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 Założenia do ustawy Uzasadnienie Przykładowe rozwiązania 

1 Podstawowe założenia   

1.1 Założenia obecnie obowiązującej 
ustawy powinny zostać zachowane w 
zakresie wykładni celowościowej.  
 

Ponieważ obecnie obowiązująca ustawa jest zwięzła, w 
praktyce jej stosowania wytworzył się znaczny dorobek 
prawny i wiele dobrych praktyk wyrosłych na gruncie 
orzecznictwa. Zmiany powinny zatem ułatwiać 
funkcjonowanie stowarzyszeń, zwiększać ich 
przejrzystość i znosić obciążenia biurokratyczne i 
finansowe, nie zmieniając przy tym w znaczący sposób 
celowości obecnie funkcjonujących przepisów. Nowe 
zapisy nie powinny zapewniać ochronę praw nabytych. 
Sama ustawa po zmianach nie powinna przy tym mieć 
znacząco większej objętości. 

1.1.1 Zalecenie istotne na etapie planowania 
zmian i tworzenia zapisów nowej regulacji. 

1.2 Podstawowym rodzajem stowarzyszeń 
powinno być stowarzyszenie zwykłe o 
znacznie szerszych niż obecnie 
uprawnieniach 
 

Często postulowaną przez zainteresowane podmioty 
zmianą, jest zmniejszenie minimalnej liczby osób 
koniecznej do utworzenia stowarzyszenia. Krytycy 
nadmiernego ograniczania niezbędnego minimum 
podnoszą kwestię konieczności utworzenia stosownych 
organów stowarzyszenia (zarządu i komisji rewizyjnej), 
co mogłoby być trudne w sytuacji, gdy nadmiernie 
ograniczy się minimalną liczbę członków. Rozwiązaniem 
tego dylematu mogłoby być wyposażenie stowarzyszeń 
zwykłych w uprawnienia pozwalające prowadzić 
działania na większą skalę niż jest to obecnie możliwe, 
co również uprościłoby kwestię prowadzenia działalności 
niewymagającej dużych nakładów finansowych i 
organizacyjnych.  

1.2.1 Realizacja tego postulatu opisana jest w 
pkt. 1.3, 2.1,  2.2,  3.1 oraz w pkt. 5, a także w 
innych postulatach niniejszego dokumentu, które 
pośrednio lub odpowiednio odnoszą się do 
sposobu prowadzenia działalności przez 
stowarzyszenia zwykłe. 
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1.3 Przyznanie stowarzyszeniom 
rejestrowym uprawnień do 
prowadzenia rodzajów działalności 
wymagających posiadania osobowości 
prawnej lub złożonych pod względem 
organizacyjnym lub formalno-prawnym 

Uprawnienie stowarzyszeń rejestrowych do prowadzenia 
rodzajów działalności wymagających posiadania 
osobowości prawnej skutecznie zachęci członków 
stowarzyszeń zwykłych do rejestrowania stowarzyszeń w 
przypadku rozrostu działalności. Będzie również sprzyjać 
jasnemu zdefiniowaniu korzyści przysługujących obu 
rodzajom stowarzyszeń, jednocześnie nie ograniczając 
wolności zrzeszania się.  

1.3.1 Stowarzyszenie rejestrowe, w odróżnieniu 
od zwykłego,  powinno być  uprawnione do 
prowadzenia następujących rodzajów 
działalności: 

 lobbingowej (jako lobbysta zawodowy i 
niezawodowy w rozumieniu odrębnych 
przepisów) oraz jako reprezentanta  (np. 
udział w ciałach dialogu obywatelskiego)  

 gospodarczej 

 polegającej na prowadzeniu instytucji 
publicznych 

 w oparciu o strukturę oddziałową 

1.4 Biurokracja powinna stopniowo 
narastać wraz ze stopniem 
skomplikowania działań stowarzyszenia 

Obciążenia: biurokratyczne, finansowe i inne, powinny 
być proporcjonalne do rozmiaru prowadzonej 
działalności. W modelu idealnym stowarzyszenie nie 
posiadające żadnego lub znikomy majątek nie powinno 
ponosić kosztów z tytułu prowadzenia podstawowej 
działalności wynikającej z przepisów prawa. 

1.4.1 Wprowadzeniu tej zasady możliwie szeroko, 
służą postulaty zawarte w niniejszym 
dokumencie. 

1.5 Przepisy ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach powinny proste, 
zrozumiałe i stanowić możliwie 
zamkniętą całość. 

Istotne jest, aby każdy mógł na podstawie przepisów 
Prawa o stowarzyszeniach zrozumieć jak zakłada się i jak 
działa stowarzyszenie jako model, bez konieczności 
odwoływania się do przepisów odrębnych. 

1.5.1 Zalecenie istotne na etapie tworzenia 
zapisów nowej regulacji. 
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2 Uproszczenia w rejestracji   

2.1 Zawiadomienie samorządu 
stowarzyszeń o fakcie założenia 
stowarzyszenia zwykłego. 

W przypadku realizacji postulatów z pkt. 6, można 
rozważyć rezygnację z obowiązującej obecnie 
konieczności powiadamiania organu nadzoru o fakcie 
powołania stowarzyszenia zwykłego . 

2.1.1 Rolę organu nadzorującego mógłby przejąć 
samorząd środowiska stowarzyszeń. 
2.1.2 Opcjonalnie można rozważyć, czy 
stowarzyszenia zwykłe, które utrzymują się ze 
składek i darowizn pochodzących od członków i 
nie prowadzą działalności innej jak tylko w 
interesie swoich członków powinny być 
zobowiązane do powiadamiania o fakcie 
powstania organ zewnętrzny. 

2.2 
 

Rejestracja stowarzyszeń rejestrowych 
bez konieczności przedstawiania wielu 
załączników, w tym listy założycieli z 
danymi osobowymi.   

Uproszczenie to spowodowałoby zmniejszenie obciążeń 
biurokratycznych przedłużających i komplikujących 
rejestrację. 

2.2.1 Stworzenie osobnych i uproszczenie 
formularzy KRS dotyczących rejestracji 
stowarzyszeń. Dobrym posunięciem byłoby 
stworzenie tylko 1 formularza przy rejestracji, tak 
by powstające stowarzyszenia nie gubiły się w 
załącznikach. Taki formularz mógłby zawierać 
miejsce na wpisanie organów, członków 
założycieli itd. 

2.3 
 

Opcja: rejestracja online Zastąpienie formularzy składanych pisemnie rodzajem 
generatora wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia, 
umożliwiłoby szybszą rejestrację stowarzyszeń, która 
ponadto poddawałaby weryfikacji prawidłowość i 
kompletność wprowadzanych danych już na etapie 
wypełniania formularza.  

2.3.1 Zastąpienie formularzy przesyłanych pocztą 
ankietą online, która zawierałaby pytania / pola 
niezbędne do uzyskania niezbędnych  informacji 
o zakładanym podmiocie i jego strukturze. 
2.3.2 Formuła rejestracji mogłaby ponadto 
zawierać funkcję sprawdzania koniecznej 
zawartości statutu lub wręcz pozwalającą na 
wygenerowanie podstawowo wymaganej 
prawem zawartości statutu poprzez formularz 
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ankiety. Taki statut w wersji minimalnej mógłby 
następnie zostać uzupełniony o dodatkowe 
zapisy, jakie założyciele uznają za istotne dla 
powołania i działalności stowarzyszenia. 
Umożliwiłoby to: 

 sprawdzenie podstawowej zgodności 
statutu z przepisami poprzez funkcję 
automatycznego sprawdzania, czy 
zawarto wszystkie konieczne informacje 

 wygenerowanie koniecznych 
dokumentów bez konieczności 
zewnętrznego doradztwa w tej sprawie 

 możliwość sprawdzenia i nanoszenia 
poprawek na treść statutu przez organ 
rejestrujący online i zatwierdzania ich 
online przez wprowadzających dane 

 wprowadzanie danych mogłoby być 
poświadczane jakimś rodzajem podpisu 
kwalifikowanego (jak np. ma to miejsce 
w przypadku składania zeznań 
podatkowych) 

 po zakończeniu procesu nanoszenia 
poprawek i ustaleniu ostatecznej treści 
dokumentów, istniałby obowiązek  
wydrukowania ich, opatrzenia podpisami 
i przesłania do organu rejestrowego. 
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2.4 
 

Zmniejszenie minimalnej liczby osób 
koniecznej do utworzenia 
stowarzyszenia rejestrowego.  
 
 

W ocenie środowiska stowarzyszeń, minimalna liczba 15 
osób wymaganych do założenia stowarzyszenia 
rejestrowego ogranicza swobodę tworzenia 
stowarzyszeń. Nakładają się na to tendencje społeczne, 
jak zmniejszająca się skłonność do długofalowego 
zaangażowania i rosnąca popularność sieci 
społecznościowych opartych na luźniejszym 
zaangażowaniu w szerszą grupę problemów, które to 
tendencje będą narastać.  
Z drugiej strony, należy wziąć pod uwagę głosy, które 
podkreślają funkcję stowarzyszeń jako podmiotów 
reprezentujących zorganizowane grupy, posiadające 
pewne społeczne zaplecze, posiadające wybieralną 
władzę i ciała kontroli wewnętrznej.  
Dylemat ten należy wyważyć, zmniejszając liczbę ale 
jednocześnie nie odbierając stowarzyszeniom możliwości 
utworzenia obu obligatoryjnych, kolektywnych organów 
i nie obniżając ich wiarygodności w społeczeństwie.  

2.4.1 Zmniejszenie minimalnej liczby osób 
koniecznej do utworzenia stowarzyszenia do 9 
osób. 
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2.5 
 
 

Zniesienie udziału organu nadzoru w 
postępowaniu rejestrowym. 

Udział organu nadzoru w postępowaniu rejestrowym ma 
często charakter fikcyjny. Osobom wyznaczonym do 
pełnienia nadzoru w imieniu starosty często brakuje 
kompetencji i doświadczenia w ocenie praktycznych 
konsekwencji zapisów statutu czy też kwestionowanej 
działalności stowarzyszenia. Obowiązek przesyłania 
statutów i ich zmian starostwom wydłuża postępowanie. 
Zdarza się, że poziom zgłaszanych uwag jest 
merytorycznie niski, a jednak sąd rejestrowy nie 
kwestionuje ich zasadności. Cierpią na tym zwłaszcza 
małe stowarzyszenia, które nie mają kompetencji ani 
środków na prowadzenie sporu ze starostą, jeśli nie 
zgadzają się z jego decyzjami. 

2.5.1 Należałoby znieść konieczność udziału  
organu nadzoru w postępowaniu rejestrowym 
wskazaną w obecnie funkcjonującej ustawie w 
art. 13 ust. 2 

2.6 
 

Ograniczenie roli sądu do stwierdzenia 
czy statut rejestrowanego 
stowarzyszenia  jest zgodny z prawem.  

Obecnie ingerencja sądu w zapisy statutu wykracza poza 
stwierdzenie zgodności zapisów z prawem. Z 
doświadczeń stowarzyszeń wynika, że sądy często 
proponują własne zapisy i zmiany, które nie mają 
wpływu na legalność zapisów statutu, a czasem wręcz 
stoją w sprzeczności z przyjętą praktyką. 
Argumentowanie przeciwko ich uwzględnieniu przeciąga 
postępowanie rejestrowe. Cierpią na tym zwłaszcza 
małe stowarzyszenia, które nie mają kompetencji ani 
środków na prowadzenie sporu z sądem. W rezultacie 
działanie to ogranicza wolność zrzeszania się.  
 

2.6.1 Do dyskusji pozostaje, czy postulat ten 
należy ująć stosownym przepisem, czy też ze 
względu na niezawisłość sądów jego 
zastosowanie powinno być powiązane z lepszym 
przygotowaniem merytorycznym referendarzy. 



   

 

 

 

7 

 

 

2.7 Skrócenie maksymalnego dozwolonego 
czasu rejestracji do 1 miesiąca. 

Obecnie, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach, Wniosek o zarejestrowanie 
stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, 
a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w 
ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wydaje się, 
że jest to zbyt długi czas na zarejestrowanie 
stowarzyszenia, co spowodowane jest również 
koniecznością zasięgnięcia opinii organu nadzoru. 
W powiązaniu z realizacją postulatu 2.5, czas ten 
mógłby ulec znacznemu skróceniu.  

2.7.1 Wprowadzenie w art. 13 ust. 1 ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach, zmiany w brzmieniu: 
Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd 
rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a 
rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż 
w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. 
2.7.2 Powiązanie tego postulatu z postulatem 
2.5. 

2.8 Zmiana procedury nadawania 
osobowości prawnej terenowym 
jednostkom organizacyjnym 
(oddziałom) stowarzyszeń.  

Obecnie art. 17 1a. ustawy Prawo o stowarzyszeniach 
wskazuje, iż terenowa jednostka organizacyjna, o której 
mowa w art. 10 ust. 2, może uzyskać osobowość 
prawną, jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje. 
Oznacza to, że stowarzyszenie musi się o nią ubiegać i 
przeprowadzać procedurę rejestracyjną. Powoduje to 
niepotrzebne obciążenia biurokratyczne i bywa, że 
skutkuje sugestiami co do zmiany statutu jednostki 
macierzystej. Powstaje wtedy wątpliwość, którym 
statutem jednostka powinna się kierować – 
macierzystym, czy też zmienionym, który został przyjęty 
przez właściwy miejscowo oddział KRS. 
 

2.8.1 Osobowość prawna oddziałów 
stowarzyszeń powinna być przyznawana poprzez 
zgłoszenie do właściwego miejscowo oddziału 
KRS, bez konieczności przeprowadzania procesu 
rejestracji. 
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3. Uproszczenia w księgowości   

3.1 Sprawozdawczość finansowa 
stowarzyszeń zwykłych 

Biorąc pod uwagę postulaty pkt. 5, konieczne może się 
okazać  się, że stowarzyszenia zwykłe powinny składać  
proste sprawozdania finansowe, które pokazywałyby 
przepływy finansowe w takim stowarzyszeniu. Przy tym, 
obowiązek ten powinien dotyczyć jedynie tych, które 
korzystają ze środków innych niż składki członkowskie i 
darowizny od członków.   

3.1.1 Niezbędne byłoby opracowanie wzoru 
uproszczonego sprawozdania, w którym 
wyszczególnione byłyby pozyskane i 
wydatkowane środki finansowe z podziałem na 
źródła finansowania (np. w analogicznie do  
zasad na jakich działają wspólnoty 
mieszkaniowe). 
3.1.2 Istotną kwestią jest podawanie do 
wiadomości publicznej  sprawozdań, które 
powinna być uzależnione od rodzajów 
pozyskanych środków: 

 w przypadku darowizn ze źródeł 
prywatnych (od osób fizycznych i 
prawnych), sprawozdanie powinno być 
dostępne na żądanie darczyńcy 

 w przypadku pozyskania środków z 
ofiarności publicznej, sprawozdanie 
powinno być opublikowane w Internecie 
(może być w wybranym serwisie 
udostępniania plików,  możliwe do 
wyszukania przez wyszukiwarkę) 

 w przypadku dotacji publicznych – 
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udostępniane obowiązkowo w Internecie 
oraz na stronie BIP-u1 organu 
udzielającego dotacji. 

 

3.2 Stowarzyszenia rejestrowe do 
momentu przekroczenia  określonych 
obrotów i  niekorzystających z funduszy 
publicznych w wysokości powyżej 
pewnego pułapu  
powinny móc prowadzić uproszczoną 
księgowość  

Postulat ten był od lat propagowany przez OFOP 3.2.1 Należałoby wyłączyć  stowarzyszenia spod 
reżimu ustawy o rachunkowości (np. zezwolenie 
na prowadzenie sprawozdawczości finansowej na 
zasadzie książki przychodów i rozchodów). 
 
3.2.2. Należy rozważyć wyłączenie stowarzyszeń 
spod reżimu ustawy o rachunkowości, o ile ich 
przychody nie przekraczają równowartości 1,2 
mln euro. Zmiana polegałaby na wprowadzeniu 
zmian do ustawy o rachunkowości polegających 
na wyłączeniu określonej grupy organizacji z 
obowiązku stosowania ustawy o rachunkowości 
oraz zmian do ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie polegających na 
prowadzeniu obowiązku prowadzenia księgi 
przychodów i rozchodów przez te organizacje, 
które nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. Jednocześnie proponowana 
zmiana zakłada wprowadzenie delegacji dla 

                                                           
1 UWAGA! Wydaje się, że BIP, w organizacjach pozarządowych, które korzystają z dotacji publicznych powinien być obowiązkowy, ale na innych zasadach niż BIP w 

jednostkach administracji publicznej  
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Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego do wydania rozporządzenia 
regulującego szczegółowe zasady prowadzenia 
księgi. Określona grupa organizacji wskazana 
powyżej obejmowałaby te stowarzyszenia, 
których  przychody netto za poprzedni rok 
obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w 
walucie polskiej 1.200.000 euro. 

3.3 Dostosowanie zakresów i formularzy 
sprawozdań finansowych do specyfiki 
działalności prowadzonej przez 
organizacje pozarządowe, którymi są 
stowarzyszenia. 

Obecnie organizacje pozarządowe, w tym 
stowarzyszenia, sprawozdają się według wymogów 
obowiązujących inne osoby prawne, jak np. spółki prawa 
handlowego. Sprawozdania dostosowane są do potrzeb 
tych ostatnich, które działają dla zysku i tym samym nie 
odpowiadają specyfice podmiotów, których działalność 
nie może mieć charakteru zarobkowego.  
Tym samym sprawozdania nie pokazują w sposób 
przejrzysty i zrozumiały przepływów finansowych 
charakterystycznych dla tej kategorii podmiotów.  

3.3.1 Z uwagi na ilość podmiotów działających 
nie dla zysku należałoby rozważyć konieczność 
dostosowania zakresu i formularzy sprawozdań 
finansowych dla stowarzyszeń dla ich funkcji w 
życiu społeczno-gospodarczym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

11 

 

 

4 Uprawnienia członków   

4.1 Wyrównanie uprawnień członków 
stowarzyszeń w stosunku do uprawnień 
wolontariuszy.  

Członkowie stowarzyszeń powinni – w zakresie 
zaangażowania społecznego w działalność stowarzyszeń 
-  mieć uprawnienia nie mniejsze niż wolontariusze. 
Wynika to z charakteru ich zaangażowania, który w 
przeciwieństwie do wolontariuszy nie może być 
incydentalny. 

4.1.1 Ustawa Prawo o stowarzyszeniach powinna 
jasno określać uprawnienia członków, w tym do 
ubezpieczeń z tytułu pracy społecznej na rzecz 
stowarzyszenia, z których mogą korzystać. 
4.1.2 Uprawnienia pociągające za sobą skutki 
finansowe powinny być obligatoryjne. Jednak z 
uwagi na fakt, iż stowarzyszenia nie mają 
obowiązku posiadania majątku, członkowie 
mogliby zdecydować o niekorzystaniu z nich – tak 
jak przy wolontariuszach – wyłacznie na pisemny 
wniosek członka.  
4.1.3 Świadczenia stowarzyszeń dla swoich 
członków powinny być zwolnione z podatku 
dochodowego od osób fizyczynych2 

4.2 Wynagrodzenie zarządu  
stowarzyszenia z tytułu pełnionych 
obowiązków. 

Członkowie zarządu stowarzyszenia, odmiennie od 
członków zarządu fundacji, nie mogą pobierać 
wynagrodzenia z tytułu pełnionych obowiązków. 
Wprowadza to nieuzasadnioną nierówność tych 
podmiotów.  

4.2.1 Należałoby wprowadzić rozwiązania 
analogiczne do rozwiązań w prawie o fundacjach 
lub spółdzielniach. 

                                                           
2 Ze zwolnien takich powinni korzystać również beneficjenci stowarzyszeń.  
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4.3 Ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej członków zarządu 
stowarzyszenia. 

Członkowie zarządów stowarzyszeń odpowiadają za 
prowadzenie spraw majątkowych stowarzyszenia, 
których obroty bywają znaczne. Często nie wykonują 
niektórych czynności z tym związanych osobiście, 
delegując część zadań na pracowników, i nadal 
odpowiadają za konsekwencje działań pracowników. 
Jednocześnie pozbawieni są możliwości ubezpieczenia 
się od odpowiedzialności cywilnej.  
Jednocześnie, w przypadku gdy stowarzyszenie ma 
status organizacji pożytku publicznego, zgodnie z art. 
27b. członek organu zarządzającego, (…) odpowiada 
wobec tej organizacji za szkodę wyrządzoną działaniem 
lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub 
postanowieniami statutu organizacji pożytku 
publicznego, chyba że nie ponosi winy. 
 

4.3.1 Należy stworzyć możliwość ubezpieczenia 
od  odpowiedzialności cywilnej członków zarządu 
stowarzyszenia, poprzez odpowiednie przepisy, 
ale także przez skoordynowane działania 
środowiska zmierzające do nakłonienia 
ubezpieczycieli do stworzenia tego rodzaju oferty.  

4.4 Tworzenie stowarzyszeń zrzeszających 
osoby fizyczne i prawne 

W obecnym stanie prawnym niemożliwe jest tworzenie 
stowarzyszeń, w których pełne członkostwo mogą nabyć 
zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Stanowi to pewne 
ograniczenie w realizacji konstytucyjnej wolności 
zrzeszania się. W literaturze przedmiotu (Izdebski H., 
2004) podnosi się, że tego typu rozróżnienie nie ma 
uzasadnienia. Ponadto, możliwość tworzenia 
stowarzyszeń „hybrydowych” przewidują stosowne 
regulacje w innych krajach Europy: w Niemczech, Francji 
czy Belgii. 

4.4.1 Przykładem może być rozwiązanie przyjęte 
na Węgrzech: jeśli większość członków 
organizacji stanowią osoby fizyczne, nosi ono 
nazwę stowarzyszenia, a  jeśli prawne – 
zrzeszenia. 
4.4.2 Członkostwo osób prawnych w  takich 
mieszanych stowarzyszeniach można ograniczyć 
do organizacji pozarządowych, by zapewnić 
przyjęty w doktrynie niezarobkowy charakter 
tych podmiotów. 
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4.5 Rozszerzenie katalogu podmiotów 
mogących być członkami związków 
stowarzyszeń. 

Obecnie członkami związków stowarzyszeń mogą być 
jedynie stowarzyszenia oraz fundacje – te ostatnie pod 
warunkiem, że związek tworzą ponadto przynajmniej 
trzy stowarzyszenia. 
Sytuacja ta nie odpowiada obecnym realiom, zwłaszcza 
w kontekście objęcia definicją organizacji 
pozarządowych również podmiotów innych niż fundacje i 
stowarzyszenia na mocy Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, a zgodnie z tą ustawą 
działalność pożytku publicznego może być prowadzona 
przez jeszcze szerszy krąg podmiotów. 

4.5.1 Członkami związków stowarzyszeń powinny 
móc być i inne organizacje pozarządowe, a o ile 
tak stanowi statut, również inne osoby prawne, 
których przynależność ma charakter 
niekomercyjny (np. firmy w ramach swego CSR). 

5 Uprawnienia stowarzyszeń zwykłych   

5.1 Wyposażenie stowarzyszeń zwykłych w 
zdolność do czynności prawnych. 

Obecnie stowarzyszenia zwykłe nie mogą podejmować 
w zasadzie żadnych czynności poza takimi, które nie 
wymagają posiadania zdolności do czynności prawnych, 
czyli możliwości nabywania praw i zaciągania 
zobowiązań. Dotyczy to również pozyskiwania środków 
innych niż składki członkowskie na prowadzenie działań 
(art. 42 ust. 2), nawet darowizn pochodzących od 
członków. Powoduje to, że ta prosta forma realizacji 
działań ważnych społecznie w porozumieniu i w oparciu 
o zasady spisane w formie regulaminu, traci na 
praktycznym znaczeniu. Nie stanowi też żadnej 
interesującej alternatywy dla stowarzyszenia 
rejestrowego ze względu na brak możliwości 
podejmowania podstawowych czynności prawnych w 

5.1.1 Zdolność ta przy tym mogłaby być 
ograniczona tylko do niektórych czynności, np. w 
zgodzie z postulatem 5.2. Z pewnością mogłaby 
być to możliwość przyjmowania darowizn od 
członków (Izdebski H., 2009) z zastrzeżeniem 
spożytkowania ich do realizacji celów 
stowarzyszenia. 
5.1.2 Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku 
publicznego organizacjami pozarządowymi są 
także „ jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną”. Postulat przyznania 
im zdolności prawnej pojawił się już w projekcie 
Ustawy o zrzeszeniach (druk senacki 1028). 
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imieniu stowarzyszenia zwykłego. 
 

 

5.2 Rozszerzenie katalogu składników 
majątkowych stowarzyszenia zwykłego. 

Obecnie stowarzyszenia zwykłe mogą korzystać jedynie 
ze składek swoich członków a ustawa Prawo o 
stowarzyszeniach nie przewiduje, by ich majątek mógł 
być tworzony przy pomocy innych składników. Powoduje 
to, że ta prosta forma realizacji działań ważnych 
społecznie w porozumieniu i w oparciu o zasady spisane 
w formie regulaminu, traci na praktycznym znaczeniu. 
Nie stanowi też żadnej interesującej alternatywy dla 
stowarzyszenia rejestrowego ze względu na brak 
możliwości podejmowania podstawowych czynności 
prawnych w imieniu stowarzyszenia zwykłego. 

5.2.1 Stowarzyszenia zwykłe powinny mieć 
możliwość finansowania swoich działań z różnych 
rodzajów środków niepublicznych: (datki, dotacje 
od firm, zapisy, spadki od osób prywatnych, 
zbiórki publiczne, nawet własna działalność w 
ograniczonym rzecz jasna finansowo zakresie - 
np. organizacja prelekcji, imprez itd., 
(finansowanych ze środków prywatnych).  
5.2.2 Stowarzyszenia zwykłe mogłyby też 
realizować zadania w obszarach pożytku 
publicznego w oparciu o system powierzania lub 
wspierania zadań publicznych przez JST. 
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6 Nadzór   

6.1 Zlikwidowanie nadzoru podmiotowego 
administracji publicznej 

Czynności nadzorcze stanowią marginalną działalność 
starostw. W związku z tym, osobom wyznaczonym do 
pełnienia nadzoru w imieniu starosty często brakuje 
kompetencji i doświadczenia w ocenie praktycznych 
konsekwencji zapisów statutu czy też kwestionowanej 
działalności stowarzyszenia. Obowiązek przesyłania 
statutów i ich zmian starostwom wydłuża postępowanie. 
Zdarza się, że poziom zgłaszanych uwag jest 
merytorycznie niski, a jednak sąd rejestrowy nie 
kwestionuje ich zasadności. Cierpią na tym zwłaszcza 
małe stowarzyszenia, które nie mają kompetencji ani 
środków na prowadzenie sporu ze starostą, jeśli nie 
zgadzają się z jego decyzjami. Nadzór nad innymi 
aspektami działalności ma często charakter fikcyjny. 

Proponuje się zniesienie nadzoru administracji 
publicznej nad stowarzyszeniami. 
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6.2 Wprowadzenie uznawanych prawnie 
form samokontroli 

Samoregulacja wiąże się z wypracowaniem rozwiązań 
wzmacniających rzeczywistą kontrolę członków nad 
działalnością stowarzyszenia. Jednym z jej elementów 
jest wskazane powyżej uproszczenie wymogów 
sprawozdawczości finansowej, dzięki któremu 
sprawozdania stałyby się bardziej zrozumiałe dla 
członków. 
Warunkiem lepszej samokontroli  jest zwiększenie 
kontroli publicznej nad działalnością stowarzyszeń, które 
realizują cele wykraczające poza samorealizację potrzeb 
zrzeszonych w nim osób.  Będzie to możliwe wtedy, gdy 
stowarzyszenia będą miały obowiązek podawania do 
publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i 
finansowych, np. w Internecie. Stowarzyszenia, które nie 
mają przychodów albo ich przychody pochodzą jedynie 
ze składek, a ich działania skierowane są wyłącznie do 
członków mogłyby być zwolnione z tego obowiązku. 
 
 

Postuluje się utworzenie samorządu środowiska 
stowarzyszeń. Samorząd ten mógłby przyjąć 
formę:  
6.2.1 Samorządu, którego zadania obejmowałyby 
uprawnienia nadzorcze nad stowarzyszeniami  (w 
tym dodatkowo przyjmowania zawiadomień o 
utworzeniu  stowarzyszeń zwykłych) , których 
działania budzą zastrzeżenia co do zgodności z 
przepisami prawa czy zapisami statutu, a także 
społecznej użyteczności  celów (przykład  funkcji 
Charity Commision dla Anglii i Walii). 
6.2.2 Samorządu obligatoryjnego w analogii do 
Krajowej Rady Spółdzielczej (KRS), która na mocy 
ustawy jest “naczelnym organem samorządu 
spółdzielczego" z możliwością tworzenia  na 
zasadzie dobrowolności  związków rewizyjnych. 
Propozycję takiego obligatoryjnego samorządu 
uwzględnia np. projekt ustawy o 
przedsiębiorczości społecznej. 
6.2.3 Samorządu nieobligatoryjnego w analogii 
np. do  Krajowej Izby Gospodarczej zrzeszającej 
izby gospodarcze, które ustawa definiuje jako 
organizacje samorządu gospodarczego, 
reprezentujące interesy gospodarcze zrzeszonych 
w niej podmiotów w zakresie ich działalności 
wytwórczej, handlowej, budowlanej lub 
usługowej, w szczególności wobec organów 
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państwowych. 
6.2.4 Reprezentatywnej samoorganizacji w 
analogii do funkcjonowania reprezentatywnych 
partnerów społecznych (związków zawodowych i 
pracodawców), którzy stają się reprezentantem 
środowiska na mocy ustawy określającej warunki 
tej reprezentacji.  

7 Inne   

7.1 Łączenie stowarzyszeń W obecnym stanie prawnym stowarzyszenia o 
podobnych celach statutowych nie mogą połączyć się w 
jeden podmiot ani jedno nie może zostać inkorporowane 
do drugiego. Podobny rezultat można osiągnąć jedynie 
poprzez likwidację jednego z nich i przekazanie jego 
majątku temu drugiemu (o ile status stowarzyszenia 
rozwiązywanego na to zezwala). Do uregulowania 
zostaje przy tym kwestia członkostwa osób z 
rozwiązanego stowarzyszenia w stowarzyszeniu 

7.1.1 Proponuje się oparcie nowej regulacji na 
prawie estońskim, które zakłada: 
a) konieczność podpisania umowy między 
stowarzyszeniami określającej m. in. składniki 
majątkowe połączenia oraz dalszą sytuację 
pracowników stowarzyszenia inkorporowanego, 
która podlega przyjęciu przez Walne Zebranie 
obu stowarzyszeń 
b) konieczność zabezpieczenia praw wierzycieli 
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przyjmującym majątek; ewentualni pracownicy 
rozwiązanego stowarzyszenia zostają zwolnieni.  
Uregulowanie tej kwestii pozwoliłoby na połączenie 
stowarzyszeniom, które: 

 mają problem z utrzymaniem minimalnej liczby 
członków 

 mają problemy z pozyskaniem funduszy 
niezbędnych do należytej realizacji celów 
statutowych 

utworzenie jednego podmiotu, który mógłby efektywnie 
korzystać z  majątku i dorobku dwóch lub więcej 
stowarzyszeń bez konieczności przerywania ciągłości 
instytucjonalnej  jednego z nich. 

poprzez informowanie o fakcie połączenia i 
zaspokojenie ich roszczeń przed połączeniem 
c) konieczność wnioskowania do stosownego 
rejestru o wykreślenie z niego stowarzyszenia 
inkorporowanego oraz o wpis o połączeniu w 
rejestrze właściwym miejscowo stowarzyszeniu 
inkorporującemu. 
d) nabycie członkostwa w stowarzyszeniu 
inkorporującym przez członków stowarzyszenia 
inkorporowanego na mocy ustawy. 
e) możliwość prowadzenia wybranych działań, 
które przed połączeniem prowadziło 
stowarzyszenie inkorporowane pod nazwą tegoż 
stowarzyszenia, przez stowarzyszenie powstałe 
po połączeniu (utrzymanie ciągłości 
instytucjonalnej) 
7.1.2 Ponadto należy rozważyć uznawanie historii 
grantowej i sprawozdawczo-finansowej 
stowarzyszenia inkorporowanego przy ocenie 
zdolności i potencjału finansowego i 
operacyjnego stowarzyszenia po połączeniu. 

7.2 Podział stowarzyszeń Podział stowarzyszenia nie jest możliwy w obecnym 
stanie prawnym. Gdy część członków stowarzyszenia 
chce wydzielić pewne działania z już funkcjonującego 
stowarzyszenia, nie jest to możliwe. Możliwość podziału 
mogłaby umożliwić wydzielanie działań wraz ze 
składnikami majątkowymi z już istniejącego 

7.2.1 Proponuje się oparcie nowej regulacji na 
prawie estońskim, które zakłada odzwierciedlenie 
procedury obecnych przy połączeniu, łącznie z 
koniecznością czteroetapowego procesu zawarcia 
umowy, przyjęcia uchwały, powiadomienia 
wierzycieli i poprzez podanie do publicznej 
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stowarzyszenia i utworzenie nowego podmiotu.  wiadomości faktu podziału wszystkich, 
potencjalnie mogących wystąpić z roszczeniami, 
a także dokonania wpisów w rejestrach 
właściwych miejscowo. 
7.2.2 Ustawa estońska określa w art. 65, że 
podział jest dokonywany bez procedury 
likwidacji, poprzez dystrybucję lub separację, przy 
czym znowu – statut może przewidywać, że 
podział danego stowarzyszenia nie jest 
dozwolony, albo że dozwolony jest jedynie pod 
pewnymi warunkami wskazanymi w statucie. 
Dystrybucja polega na przekazaniu na 
przekazaniu aktywów i zobowiązań innemu 
stowarzyszeniu, przy czym może być to podmiot 
istniejący lub w tym celu założony. Wtedy też 
stowarzyszenie przekazujące musi zostać 
rozwiązane. Separacja polega na przekazaniu 
części aktywów i zobowiązań istniejącemu lub 
nowopowstałemu stowarzyszeniu – jednemu lub 
więcej. 

7.3 
 

Przekształcanie stowarzyszeń Stowarzyszenia z założenia są instytucjami 
dynamicznymi, które często na nowo definiują swoje 
cele i metody działania (na zasadzie samorządności), 
dlatego możliwość przekształcania sie ich w inne formy 
prawne ułatwi działalność zgodnie z wolą członków. 

7.3.1 Stowarzyszenia zwykłe powinny mieć 
możliwość prostego i nie wymagającego 
likwidacji przekształcania się w stowarzyszenia 
rejestrowe.  
Z kolei stowarzyszenia rejestrowe powinny mieć 
możliwość przekształcenia się 

 w stowarzysznie zwykłe (o ile ilość  
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członków spadnie poniżej 9) 

 w spółdzielnie pracy o ile działalność 
gospodarcza zacznie dominować nad 
działalnością statutową  

7.4 
 

Uprawnienie cudzoziemców mających 
jak i nie mających miejsce zamieszkania 
na terytorium RP, do występowania w 
charakterze członków założycieli 
stowarzyszenia na gruncie prawa 
polskiego. 

Niemożność włączenia cudzoziemców w proces 
tworzenia stowarzyszeń może zostać zakwestionowana 
na gruncie prawa wspólnotowego, jako dyskryminacja 
obywateli Unii Europejskiej (Izdebski H., 2009). Nie 
znajduje też uzasadnienia w świetle samorządności 
stowarzyszeń i konstytucyjnej wolności zrzeszania się, 
która ponadto rozumiana jest jako prawo człowieka. 

7.4.1 Należy zmienić brzmienie art. 1 ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach, który stanowi, że 
obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w 
stowarzyszeniach, na: „prawo zrzeszania się w 
stowarzyszeniach realizują osoby fizyczne [oraz 
podmioty wymienione w ustawie]” – to ostatnie, 
jeśli w przepisach  uwzględniona zostanie 
możliwość tworzenia stowarzyszeń zrzeszających 
również podmioty wymienione w postulacie 4.3 

7.5 Możliwość powstawania 
specjalistycznych form stowarzyszeń  

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach powinna 
przewidywać możliwość tworzenia specjalnych form 
stowarzyszeń (np. stowarzyszeń masowego członkostwa 
i specjalistycznych stowarzyszeń zawodowych), które 
posiadałyby specjalne uprawnienia. 

Należałoby zapisać, iż stowarzyszenia rejestrowe 
mogą nabywać specjalne uprawnienia w oparciu 
o zapisy innych ustaw przy nie naruszaniu 
podstawowych praw i obowiązków wynikających 
z Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 
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