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 19 listopada 2015 r. w Dziennik Ustaw 
2015.1923 publikacja ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz 
niektórych innych ustaw. 



14 dni od dnia ogłoszenia - 4 grudnia 2015 
wejście w życie art. 4 pkt 1 i 2. 
 Te artykuły dotyczą zwolnienia z opłaty za 
zamieszczenie w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym ogłoszeń: 

- o wszczęciu postępowania o rozwiązanie 
podmiotu wpisanego do Rejestru bez 
przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, 

- o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do 
Krajowego Rejestru Sądowego bez 
przeprowadzania postępowania likwidacyjnego 
i jego wykreśleniu z Rejestru. 
 



6 miesięcy od dnia ogłoszenia - 20 maja 2016 r. 

 Wejście w życie ustawy o zmiany ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach - wszystkich jej przepisów z 
wyjątkiem tych, które mają wpisaną inną datę 
wejścia w : art. 4 pkt 1 i 2 , ( od 4.12.2015r.) oraz 
art. 1 pkt 22, art. 3, art. 4 pkt 3 i art. 5 pkt 1 ( od 
1.01.2017r.). 20 maja 2016 r. zaczęły więc 
obowiązywać m.in.: wszystkie ułatwienia w 
rejestracji stowarzyszeń, w tym mniejsza liczba 
osób potrzebnych do założenia 
stowarzyszenia, zmiany dotyczące nadzoru czy 
nowy kształt stowarzyszeń zwykłych. 



1 stycznia 2017 r.  

 Weszły w życie art. 1 pkt 22, art. 3, art. 4 pkt 
3 oraz art. 5 pkt 1.  

 Jest to grupa przepisów wprowadzających 
procedurę przekształcenia się stowarzyszenia 
zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe.  

 



24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - 
20 maja 2018 r. 

 To data graniczna. Do 20 maja 2018 r. 
stowarzyszenia mają czas, żeby w pełni 
dostosować się do nowego kształtu Prawa o 
stowarzyszeniach. 

 



Najważniejsze przepisy zaczęły obowiązywać 
20 maja 2016 r.  



Krok 1 

• Pomysł / impuls  / potrzeba 

• Minimum 7 osób 

Krok 2 

• Napisanie statutu 

• Przeprowadzenie zebrania założycielskiego 

• Podjęcie uchwały o założeniu stowarzyszenia 

• Uchwalenie statutu 

• Wybranie zarządu i komisji rewizyjnej 



Krok 3 

•Wniosek o rejestrację w KRS – obowiązek zarządu 

•Załączniki: 

•Statut stowarzyszenia 

•Lista członków założycieli 

•Protokół z zebrania założycielskiego 

•Uchwały z zebrania z założycielskiego 

Krok 4 

•Razem z numerem KRS otrzymujemy numery REGON i NIP 

•Zakładamy konto bankowe w wybranym banku 

•Zgłaszamy dane uzupełniające w urzędzie skarbowym na formularzu 

NIP-8 



Do 20.05.2016r. wymagana była grupa 15 
osób, obecnie 7 osób 

 złożenie wniosku do KRS o rejestrację 
stowarzyszenia jest obowiązkiem zarządu 

 Zgłoszenia dokonuje zarząd – nie trzeba 
powoływać komitetu założycielskiego 
(wymagane do 20.05.2016r.) 

 

 



Skrócenie czasu rozpatrywania wniosku o 
rejestrację stowarzyszenia przez sąd 
skrócono z 3 miesięcy do  7 dni, 

Likwidacja nadzoru starosty przy rejestracji 
stowarzyszeń 

 



Przed 20.05.2016 

3 miesiące na rozpatrzenie 

wniosku o rejestrację 

Wymagany nadzór starosty 

przy rejestracji 

Po 20.05.2016 

7 dni na rozpatrzenie 

wniosku o rejestrację 

Brak wymogu nadzoru  

starosty 



Przed 20.05.2016 

Brak regulacji 

Brak regulacji 

Brak regulacji 

Po 20.05.2016 

Obowiązek  podjęcia decyzji o 

zasadach podpisywania umów z 

członkiem zarządu 

Możliwość wynagradzania członków 

zarządu 

Brak opłat za zgłaszanie zmian w KRS 



Przed 20.05.2016 

Brak ustawowej regulacji 

Po 20.05.2016 

Uregulowanie kwestii 

zatrudniania członków 



Przed 

20.05.2016 

Złożenie do sądu 

wniosku o rejestrację 

w KRS 

Przesłanie przez sąd 

projektu statutu do 

starosty celem 

akceptacji a następnie 

rejestracja  

Po 

20.05.2016 

Złożenie do sądu 

wniosku o rejestrację 

w KRS 

Rejestracja 

stowarzyszenia przez 

sąd (statut przesłany 

do starosty 

informacyjnie) 



Żądania nadzoru muszą być uzasadnione 

Nadzór wyłącznie w zakresie zgodności 
działania stowarzyszeń z przepisami prawa i 
postanowieniami statutu 

 

 



 Zasady tworzenia i rozwiązywania 
terenowych jednostek organizacyjnych 

 Struktura organizacyjna terenowych 
jednostek organizacyjnych 

 zasady wynagradzania członków zarządu 
terenowej jednostki organizacyjnej 

 Terenowa jednostka organizacyjna a jej 
osobowość prawna 

 

 



Przed 20.05.2016 

Minimum 3 osoby do założenia 

Przedstawiciel reprezentujący 

stowarzyszenie 

Tylko składki członkowskie 

- 

Po 20.05.2016 

Minimum 3 osoby do założenia 

Przedstawiciel reprezentujący 

stowarzyszenie lub zarząd 

Składki członkowskie i inne, np. 

darowizny, spadki, dotacje 

Możliwość ubiegania się o status 

organizacji pożytku publicznego 



Wystarczą 3 osoby fizyczne które: 
◦ Ukończyły 18 lat 

◦ Posiadają obywatelstwo polskie 

◦ Mają pełne prawa publiczne 

 

Firmy 

NGO Spółki 



Krok 1 

•Pomysł / impuls  / potrzeba 

•Minimum 3 osoby 

Krok 2 

•Przeprowadzenie zebrania założycielskiego: 

•Podjęcie uchwały o założeniu stowarzyszenia zwykłego 

•Uchwalenie regulaminu stowarzyszenia zwykłego 

•Wybranie władz stowarzyszenia – przedstawiciela lub zarządu 

Krok 3 

•Złożenie wniosku o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń 

•Uzyskanie wpisu do ewidencji 



Przedstawiciel 

Zarząd 

Komisja rewizyjne 



Nadanie stowarzyszeniom zwykłym ułomnej 
osobowości prawnej: 
◦ większe możliwości działania  

◦ możliwość prowadzenia działalności pożytku 
publicznego 



brak możliwości powoływania oddziału 
terenowego 

brak możliwości zrzeszania osób prawnych 

brak możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej  

brak możliwości prowadzenia działalności 
odpłatnej pożytku publicznego 

 



Przed 20.05.2016 

Składki członkowskie 

- 

- 

- 

- 

Po 20.05.2016 

Składki członkowskie 

Darowizny 

Spadki i zapisy 

Zbiórki publiczne 

Dotacje 



Nadanie ułomnej osobowości prawnej 
skutkuje tym że stowarzyszenie zwykłe może 
zaciągać zobowiązania, pozywać i być 
pozywane.  

 



Umieszczone w 

ewidencji 

stowarzyszenie zwykłe 

Minimum 7 

członków 

Zgoda 

członków na 

przekształcenie 

Złożenie 

wniosku do KRS 



 Zasady odpowiedzialności za zobowiązania 
stowarzyszenia rejestrowego 

 Zasady odpowiedzialności  za zobowiązania 
stowarzyszenia zwykłego 

 Zasady odpowiedzialności  za zobowiązania 
stowarzyszenia zwykłego po przekształceniu 
w stowarzyszenie rejestrowe 

 



Stowarzyszenia zwykłe, które działały 
przed wejściem w życie nowych 
przepisów, czyli przed 20 maja 2016 
r. muszą uzyskać wpis do nowej 
ewidencji. Mają na to czas do 20 maja 
2018 r. Jeśli wpisu nie uzyskają, 
zostaną rozwiązane z mocy prawa.  
W regulaminie stowarzyszenia 
powinny znaleźć się informacje o 
możliwych źródłach majątku.  
 



konieczność dostosowania statutów do 
nowych uregulowań prawnych w zakresie: 
◦ stowarzyszenia posiadające oddziały ( terenowe 

jednostki organizacyjne) muszą określić w statutach 
zasady rozwiązywania tych oddziałów 

◦ stowarzyszenia, które chcą wynagradzać pracę 
członków zarządu muszą to określić w statucie 

◦ stowarzyszenia które miały w statucie określony 
sposób reprezentacji stowarzyszenia w umowach z 
członkiem zarządu i w sporach  z nim w sposób 
odmienny od uregulowań art. 11 ust. 4 muszą 
dostosować statut do obowiązujących uregulowań 



STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE W KRS 

Przed 20.05.2016 Po 20.05.2016 

Ile osób zakłada Min. 15 Min. 7 

Komitet założycielski Musi być powołany Nie jest obowiązkowy 

Zatrudnianie członków Nie jest to jasne Ustawa daje prawo 

Wynagrodzenie dla 
zarządu 

Nie jest możliwe Ustawa daje taką 
możliwość 

Nadzór starosty Na etapie zakładania Brak nadzoru na 
etapie zakładania 

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE 

Przed 20.05.2016 Po 20.05.2016 

Ograniczone możliwości działania Może m. in. dostać dotację, 
ubiegać się o status OPP, 

przekształcić się w stowarzyszenie 
rejestrowe 
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Niezbędne druki/formularze urzędowe KRS 

 KRS-W21 

 KRS-W-OPP 

 KRS Z20 

 KRS Z 22 

 KRS-WA 

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


 

        Dziękujmy za uwagę 

 

Szkolenie przygotowane przez Toruńskie 
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej 

 

 adres e. mail:  tsas@tsas.torun.pl 

 siedziba: ul. Wojska Polskiego 47/47,  

    87-100 Toruń 

mailto:tsas@onet.eu

