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&&
Słowniczek terminów

Dar – bezinteresowne wsparcie finansowe lub rzeczowe, najczęściej przy 
okazji zbiórki publicznej lub poprzez przekazanie darowizny. 

Darczyńca – 1) potocznie - osoba lub instytucja wspierająca w dowolnej for-
mie 2) w umowie darowizny osoba lub instytucja przekazująca darowiznę

Darowizna – bezinteresowne wsparcie finansowe lub rzeczowe udzielo-
ne przez osobę fizyczną lub prawną (darczyńcę) osobie lub organizacji 
(obdarowanemu), często bez wskazania na jaki konkretnie cel ma być 
przeznaczona (darowizna na cele statutowe organizacji). Przez umowę 
darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na 
rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Datek – bezinteresowne wsparcie finansowe, zazwyczaj w niewielkiej kwocie 
i bez formalności, najczęściej poprzez zbiórkę publiczną na cele dobro-
czynne.

Dotacja – 1) termin używany w ustawie o finansach publicznych na określenie 
środków publicznych przekazywanych na realizację zadań publicznych 
2) termin używany powszechnie na określenie finansowego wsparcia na 
realizację jakiegoś zadania/projektu (dotacja projektowa, czyli grant) lub 
wzmocnienia organizacji organizacji (dotacja instytucjonalna)

Działalność gospodarcza – działalność zdefiniowana w Ustawie o swobodzie 
działalności gospodarczej jako zarobkowa działalność wytwórcza, budow-
lana, handlowa, usługowa, a także działalność zawodowa, wykonywana 
w sposób zorganizowany i ciągły. 

Grant – termin z języka angielskiego, stosowany zamiennie z dotacją, ozna-
cza środki przekazane na realizację projektu lub wsparcie instytucjonalne 
organizacji

Grantobiorca – organizacja otrzymująca grant (dotację).

Grantodawca – instytucja przekazująca grant (dotację)

Kwesta – zbiórka publiczna w formie pozyskiwania datków (ofiar) do puszek 
kwestarskich.

Obdarowany – w umowie darowizny osoba lub organizacja przyjmująca 
darowiznę.
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Ofiara – termin użyty w ustawie o zbiórkach publicznych na określenie darów 
finansowych lub rzeczowych przekazywanych w ramach zbiórki publicznej.

Podatek od darowizny - obciąża wyłącznie obdarowanego, i tylko gdy jest 
osobą fizyczną. Osoby prawne (organizacje otrzymujące darowizny od osób 
fizycznych lub prawnych) nie płacą żadnego podatku z tytułu otrzymanej 
darowizny, ale już ich beneficjenci, czyli osoby, którym organizacja udzieliła 
w formie darowizny wsparcia materialnego w wysokości przekraczającej 
4902 zł (w ciągu pięciu lat), będą musiały odprowadzić podatek od daro-
wizny. Wyjątek stanowią darowizny przekazywane w ramach prowadzonej 
przez organizację pomocy społecznej (zgodnie z definicją Ustawy o po-
mocy społecznej), pod warunkiem, że taka pomoc społeczna jest celem 
statutowym organizacji, i istnieje jakiś wewnętrzny dokument regulujący 
udzielanie przez nią takiej pomocy. Taka interpretacja została zawarta 
w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 8004.

Polecenie – termin z Kodeksu Cywilnego dotyczący darowizn. Darczyńca 
może nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub 
zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem. Poleceniem może być np. 
wymóg wykorzystania darowizny na określony cel. 

Sponsor – 1) potocznie o każdym darczyńcy 2) w umowie sponsoringu strona 
(najczęściej firma) przekazująca środki finansowe lub rzeczowe w zamian 
za usługi o charakterze promocyjnym lub reklamowym. 

Sponsoring – określone umową wzajemne zobowiązanie dwóch podmiotów 
– sponsora i sponsorowanego, polegające na przekazaniu środków finan-
sowych, materialnych lub usług sponsorowanemu przez sponsorowanego 
w zamian za usługi promocyjne świadczone przez sponsorowanego. For-
ma reklamy i promocji służąca kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy 
lub produktu, popularyzowanie jego marki, docieranie do ważnych dla 
niego grup docelowych, itp. Sponsoring bywa mylony z darowizną, ale 
w przeciwieństwie do niej jest świadczeniem wzajemnym, sponsorowany 
wystawia sponsorującemu fakturę lub rachunek za swoją usługę. 

Sponsorowany – osoba fizyczna lub prawna przyjmująca środki finansowe 
lub rzeczowe w zamian za świadczone przez siebie na rzecz sponsoro-
wanego usługi o charakterze promocyjnym lub reklamowym. Organizacja 
przyjmująca pieniądze w zamian za reklamowanie firmy musi upewnić 
się czy nie spełnia kryteriów działalności gospodarczej (patrz: działalność 
gospodarcza).

Środki publiczne – wymienione w Ustawie o finansach publicznych środki, 
w tym:

 •  dochody publiczne;

 •  środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające 
zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
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 • środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

 • przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z pro-
wadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

 Korzystanie ze środków publicznych wiąże się ze zobowiązaniami wyni-
kającymi z dwóch ustaw – Ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
oraz Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. 

Wartości niematerialne i prawne – prawa majątkowe nadające się do 
gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok.. Są to w szczególności: 

 • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

 • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użyt-
kowych oraz zdobniczych,

 • know-how.

 Wartości niematerialne i prawne mogą być przedmiotem darowizny.

Wartość rynkowa – w przypadku czynności cywilnoprawnych – np. umo-
wy darowizny – wartość rynkową przedmiotu określa się na podstawie 
przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju 
i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zuży-
cia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia 
dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. 

Zbiórka koleżeńska – niebędąca zbiórką publiczną zbiórka pieniędzy lub 
rzeczy na cele godne poparcia, prowadzona w urzędach za zgodą przeło-
żonego lub w lokalach prywatnych wśród grona osób znajomych osobiście 
przeprowadzającym zbiórkę na cele godne poparcia. Zbiórka koleżeńska 
nie podlega przepisom Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicz-
nych i nie wymaga zgłoszenia.

Zbiórka publiczna – zbieranie datków (ofiar) w gotówce lub w naturze 
w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający 
w sferze zadań publicznych, oraz na cele religijne. Miejsca publiczne to 
miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmenta-
rze. Zbiórki publiczne reguluje Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek 
publicznych. 
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Zbiórki publiczne
Zbiórka publiczna to prosta i bardzo popularna forma zbierania pieniędzy i darów 
rzeczowych. 18 lipca 2014 r. weszła w życie nowa Ustawa o zasadach prowa-
dzenia zbiórek publicznych, która zastąpiła obowiązujące od 1933 roku przepisy 
Ustawy o zbiórkach publicznych. Nowa ustawa powstawała przy dużym udziale 
organizacji pozarządowych i w znacznym stopniu spełniła stawiane od wielu 
lat postulaty zliberalizowania przepisów o ofiarności publicznej. Zniosła wymóg 
uzyskiwania zezwoleń, zastępując je zgłoszeniem, usprawniła system sprawo-
zdawczości, a wszystkie formalności można załatwić od ręki – przez Internet. 

Nowe przepisy umożliwiają zgłaszanie zbiórek oraz składanie sprawozdań w formie 
tradycyjnej (papierowej), ale można to też zrobić nie wstając od komputera, za pomo-
cą specjalnie utworzonego w tym celu portalu www.zbiorki.gov.pl. Można w nim 
zgłosić swoją zbiórkę, sprawdzić, jakie zbiórki są prowadzone, przesłać sprawozdanie 
z zakończonej zbiórki. Z portalu może korzystać każdy, także osoby i organizacje 
nie posiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wystarczy (i warto!) zało-
żyć konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod 
adresem www.epuap.gov.pl. Po założeniu konta ePUAP i zarejestrowaniu w nim 
„profilu zaufanego”, co nie powinno zająć więcej niż kwadrans, można będzie zgła-
szać zbiórki nawet nie posiadając bezpiecznego podpisu elektronicznego. Konto na 
portalu ePUAP przyda nam się także w innych kontaktach z administracją publiczną. 
Za jego pośrednictwem można składać oficjalne pisma do lokalnych i centralnych 
instytucji, więc przyda się nie tylko do spraw związanych ze zbiórkami publicznymi. 

Co to jest zbiórka publiczna?

Zbieranie pieniędzy czy darów rzeczowych nie zawsze jest zbiórką publiczną 
w rozumieniu prawa, nawet jeśli ma charakter zakrojonej na szeroką skalę kam-
panii fundraisingowej. Od 18 lipca 2014 r. zbiórką publiczną jest tylko pozyski-
wanie ofiar w gotówce i w formie darów rzeczowych. I tylko wtedy, gdy jest 
prowadzone w miejscach publicznych. 

Przelewy na konto przestają więc być traktowane jak zbiórka publiczna. Jeśli 
chcemy apelować o wpłaty na konto lub skorzystać z któregoś z portali cro-
wdfundingowych, nie musimy dopełniać żadnych formalności. Taka wpłata 
będzie po prostu darowizną, niezależnie od tego, jak szeroko i jak publicznie 
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będziemy prosić o wsparcie. Nie jest też zbiórką publiczną sprzedaż towarów 
i usług, czyli popularne smsy charytatywne czy sprzedaż rozmaitych gadżetów, 
którą do tej pory można było prowadzić właśnie w ramach zbiórki publicznej, 
bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. Warunkiem uznania 
zbierania darów (pieniędzy i darów rzeczowych) za zbiórkę publiczną jest więc 
potencjalna anonimowość darczyńcy oraz publiczny charakter miejsca, w którym 
zbiórka jest prowadzona.

Ustawa wymienia kilka przypadków, w których zbieranie pieniędzy i darów 
rzeczowych nie podlega przepisom o zbiórkach publicznych, nawet jeśli swą 
formą mogą taką zbiórkę przypominać. Nie jest zatem zbiórką publiczną w ro-
zumieniu ustawy:

• Zbiórka na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuń-
czą, 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,

• Zbiórka koleżeńska, prowadzona w zakładzie pracy lub w gronie znajo-
mych,

• Zbiórka prowadzona w szkołach wśród młodzieży szkolnej. 

Organizator zbiórki

Zbiórkę publiczną może prowadzić każda organizacja pozarządowa posiadająca 
osobowość prawną oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, jeśli odrębna ustawa przyznaje jej zdolność prawną. Zbiórki mogą być 
też prowadzone przez spółdzielnie socjalne, spółki non-profit i kluby sportowe 
działające nie dla zysku, czyli przez wszystkie podmioty wymienione w Ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako te, które mogą prowa-
dzić działalność pożytku publicznego. Organizatorem zbiórki może być również 
komitet społeczny powołany specjalnie w celu przeprowadzenia takiej zbiórki. 

Zbiórki publicznej nie może prowadzić stowarzyszenie zwykłe, bowiem nie 
przewiduje tego ustawa o stowarzyszeniach. Natomiast jego członkowie mogą 
założyć komitet społeczny do przeprowadzenia zbiórki i prowadzić ją w takiej 
formie. Nie jest to więc znaczące ograniczenie.

Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-tariacie, oraz na cele religijne. Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, a w szczególno-ści ulice, place, parki i cmentarze.(Art. 1. ust 1 i 2 Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dn. 14 marca 2014 r.)
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Do powołania komitetu społecznego do prowadzenia zbiórki publicznej wystar-
czą trzy osoby fizyczne. Muszą mieć one pełną zdolność do czynności prawnych 
i nie mogą być karane za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności 
dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. Członkowie komitetu wskazują 
w akcie założycielskim:

• cel, w jakim komitet społeczny został powołany, 

• dane osób powołujących komitet – imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
numer PESEL,

• adres do korespondencji,

• dane osoby uprawnionej do reprezentowania komitetu.

Akt założycielski musi także zawierać oświadczenie członków komitetu o niekara-
ne za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, 
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub 
za przestępstwo skarbowe. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Akt założycielski musi zostać 
opatrzony podpisami wszystkich członków komitetu. Nie wymaga natomiast 
poświadczenia notarialnego i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. 
Raz powołany komitet społeczny może w trakcie swojego funkcjonowania zmie-
niać skład, ale należy o tym każdorazowo poinformować Ministra Administracji 
i Cyfryzacji. Wzór aktu założycielskiego powołującego komitet społeczny zbiórki 
publicznej określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Cel zbiórki publicznej

O ile w przypadku darowizn możemy, ale nie musimy określać konkretnego celu 
na jaki je pozyskujemy, ograniczając się do deklaracji przeznaczenia ich na „cele 
statutowe” organizacji, o tyle w przypadku zbiórki publicznej takie ogólne wska-
zanie celu jest niewystarczające. Każda zbiórka publiczna musi mieć „określony, 
zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa 
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie”. Jeśli zbiórkę prowadzi organizacja, cel ten musi być zgodny 
z jej statutem, jeśli zaś komitet społeczny – z celem określonym w jego akcie 
założycielskim. Minister ma prawo odmówić – w drodze decyzji administracyjnej 
– zamieszczenia informacji o naszej zbiórce na portalu zbiórek publicznych, jeśli 
cel zbiórki jest niezgodny z prawem, nie mieści się w sferze pożytku publicznego 
lub wykracza poza cel wskazany w akcie założycielskim komitetu społecznego 
powołanego specjalnie w celu przeprowadzenia danej zbiórki. Dobrze zdefinio-
wany cel zbiórki publicznej jest ważny nie tylko przy rejestracji zbiórki, ale także 
przy jej prawidłowym rozliczeniu. Środki zebrane w ramach zbiórki będziemy 
mogli wydać tylko na to, co wskazaliśmy jako cel zbiórki. 
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Przykłady celów zbiórek publicznych, na które wydano pozwolenia:

• pomoc podopiecznym stowarzyszenia, poprzez pokrycie kosztów reha-
bilitacji domowej oraz sfinansowania pobytu i leczenia w Londynie,

• pomoc humanitarna poszkodowanym w wyniku wojny domowej w Syrii 
i uchodźcom syryjskim na terenie Bułgarii, Libanu i Turcji, poprzez przeka-
zanie zebranych darów oraz zakup żywności, środków czystości, pokrycie 
kosztów ważenia, pakowania i opłat sanitarnych związanych z zebraną 
odzieżą, wynajęcia magazynu do przechowywania darów i ich transportu, 
w tym opłaty celne i inne wynikające ze specyfiki prawnej państwa,

• pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, zepchniętym na margines 
społeczny oraz osobom niepełnosprawnym, poprzez: organizowanie 
Ośrodków Kształcenia Zawodowego na terenach, które ucierpiały na 
skutek transformacji ustrojowej w Polsce, w tym organizowanie miejsc 
pracy, pokrycie kosztów tymczasowych miejsc zamieszkania, wspieranie 
młodzieży w ramach programów nadzorująco-wspierających przez okres 
kształcenia ponadpodstawowego i wyższego, w tym pokrycie kosztów 
czesnego, zakupu podręczników, niezbędnych artykułów szkolnych, po-
bytu i wyżywienia w internacie, akademiku,

• pomoc podopiecznym stowarzyszenia w zakresie rozwoju czynności dnia 
codziennego, aktywizację społeczną, zawodową, poprzez pokrycie kosz-
tów zakupu środków i materiałów plastycznych, biurowych, spożywczych 
do terapii oraz sfinansowanie biletów do instytucji kultury, sztuki i sportu,

• pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez 
pokrycie kosztów zakupu żywności, środków higieny oraz opłacenia go-
towych posiłków,

• realizacja projektu pomocy polskim rodzinom i stowarzyszeniom na Wileń-
szczyźnie na terenie Republiki Litewskiej, w ramach akcji „Rodacy Rodakom”, 
w formie zbiórki darów rzeczowych w postaci żywności z długim terminem 
przydatności do spożycia, artykułów chemii gospodarczej, artykułów szkol-
nych, sportowych, zabawek dla dzieci oraz artykułów codziennego użytku,

• realizacja imprezy kulturalno-społecznej w Sanoku pod nazwą „Światowy 
Zjazd Sanoczan – 2014”, w tym: honoraria dla artystów i zespołów arty-
stycznych, koszty spotkania integracyjnego, zakup nagród rzeczowych 
w konkursach i zawodach sportowych organizowanych podczas zjazdu, 
zakup pamiątkowych gadżetów, materiałów promocyjnych, wydawnictw, 
publikacji, filmu i spotów promocyjnych,

• pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, materiałów edukacyjnych, 
żywności, ubrań, polepszenia warunków mieszkaniowych rodzin i dzieci trzech 
ofiar wydarzeń w Kijowie, związanych z prodemokratycznymi manifestacjami,

• ufundowanie sztandaru dla Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej oraz zorganizowanie uroczystości związanych z nadaniem i prze-
kazaniem sztandaru Śląsko-Małopolskiemu Oddziałowi Straży Granicznej,
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• dofinansowanie organizowanych przez szkoły wyjazdów edukacyjno-kra-
joznawczych wspierających poznawanie Polski, jej historii i kultury przez 
dzieci cudzoziemskie, dofinasowanie imprez promujących kultury krajów 
pochodzenia dzieci cudzoziemskich, w tym elementów charakterystycznych 
dla danych kultur jak tradycyjne stroje, potrawy, dekoracje oraz niezbędnego 
wyposażenia dla ich realizacji, w tym wynajem pomieszczeń, dofinasowanie 
lekcji, warsztatów i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i talenty 
szczególnie uzdolnionych dzieci cudzoziemskich,

• pomoc pogorzelcom, małżeństwu zamieszkałemu na Ukrainie, którym 
spłonął dom w Piotrowcach Dolnych,

• remont dachu w zabytkowym kościele ewangelickim w Żeliszowie, powiat 
bolesławiecki, województwo dolnośląskie.

Zmiana celu zbiórki publicznej jest możliwa, jeżeli cel podany w zgłoszeniu został 
osiągnięty lub ze względów obiektywnych nie może być dalej realizowany, o ile 
realizacja nowo zgłoszonego celu pozostaje w zakresie tych samych zadań ze 
sfery zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie lub gdy pozostaje w zakresie celów religijnych. 
Zmiana celu zbiórki zawsze wiąże się jednak z dodatkowymi formalnościami. 
Aby tego uniknąć, trzeba dobrze przemyśleć jak sformułować nasz cel i zrobić 
to tak, by był konkretny, ale też na tyle uniwersalny, żebyśmy mogli sfinansować 
wszystkie możliwe wydatki, jakie się pojawią. 

Przykład 2

Zbiórka publiczna na operację serca Jana Kowalskiego oraz innych dzieci z wro-
dzonymi wadami serca.

Tak sformułowany cel jest lepszy. Jeśli po sfinansowaniu operacji serca Jana Kowal-
skiego zostaną jakieś pieniądze ze zbiórki, to będziemy mogli je przeznaczyć na 
pokrycie kosztów operacji serca innych dzieci z wrodzonymi wadami serca. 

Przykład 1

Zbiórka publiczna na operację serca Jana Kowalskiego

Jeśli Jan Kowalski nie dożyje końca zbiórki albo uda się zebrać więcej pieniędzy 
niż jest potrzebne na jego operację, to pieniądze zebrane na jego leczenie można 
będzie przekazać na operację innego dziecka, po zmianie celu zbiórki, co oznacza 
dodatkowe formalności. Podobnie będzie, jeśli po sfinansowaniu samej operacji 
będziemy chcieli finansować zakup leków czy rehabilitację, gdyż cel zbiórki sami 
ograniczyliśmy do operacji.
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Ustawa nie ogranicza liczby zbiórek, jakie można prowadzić jednocześnie. Można więc 
w tym samym czasie prowadzić wiele różnych zbiórek na różne cele, w różnych formach. 

Formy prowadzenia zbiórek

Zasady prowadzenia zbiórek definiuje ustawa, ale nie określa ona form, w jakich 
zbiórka może być prowadzona. Zatem może to być:

• kwesta do puszek,

• kwesta do skarbon stacjonarnych,

• sprzedaż cegiełek.

Organizator zbiórki musi zapewnić osobom prowadzącym zbiórkę w jego imieniu 
identyfikatory, które zawierają imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę 
publiczną oraz informacje o nazwie i celu zbiórki publicznej, jej organizatorze 
oraz numer zbiórki publicznej. 

Zbiórka do puszek kwestarskich jest najbardziej rozpowszechnioną formą 
zbiórek publicznych. Jej ogromną zaletą jest bezpośredni kontakt kwestującego 
z potencjalnymi darczyńcami. Jeśli organizacja ma wolontariuszy chętnych do 
kwestowania w jej imieniu, taka forma będzie stosunkowo łatwa do przepro-
wadzenia. Puszkę do zbiórki można bez problemu kupić (kosztuje ok. 5 zł), 
można też zrobić samemu, pod warunkiem, że będzie dobrze zabezpieczona. 
Takim zabezpieczeniem może być „plomba” z papieru, na którym przystawimy 
pieczątkę organizacji, uniemożliwiając otwarcie puszki bez pozostawienia śladu. 

Zbiórka do skarbon stacjonarnych jest również dość łatwa do przeprowadze-
nia, ale wymaga większego przygotowania. Musimy mieć zgodę właściciela lub 
zarządcy miejsca, w którym ją będziemy prowadzić, a także dobrze przemyśleć 
zabezpieczenie skarbony. Tutaj bowiem nikt jej nie pilnuje. Skarbona zostaje 
umieszczona w jednym miejscu (plac, sklep, urząd, kino, hotel) i sama „zbiera” 
pieniądze. Plusem takiej formy zbiórki jest natomiast to, że nie wymaga dużego 
udziału kwestujących, ponieważ rola organizatora ogranicza się do uzyskania 
pozwolenia na umieszczenie skarbony. Dobrze wybrane miejsce, odpowiednio 
opisana skarbonka – bowiem tu nie będzie okazji do osobistego przekonywania 
potencjalnego darczyńcy – i taka zbiórka właściwie sama się prowadzi. 

Przykład 3

Zbiórka publiczna na operację serca, zakup leków i rehabilitację Jana Kowalskiego 
oraz innych dzieci z wrodzonymi wadami serca. 

Ten cel jest najbardziej uniwersalny. W zależności od potrzeb i wielkości zebranych środków, 
pieniądze ze zbiórki możemy przeznaczyć na bardzo szeroko rozumiane leczenie i reha-
bilitację nie tylko wymienionego w zgłoszeniu Jana Kowalskiego, ale także innych dzieci..
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Sprzedaż cegiełek jest w świetle nowej ustawy nietypową formą zbiórki pub-
licznej, gdyż organizator sprzedaje w ramach zbiórki publicznej wyprodukowane 
przez siebie cegiełki. Nowa ustawa zlikwidowała istniejącą do tej pory formę 
zbiórki publicznej w postaci sprzedaży towarów i usług. Jednak zgodnie ze sta-
nowiskiem projektodawcy – Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – wyrażonym 
w toku konsultacji społecznych nowych przepisów, sprzedaż cegiełek nie może 
być traktowana jako sprzedaż towarów, bowiem „w przypadku „sprzedaży cegie-
łek” mamy do czynienia z darowizną, ponieważ nie ma świadczenia wzajemnego. 
Cegiełka stanowi symboliczne potwierdzenie udzielonego wsparcia na rzecz celu 
zbiórki”. Ustawodawca nie wprowadza żadnych szczególnych wymogów dotyczą-
cych prowadzenia zbiórek w formie sprzedaży cegiełek, nie określa też, jak taka 
cegiełka powinna wyglądać. Organizacja może więc wymyślać dowolną formę, 
o ile spełnia ogólne wymogi dotyczące wszystkich zbiórek, tj. sprzedający cegiełki 
posiada identyfikator, a cegiełka zawiera wszystkie dane dotyczące samej zbiórki. 

Kwesta do puszek i skarbon oraz sprzedaż cegiełek to najbardziej popularne 
formy zbiórek publicznych, ale nie jedyne. Od kreatywności organizacji zależy, 
w jaki sposób będzie chciała pozyskiwać środki na swoją działalność. Poniżej 
dwa ciekawe przykłady, mogące zainspirować do poszukiwania własnych pomy-
słów na zaangażowanie indywidualnych darczyńców w miejscach publicznych. 

Kilometry dobra (Caritas Archidiecezji Lubelskiej)

W 2013 roku Caritas Archidiecezji Lubelskiej zorganizował nietypową zbiórkę publiczną, 
będącą jednocześnie biciem rekordu Ginessa w układaniu najdłuższego węża z monet. 
Rekord należy do jednej z austriackich organizacji charytatywnych, która ułożyła węża 
o długości ponad 75 kilomentrów, zbierając przy okazji milion jednocentowych monet, 
czyli 10 000 euro. Caritas Archidiecezji Lubelskiej rekordu nie pobił, układając węża 
o długości niewiele ponad kilometr, ale pieniędzy zebrał więcej, gdyż wąż składał się 
z monet jednozłotowych. Sam pomysł takiej zbiórki można dowolnie modyfikować, na 
przykład „malując” monetami o różnych nominałach naszkicowane wcześniej kształty. 

Change for Good (UNICEF)

Pasażerowie podróżujący liniami Qantas dostają w samolocie niewielkie koperty 
z logiem UNICEF i z informacją o programie Change for Good. Do koperty można 
wrzucić niewydane w czasie podróży drobne i oddać ją stewardessie. W ciągu 21 
lat współpracy UNICEF z Qantas zebrano ponad 24 miliony dolarów z drobniaków 
zostawianych w kopertach przez pasażerów. Sam pomysł na zbiórkę jest banalny, 
a wszystko, co musi zrobić organizacja, to nawiązać współpracę z przewoźnikiem 
i dostarczyć koperty. Reszta to „samograj”. Podobne zbiórki prowadzą także inne 
organizacje. Nie musi to być zresztą linia lotnicza, podobny model może się spraw-
dzić w hotelach czy w restauracjach.
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Zgłoszenie zbiórki

Od wejścia w życie 18 lipca 2014 roku nowej ustawy, na prowadzenie zbiórki 
publicznej nie trzeba mieć pozwolenia. Wystarczy zgłoszenie zbiórki na specjal-
nym formularzu, zawierającym następujące dane:

1)  cel zbiórki publicznej – musi być zgodny z prawem, mieścić się w sferze 
zadań publicznych określonych w Ustawie o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie, musi być konkretny (nie „cele statutowe”), ale 
wystarczająco uniwersalny, abyśmy mogli później przeznaczyć dary na 
to, co rzeczywiście będzie potrzebne; w zgłoszeniu podajemy cel zbiórki, 
tak jak go sobie sami wyznaczyliśmy i zaznaczamy, w którym z zadań ze 
sfery zadań publicznych się mieści;

2)  dane organizatora zbiórki – dane adresowe organizacji lub komitetu 
społecznego założonego w celu przeprowadzenia zbiórki;

3)  dane osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora zbiórki – 
dane osobowe osoby, która postanowieniami statutu organizacji lub aktu 
założycielskiego komitetu społecznego jest uprawniona do podejmowania 
wiążących prawnie decyzji w imieniu organizatora zbiórki;

4)  sposób prowadzenia zbiórki publicznej – zbiórka publiczna może mieć 
różne formy (kwesta do puszek lub do skarbon stacjonarnych, sprzedaż 
cegiełek, inne formy), wszystkie je należy wskazać w zgłoszeniu; nie ma 
ograniczeń, ile form może mieć jedna zbiórka; w zgłoszeniu należy też 
wskazać planowaną liczbę osób zaangażowanych w zbiórkę;

5)  miejsce prowadzenia zbiórki publicznej – zbiórką publiczną jest wy-
łącznie zbiórka prowadzona w miejscach publicznych; należy je wskazać 
w zgłoszeniu i podać, na jakim obszarze zbiórka będzie prowadzona (gdzie 
będą kwestujący, gdzie umieścimy skarbonę, itp.);

6)  termin rozpoczęcia i termin zakończenia zbiórki – zbiórka publiczna 
może trwać jeden dzień, może trwać dłużej niż rok, zaś wzór zgłosze-
nia zbiórki przewiduje także „zbiórke permanentną”, dla której w ogóle 
nie określa się terminu zakończenia; w zgłoszeniu należy wskazać daty 
rozpoczęcia i zakończenia zbiórki, które wyznaczą nie tylko czas, kiedy 
będziemy mogli prowadzić zbiórkę, ale także kalendarz obowiązkowych 
sprawozdań (czas złożenia sprawozdania jest liczony od terminu zakoń-
czenia zbiórki);

7)  przewidywane koszty zbiórki – większość zbiórek będzie wiązała się 
z jakimiś kosztami – musimy zakupić puszki, wydrukować ulotki, ubez-
pieczyć kwestujących wolontariuszy; takie koszty, niezbędne do zorgani-
zowania i przeprowadzenia zbiórki, są dopuszczalne i będzie można je 
pokryć z zebranych ofiar; w zgłoszeniu należy wskazać planowane koszty 
zbiórki (rodzaje wydatków i kwoty). 
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Zgłoszenia takiego można dokonać:

• przez internet, wypełniając na specjalnym portalu www.zbiorki.gov.pl 
formularz zgłoszenia zbiórki, 

lub

• pocztą tradycyjną, wysyłając wypełniony formularz zgłoszenia do Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryzacji.

Zgłoszenie zbiórki publicznej wysłane elektronicznie, musi zawierać podpis 
elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora zbiórki, we-
ryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis 
potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenie dokonywane w formie 
papierowej musi być natomiast opatrzone odręcznym podpisem takiej osoby.

W przypadku zbiórki publicznej organizowanej przez komitet społeczny, członko-
wie komitetu dołączają do zgłoszenia zbiórki publicznej akt założycielski komitetu.

Jeśli zgłoszenie zostało wypełnione w sposób nieprawidłowy lub gdy nie dołą-
czono do niego aktu założycielskiego komitetu społecznego, Minister Admini-
stracji i Cyfryzacji niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 
daty wpływu zgłoszenia dla zgłoszeń dokonanych w postaci elektronicznej i nie 
później niż w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia dla zgłoszeń 
dokonanych w postaci papierowej) wzywa zgłaszającego zbiórkę publiczną do 
uzupełnienia braków zgłoszenia w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie 
braków spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zweryfikowaniu po-
prawności wypełnienia pól obowiązkowych zgłoszenia, zamieszcza na portalu 
zbiórek publicznych informację o zgłoszeniu zbiórki publicznej, wraz z danymi 
zawartymi w zgłoszeniu zbiórki, w terminie:

1)   3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w postaci elektronicznej

albo

2)   7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w postaci papierowej.

W przypadku konieczności zmiany danych zawartych w zgłoszeniu zbiórki pub-
licznej organizator zbiórki doręcza Ministrowi Administracji i Cyfryzacji, zaktuali-
zowane zgłoszenie zbiórki publicznej w postaci elektronicznej albo papierowej 
w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

Organizator zbiórki publicznej może rozpocząć zbiórkę z chwilą zamieszczenia 
informacji o zbiórce na portalu zbiórek publicznych. W praktyce oznacza to, że  
jeśli składamy zgłoszenie zbiórki za pośrednictwem portalu zbiórek publicznych 
i nie popełnimy w zgłoszeniu żadnego błędu wymagającego uzupełnienia, to mo-
żemy rozpocząć zbiórkę już po trzech dniach roboczych od wysłania zgłoszenia. 
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Odmowa zamieszczenia informacji o zbiórce 
publicznej

Choć nowe przepisy bardzo zliberalizowały zbiórki publiczne, ustawa przewiduje 
– w absolutnie wyjątkowych wypadkach – administracyjną odmowę zamieszcze-
nia informacji o zbiórce publicznej. Oznacza to niemożność prowadzenia takiej 
zbiórki legalnie. Są to jednak przypadki wyjątkowe:

• wskazany w zgłoszeniu cel zbiórki publicznej jest niezgodny z prawem 
lub wykracza poza sferę zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie albo nie jest 
celem religijnym, a w przypadku komitetu społecznego – również jest 
niezgodny z celem, w jakim komitet został powołany;

• do dnia wpływu zgłoszenia zbiórki publicznej, sprawozdanie z poprzedniej 
zbiórki publicznej nie zostało zamieszczone na portalu zbiórek publicz-
nych, pomimo upływu terminu.

Decyzja o odmowie zamieszczenia na portalu zbiórek publicznych informacji 
o zgłoszeniu zbiórki publicznej jest wydawana w terminie 3 dni roboczych dla 
zgłoszeń dokonanych elektronicznie i w terminie 7 dni roboczych dla zgłoszeń 
dokonanych w postaci papierowej.

Sprawozdanie ze zbiórki

Jedną z ważnych zmian wprowadzonych nową ustawą jest większa rozliczalność 
organizacji przed opinią publiczną. Każdy obywatel może sprawdzić na portalu 
zbiórek publicznych nie tylko, jakie zbiórki są prowadzone, ale też jaki jest ich 
efekt i jak zostały rozdysponowane zebrane dary. Organizator zbiórki publicznej 
musi bowiem sporządzić i przesłać sprawozdania z każdej prowadzonej przez 
siebie zbiórki, przygotowane na formularzu, którego szczegółowy zakres określa 
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji, tj, sprawozdanie:

• z przebiegu zbiórki, w którym informujemy, ile i jakie ofiary zebraliśmy 
oraz jakie koszty ponieśliśmy,

• z rozdysponowania ofiar, w którym informujemy, ile i jakie koszty ponie-
śliśmy na realizację celu, dla jakiego przeprowadzana była zbiórka.

Sprawozdanie, podobnie jak zgłoszenie, będzie można złożyć w postaci elektro-
nicznej lub papierowej. Sprawozdanie z przebiegu zbiórki, z podaniem wartości 
i rodzaju zebranych ofiar, należy złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia zbiórki 
publicznej, zaś sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar:

1) w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, jeżeli ofiary w tym 
terminie nie zostaną rozdysponowane – również w terminie 3 miesięcy od 
zakończenia każdego roku obrotowego do momentu rozdysponowania 
zebranych ofiar;
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2) w terminie 30 dni od zakończenia 12 miesięcznego okresu od zakończenia 
zbiórki publicznej, a gdy ofiary w tym terminie nie zostaną rozdyspono-
wane – również w terminie 30 dni od zakończenia każdego kolejnego 
12-miesięcznego okresu, aż do momentu rozdysponowania zebranych 
ofiar (w przypadku komitetów społecznych).

Jak widać, nie ma ograniczeń czasowych w korzystaniu z zebranych darów, nie 
trzeba wszystkich rozdysponować w ciągu miesiąca od zakończenia zbiórki. 
Ważne jednak, aby pamiętać o obowiązku składania wszystkich sprawozdań, 
bowiem niedopełnienie tego obowiązku może skutkować odmową zamiesz-
czenia zgłoszenia o kolejnej planowanej zbiórce, a zatem – niemożliwością jej 
legalnego prowadzenia. 

Informacje o zbiórkach i sprawozdania będą zamieszczone na portalu zbiórek 
publicznych przez 10 lat, licząc od dnia upływu terminu przesłania ostatniego 
sprawozdania.

Przepisy karne

Prowadzenie zbiórek z naruszeniem Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek 
publicznych podlega karom przewidzianym w Kodeksie wykroczeń.

Art. 56. § 1. Kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem zbiórki publicznej organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar,podlega karze grzywny.§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.§ 3. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki publicznej przeprowadzonej niezgodnie ze zgłoszeniem, orzeka się zaś ich przepadek, gdy zbiórkę publiczną przeprowa-dzono bez zgłoszenia.§ 4. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych z czynu określonego w § 1 także wtedy, gdy zostały one przekazane przez sprawcę innej osobie lub instytucji, jak i przepadek pienię-dzy uzyskanych za zebrane ofiary w naturze i rzeczy nabytych za uzyskane ze zbiórki publicz-nej pieniądze.§ 5. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać instytucji pomocy spo-łecznej lub instytucji kultury.
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Akt za o ycielski 

Komitetu Spo ecznego „Ratujmy dachowce” 

 

Powo anego w dniu 13 maja 2014 roku w Warszawie 

 

§ 1 

Komitet Spo eczny, zwany dalej Komitetem, dzia a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2 

Komitet prowadzi zbiórk  publiczn , której celem jest zebranie rodków na finansowanie 

leczenia i sterylizacji dziko yj cych kotów. 

 

§ 3 

W sk ad Komitetu wchodz  cz onkowie: 

1) Jan Kowalski, PESEL 71120235831, zamieszka y w Warszawie 03-117, ul. Kocia 7. 

2) Maria Nowak, PESEL 78392838127, zamieszka a w Markach, 07-112, ul. Mruczka 13 

3) Zofia Wi niewska, PESEL 8026184028, zamieszka a w Zielonce, 03-211, ul. Miau 3 

 

§ 4 

Siedzib  Komitetu jest Warszawa. 

 

§ 5 

Adresem Komitetu do korespondencji jest: ul. Kocia 7, 03-117 Warszawa. 

 

§ 6 

Osob  uprawnion  do reprezentowania Komitetu jest Jan Kowalski, PESEL 71120235831, 

zamieszka y w Warszawie, ul. Kocia 7. 

§ 7 

wiadoma/ wiadomy odpowiedzialno ci karnej za z o enie fa szywego o wiadczenia, 

o wiadczam, e nie by am/by em karana/karany za pope nienie przest pstwa przeciwko 

wiarygodno ci dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni dzmi  

i papierami warto ciowymi lub za przest pstwo skarbowe. 

 

1. Jan Kowalski      ……………………………… 

2. Maria Nowak      ……………………………… 

3. Zofia Wi niewska     ……………………………… 

Przykład aktu założycielskiego
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Formularz zgłoszenia zbiórki
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Formularz sprawozdania ze zbiórki
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Formularz sprawozdania z rozdysponowania ofi ar
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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r.

Poz. 498

USTAWA

z dnia 14 marca 2014 r.

o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych1)

Przepisy ogólne

Art. 1. 

2)

Art. 2. 

1)

2)



32

Art. 3. 

Art. 4. 

Zasady prowadzenia zbiórek publicznych

Art. 5. 

Art. 6. 

Art. 7. 

Art. 8. 

Art. 9. 
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Art. 10. 

Art. 11. 
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Art. 12. 

Art. 13. 

Art. 14. 

Art. 15. 

Art. 16. 
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Art. 17. 

Art. 18. 

Art. 19. 

Art. 20. 

Art. 21. 

Art. 22. 

Art. 23. 
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Art. 24. 

Art. 25. 
4)

Art. 26. 

Art. 27. 

Art. 28. 
7)

Art. 29. 
8)

Art. 30. 
9)

4)

7)

8)

9)
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Art. 31. 
10)

Art. 32. 
11)

Art. 33. 
12)

Art. 34. 

Art. 35. 
14)

Art. 36. 

Art. 37. 

10)

11)

12)

14)
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Art. 38. 

zm.

Art. 39. 
17)

Art. 40. 

Art. 41. 

Art. 42. 

Art. 43. 

B. Komorowski

17)
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22
Darowizny

Darowizny i „darowizny”

Pojęcie darowizny zostało zdefiniowane w Kodeksie cywilnym. Oznacza nieod-
płatne i bezinteresowne przekazanie pieniędzy, rzeczy (nowych lub używanych), 
wartości niematerialnych (na przykład licencji czy praw autorskich) lub usługi. 
Istotą darowizny jest jej bezinteresowność. Przekazując darowiznę, darczyńca 
nie może jej uzależniać od jakichkolwiek świadczeń na swoją rzecz lub na rzecz 
innych. Transakcja, w której występuje wzajemność świadczeń i darczyńca w za-
mian za przekazane środki otrzymuje jakiś towar lub usługę, nie jest darowizną, 
gdyż nie ma bezpłatnego (bezinteresownego) charakteru. 

Umowę darowizny regulują cztery ustawy. Jest to Kodeks cywilny, który ją definiu-
je i określa wzajemne relacje między stronami oraz trzy ustawy podatkowe: ustawa 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych i ustawa o podatku od spadków i darowizn. Najważniejszy 
dla zrozumienia istoty jest warunek bezpłatności (bezinteresowności) transakcji 
darowizny, zawarty w jej kodeksowej definicji. Darczyńca może liczyć na naszą 
wdzięczność, może jej oczekiwać, może ją sobie wyobrażać w takiej czy innej 
formie, ale nie może uzależniać przekazania darowizny od jakichkolwiek świad-
czeń przynoszących mu materialne lub niematerialne korzyści. 

Ważne ustawy:

 • Kodeks cywilny (art. 888-902) • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26) • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18)

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. (art. 888. §1 Kodeksu cywilnego) 
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Żadna z opłat, które w powyższym przykładzie ponoszą rodzice, nie jest da-
rowizną, nawet jeśli taki właśnie tytuł widnieje na dokonywanych przez nich 
przelewach. Każdorazowo jest to obowiązkowa opłata za usługę (zajęcia i pik-
nik) lub towar (czapeczka), bez poniesienia której nie można byłoby z takiej 
usługi skorzystać. Choć więc obie strony nazywają transakcję „darowizną”, jest 
do zwyczajna sprzedaż, którą opisana organizacja powinna prowadzić w formie 
odpłatnej działalności pożytku publicznego (jeśli przychody nie przekraczają 
kosztów) lub działalności gospodarczej (jeśli przychody ze sprzedaży przekraczają 
koszty, a zatem pojawia się zysk). 

Przykłady takie jak ten nie wynikają zazwyczaj z chęci oszukania kogokolwiek. 
Organizacje często nie wiedzą, że o charakterze transakcji nie decyduje jej na-
zwa, ale jej faktyczny charakter. Trzeba jednak pamiętać, że nieznajomość prawa 
szkodzi, a opisana wyżej sytuacja to nic innego, jak prowadzenie niezarejestro-
wanej działalności gospodarczej, gdzie zapłatą są fikcyjne darowizny. Rodzice 
po prostu kupują udział swoich dzieci w zajęciach, a taka transakcja nie ma nic 
wspólnego z darowizną.

Przykład

Stowarzyszenie prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci. Nie wszystkie koszty zajęć 
udaje się pokrywać z otrzymywanej od miasta dotacji, więc stowarzyszenie musi ko-
rzystać z darowizn. Co roku przygotowuje zestawienie planowanych kosztów i przy-
chodów, które przedstawia na pierwszym spotkaniu z rodzicami dzieci zgłoszonych 
na zajęcia. Każdy rodzic otrzymuje budżet zajęć wraz z informacją, jakiej kwoty 
brakuje, aby się domknął, wyliczeniem kosztów udziału jednego dziecka w zajęciach 
i pustym blankietem przelewu „darowizny na cele statutowe”. Wpłacenie darowizny 
nie ma jednak żadnego wpływu na udział dziecka w zajęciach, gdyż mogą w nich 
uczestniczyć na takich samych zasadach wszystkie dzieci – także te, których rodzice 
nie wpłacili pieniędzy. Jeśli wpłacone darowizny nie pozwalają na pokrycie wszyst-
kich kosztów, prowadzący zajęcia oszczędzają na materiałach plastycznych, które 
rodzice po prostu sami kupują swoim dzieciom.

Przykład

Stowarzyszenie prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci. Warunkiem udziału dziecka 
w zajęciach jest przekazanie na rzecz stowarzyszenia wpłaty w kwocie 10 zł za każde 
zajęcia, w których dziecko uczestniczy. Wpłaty są przeznaczone na zakup materiałów 
plastycznych. Dwa razy do roku stowarzyszenie organizuje całodniowe pikniki dla 
całej rodziny i tu opłata, pobierana w formie darowizny, wynosi 25 zł od rodziny, 
a za dodatkowe 10 zł darowizny można sobie kupić okolicznościową czapeczkę. 
Wpłaty każdorazowo są opisywane „Darowizna na cele statutowe”, zaś stowarzysze-
nie informuje rodziców, że tak wpłacone darowizny mogą sobie odliczyć od podatku.
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Sytuacja podobna do opisanej poprzednio, ale różnica jest zasadnicza. W drugim 
przypadku wpłata pieniędzy nie jest warunkiem udziału dziecka w zajęciach, 
a zatem każda kwota wpłacona jako „darowizna na cele statutowe” jest nią rze-
czywiście, ponieważ jest dobrowolna i nie ma wpływu na to, z jakich świadczeń 
wpłacający będzie mógł skorzystać. Organizacja ryzykuje co prawda, że stosując 
opłaty dobrowolne i dopuszczając do udziału w zajęciach wszystkie dzieci, może 
nie zebrać kwoty pozwalającej jej na pokrycie wszystkich wydatków, ale z pew-
nością nie musi się obawiać ewentualnej kontroli skarbowej, bo to co nazywa da-
rowizną, jest nią faktycznie. Rodzice nie kupują udziału swoich dzieci w zajęciach, 
lecz wpłacają dobrowolne darowizny, które umożliwiają dofinansowanie zajęć. 

Podobnie jak w przypadku pierwszym, mamy tu do czynienia z fikcyjnymi da-
rowiznami, będącymi de facto zapłatą za świadczone usługi. O ile jednak przyj-
mowanie fikcyjnych darowizn od rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach, 
nawet jeśli formalnie nieprawidłowe, nie miało znaczenia dla oceny meryto-
rycznej strony działalności organizacji, o tyle w przypadku opisywanego tutaj 
stowarzyszenia, do nagannego przyjmowania fikcyjnych darowizn dochodzi też 
ewidentny konflikt interesów, stawiający pod znakiem zapytania wiarygodność 
każdego aspektu działalności organizacji. Bo jaka może być wartość audytu ro-
bionego własnemu sponsorowi? W przypadkach takich jak ten, organizacja musi 
rozważyć nie tylko formalną poprawność podejmowanych przez siebie działań, 
ale także ich wpływ na wizerunek organizacji i jej wiarygodność co do realizacji 
celów statutowych. Przytaczam ten przykry przypadek nieistniejącego już pol-
skiego oddziału szacownej międzynarodowej organizacji, gdyż dobrze ilustruje 
problem, jaki z darowiznami i „darowiznami” ma wiele organizacji, także tych 
znanych i uznanych. 

Przeczytane

Stowarzyszenie Transparency International, pozarządowa organizacja zwalczająca 
korupcję, prowadzi kontrowersyjny biznes – za kilkadziesiąt tysięcy złotych wystawia 
certyfikat moralności firmom w kłopotach. Takie świadectwo otrzymał choćby klub 
piłkarski Widzew w samym szczycie afery korupcyjnej. W zamian został darczyńcą 
Stowarzyszenia. (...) Stowarzyszenie zimą 2007 r. pisze raport o planowanej zmianie 
prawa farmaceutycznego. Wskazuje konkretne rozwiązania. (...) Ciekawe, że tuż 
przed apelem Stowarzyszenia o zmianę prawa farmaceutycznego, wśród jego dar-
czyńców znalazł się koncern farmaceutyczny Baxter (wpłacił Stowarzyszeniu kilka 
tysięcy euro). W tym czasie jeden z prezesów stowarzyszenia zainkasował 80 tys. zł 
za opracowywanie projektów i szkoleń dla Baxtera. Pracowników Baxtera szkolił też 
działacz Stowarzyszenia Transparency International. Nie udało nam się dowiedzieć, 
dlaczego – niezgodnie z zasadami – część pieniędzy za szkolenia przelano na konto 
Stowarzyszenia jako darowiznę.

Wojciech Cieśla „Wątpliwy biznes pogromców korupcji” (Dziennik, 29 kwietnia 2009)
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W tym przypadku również nie możemy mówić o darowiźnie, gdyż firma chce 
sobie zagwarantować określone świadczenia ze strony organizacji, której potrzeby 
sfinansuje. Jest to więc, podobnie jak we wcześniejszych przykładach, sprzedaż 
usługi. Taka forma relacji nazywana jest sponsoringiem i oznacza transakcję, 
w ramach której firma przekazuje z góry określone środki, w zamian za – rów-
nież z góry określone – świadczenia w zakresie reklamy i promocji. Sponsoring 
jest stosunkowo często mylony z darowiznami także dlatego, że w potocznym 
języku „sponsor” jest stosowany zamiennie z „darczyńcą”. Podkreślam jednak, że 
są to dwie bardzo różne relacje i inne przepisy będą miały do nich zastosowanie. 

Kto, komu, co i jak może podarować?

Każdy, każdemu, wszystko i w dowolny sposób. Darowiznę może przekazać każ-
da osoba fizyczna lub prawna, dowolnej osobie lub instytucji, bez wskazywania 
przeznaczenia albo na ściśle określony cel. Przedmiotem darowizny może być 
w zasadzie wszystko. Pieniądze, nieruchomości, rzeczy (nowe – od producenta 
lub ze sklepu, używane – od firmy lub osoby fizycznej), wartości niematerial-
ne i prawne (licencje, prawa autorskie), usługi (np. prawne, reklamowe). Jeśli 
darczyńca nie zastrzegł określonego sposobu wykorzystania darowanych nam 
rzeczy, możemy je wystawić na aukcję, przeznaczyć na nagrody w loterii fanto-
wej, sprzedać, swobodnie nimi dysponować zgodnie z potrzebami organizacji. 
To zresztą duża (i nie jedyna) przewaga darowizn nad zbiórkami publicznymi. 
W przypadku zbiórek jesteśmy związani celem, na jaki prowadzona była zbiórka 
i pozyskane dary rzeczowe możemy przekazać wyłącznie na ten cel, w niezmie-
nionej formie. Jeśli więc prowadzimy zbiórkę odzieży dla bezdomnych, i ktoś 
nam na nią przyniesie kostium Chanel, to nie możemy go sprzedać i za uzy-
skane w ten sposób pieniądze kupić dużo więcej, dużo bardziej odpowiedniej 
dla bezdomnych odzieży. Możemy go tylko – zgodnie z przepisami – przekazać 
„w niezmienionej formie” na cel, na jaki zorganizowana była zbiórka, czyli bez-
domnym. Przepisy dotyczące darowizn pozbawione są takich ograniczeń i ot-
wierają przed organizacjami szereg możliwości wykorzystania tego, co zostało 
podarowane w darowiźnie, z pożytkiem dla organizacji.

Przykład

Fundacja prowadząca zespół tańca nowoczesnego chce wysłać swoją reprezentację 
na międzynarodowy turniej w Brazylii i poszukuje sponsora, który dofinansuje taki 
wyjazd. Chęć współpracy zadeklarowała jedna z bardziej znanych firm produku-
jących odzież sportową. Postawiła jednak warunek – w zamian za sfinansowanie 
podróży i pobytu w Brazylii, zawodniczki muszą w turnieju wystąpić z logo firmy 
naszytym na strojach i wziąć udział w sesji fotograficznej reklamującej produkty 
sponsora. 
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Jeśli otrzymaliśmy w darowiźnie coś, czego nie potrzebujemy lub przestaliśmy 
potrzebować, możemy to na przykład wystawić na loterii fantowej. Wbrew 
temu, co się powszechnie sądzi, zorganizowanie tzw. „małej loterii fantowej” nie 
przekracza możliwości organizacyjnych przeciętnej organizacji. Natomiast daje 
spore możliwości zamienienia niepotrzebnych „fantów” (mogą to być zarówno 
bardzo atrakcyjne nowe rzeczy otrzymane od sponsora, jak i drobiazgi zebrane 
w lokalnym środowisku) na zawsze bardzo potrzebne pieniądze. 

Niepotrzebne przedmioty z darowizny można także sprzedać. W zależności od 
charakteru sprzedaży może to być zwykłe zbycie majątku (jeśli jednorazowo 
sprzedajemy coś, co dostaliśmy i nie zamierzamy prowadzić takiej sprzedaży 
w sposób zorganizowany i ciągły lub działalność gospodarcza (jeśli chcemy 
regularnie – a więc w sposób zorganizowany i ciągły – pozyskiwać przedmioty 
darowizny z zamiarem odsprzedaży).

Przykład

Działająca lokalnie fundacja prowadzi szkolenia dla bezrobotnych i szuka środ-
ków na zakup komputerów, na których bezrobotne kobiety będą się mogły uczyć. 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest też w stanie pozyskać 
tych środków w ramach zbiórki publicznej, gdyż działalność jaką prowadzi, choć 
bardzo potrzebna, jest mało atrakcyjna dla potencjalnych darczyńców, którzy za-
wsze wybiorą sfinansowanie jakichś projektów adresowanych do dzieci czy chorych. 
Dzięki wcześniej realizowanemu projektowi, w ramach którego wysyłała swoich 
podopiecznych na praktyki do firm, udało się jej zbudować przyjazne relacje z naj-
większą w województwie hurtownią AGD. W trakcie spotkania dyrektor hurtowni 
zadeklarował pomoc, ale zgodnie z polityką firmy, mogła to być wyłącznie darowizna 
rzeczowa w postaci sprzętu AGD, którym hurtownia handluje. Fundacja przyjęła 
w darowiźnie atrakcyjny telewizor plazmowy, zaś od lokalnego restauratora do-
stała (również w darowiźnie) bon na uroczystą kolację walentynkową dla dwojga, 
a w zakładzie kosmetycznym – talon na dowolny zabieg. Otrzymane w darowiźnie 
przedmioty zostały wykorzystane jako nagrody w loterii fantowej, którą fundacja 
zorganizowała gościnnie w największym centrum handlowym. Całkowity dochód 
z loterii został przekazany na zakup komputerów. 
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Każda osoba czy organizacja może dysponować swoim majątkiem bez koniecz-
ności rejestrowania w tym celu działalności gospodarczej, jeśli sprzedaż jest i ma 
pozostać incydentalna. Jeśli więc organizacja dostała coś, co nie jest jej akurat 
potrzebne, może to sprzedać, podpisując z kupującym zwykłą umowę kupna-
-sprzedaży, a uzyskane tak środki przeznaczyć na dowolne cele statutowe (o ile 
darczyńca nie przekazał darowizny z tzw. poleceniem, tj. nie wskazał, na co i jak 
ma zostać wykorzystany jego dar). Podobnie, jeśli organizacja otrzymała w daro-
wiźnie obraz autorstwa darczyńcy, może go np. wystawić na aukcji internetowej 
i sprzedać, przeznaczając tak uzyskane środki na cele statutowe. 

Gdy organizacja pozyskuje z darowizn większe ilości darów rzeczowych, a są to 
rzeczy, których nie jest w stanie w pełni wykorzystać bezpośrednio, warto roz-
ważyć prowadzenie sklepu charytatywnego – stacjonarnego lub internetowego 
– w ramach którego można w sposób ciągły prowadzić sprzedaż przedmiotów 
darowizny. Sklepy charytatywne, dzięki którym organizacje pozarządowe mogą 
pozyskiwać pieniądze na swoją działalność poprzez sprzedaż przedmiotów 
darowizn, to bardzo popularna w Wielkiej Brytanii forma fundraisingu, coraz 
częściej spotykana także w Polsce. 

Przykład

Fundacja otrzymała w darowiźnie od producenta komputerów wysokiej klasy lap-
top, o dużej wartości. Obecnie taki sprzęt nie jest jej potrzebny, w biurze ma cał-
kiem sprawny sprzęt stacjonarny, w zupełności zaspokajający jej potrzeby, a laptop 
o wartości 10 tys. złotych okazał się cennym kłopotem. Chętnych do pracy na nim 
nie brakuje, ale sprzęt o takiej wartości szkoda byłoby zepsuć bo wszystkie pozostałe 
komputery razem wzięte są mniej warte. Na dodatek fundacji nie stać nawet na 
ubezpieczenie drogiej zabawki. Ponieważ darczyńca nie zastrzegł, jak ma być wy-
korzystany ofiarowany przez niego sprzęt, fundacja postanowiła go sprzedać. Żeby 
mieć gwarancję, że darowany sprzęt zostanie sprzedany za największą możliwą 
cenę, wystawiono go na Allegro, bez opcji „Kup teraz”. Ten, kto po trwającej dwa 
tygodnie aukcji wyklika sobie najwyższą cenę, zostanie szczęśliwym posiadaczem. 
A fundacja wreszcie zapłaci zaległy czynsz. 

Stowarzyszenie Emmaus o swoich Sklepowiskach

„Działamy na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, niepełnospraw-
nych, z problemami psychicznymi, bezdomnych, umożliwiając im samodzielną pracę 
i prowadzenie sklepu charytatywnego. Opieramy swoją działalność na prowadzeniu 
zbiórek używanych mebli, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego, książek, na-
czyń i innych przedmiotów, które nadają się do użycia, ale obecnym właścicielom nie 
są już potrzebne i bezpłatnie przekazują je stowarzyszeniu. Następnie odnawiamy  
je i sprzedajemy dalej, po atrakcyjnych cenach.”
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Sprzedaż przedmiotów darowizny w sposób ciągły, w ramach stacjonarnego 
lub internetowego sklepu charytatywnego, spełnia kryteria działalności gospo-
darczej zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej („zarobkowa 
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, 
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, 
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”). Organizacja musi więc zareje-
strować działalność gospodarczą, ma obowiązek wystawiać rachunki lub faktury 
VAT (jeśli nie podlega zwolnieniu z podatku VAT) dokumentujące transakcje 
sprzedaży.

Prowadzenie sklepu charytatywnego jest oczywiście poważnym przedsięwzięciem 
i myślenie o tym ma sens wtedy, gdy mamy pomysł na zorganizowanie samej 
sprzedaży i realne szanse pozyskiwania odpowiedniej ilości darów atrakcyjnych 
dla odwiedzających nas klientów. Pojęcie „atrakcyjny” jest tu bardzo pojemne. 
Czasem będzie to sklepik ze starannie wyselekcjonowaną i wysoko wycenioną 
markową odzieżą w eleganckiej dzielnicy, ale równie dobrze może to być skład 
typu „mydło, widło i powidło”, z odzieżą na wagę, starymi bibelotami i meblami 
z odzysku.

Umowa darowizny

Przekazanie darowizny nie wymaga szczególnej formy. Kodeks cywilny wskazuje, 
że oświadczenie darczyńcy powinno mieć formę aktu notarialnego, ale dopuszcza 
także zawarcie umowy darowizny w inny sposób niż akt notarialny, jeśli darowi-
zna została przekazana. Nie ma więc potrzeby odwiedzania notariusza za każdym 

Przykład 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności „Filantrop” w Ciechanowie od pięciu 
lat prowadzi charytatywny sklep oferujący rzeczy nowe i używane, darowane na 
ten cel przez osoby prywatne i lokalnych przedsiębiorców. Sklep zapewnia transport, 
jeśli darczyńcy nie mają możliwości samodzielnego dostarczenia do sklepu tego, co 
chcą przekazać. Niektóre meble wystawia też na Allegro, wychodząc ze słusznego 
założenia, że w ten sposób znacznie poszerza sobie bazę potencjalnych kupców. Swoje 
sklepy charytatywne („Sklepowiska”) prowadzi z powodzeniem także Stowarzyszenie 
Emmaus i kilka innych organizacji.

Kodeks cywilny Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jed-nakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrze-czone świadczenie zostało spełnione.
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razem, gdy ktoś chce nam coś przekazać. W praktyce wiele darowizn przekazuje 
się nawet bez umowy na piśmie, gdyż nawet zwykła umowa nie jest konieczna. 
Warto jednak pamiętać, że jakiś dokument potwierdzający przekazanie daro-
wizny będzie nam potrzebny, jeśli będziemy chcieli w pełni rozporządzać tym, 
co nam darowano. O ile więc darowiznę finansową darczyńca może po prostu 
przelać na nasze konto lub wpłacić do kasy (ale uwaga: w przypadku darowizny 
dokonanej w innej formie niż przelew na rachunek organizacji, darczyńcy nie 
przysługuje ulga podatkowa), o tyle w przypadku darowizn rzeczowych warto 
rozważyć formę pisemną. Będziemy mieć wówczas gwarancję, że nikt nie za-
kwestionuje naszego prawa do darowanej nam rzeczy (np. przy ubezpieczaniu 
jej, użyczaniu, sprzedaży, itp.). 

W przypadku darowizn rzeczowych pisemny dokument, który zawiera informację 
o wartości darowizny i oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu, jest niezbęd-
nym warunkiem, aby darczyńca mógł skorzystać z ulgi podatkowej. Organizacje 
często nie wiedzą, jak powinna być wyceniona wartość przedmiotu darowizny, 
a przyjmując ją, poświadczają tę wartość własnoręcznym podpisem. Art. 22 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że „Za wartość początkową 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie 
nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość 
rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłat-
nym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości”. Przy podpisywaniu 
dokumentu darowizny warto zatem sprawdzić (np. na Allegro), jaka jest średnia 
rynkowa wartość podobnego sprzętu w dniu przekazania darowizny.

Obowiązki darczyńcy

Wbrew temu, co moglibyśmy sądzić na podstawie bezinteresownego z założenia 
charakteru relacji darczyńcy z obdarowanym i na podstawie praktyki korzystania 
z darowizn, darczyńca ma wobec obdarowanego pewne obowiązki związane 
z darowizną. 

Kodeks cywilnyArt. 891. § 1. Darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.§ 2. Jeżeli darczyńca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, obdarowany może żądać odsetek za opóźnienie dopiero od dnia wytoczenia powództwa.Art. 892. Jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca obowiązany jest do naprawienia szko-dy, którą wyrządził obdarowanemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich w czasie właściwym. Przepisu tego nie stosuje się, gdy obdarowany mógł z łatwością wadę zauważyć.
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We wcześniejszych rozdziałach wspomniałam, że w przypadku darowizny już 
przekazanej nie jest wymagana forma pisemna. Darczyńca, jeśli nie ma życzenia 
zagwarantować sobie jakiegoś szczególnego sposobu wykorzystania przekazanej 
przez siebie darowizny, może po prostu wpłacić pieniądze organizacji przelewem 
i za jedyne potwierdzenie dokonania darowizny mieć wydruk z własnego konta. 
W pełni mu to wystarczy do skorzystania z ulgi podatkowej, choć w praktyce 
poradniczej spotykam się też z sytuacjami, że organizacje są proszone o dodat-
kowe oświadczenia, że taka darowizna została im przekazana – jest to podobno 
wymóg niektórych urzędników skarbowych, ale trudno mi zweryfikować, na ile 
jest tak faktycznie, a na ile po prostu darczyńcy biorą dodatkowe dokumenty „na 
wszelki wypadek”, z góry obawiając się kłopotów przy rozliczaniu ulgi z tytułu 
darowizny. Organizacja również nie potrzebuje żadnych dokumentów potwier-
dzających otrzymaną darowiznę, jeśli została wpłacona na konto. Jeśli zaś była 
to wpłata gotówkowa w kasie, zostanie udokumentowania kwitem KP.

Są jednak sytuacje, w których umowa darowizny będzie organizacji potrzebna:

• jeśli darowizna nie została przekazana lub nie została przekazana w całości,

• jeśli darowizna jest darowizną rzeczową.

Czasami darczyńca deklaruje przekazanie darowizny, ale nie przekazuje jej od 
razu albo przekazuje tylko część, planując przekazać pozostałe transze w termi-
nie późniejszym (np. uzależniając je od zadowalającej realizacji projektu). Jeśli 
to możliwe – choć zdaję sobie sprawę, że może to być psychologicznie trudne 
– organizacja powinna dążyć do podpisania umowy darowizny, nie tylko po 
to, żeby mieć na piśmie wszystkie warunki, pod jakimi zostanie jej wypłacona 
całość przyrzeczonej darowizny, ale także dlatego, że taka umowa jest dla dar-
czyńcy wiążąca. Jeśli w umowie darowizny zadeklarowano przekazanie okre-
ślonej kwoty i ze strony obdarowanego wszystkie ewentualne warunki zostały 
spełnione, a darczyńca nagle nie zbiedniał w stopniu uzasadniającym odwołanie 
darowizny, jest on zobowiązany do wypłaty organizacji całej kwoty i tego prawa 
organizacja może skutecznie dochodzić w sądzie. Zresztą, nawet gdyby nie miała 
takiego zamiaru, to z punktu widzenia płynności finansowej, prawnie wiążąca 
umowa darowizny jest cennym dokumentem – pozwala na przykład skorzystać 
z krótkoterminowej pożyczki lub kredytu. 
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Darowizna z poleceniem

Darczyńca może chcieć zastrzec sobie określony sposób, w jaki jego darowizna 
zostanie wykorzystana. Taki zapis w umowie nazywa się poleceniem. Kodeks 
cywilny nie precyzuje, jakie rodzaje polecenia są dopuszczalne. Ważne, aby 
w żaden sposób nie czyniły z obdarowanego wierzyciela darczyńcy. Poniżej 
dwa przykłady: 

To przykład – zresztą autentyczny – niewłaściwego rozumienia terminu „pole-
cenie”, który nie ma być wyliczeniem świadczeń, jakie obdarowany bierze na 
siebie, aby darowizna opłaciła się darczyńcy. Zapisy przywołane w umowie 
byłyby właściwe dla umowy sponsoringu, gdzie istotą jest sprzedaż świadczeń 
o charakterze reklamowym. Darowizna musi być bezinteresowna. Nie oznacza to, 
że darczyńca na niej wizerunkowo nie skorzysta, ale nie może to być elementem 
umowy, bo zmienia jej charakter. Poleceniem może być wymóg przedstawienia 
sprawozdania z wykorzystania środków, czy wskazanie, na jaki konkretnie cel 
mają być one wykorzystane. Bo niestety, zdarzają się przypadki, gdy są wyko-
rzystane nie tylko niezgodnie z przeznaczeniem, ale też w sposób nieetyczny.

Przykład

Fundacja zawarła z firmą umowę darowizny, w której znalazł się zapis:
Darczyńca na podstawie art. 893 Kodeksu cywilnego nakłada na Obdarowanego 
obowiązek:
 1. Nadania Darczyńcy tytułu „Wyłącznego Sponsora”.

 2. Zamieszczenia w miejscu, gdzie prowadzony będzie festyn, dostarczonego 
  przez Darczyńcę banera reklamowego.
 3. Zamieszczenia na wszystkich materiałach informacyjnych związanych 
  z przedsięwzięciem (zaproszeniach, plakatach, listach itp) logo Darczyńcy, 
  wraz z informacją „Wyłączny Sponsor”.

Kodeks cywilny Art. 893. Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).Art. 894. § 1. Darczyńca, który wykonał zobowiązanie wynikające z umowy darowizny, może żądać wypełnienia polecenia, chyba że ma ono wyłącznie na celu korzyść obdarowanego.§ 2. Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia mogą żądać spadkobiercy darczyńcy, a jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny – także właściwy organ państwowy.Art. 895. § 1. Obdarowany może odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to usprawiedli-wione wskutek istotnej zmiany stosunków.
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W przypadku takim jak ten, gdy przekazywana jest darowizna dużej wartości, 
a darczyńca ma sprecyzowane oczekiwania, na co chciałby przeznaczyć swój 
majątek, warto dobrze przemyśleć, czy nie zawrzeć w umowie zapisów okre-
ślających, na co i w jaki sposób przekazane pieniądze lub majątek mają zostać 
wykorzystane. W powyższym przypadku, przy braku zapisów o poleceniu, z for-
malnego punktu widzenia pewnie wszystko jest w porządku, choć przecież nie 
ulega wątpliwości, że zaufanie darczyńcy zostało nadużyte, a sama organizacja 
zachowała się nie tylko nieuczciwie wobec ofiarodawców, ale także nie ustrzegła 
się konfliktu interesów. Bo jest nim niewątpliwie kupienie nieruchomości od 
własnej organizacji przez jej dyrektorkę, po zaniżonej cenie. Gdyby darczyńca 
mógł przewidzieć nieuczciwe zachowanie organizacji, mógłby się zabezpieczyć 
zapisem gwarantującym wykorzystanie środków zgodnie z jego wolą i dającym 
spadkobiercom możliwość wyegzekwowania tego (włącznie z odwołaniem da-
rowizny).

Przeczytane

10 tys. zł – za taką kwotę wicedyrektor Stowarzyszenia XXX kupiła od kierowanej 
przez siebie organizacji posiadłość. Dwie starsze panie podarowały organizacji na cele 
charytatywne ponad sześć tysięcy metrów kwadratowych ziemi i swój rodzinny dom. 
Ich dar miał służyć potrzebującym. Jak to możliwe, że za bezcen trafił do zastępcy 
szefa organizacji? – Mama chciała, żeby w tym domu powstał jakiś ośrodek, np. dla 
samotnych matek. Jednak nie trafił on do rąk tych, dla których był przeznaczony – 
mówi córka ofiarodawczyni. 

Z akt Sądu Rejonowego w Łosicach wynika, że od 2006 r. Stowarzyszenie nie jest już 
właścicielem posiadłości. Na podstawie aktu notarialnego, nieruchomość przeszła 
w ręce wicedyrektor Stowarzyszenia i jej męża. Pod aktem sprzedaży podarowanej 
posiadłości podpisał się ówczesny dyrektor organizacji. 6600 metrów kwadratowych 
i dom, który miał służyć potrzebującym, wicedyrektor Stowarzyszenia kupiła za 10 tys. 
zł. To nieco ok. półtorej złotówki za metr kwadratowy. – Jest to cena śmiesznie niska. 
Za metr kwadratowy ziemi w tym rejonie trzeba zapłacić od 4 do 9 zł, w zależności 
o lokalizacji i stanu technicznego budynków – przyznaje specjalista do spraw wyceny 
nieruchomości. Dlaczego posiadłość została sprzedana zastępcy szefa za bezcen? Po 
trzech latach od darowizny, dyrektor podjął decyzję, żeby sprzedać nieruchomość. 
Był tam dom, który ulegał degradacji. Uzyskał zgodę swoich przełożonych i w świet-
le prawa transakcja została przeprowadzona. – Kwota została przeznaczona na 
cele charytatywne, nie widzę tu niczego niemoralnego – stwierdził obecny dyrektor 
Stowarzyszenia.

(portal TVN24)
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Przykład

Ulga podatkowa

W zależności od tego, komu i na jaki cel została przekazana darowizna, będzie 
ona uprawniała do ulgi podatkowej lub przeciwnie – będzie wiązała się z ko-
niecznością odprowadzenia podatku. 

Darowizny przekazane przez osoby fizyczne lub prawne podlegają ulgom po-
datkowym określonym w odpowiednich przepisach – ustawie o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych. Osoba fizyczna może odliczyć od podstawy opodatkowania (czyli 
inaczej niż w przypadku 1%, który jest odliczany od podatku) darowizny prze-
kazane na cele pożytku publicznego organizacjom pozarządowym, w wysokości 
dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu. 
Podatnik może dokonać i odliczyć więcej niż jedną darowiznę, ale łączna kwota 
odliczeń z tytułów darowizn na cele pożytku publicznego nie może przekroczyć 
w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. W przypadku osób praw-
nych limit odliczeń wynosi 10%. 

Wysokość wydatków na powyższe cele ustala się na podstawie:

1)  dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – w przypadku 
darowizny pieniężnej;

2)  dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość 
przekazanej darowizny, wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przy-
jęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej finansowej jest więc przekazanie 
darowizny na rachunek bankowy obdarowanego. Ustawodawca nie precyzu-
je, jaki tytuł należy wpisać w przelewie, może to być więc „darowizna na cele 

Przykład

Darczyńca na podstawie art. 893 Kodeksu cywilnego nakłada na Obdarowanego 
obowiązek zorganizowania w przekazanej nieruchomości domu samotnej matki, 
a jeśli będzie to niemożliwe, przekazania nieruchomości lub pieniędzy uzyskanych 
z jej sprzedaży na wolnym rynku innej organizacji, na realizację wskazanego celu.

Odwołanie darowiznyKodeks cywilnyArt. 898. § 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.Art. 900. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piś-mie.
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statutowe”, „darowizna na cele pożytku publicznego”, „darowizna na stypendia 
dla dzieci” – każda z takich wpłat powinna być bez problemu rozliczona. Jeśli 
darowizna ma charakter rzeczowy, ofiarodawca musi móc ją udokumentować 
dowodem (umową lub oświadczeniem) zawierającym dane obdarowanego, 
wartość przedmiotu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyję-
ciu. Za wartość darowizny rzeczowej należy przyjąć rynkową wartość w dniu 
przekazania darowizny. 

Sprawozdawczość

Prawo nie przewiduje szczególnych zasad rozliczania się z otrzymanych daro-
wizn. Uwzględniamy je w rocznym sprawozdaniu finansowym, tak jak pozostałe 
przychody z działalności statutowej. Trzeba jednak pamiętać, że darczyńca może 
na nas nałożyć określone obowiązki sprawozdawcze, które są dla nas wiążące 
jak wszystkie inne. 

Organizacja otrzymująca darowizny ma związane z tym obowiązki informacyjne 
wobec fiskusa i opinii publicznej. Musi:

1)  w rocznym zeznaniu podatkowym wyodrębnić z przychodów kwotę 
ogółem otrzymanych darowizn, ze wskazaniem celu jej przeznaczenia 
zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, wraz z wyszczegól-
nieniem darowizn pochodzących od osób prawnych, z podaniem nazwy 
i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 
000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku 
podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł;

2)  w terminie składania zeznania, udostępnić te informacje do publicznej 
wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego prze-
kazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie 
dostępnych i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których 
dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zł.
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Umowa darowizny 

 

zawarta w Warszawie dnia 13 maja 2014 r. mi dzy  

 

Janem Kowalskim, zamieszka ym w Warszawie, ul. Dobroczynna 13, zwanym w tre ci umowy 

„Darczy c ”,  

a 

Stowarzyszeniem Dobrego Serca z siedzib  w Warszawie, ul. Charytatywna 7, w imieniu którego 

dzia a Maria Nowak – Prezes Zarz du, zwanym w tre ci umowy „Obdarowanym”, 

o nast puj cej tre ci: 

§ 1 

Darczy ca zobowi zuje si  do przekazania na rzecz Obdarowanego kwoty 5 000 z ,  

z przeznaczeniem na cele statutowe, a Obdarowany o wiadcza, e darowizn  przyjmuje. 

§ 2

Darowizna zostanie przekazana na konto Obdarowanego nr 12 3456 7890 1234 5678 w terminie 

7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.  

§ 3 

W sprawach nieuregulowanych umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 4 

Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze Stron. 

  

 

 

Darczy ca Obdarowany 

 

 

Jan Kowalski Maria Nowak 

 

Prezes Stowarzyszenia 

Przykładowa umowa darowizny pieniężnej
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Umowa darowizny 

 

zawarta w Warszawie dnia 13 maja 2014 r. mi dzy  

Janem Kowalskim, zamieszka ym w Warszawie, ul. Dobroczynna 13, zwanym w tre ci umowy 

„Darczy c ”,  

a 

Stowarzyszeniem Dobrego Serca z siedzib  w Warszawie, ul. Charytatywna 7, w imieniu którego 

dzia a Maria Nowak – Prezes Zarz du, zwanym w tre ci umowy „Obdarowanym”, 

o nast puj cej tre ci: 

§ 1 

Darczy ca zobowi zuje si  do przekazania na rzecz Obdarowanego kwoty 5 000 z ,  

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznych 

Obdarowanego, zgodnie z kosztorysem przedstawionym przez Obdarowanego. 

§ 2

Darowizna zostanie przekazana na konto Obdarowanego nr 12 3456 7890 1234 5678 w terminie 

7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.  

§ 3 

Darczy ca nak ada na Obdarowanego obowi zek wykorzystania darowizny zgodnie ze 

wskazanym celem oraz przedstawienia w terminie 30 dni od zako czenia turnusu 

rehabilitacyjnego zestawienia wydatków pokrytych z darowizny.  

§ 4 

Obdarowany o wiadcza, e darowizn  przyjmuje i zgodnie z wol  Darczy cy zobowi zuje si  j  

przeznaczy  na cel okre lony w umowie.  
§ 5 

W sprawach nieuregulowanych umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 6 

Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze Stron. 

  

 

Darczy ca Obdarowany 

 

Jan Kowalski Maria Nowak 

Prezes Stowarzyszenia 

Przykładowa umowa darowizny z poleceniem



54

Umowa darowizny 

 

zawarta w Warszawie dnia 13 maja 2014 r. mi dzy  

Janem Kowalskim, zamieszka ym w Warszawie, ul. Dobroczynna 13, zwanym w tre ci umowy 

„Darczy c ”,  

a 

Stowarzyszeniem Dobrego Serca z siedzib  w Warszawie, ul. Charytatywna 7, w imieniu którego 

dzia a Maria Nowak – Prezes Zarz du, zwanym w tre ci umowy „Obdarowanym”, 

o nast puj cej tre ci: 

§ 1 

Darczy ca przekazuje na rzecz Obdarowanego jedn  sztuk  u ywanego komputera przeno nego 

marki Dell Vostro V13, rok produkcji 2012, o nr seryjnym 1234567. Obdarowany o wiadcza, e 

darowizn  przyjmuje. 

§ 2

Warto  przedmiotu darowizny Strony ustalaj  na 2 000 z . 

§ 3 

Darczy ca o wiadcza, e przedmiot darowizny jest jego w asno ci , jest wolny od obci e  

finansowych i praw osób trzecich.  

§ 4 

Obdarowany o wiadcza, e stan techniczny przedmiotu darowizny jest mu znany i e przyjmuje 

go w takim stanie, w jakim si  on znajduje na dzie  przej cia i zrzeka si  w stosunku do 

Darczy cy ewentualnych roszcze  z tytu u wad przedmiotu darowizny. 

§ 5 

Przedmiot umowy zostanie wydany Obdarowanemu po podpisaniu niniejszej umowy.  

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7 

Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze Stron. 

 

Darczy ca Obdarowany 

 

Jan Kowalski Maria Nowak 

Prezes Stowarzyszenia 

Przykładowa umowa darowizny rzeczowej
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Formularz CIT-D
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Kodeks cywilny (fragmenty)

Kodeks cywilny art. 888-902

Darowizna

Art. 888.  § 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłat-
nego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

§ 2. (skreślony).

Art. 889. Nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

1) gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej 
innymi przepisami kodeksu;

2) gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki 
sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte.

Art. 890.  § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu no-
tarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje 
się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

§ 2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot 
darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron.

Art. 891.  § 1. Darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z nie-
wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli szkoda została 
wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

§ 2. Jeżeli darczyńca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, obdaro-
wany może żądać odsetek za opóźnienie dopiero od dnia wytoczenia powództwa.

Art. 892. Jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca obowiązany jest do napra-
wienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu przez to, że wiedząc o wadach 
nie zawiadomił go o nich w czasie właściwym. Przepisu tego nie stosuje się, gdy 
obdarowany mógł z łatwością wadę zauważyć.

Art. 893. Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego 
działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).

Art. 894.  § 1. Darczyńca, który wykonał zobowiązanie wynikające z umowy 
darowizny, może żądać wypełnienia polecenia, chyba że ma ono wyłącznie na 
celu korzyść obdarowanego.

§ 2. Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia mogą żądać spadkobiercy dar-
czyńcy, a jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny – także właściwy 
organ państwowy.

Art. 895.  § 1. Obdarowany może odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to 
usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków.

§ 2. Jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca lub jego spadkobiercy, obdaro-
wany może zwolnić się przez wydanie przedmiotu darowizny w naturze w takim 
stanie, w jakim przedmiot ten się znajduje. Przepisu tego nie stosuje się, gdy 
wypełnienia polecenia żąda właściwy organ państwowy.
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Art. 896. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po 
zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie daro-
wizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpo-
wiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących 
na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

Art. 897. Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, 
obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, 
dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadające-
go jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim 
ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić 
się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia.

Art. 898.  § 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli 
obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

§ 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do 
przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego 
odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie 
wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.

Art. 899.  § 1. Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, 
jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia dar-
czyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, 
gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

§ 2. Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu niewdzięczno-
ści tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania 
albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał 
rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.

§ 3. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym 
uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Art. 900. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdaro-
wanemu na piśmie.

Art. 901.  § 1. Przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać rozwiąza-
nia umowy darowizny dokonanej przez tę osobę przed ubezwłasnowolnieniem, 
jeżeli darowizna ze względu na wartość świadczenia i brak uzasadnionych po-
budek jest nadmierna.

§ 2. Rozwiązania umowy darowizny nie można żądać po upływie dwóch lat od 
jej wykonania.

Art. 902. Przepisów o odwołaniu darowizny nie stosuje się, gdy darowizna czyni 
zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego.


