà poza granicami paƒstwa,
plan przeprowadzenia zbiórki publicznej powinien
równie˝ wskazywaç miejsce, gdzie b´dà wydatkowa-
ne zebrane ofiary.

§ 10. 1. Przeprowadzajàcy zbiórk´ publicznà pro-
wadzi dokumentacj´ dotyczàcà przebiegu akcji zbiór-
kowej, w formie rejestru, zawierajàcà nast´pujàce in-
formacje:

1) komu, kiedy i jakie puszki kwestarskie, skarbony
stacjonarne, przedmioty i cegie∏ki wartoÊciowe zo-
sta∏y wydane;

2) kiedy przeprowadzona zbiórka publiczna zosta∏a
zakoƒczona;

3) sum´ zebranych ofiar pieni´˝nych;

4) rodzaj i iloÊç zebranych ofiar w naturze.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, muszà byç po-
twierdzone podpisami osób, które zbiórk´ przeprowa-
dza∏y i które odebra∏y zebrane ofiary.

3. Usuwanie wpisów bàdê czynienie ich nieczytel-
nymi jest niedozwolone; dozwolone sà przekreÊlenia
dajàce mo˝liwoÊç odczytania przekreÊlonej treÊci.

§ 11. Przeprowadzajàcy zbiórk´ publicznà przecho-
wuje dokumentacj´, o której mowa w § 10, przez okres
dwóch lat od dnia zakoƒczenia zbiórki.

§ 12. Publiczne og∏oszenie wyników zbiórki pu-
blicznej zawiera:

1) nazw´ i siedzib´ przeprowadzajàcego zbiórk´ pu-
blicznà;

2) nazw´ organu oraz dat´ i numer pozwolenia;

3) sum´ zebranych ofiar pieni´˝nych, uwzgl´dniajàcà
iloÊç i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne ce-
le, wed∏ug form zbiórki publicznej;

4) rodzaj i iloÊç zebranych ofiar w naturze;

5) wysokoÊç kosztów przeprowadzenia zbiórki pu-
blicznej, z dok∏adnym wymienieniem rodzaju i wy-
sokoÊci poszczególnych wydatków.

§ 13. Organ kontroluje przeprowadzane zbiórki pu-
bliczne w zakresie:

1) zgodnoÊci prowadzenia zbiórki publicznej z udzie-
lonym pozwoleniem;

2) przestrzegania warunków i sposobów prowadze-
nia zbiórki publicznej;

3) ochrony bezpieczeƒstwa powszechnego, porzàdku
publicznego, dóbr pozyskanych z ofiarnoÊci pu-
blicznej oraz dóbr osobistych obywateli;

4) sposobu zu˝ytkowania zebranych ofiar.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych z dnia 14 lipca 1934 r.
o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz
kontroli nad temi zbiórkami (Dz. U. Nr 69, poz. 638), które
utraci∏o moc z dniem 29 czerwca 2003 r., z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874).
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