
Dwie furtki dla crowdfundingu 
Zanim rząd, zgodnie 
z zapowiedziami, 
zliberalizuje zbiórki 
w internecie, można 
ominąć restrykcje 

Paweł Kobierzewski, 
starszy prawnik, Kancelaria 
Prawna Trinity Waluga i Wspólni
cy należąca do Grupy Trinity 

Finansowanie społeczno-
ściowe pozwala skutecznie 
pozyskiwać kapitał na in
nowacyjne projekty, jednak 
towarzyszy mu wiele barier 
prawnych, które nierzadko 
uniemożliwiają zaangażo
wanie inwestorów. Ustawo
dawca pozostawił jednak kilka 
furtek, dzięki którym można 
ominąć niesprzyjające zapisy. 

Crowdfunding w zależno
ści od przyjętych form graty
fikacji za powierzony kapi
tał jest regulowany głównie 
przez ustawę z 15 marca 1933 r. 
o zbiórkach publicznych 
(Dz.U. z 1933 r. nr 22, poz. 162 

z późn. zra), która co do za
sady reglamentuje wszelkie 
formy publicznego zbiera
nia ofiar w gotówce lub na
turze na określony z góry ceL 
Warto zauważyć, że zakaza
ne jest organizowanie zbió
rek publicznych w interesie 
prywatnym oraz przez osoby 
fizyczne, co podcina skrzydła 
wielu indywidualnym inicja
tywom. Wspomniany 
dokument zawiera za
tem wiele obostrzeń, 
dlatego warto zreali
zować projekt w taki 
sposób, by nie podlegał ww. 
ustawie. Są na to co najmniej 
dwa sposoby. 

Po pierwsze, ustawa o zbiór
kach publicznych przewiduje, 
że zbiórki publiczne mają cha
rakter nieodpłatny. Z uwagi na 
to polskie serwisy zajmujące 
się crowdfundingiem wska
zują w swoich regulaminach 
iż obdarowany w zamian za 
pomoc gotówkową świadczy 
na rzecz darczyńcy ekwiwa
lentne usługi czy produkty, 
a więc jego działanie nie może 

zostać zakwalifikowane jako 
prowadzenie zbiórki publicz
nej, a tym samym nie podlega 
obostrzeniom ustawy. 

Drugą furtkę umożliwiającą 
ominięcie przepisów ustawy 
o zbiórkach otworzyło jedno 
z orzeczeń sądowych Zgodnie 
z ustawą zbiórką jest „zbiera
nie ofiar w gotówce lub natu
rze", co nie kojarzy się z wpła

tami dokonywanymi 
na rachunek banko-

Anal i za wy. Ustawodawca po
prawił ten archaicz
ny przepis poprzez 

doprecyzowanie paragrafów 
rozporządzenia do ustawy, 
zgodnie z którym zbiórka pu
bliczna ofiar w gotówce może 
być przeprowadzona w formie 
„dobrowolnych wpłat na kon
to, założonych osobno dla każ
dej zbiórki". 

Ten wybieg ustawodawcy 
został ostatnio zakwestio
nowany przez sądy - a kon
kretnie Sąd Rejonowy dla 
Krakowa-Podgórza w Kra
kowie w orzeczeniu z 6 lu
tego 2012 r. (sygn. akt XI 

W1497/11/P), który stwierdził, 
że „w żadnej mierze nie moż
na przyjąć, iż obrót bezgotów
kowy (przelewy elektroniczne 
i system PayPal) jest zbiera
niem ofiar w gotówce i natu
rze w rozumieniu cytowanej 
ustawy. (...) W tym przypad
ku, w ocenie sądu, treść roz
porządzenia wykracza poza 
delegację ustawową zawartą 
w przepisach ustawy o zbiór
kach publicznych i prowadzi 
do sprzeczności z ustawą, na 
podstawie której zostało wy
dane. Zdaniem sądu rozporzą
dzenie rozszerza samo pojęcie 
zbiórki - opisane w ustawie 
- co w polskim systemie pra
wa jest niedopuszczalne". 

Orzeczenie to jest inter
pretowane jako wskazówka, 
iż wszelkie zbiórki pienięż
ne oparte na obrocie bezgo
tówkowym nie podlegają pod 
przepisy ustawy o zbiórkach 
publicznych. Należy jednak 
poczekać na kolejne wyroki 
sądów, które pokażą, czy po
wyższy pogląd utrzyma się 
w orzecznictwie. 
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