
Apel do organizacji członkowskich Ogólnopolskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych oraz wszystkich społeczników, całego 

środowiska inicjatyw obywatelskich 

Brońmy wolności dla działalności i ofiarności społecznej! 

Po raz kolejny obserwujemy zapowiedzi i zmiany ograniczające działalność 
społeczną. Tym razem dotyczą one ustawy o zbiórkach publicznych. W 
minionym tygodniu minister Joachim Brudziński 
powiedział:  “Przygotowaliśmy nowelizację ustawy, dzięki której szef 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie miał narzędzie, by 
zablokować zbiórkę publiczną, jeśli jej cel jest m.in. sprzeczny z zasadami 
życia społecznego”. Tak szeroka podstawa możliwości blokowania zbiórki 
publicznej jawnie godzi w prawa i wolności obywateli.  

Apelujemy do organizacji i społeczników o wyrażanie opinii, stanowisk 
oraz aktywnego przekonywania polityków by nie wprowadzali zmian 
ograniczających dobroczynność i aktywność społeczną. Obowiązkiem 
państwa jest tworzenie zachęt i uproszczeń dających przestrzeń do rozwoju 
obywatelskiej aktywności i uwalniających energię społeczną. 

OFOP wraz z innymi organizacjami aktywnie uczestniczył w pracach nad 
uchwaleniem nowej ustawy o zbiórkach publicznych. Prace nad nowymi 
regulacjami były prowadzone w sposób gwarantujący czas na pogłębioną 
debatę i dawały możliwość wypowiedzenia się wszystkim stronom. Były 
także modelowym przykładem tego w jaki sposób sektor obywatelski, 
Prezydent, rząd i parlament mogą ze sobą współpracować. 

Ustawa o zbiórkach publicznych z 14 marca 2014 roku zastąpiła 
obowiązujące ponad 70 lat przepisy. Państwo zmieniło swoje podejście do 
dobroczynności, ustawa wyszła naprzeciw oczekiwaniom obywateli i 
ułatwiła sposób prowadzenia zbiórek publicznych. Obecnie każdy może w 
Internecie dowiedzieć się o celu i sposobach prowadzenia zbiórek 
publicznych. To obywatele na podstawie tych informacji decydują jaka 
zbiórka jest godna ich wsparcia, a nie urzędnicy wydając zgodę na jej 
przeprowadzenie. Zamiast kontroli państwa w większym stopniu zbiórki 
publiczne podlegają kontroli obywateli. 

Obowiązująca ustawa pozwala na uwolnienie ofiarności społecznej przy 
jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości i odpowiedzialności podmiotów z 
niej korzystających. 

Jednocześnie przypominamy i zachęcamy, by wszystkie organizacje w 
swojej aktywności kierowały się Kartą Zasad Działania Organizacji 
Pozarządowych, która głosi: “Misja organizacji powinna być 
podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań. 



Organizacje pozarządowe w swoich działaniach kierują się zasadą 
poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości 
i dialogu oraz ideą dobra wspólnego”. 
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