
#PODSZYWANIE SIĘ POD 
ZBIÓRKI CHARYTATYWNE
Edukacja finansowa 
w cyberprzestrzeni



PODSZYWANIE SIĘ 
POD ZBIÓRKI CHARYTATYWNE 
❑ DEFINICJE

❑ ZBIÓRKA CHARYTATYWNA PUBLICZNA

❑ ZBIÓRKA CHARYTATYWNA ON-LINE

❑ PRZEKAZYWANIE DAROWIZN DROGĄ INTERNETOWĄ
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DEFINICJE
ZBIÓRKA PUBLICZNA - to zbieranie pieniędzy lub rzeczy 
na określony cel, organizowane w przestrzeni publicznej.

ZBIÓRKA PIENIĘŻNA ON-LINE - to zbieranie pieniędzy na ściśle 
określony cel, organizowane w przestrzeni on-line, 
za pośrednictwem portali. Nie wymaga rejestracji w urzędzie.

CHARYTATYWNOŚĆ ZBIÓREK - cecha zbiórek, która ma na celu 
niesienie pomocy potrzebującym. Cechuje się dobroczynnością 
i bezinteresownością.



• jest to zbiórka uregulowana w ustawie z dnia 14 marca 2014 roku 
o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, 

• obowiązkowo musi być wskazane miejsce prowadzenia zbiórki 
publicznej, 

• cel zbiórki musi być zgodny z zadaniami publicznymi wskazanymi 
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego 
i o wolontariacie,

• przedmiot zbiórki ma być konkretnie wskazany - pieniądze lub rzeczy. 

ZBIÓRKA CHARYTATYWNA PUBLICZNA



ZBIÓRKA CHARYTATYWNA ON-LINE

nie regulują 
jej przepisy 
żadnej 
ustawy, 

organizowane są na 
portalach, których 
głównym celem jest 
organizacja wydarzeń 
charytatywnych dla osób 
potrzebujących

zazwyczaj zbiórki 
on-line są 
zbiórkami 
pieniężnymi, 
rzadko zbierane 
są rzeczy

zasady organizacji 
i prowadzenia 
zbiórek on-line są 
wskazane 
w regulaminie 
portalu



1. Sprawdź, czy tożsamość organizatora zbiórki (osoby fizycznej lub 
organizacji) została zweryfikowana. 

2. Wspieraj wyłącznie zbiórki, które są organizowane za pośrednictwem 
portali do tego przeznaczonych. 

3. Jeżeli masz wątpliwości co do informacji wskazanych w opisie zbiórki 
pieniężnej, zwróć się do organizatora z prośbą o przesłanie dodatkowych 
informacji, tj. zdjęcia dokumentacji medycznej i innych. 

PRZEKAZYWANIE DAROWIZN 
DROGĄ INTERNETOWĄ



PRZEKAZYWANIE DAROWIZN 
DROGĄ INTERNETOWĄ c.d.

4. Nie wpłacaj swoich środków na zbiórki charytatywne 
organizowane na portalach social media! Są one praktycznie 
niemożliwe do zweryfikowania. 

5. CEL zbiórki - nie jest prawdą, że zbiórka, która nie osiągnęła 
założonego celu finansowego, nie wypłaci zebranych 
środków. Zostaną one wypłacone 
w takiej kwocie, jaka została osiągnięta. 



OSZUSTWA NA ZBIÓRKACH ON-LINE

• Jest to wyłudzenie pieniędzy, które uregulowane jest w Kodeksie 
karnym. 

• Jeżeli występuje podejrzenie fikcyjnej zbiórki, należy to zgłosić                    
do właściciela portalu. 

• Po dokonanym przestępstwie finansowym należy zgłosić sprawę 
na policję i do prokuratury. 

• Znalezienie organizatora zbiórki, który dopuścił się przestępstwa, 
jest możliwe wyłącznie po ustaleniu  IP jego komputera. 



Możesz również napisać maila na adres:

Wiecej na temat swoich praw dowiesz się na stronach:

cyberbezpieczni.bankowebezprawie.pl www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

cyberbezpieczni@bankowebezprawie.pl

https://cyberbezpieczni.bankowebezprawie.pl/
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
mailto:cyberbezpieczni@bankowebezprawie.pl?subject=zapytanie
https://cyberbezpieczni.bankowebezprawie.pl/
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/


https://www.youtube.com/watch?v=aCB5GL-hTVU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iDVuk3X_M_Y&feature=youtu.be


Projekt 
„Edukacja finansowa w cyberprzestrzeni”

realizowany jest przez 
Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, 

finansowany ze środków 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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