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Petycja w interesie publicznym
ws. szybkiej rejestracji stowarzyszeń rejestrowych

Szanowny Panie Przewodniczący,

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, składamy petycję w interesie
publicznym dotyczącą podjęcia działań na rzecz szybkiej rejestracji stowarzyszeń
rejestrowych w oparciu o wzorzec statutu.

Dla zachowania pełnej transparentności informujemy, że koordynatorami działania
w zakresie wypracowywania założeń wzorca statutu stowarzyszenia są organizacje
członkowskie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) działające
w ramach Grupy eksperckiej przy OFOP „Proste prawo dla NGO”, tj. Stowarzyszenie Dialog
Społeczny, Fundacja trzeci.org i Polska Fundacja im. Roberta Schumana.

Od 8 marca 2021 r. działania podejmowane na ww. rzecz przez Fundację trzeci.org i Polską
Fundację im. Roberta Schumana realizowane są w ramach projektu „Dobre prawo dla
organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” z dotacji programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Działania wspierane są przez portal ngo.pl.

Z poważaniem

…………………………………….

…………………………………….
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Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, składamy petycję w interesie
publicznym dotyczącą podjęcia działań na rzecz szybkiej rejestracji stowarzyszeń.

Wolność zrzeszania się jest realizowana przez polskich obywateli głównie w formie
stowarzyszeń. W 2018 r. wg danych GUS stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne
stanowiły najliczniejszą grupą rejestrowych organizacji non-profit - 70 tysięcy podmiotów.
Praktyka wskazuje, że jedną z barier do ich powstawania jest proces rejestracji.

Przez wzgląd na wagę prawa wolności do zrzeszania się i doświadczenia związane
z rejestracją spółek w systemie S24 postulujemy wprowadzenie instrumentu
prawnego analogicznego do ww. systemu dla szybkiej rejestracji stowarzyszeń
z osobowością prawną.

Rozwiązanie nie powinno zastępować obecnej ścieżki rejestracji, a być w stosunku do niej
rozwiązaniem dodatkowym. Wzorzec statutu powinien nie tylko umożliwiać rejestrację
stowarzyszenia, ale także zapewniać możliwość dokonywania zmian dla tak
zarejestrowanego podmiotu w systemie S24.

W naszej ocenie oznacza to potrzebę dokonania poniższych zmian, dla których to zmian
przedstawiamy propozycje możliwe do wykorzystania w pracach legislacyjnych, jeśli petycja
zostanie pozytywnie rozpatrzona:

● wprowadzenie wzorca statutu stowarzyszenia w drodze rozporządzenia
właściwego ministra - propozycja wzorca stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
petycji,

● wprowadzenie odpowiednich przepisów w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach oraz ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym.

Załączony wzorzec statutu wypracowany został w procesie wielomiesięcznych, szerokich
konsultacji środowiskowych [1]. Informacje o konsultacjach kilkukrotnie zamieszczane były
w serwisie ngo.pl (m.in. „Dialog Społeczny i trzeci.org: Wspólnie opracujmy wzorzec statutu



stowarzyszenia!” [2] i „Dialog Społeczny i trzeci.org: Do 28 lutego trwa drugi etap zbierania
uwag do WZORCA statutu stowarzyszenia!” [3]), na stronie FB ngo.pl i rozesłane
newsletterem ngo.pl. Ponadto dwukrotnie drogą e-mail rozesłano informację na temat
konsultacji do wszystkich akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz
wszystkich powiatów i wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce. W trakcie konsultacji
w pierwszej turze zebrano 146 uwag [4], w drugiej turze - 76 uwag [5]. Pełna informacja
o procesie dostępna jest w ramach poniższych linków [6].

***

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub
urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Z poważaniem

…………………………………….

…………………………………….

Załączniki:

1. Propozycja wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego;
2. Propozycje przepisów ustawowych.

Linki:

[1]
https://trzeci.org/wzorzec-statutu-terminy
[2]
https://publicystyka.ngo.pl/dialog-spoleczny-i-trzeci-org-wspolnie-opracujmy-wzorzec-statutu-stowarzyszenia
[3]
https://publicystyka.ngo.pl/dialog-spoleczny-i-trzeci-org-do-28-lutego-trwa-drugi-etap-zbierania-uwag-do-wzorca-s
tatutu-stowarzyszenia
[4]
https://docs.google.com/document/d/1lHIB-TN4oh8yZAHtgQEXvBkBg2cb12ET8jBt220qvJk/edit#heading=h.7n7u
32h37vet
[5]
https://docs.google.com/document/d/1H4SJvBsTzoZTVq-MWs01Hnq26ECrNSNqHSSK_133xBM/edit#heading=
h.7n7u32h37vet
[6]
https://trzeci.org/wzorzec-statutu-uzasadnienie



Załącznik nr 1

Propozycja wzorca statutu Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia 
z dnia ……………

 
§ 1

☐ Wariant A (Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej)
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: …………………………….

(spr. techniczna - mechanizm blokujący możliwość nadania nazwy już figurującej
w KRS)

☐ Wariant B (Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą)
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie …………………………….

(spr. techniczna - mechanizm blokujący możliwość nadania nazwy już figurującej
w KRS)

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest: …………………………… 
(spr. techniczna - lista miejscowości do wyboru)

§ 4

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
(spr. techniczna - można zaznaczyć jeden cel i więcej)

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej

społeczeństwa;
4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) działalność charytatywna;
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;



8) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
9) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15)  działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;

16) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
18) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
19) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
21) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
22) turystyka i krajoznawstwo;
23) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

a także działania wspomagające rozwój demokracji;
24) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
25) ratownictwo i ochrona ludności;
26) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za

granicą;
27) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
28) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami;
29) promocja i organizacja wolontariatu;
30) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
31) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
32) działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
33) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
34) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania

i ochrony praw dziecka;
35) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
36) rewitalizacja;
37) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tej ustawy.

§ 5

1. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez działalność w zakresie:
(PKD .............) ……………………………
(PKD .............) …………………………… 
(PKD .............) ……………………………
(spr. techniczna - lista kodów PKD do wyboru z listy)

2. W formie statutowej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego stowarzyszenie
może prowadzić całość działalności statutowej.



3. (spr. techniczna - opcjonalnie) W formie statutowej działalności odpłatnej pożytku
publicznego stowarzyszenie może prowadzić:

☐ Opcja A
całość statutowej działalności

☐ Opcja B
(PKD .............) ……………………………
(PKD .............) …………………………… 
(PKD .............) ……………………………
(spr. techniczna - lista kodów PKD zgodna z §5 pkt. 1 oraz mechanizm blokujący
możliwość wykazania tych samych kodów PKD, co w § 25 pkt 2)

§ 6

1. Członkiem Stowarzyszenia staje się na wniosek osoby zainteresowanej po podjęciu
uchwały przez Zarząd. 

2. W przypadku, gdy Zarząd nie podejmie uchwały lub decyzja Zarządu będzie
negatywna, osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

3. (spr. techniczna - opcjonalnie) Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą
przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału
w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego
i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

4. (spr. techniczna - opcjonalnie) Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą należeć do Stowarzyszenia.

§ 7

Utrata członkostwa następuje:
1) w wyniku dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia - utrata członkostwa

następuje z momentem złożenia rezygnacji;
2) w wyniku zaległości w opłacaniu składki członkowskiej - utrata członkostwa

następuje z momentem podjęcia uchwały przez Zarząd;
3) w wyniku naruszenia statutu, działania na szkodę Stowarzyszenia, w tym dóbr

osobistych Stowarzyszenia, naruszenia ogólnie przyjętych zasad współżycia
społecznego lub innych działań, które nie dają się pogodzić z członkostwem
w Stowarzyszeniu - utrata członkostwa następuje z momentem podjęcia uchwały
przez Walne Zebranie Członków.

§ 8

Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) działania w ramach i na rzecz Stowarzyszenia;
2) wybierania władz Stowarzyszenia i kandydowania w wyborach do władz

Stowarzyszenia;
3) zabierania głosu, w tym głosu stanowiącego w trakcie Walnego Zebrania Członków;
4) składania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia do jego władz.

§ 9

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) angażowania się w działalność Stowarzyszenia;
2) opłacania składek;



3) przestrzegania Statutu i uchwał jego władz.

§ 10

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 11

☐ Wariant A 
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością

głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania,
chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.

☐ Wariant B 
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.

☐ Wariant C
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością

głosów, przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba,
że postanowienia statutu stanowią inaczej.

2. Posiedzenia władz Stowarzyszenia mogą odbywać się w całości lub częściowo przy
wykorzystaniu środków komunikacji na odległość w czasie rzeczywistym.

3. Poddać projekt uchwały pod głosowanie może każdy członek danej władzy
Stowarzyszenia.

4. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
5. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie

dokumentowej, głosowanie w trybie obiegowym może odbywać się z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej.

§ 12

1. Zarząd składa się z dwóch lub więcej członków powoływanych i odwoływanych
uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków określa liczbę wybieranych członków danej
kadencji i określa ich funkcje.

§ 13

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch lub więcej członków powoływanych
i odwoływanych uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków określa liczbę wybieranych członków danej
kadencji i określa ich funkcje.

§ 14

☐ Wariant A 



Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą
większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do
głosowania, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.

☐ Wariant B
Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 15

☐ Wariant A 
W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu
w trakcie trwania kadencji, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków.

☐ Wariant B 
1. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu

w trakcie trwania kadencji, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków - z zastrzeżeniem § 15 ust. 2.

2. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu
w trakcie trwania kadencji na skutek śmierci lub rezygnacji członka Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej, pozostałym członkom organu, który uległ zmniejszeniu,
przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków Stowarzyszenia w drodze
kooptacji zgodnie z zasadami podejmowania uchwał przez ten organ. Liczba osób
dokooptowanych nie może przekroczyć połowy liczby członków danego organu
wymaganej statutem lub ostatnią uchwałą Walnego Zebrania Członków. Kadencja
osób dokooptowanych upływa w tym samym czasie, co kadencja pozostałych
członków danego organu.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu i Komisji

Rewizyjnej;
2) nadzór nad działalnością Stowarzyszenia;
3) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
4) podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu - zgodnie z §

7 pkt 3.

§ 17

Do kompetencji Zarządu należy:
1) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków Stowarzyszenia;
4) podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu - zgodnie z §

7 pkt 2.

§ 18

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia;
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niemożności jego zwołania

przez Zarząd.



§ 19

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi: ……………….... 
(spr. techniczna - do wyboru z listy)

§ 20

☐ Wariant A 
Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

☐ Wariant B 
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją.

§ 21

☐ Wariant A 
Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach,
w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest każdy z członków
Zarządu samodzielnie.

☐ Wariant B 
Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach,
w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważnionych jest dwóch członków
Zarządu działających łącznie.

§ 22

1. Walne Zebrania Członków, z zastrzeżeniem § 18 pkt. 2, zwołuje Zarząd: 
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do

głosowania.
2. Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może zwołać każdy członek danego

organu.
3. (spr. techniczna - opcjonalnie) O terminie i miejscu posiedzenia członkowie danego

organu informowani są z wyprzedzeniem co najmniej … dni.

(spr. techniczna - do wyboru z listy od 2 do 30)

§ 23

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe w sposób zgodny z przepisami prawa,
w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach, w tym może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz
korzystać z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych
przepisach.

3. (spr. techniczna - opcjonalnie) Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi



członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

§ 24

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia … roku.

(spr. techniczna - do wpisania RRRR – możliwość wydłużenia roku obrotowego
w przypadku, gdy stowarzyszenie rejestrowane jest w drugiej połowie danego roku)

§ 25

☐ Wariant A (spr. techniczna - mechanizm skorelowany z  § 1)
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

☐ Wariant B (spr. techniczna - mechanizm skorelowany z  § 1)
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:

(PKD .............) ……………………………
(PKD .............) …………………………… 
(PKD .............) ……………………………
(spr. techniczna - mechanizm blokujący możliwość wykazania tych samych kodów
PKD, co w § 5 pkt 3)

3. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje…
(spr. techniczna - do wyboru z listy: Walne Zebranie Członków, Zarząd)

☐ Wariant C (spr. techniczna - mechanizm skorelowany z  § 1)
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:

(PKD .............) ……………………………
(PKD .............) …………………………… 
(PKD .............) ……………………………
(spr. techniczna - mechanizm blokujący możliwość wykazania tych samych kodów
PKD, co w § 5 pkt 3)

§ 26

☐ Wariant A
Uchwałę w sprawie wysokości i częstotliwości pobierania składek członkowskich
podejmuje Walne Zebranie Członków.



☐ Wariant B
Uchwałę w sprawie wysokości i częstotliwości pobierania składek członkowskich
podejmuje Zarząd.

§ 27

☐ Wariant A
Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów bez
względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

☐ Wariant B
Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów bez
względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

☐ Wariant C
Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

☐ Wariant D
Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

☐ Wariant A
1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą

większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do
głosowania. 

☐ Wariant B
1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3

głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

☐ Wariant C
1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.

☐ Wariant D
1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3

głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
wskazuje likwidatora i decyduje o przeznaczeniu majątku.



Załącznik nr 2

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

- dodanie po art. 9, art. 9a w brzmieniu:

1. Osoby, zamierzające założyć stowarzyszenie, mogą uchwalić statut również przy
wykorzystaniu wzorca statutu.

2. Uchwalenie statutu przy wykorzystaniu wzorca statutu wymaga wypełnienia formularza
statutu udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez wszystkie
osoby, o których mowa w ust. 1.

3. Statut, o którym mowa w ust. 1, uchwalony jest po wprowadzeniu do systemu
teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jego uchwalenia i z chwilą
opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

4. Minister Sprawiedliwości/Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego określi,
w drodze rozporządzenia, wzorzec statutu oraz wzorzec uchwały zmieniającej statut
stowarzyszenia, a także wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie
teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania stowarzyszeń,
zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu oraz sprawności postępowania
sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.”

- dodanie w art. 12 ust. 3-4 w brzmieniu:

„3. Przepisów ust. 1-2 nie stosuje się do zgłoszenia stowarzyszenia, którego statut
uchwalono przy wykorzystaniu wzorca statutu. Zgłoszenia ma dokonać zarząd
stowarzyszenia, sporządzając go na formularzach udostępnionych w systemie
teleinformatycznym, i załączając:

1) statut stowarzyszenia opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym zgodnie z art. 9a ust. 2 i 3;

2) listę założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania, opatrzoną przez każdego z członków zarządu kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

3) protokół z wyboru władz stowarzyszenia, opatrzony przez każdego z członków zarządu
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

4) wskazanie adresu siedziby stowarzyszenia, opatrzone przez każdego z członków zarządu
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

4. Wszystkie formularze, o których mowa w ust. 3, każdy z członków Zarządu opatruje
swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym.”



- dodanie w art. 21 ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku stowarzyszenia, którego statut uchwalono przy wykorzystaniu wzorca
statutu, uchwała o zmianie statutu oraz tekst jednolity zmienionego statutu, opatrzone mają
być kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym osoby lub osób wskazanych przez walne zebranie członków, które podjęło tę
uchwałę, lub statutowo odpowiedzialnych za prowadzenie i protokołowanie posiedzenia lub
podsumowanie i dokumentowanie uchwał podejmowanych poza posiedzeniami.”

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

- zmianę brzmienia art. 3a ust. 1 poprzez dodanie po słowach „udostępnionego w tym
systemie" słów w brzmieniu:

„, zakładanie oraz podejmowanie innych czynności w odniesieniu do stowarzyszeń, których
statut jest uchwalany przy wykorzystaniu wzorca statutu, udostępnionego w tym systemie”

- zmianę brzmienia art. 20a ust. 2 na:

„2. Wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy
udostępnionego w systemie teleinformatycznym, lub stowarzyszenia, którego statut został
uchwalony przy wykorzystaniu wzorca statutu, udostępnionego w tym systemie, sąd
rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.”


