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IDZIE NOWE 
– ZMIANY W USTAWIE 
PRAWO O STOWARZYSZENIACH



A. tak samo 
B. lepiej
C. gorzej 
D.   trudno powiedzieć

napisz na czacie

Czy Twoim zdaniem po wprowadzeniu
zmian prawnych będzie:



Dzisiaj naszym celem jest…

Zdobycie i uporządkowanie wiedzy 
na temat zmian w ustawie 
Prawo o stowarzyszeniach.
Uwaga: Skupiamy się na zmianach ważnych 
dla istniejących stowarzyszeń 
i dla organów nadzoru.



CZEGO DOTYCZĄ ZMIANY W USTAWIE?  

_ zakładania, rejestracji stowarzyszeń 
rejestrowych
_ oddziałów terenowych
_ funkcjonowania stowarzyszeń 
_ nadzoru nad stowarzyszeniami
_ stowarzyszeń zwykłych



DZISIAJ ROZMAWIAMY O…

Jak zakładać stowarzyszenie 
po nowemu?

1

2

3

Jaki wpływ mają zmiany na działające 
stowarzyszania?

Co ma zrobić administracja?



CO TO JEST STOWARZYSZENIE?

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, 
samorządnym, trwałym zrzeszeniem 
o celach niezarobkowych (art. 2 ust. 1). 
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Jak zakładać 
stowarzyszenie 
po nowemu?



ZAŁOŻYCIELE - ZMIANA

Formalnie stowarzyszenie może być założone przez:

_co najmniej 7 osób (art. 9) – są to członkowie 
założyciele

_obywateli polskich, posiadających pełną zdolność 
do czynności prawnych, niepozbawionych praw 

publicznych (art. 3 ust. 1) 
_cudzoziemców zamieszkałych w Polsce 

(art. 4 ust. 1)



CZŁONKOWIE – BEZ ZMIAN

_ małoletni mogą przystępować do już

działających stowarzyszeń, być we 

władzach (art. 3 ust. 2 i 3)

_ cudzoziemcy niemieszkający 

w Polsce mogą przystępować do 

działających stowarzyszeń (art. 4 ust. 2)



STATUT 

Statut to najważniejszy wewnętrzny akt 

prawny dla stowarzyszenia zbierający 

zasady, na jakich będzie działało. 

Minimalna zawartość statutu określona 
została w art. 10 ust. 1 ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach. 



STATUT

_nazwa, siedziba i teren działania
_cele i sposoby ich realizacji
_członkowie (sposób nabycia, przyczyny utraty członkostwa, prawa i 
obowiązki członków)
_władze (sposób ich wyboru, uzupełniania składu, kompetencje)
_możliwości otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za 
czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją
_sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań 
majątkowych, warunki ważności uchwał
_ sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek 
członkowskich
_zasady wprowadzania zmian w statucie
_sposób rozwiązania się stowarzyszenia



STATUT – CO WAŻNE W PRAKTYCE

_ dostosowany do ustawy np. nazwa 
odróżniająca od innych, możliwość albo 
brak możliwości wynagradzania członków 
zarządu za pełnione funkcje 

_ napisany w miarę prostym językiem, 
logicznie 

_ można korzystać z przykładów, ale 
dostosowując do swojego stowarzyszenia



ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE

To spotkanie, na którym formalnie członkowie –
założyciele decydują o:
_ założeniu stowarzyszenia
_ przyjęciu (uchwaleniu) statutu

_ wyborze zarządu 
_ wyborze komisji rewizyjnej

_ nie trzeba wybierać komitetu 
założycielskiego



ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE

Dokumenty z zebrania założycielskiego:
_lista założycieli
_statut
_protokół z uchwałami o założeniu stowarzyszenia, 

przyjęciu statutu, wyborze zarządu i komisji rewizyjnej 
(a jeśli był wybrany także o wyborze komitetu 
założycielskiego)

w 3 egzemplarzach



Wniosek o rejestrację w KRS

Wniosek składa się z formularzy KRS oraz dokumentów 
z zebrania założycielskiego.

Wniosek składa zarząd (art. 12 ust. 1-2). Podpisują się 
wszyscy członkowie zarządu.



ZA CHWILĘ ANKIETA

po udzieleniu odpowiedzi 
kliknij „WYŚLIJ” 



Wniosek o rejestrację w KRS (1)

Od 20 maja 2016 r. zarząd nowo założonego stowarzyszenia składa do 
sądu:
_formularz KRS-W20 – 1 sztuka, podpisuje cały zarząd
_formularz KRS-WK – liczba egz. uzależniona od liczby osób w zarządzie 
oraz w komisji rewizyjnej (na jednym formularzu można zgłosić 2 osoby), 
podpisuje cały zarząd

_lista założycieli, 2 sztuki, podpisują członkowie założyciele
_statut, 2 sztuki, podpisuje cały zarząd
_protokół wraz z uchwałami, 2 sztuki, podpisuje przewodni-
czący i protokolant.



Wniosek o rejestrację w KRS 

Stowarzyszenie bez działalności gospodarczej, 
tak jak do tej pory, nie płaci za rejestrację w KRS. 
Dodatkowo nie będzie też płacić za zgłaszanie zmian 
(np. w statucie).

Dodatkowo, jeśli stowarzyszenie rejestruje od razu 
działalność gospodarczą, składa formularz KRS-WM, 
jedna sztuka, podpisuje cały zarząd.



KRS, NIP, REGON…

1_wniosek o rejestrację w KRS 

2_numer REGON i NIP jest nadawany bez wpisywany 
do rejestru KRS bez składania osobnych formularzy. 

Można (i trzeba) sprawdzić to
elektronicznie:

3_założenie konta bankowego 

4_ zgłoszenie NIP-8  (informacje
uzupełniające do urzędu 
Skarbowego)

ems.ms.gov.pl

pełna informacja o rejestracji 
stowarzyszenia, nadaniu 
mu numeru REGON i NIP

http://www.ems.ms.gov.pl


Infografika dostępna jest tutaj: 
poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1909251.html

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1909251.html
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Jaki wpływ mają zmiany 

na już działające 
stowarzyszenia?



Nowelizacja ustawy będzie miała 
wpływ także na działające obecnie:

_stowarzyszenia rejestrowe, 

_kluby sportowe, 

_uczniowskie kluby sportowe, 

_związki stowarzyszeń (federacje) 

_ Lokalne Grupy Działania, Lokalne 

Organizacje Turystyczne,

_ inne 

Co konkretnie? 



Mniej członków

7 osób zamiast 15 

Jak to formalnie zrobić? – przykład  

_O sprawy członkowskie dba zarząd. 

_Przed następnym walnym zarząd  sprawdza listę członków.

_Próbuje się skontaktować się z np. członkami nieaktywnymi.

_Usuwa członków jeśli nie spełniają wymogów statutowych.

_Uaktualnia listę członków. 

Warunek – walne musi zostać ZWOŁANE dopiero 
po wejściu w życie nowych przepisów.



Gdybyście mieli możliwość 
wynagradzania osób zarządzających 
za funkcje pełnione w zarządzie 
stowarzyszenia, to czy zrobilibyście to?

A. tak
B. nie
C. jeszcze nie wiem

napisz na czacie



REWIZJA STATUTU

Co konkretnie? 

Konieczne jest sprawdzenie statutu pod kątem 
wymogów określonych w ustawie, np. w kwestii 
wynagradzania członków zarządu za pełnione funkcje, 
liczbą osób we władzach.

Statut muszą sprawdzić:
_stowarzyszenia, które mają oddziały terenowe
_organizacje, które zrzeszają osoby wykonujące 
dany zawód albo zawody pokrewne.



ZMIANA STATUTU – FORMALNOŚCI 

Co konkretnie? 

Decyzję o zmianie statutu podejmuje walne zebranie, po 
walnym jest – wszystko w 1 egz. + plus 2 egz. statutu:

_lista obecności
_protokół 
_uchwała o zmianie statutu

Wniosek o zmianę do KRS – formularz KRS-Z20.

Nie ma opłaty.



UMOWY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU 
PO NOWEMU

Co konkretnie? 

„W umowach między stowarzyszeniem, a członkiem 
zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie 
reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej
wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik 
powołany uchwałą walnego zebrania członków
(zebrania delegatów ).”



UMOWY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU 
W PRAKTYCE 

Co konkretnie? 

Pierwsza możliwość – wskazanie członka organu 
kontroli wewnętrznej (najczęściej to komisja 
rewizyjna) – wyznacza w uchwale osobę do 
reprezentowania stowarzyszenia w tym zakresie.

Druga możliwość – wybranie pełnomocnika
przez walne zebranie członków. 



JAK MA WYGLĄDAĆ 
PEŁNOMOCNICTWO?

Co konkretnie? 

Pełnomocnictwo powinno zawierać:

_nazwę organizacji, jej adres

_numer identyfikacyjny (np. nr KRS)

_dane pełnomocnika (imię, nazwisko, nr dowodu 

osobistego)

_opis przedmiotu pełnomocnictwa



CO MOŻNA LUB TRZEBA ZROBIĆ – PODSUMOWANIE

Co konkretnie? 

_ zmniejszyć liczbę członków do 7

_ sprawdzić statut – czas na to do 20 maja 2018 r.

_ wyznaczyć osobę/osoby do podpisywania umów 

z członkami zarządu
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Co mają zrobić 

starostwa?



KTO NADZORUJE STOWARZYSZENIA?

Co konkretnie? 

Organem nadzoru zewnętrznego nad stowarzyszeniem 
jest:
_starosta powiatu na terenie, którego mieści się 

siedziba stowarzyszenia (w miastach na prawach 
powiatu to prezydent),

_wojewoda, na terenie którego mieści się siedziba 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.



CO DOSTANIE STAROSTA? 

Co konkretnie? 

Starosta będzie otrzymywał INFORMACYJNIE dokumenty z 
KRS o:
_rejestracji nowego stowarzyszenia
_zmian w statucie
Nie będzie opiniował statutu i zmian do statutu.

Nowość – starosta dostanie też informację o wykreśleniu 
stowarzyszenia z KRS.

Starosta będzie wiedział, jakie stowarzyszenia działają na 
jego terenie.



NADZÓR UPORZĄDKOWANY

Co konkretnie? 

Organ nadzoru będzie miał prawo sprawdzić czy działalność 
stowarzyszenia jest zgodna z przepisami prawa i postanowieniami 
statutu.

Będzie mógł żądać:
_odpisów uchwał walnego zebrania członków (bądź delegatów)
_niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia – w praktyce

najczęściej pytania są kierowane do zarządu, ale starosta może 
także żądać wyjaśnień od komisji rewizyjnej czy innej powołanej 
statutem władzy

Będzie musiał uzasadnić swoje żądania.



WNIOSEK O ROZWIĄZANIE 
STOWARZYSZENIA

Co konkretnie? 

KRS podejmuje decyzję na wniosek starosty gdy:  
_ zmniejsza się liczba członków poniżej wymaganej do 

założenia stowarzyszenia – od 20 maja 2016 r. poniżej 
7 osób

_ brak władz przewidzianych w ustawie (zarządu, organu 
kontroli wewnętrznej) i brak możliwości ich powołania 
w ciągu 12 miesięcy 

Brak opłaty za taki wniosek (art. 32 ust. 2).



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
– NOWE ZADANIE

Co konkretnie? 

Rozporządzenie MSWiA z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia 
ewidencji stowarzyszeń zwykłych:

_ papierowa albo elektroniczna

_ rejestrowane nowe stowarzyszenia zwykłe (dane takie jak np. 

nazwa, cele, adres, majątek, przedstawiciel albo władze)

_ rejestrowane zmiany danych, np. zmiana informacji o 
przedstawicielu, zmiana adresu czy zmiany w regulaminie 
stowarzyszenia

_ wpis do ewidencji, a także rejestracja zmian są bezpłatne, ale już 
wydanie wypisu może być obciążone opłatą skarbową



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH –
W PRAKTYCE

Co konkretnie? 

_ wykorzystać doświadczenie i mechanizm związany z prowadzeniem 

ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych 

_ wniosek o rejestrację – nie ma wzoru, można zrobić podpowiedź, 

dokument 

_ ocena regulaminu stowarzyszenia zwykłego – stowarzyszenia zwykłe nie 

będą mogły (np. prowadzić działalności  odpłatnej pożytku publicznego)

_ adres siedziby stowarzyszenia zwykłego – czy wystarczy informacja o 

adresie w uchwale zawiązującej stowarzyszenie czy może oświadczenie?



Infografika dostępna jest tutaj: poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1913444.html

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1913444.html




A. tak samo 
B. lepiej
C. gorzej 
D.   trudno powiedzieć

napisz na czacie

A teraz jak uważasz?
Czy po wprowadzeniu zmian prawnych 
będzie:



sesja pytań i odpowiedzi

ZAPRASZAM DO KONTAKTU
Monika Chrzczonowicz

poradnik.ngo.pl

info@ngo.pl

http://poradnik.ngo.pl/
mailto:info@ngo.pl



