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WAŻNE DLA NGO 

Prowadzenie: Piotr Rzepka  



Z jakich aktów prawnych wynikają zmiany? 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.  
Prawo o stowarzyszeniach 

 
bieżący stan prawny -  t.j. Dz.U.2015.1393  

zmiany:  
20 maja 2016 - Dz.U.2015.1923  

1 stycznia 2017 - Dz.U.2015.1923 
 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 
bieżący stan prawny – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239    

zmiany:  
25 marca 2016  -  Dz.U. z 2016 r. poz. 395 

  1 stycznia 2016 -  Dz.U. z 2015 r. poz. 1333  
     18 listopada 2015  -  Dz.U. z 2015 r. poz. 1777  
  9 listopad 2015 -  Dz.U. z 2015 r. poz. 1339  

24 września 2015 - Dz.U. z 2015 r. poz. 1339 
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Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 

stowarzyszenia (rejestrowe) 
 

1. tworzenie 
2. organizacja 
3. odpowiedzialność 
4. nadzór 
5. terenowe jednostki organizacyjne 
6. dodatkowe obowiązki 

 
stowarzyszenia zwykłe 

 
1. tworzenie 
2. odpowiedzialność 
3. organizacja 
4. nadzór 
5. reprezentacja 
6. sprawy majątkowe 
7. przekształcenie 

 



Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 
- tworzenie stowarzyszeń 

1) liczba założycieli - 7 osób - art. 9  
2) legitymacja do złożenia wniosku - zarząd - art. 9 i 12 
3) wymagania dotyczące statutu - 

 
- określenie możliwości otrzymywania przez członków zarządu 
wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją 
- art. 10 ust. 1 pkt 5a, 
- ogólnokrajowe stowarzyszenia zrzeszające osoby wykonujące 
określony zawód lub zawody pokrewne, podejmujące zadania w 
zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia 
poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu 
potwierdzania kwalifikacji i umiejętności - określają w statucie te 
zadania oraz zakres i sposób ich realizacji - art. 10 ust. 2 

 



Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach  
- tworzenie stowarzyszeń 

W przypadku powołania terenowych jednostek organizacyjnych (TJO) 
statut określa:  
a) zasady tworzenia oraz rozwiązania, 
b) strukturę organizacyjną, 
c)  organy, w tym zarząd, oraz tryb ich wyboru lub powoływania; 
d)  wynagrodzenie dla zarządu TJO (warunek w statucie przewidziano 
wynagrodzenia dla zarządu stowarzyszenia), 
e) gdy TJO może posiadać osobowość prawną : 
- warunki, które muszą być spełnione, 
- zasady gospodarowania majątkiem; 
- sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań 
majątkowych oraz zawierania umów z członkami jej zarządu; 
- zasady likwidacji, 
- wprowadzenie zarządu komisarycznego do TJO. 

 



Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 
- organizacja stowarzyszeń 

 

» 1) Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do 
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym 
swoich członków. 

 

» 2) W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia mogą reprezentować 
interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej. 

 

» 3) 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). 

 



Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 
- organizacja stowarzyszeń 

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 
- odpowiedzialność stowarzyszeń 

 
 

» 1) art. 10 ust. 6. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego terenowej 
jednostki organizacyjnej z osobowością prawną traci ona osobowość prawną, a 
stowarzyszenie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki. 

 

» 2) Za czynności niezbędne do rozpoczęcia działalności przez stowarzyszenie 
dokonane na rzecz stowarzyszenia przed jego wpisem do KRS członkowie zarządu 
odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie.  

 

» Po wpisie do KRS za zobowiązania wynikające z tych czynności stowarzyszenie 
odpowiada tak jak za zaciągnięte przez siebie. 

 



Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 
- nadzór nad stowarzyszeniem 

»wpis po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i 
założyciele spełniają wymagania określone ustawą. 

»o wpisie stowarzyszenia do KRS sąd zawiadamia organ nadzorujący, 
przesyłając mu jednocześnie odpis postanowienia o wpisie, statut 
stowarzyszenia, listę założycieli i uchwały - podobnie o wykreśleniu;1.  

»Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń 
wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i 
postanowieniami statutu. 

»Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać: 

» 1) dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego 
zebrania członków (zebrania delegatów); 

» 2)  niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia. 

»Organ nadzorujący jest obowiązany wskazać uzasadnienie żądań. 

 



Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 
- terenowe jednostki organizacyjne 

» 1) TJO działa na podstawie statutu stowarzyszenia, przy czym na zasadach i 
w trybie określonym w statucie TJO może przyjąć regulamin określający 
szczegółową jej organizację i sposób działania. 

» 2) TJO może uzyskać osobowość prawną.  

» 3) Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie TJO z KRS składa zarząd 
stowarzyszenia. 

» 4) TJO uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie 
do KRS. 

» 5) W przypadku rozwiązania TJO posiadającej osobowość prawną, 
przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje 
majątkiem stowarzyszenia. 

 



Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 
-  terenowe jednostki organizacyjne  

» 6) wprowadzenie zarządu komisarycznego, w przypadku rażącego lub 
uporczywego naruszania przepisów prawa lub statutu, 

» 7) z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego 
członkowie zarządu TJO zostają odwołani z mocy prawa. 

» 8) Zarząd stowarzyszenia składa wniosek o wpis zarządu komisarycznego 
do KRS, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, 
oraz zawiadamia o jej podjęciu organ nadzorujący. 

 



Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 
- stowarzyszenia zwykłe 

Stowarzyszenia zwykłe: 

» może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, 
zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. 

 

Tworzenie - zmiany: 

» w regulaminie określić należy: m.in. nazwę, przedstawiciela reprezentującego 
stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu 
działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania 
stowarzyszenia zwykłego,  

» w przypadku zarządu - należy określić tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, 
kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania 
stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych, 

» w przypadku organu kontroli wewnętrznej - należy określić w regulaminie tryb jego 
wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje. 

 



Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 
- tworzenie stowarzyszeń zwykłych 

» legitymacja do złożenia wniosku do ewidencji - przedstawiciel albo zarząd 

» załączniki: regulamin działalności; listę założycieli, dane przedstawiciela 
albo członków zarządu, dane członków organu kontroli wewnętrznej, adres 
siedziby stowarzyszenia zwykłego 

» złożenie wniosku - jeżeli składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie 
zarządu, 

» stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą 
wpisu do ewidencji  

» ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu 
nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo 
otrzymania zaświadczeń z ewidencji. 

 



Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach  
- stowarzyszenia zwykłe 

» reprezentacja - przedstawiciel albo zarząd 

» czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu - wymaga uprzedniej zgody 
wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich 
pełnomocnictwa do dokonania tych czynności, 

» katalog czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu:  

» 1)  nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; 

» 2)  ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; 

» 3)  zawarcie umowy kredytu albo pożyczki; 

» 4)  przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, 
zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy; 

» 5)  zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł. 

 



Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 
- sprawy majątkowe i odpowiedzialność  

w stowarzyszeniach zwykłych 
 
 

» Stowarzyszenie zwykłe nie może: 

» 1)  powoływać terenowych jednostek organizacyjnych; 

» 2)  zrzeszać osób prawnych; 

» 3)  prowadzić działalności gospodarczej; 

» 4)  prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 

» Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze: 

»  składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz 
ofiarności publicznej. 

 

» Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 



Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.  
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o 

fundacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1339) 

1) nowe mechanizmy współpracy finansowej i pozafinansowej między III sektorem a 
administracją publiczną, 
 
2) możliwość zlecania zadań w formie regrantingu,  
 
3) wzmacnia dialog społeczny m.in. poprzez nałożenie na ministrów oraz wojewodów 
obowiązku tworzenia rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi po zasięgnięciu opinii tych organizacji, 
 
4) poszerza katalog zadań publicznych, w ramach której może być prowadzona 
działalność pożytku publicznego o sferę działalności na rzecz integracji cudzoziemców, 
oraz na rzecz dzieci i młodzieży, oraz weteranów i weteranów poszkodowanych w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami 
państwa  
 
5) uzupełnia sferę pożytku publicznego o działania z zakresu udzielania nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, 

 



6) wprowadza nowe zasady dotyczące udostępniania informacji publicznej przez organizacje 
pozarządowe,  
 
7) doprecyzowuje zasady odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
 
8) stwarza możliwość korzystania przez komisję konkursową z pomocy ekspertów, ale także 
powoływania w skład komisji konkursowych osób, które są spoza sektora pozarządowego, 
 
9) stwarza prawną możliwość podzlecania zadania, jeśli umowa na to zadanie publiczne to 
przewiduje, 
 
10) wprowadza obowiązek informowania przez organizację pożytku publicznego o 
finansowaniu lub współfinansowaniu prowadzonej przez OPP akcji promocyjnej polegającej 
na zachęcaniu do przekazywania środków finansowych na ten cel, 
 
11) wprowadza także zakaz wzywania do przekazywania i przekazywania środków 
pochodzących z 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, które zostały wykluczone z 
wykazu ministra pracy i polityki społecznej, 

 



12) rozszerza katalog przesłanek, które mogą stanowić podstawę pozbawienia organizacji 
statusu organizacji pożytku publicznego, 
 
13) zakazuje tworzenia programów komputerowych do składania zeznań podatkowych, w 
których wpisany jest konkretny numer KRS do odpisu 1%, 
 
14) przewiduje utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, 
państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia publicznego, 
 
15) doprecyzowuje zasady kontroli poprzez wskazanie, że wobec tej samej organizacji nie 
można prowadzić równocześnie więcej niż jednej kontroli i nie powinna ona co do zasady 
trwać dłużej niż 24 dni robocze, 
 
16) wprowadza obowiązek powoływania przez marszałków województw, wojewódzkich rad 
działalności pożytku publicznego w terminie dwóch miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku 
podpisanego przez przedstawicieli przynajmniej 50 organizacji pozarządowych. 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


