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Szczegółowe uwagi do projektu Ustawy o zrzeszeniach 

 

1/ Brak jest wyraźnych przepisów statuujących zasady ogólne, których odpowiednikami są w obowiązującej 
ustawie art. 1, 2, 6. 

2/ Ratio art.1 ust.2 jest niezrozumiałe. Grupy nieformalne nie potrzebują legalizacji – wydaje się, że zakreślanie na 
tak ogólnym poziomie materialnej skali prawa konstytucyjnego w ustawie jest nie na miejscu. Z drugiej strony nie 
ma potrzeby i wydaje się niecelowe by w ustawie potwierdzać obowiązywanie zasady proporcjonalności, która 
jasno wynika z Konstytucji – generowanie pustych zapisów nie należy do dobrej praktyki legislacyjnej. 

3/ Art.1 ust.3 – również niepotrzebny, jako że jest to oczywistość per se wynikająca z ustawy („tak prawo działa”) 

3A/ W związku z uwagami 2 i 3 – warto podkreślić, że dotychczas na zasadzie swobody kontraktowania 
funkcjonowały porozumienia „partnerskie” lub „o współpracy” organizacji pozarządowych zawierane najczęściej w 
celu wspólnej realizacji zleconych im zadań publicznych. W świetle proponowanego projektu wydaje się, że będą 
się one musiały teraz formalizować jako zrzeszenia nierejestrowe lub porozumienia partnerskie. Zostaną nie tylko 
obarczone reżimem kształtowania łączących je stosunków prawnych ale też dodatkowymi obowiązkami 
(rejestracyjnymi w ewidencji lub dot. spraw finansowych vide art.9, 10 czy 11). 

4/ W art.2, w świetle braku inny przepisów w reszcie ustawy, brak jest przewidzianej możliwości zrzeszania się dla 
osób niepełnoletnich, tj. bez (pełnej) zdolności do czynności prawnych, czyli odpowiedników art.3 ust.2 i 3 ustawy 
obowiązującej. 

5/ W art.3 ust.2 wydaje się, że aktualne brzmienie może generować wątpliwości co do rozumienia ograniczenia w 
prowadzeniu działalności tylko dla realizacji celów. Być może lepiej by było skorzystać z wzorców istniejących, 
wskazujących wyraźnie na ograniczanie skali działalności gospodarczej względem „statutowej” - zob. Art.20 ust.1 
pkt 2 ustawy odppiw lub art.5 ust.5 ustawy o fundacjach. 

6/ Art.3 ust.3 jest całkowicie zbędny w świetle art.3 ust.1 w zw. z ust.2 ustawy odppiw. Zbędny zaś nie jest, jeśli 
projektodawca chce w ten sposób rozszerzyć katalog podmiotów, które mogą działalność pożytku prowadzić, 
byłoby to jednak wbrew kompromisowi społecznemu wypracowanemu przy pracach nad ustawą odppiw. 

7/ art.6 ust.1 wydaje się bezcelowym. Na pozór równe prawa nie są więc gwarantowane dla podmiotów o równym 
statusie. Tylko, że prawa i obowiązki członków są już częściowo określone w przepisach szczególnych (np. Art.14) 
– nie wyróżniając różnych członków, dotyczą wszystkich. W efekcie przy zastrzeżeniu „o ile nie stanowi inaczej” 
nie można zrozumieć, po co jest ten przepis i co ma gwarantować. 

8/ art.6 ust.2 w prosty sposób zakazuje tworzenia zrzeszeń wyłącznie osób prawnych. Taki ruch jest zupełnie 
niezrozumiały. W świetle art.8 proponowany projekt jest bardziej rygorystyczny niż aktualna ustawa, która 
pozwalała tworzyć związki stowarzyszeń z minimum 3 stowarzyszeń, ale w swobodnym połączeniu z innymi 
osobami prawnymi, działającymi nie dla zysku, bez udziału osób fizycznych. 

9/ art.7 jest sformułowany w sposób nie trafiony – od dawna w zakresie rozumienia statutów stowarzyszeń jest 
wypracowana koncepcja, że stanowią one rodzaj umowy cywilnoprawnej (strony więc same kształtują stosunek je 
łączący a przez to swoje prawa i obowiązki) – brak jest więc podstaw do tak rygorystycznego zakazu, który kilka 
przepisów dalej będzie i tak uchylany (np. Art.15). Podkreślić tu warto uwagę z pkt 1 – w tym miejscu 
wprowadzony powinien być bowiem zakaz przymuszania, bezwzględnego posłuszeństwa. Czyli ogólne dyrektywy 
w świetle, których m.in. ocenialne mogłyby być działalność i statut lub inne akty danego zrzeszenia. 

10/ art.8 ust.1 – nie widać podstaw, by mogły należeć do związku zrzeszeń inne osoby prawne. Trudno zrozumieć 
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po co stowarzyszeniom z osobowością prawną oraz stowarzyszeniom zwykłym z zdolnością prawną ten przepis, 
skoro zrzeszać się mogą dzięki art.2. Jednocześnie nie można akceptować przydania podmiotom bez osobowości 
prawnej ani zdolności prawnej prawo tworzenia nowych podmiotów skoro de facto to i tak nie one będą je tworzyć 
a podmioty, które je stworzyły posiadające zdolność prawną i do do czynności prawnych. 

11/ art.9 ust.1 

– trudno zrozumieć czemu pod pojęciem dysponowania majątku publicznego zmieszczone zostały dochody z 
ofiarności publicznej. Takie zakreślenie tego pojęcia będzie miało swoje dalsze konsekwencje. 
–  wprowadzenie terminu określonego na konkretny dzień roku kalendarzowego nie respektuje w żaden sposób 
faktu, że rokiem obrotowym (sprawozdawczym) zgodnie z odrębnymi przepisami może być dla osoby prawnej 
okres 12 miesięcy niekoniecznie pokrywających się z rokiem kalendarzowym. Zakreślenie terminu powinno to 
respektować. 

12/ art.9 ust.2 skutecznie likwiduje ewentualne uproszczenia w księgowości dla stowarzyszeń z osobowością 
prawną – nie można bowiem sobie wyobrazić sporządzania sprawozdania finansowego zgodnego z ustawą o 
rachunkowości bez prowadzenia  ksiąg rachunkowych – a więc tzw. pełnej księgowości. Jednocześnie wszystkie 
stowarzyszenia zwykłe, ale i zrzeszenia nierejestrowe i porozumienia partnerskie – w świetle tego przepisu, gdy 
tylko spełnią przesłankę z ust.1, będą zmuszone prowadzić księgi rachunkowe, by móc sporządzać sprawozdania 
finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Warto wspomnieć, że próg przychodów netto dla osoby fizycznej, 
spółki cywilnej, spółdzielni socjalnej, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, prowadzącej 
działalność gospodarczą, którego przekroczenie powoduje potrzebę przejścia z księgi przychodów i rozchodów na 
„pełną księgowość” - ustawę o rachunkowości, wynosi równowartość 1,2 mln euro. 

13/ art.9 ust.4 czemu odbiera się stowarzyszeniom możliwość innego uregulowania tej sytuacji (np. Zatwierdzanie 
sprawozdań przez organ kontroli wewnętrznej?). 

14/ art.9 ust.5 – zamiast tworzyć autonomiczną podstawę w tej ustawie dla publikacji w BIP – lepiej wskazać, że 
organizacje, które są podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia BIP, sprawozdania publikują w BIP. Tu też mści 
się pojęcie majątku publicznego (por. Uwagę 11) z ust.1 – w świetle tego zapisu organizacje, które korzystają z 
ofiarności publicznej, mają publikować sprawozdania w BIP, czyli mają prowadzić BIP, co z kolei nie znajduje 
podstaw w ustawie o dostępie do informacji publicznej. 

15/ art.9 ust.6 – alternatywa – publikacja na stronie internetowej albo pozostawienie decyzji dla statutu lub umowy 
nie wydaje się być rozwiązaniem gwarantującym jawność i publiczny dostęp do rzeczonych sprawozdań. 

16/ art.9 ust7 – przepis ten powoduje, że stowarzyszenia z osobowością prawną z założenia dzięki brzmieniu art.2 
ust.1 pkt 1 ustawy o rachunkowości w związku z proponowanym art.9 ust.7, nie muszą się przejmować żadnymi z 
obowiązków przewidzianych w ust.1-6. 

Oczywiście należy pamiętać, że przepis ten wprowadzi nowy obowiązek dla stowarzyszeń nie-opp – sporządzania 
sprawozdania z działalności (tzw. merytorycznego), co chyba można odnotować jako pozytyw. 

UWAGA: tu można też widzieć inną interpretację: do zastosowania ust.1-6 wystarczy, że przepisy odrębne nie będą 
przewidywać któregokolwiek z wymienionych obowiązków (sporządzenia lub publikacji). Aktualnie 
stowarzyszenia, które nie mają OPP lub nie spełniają warunków z art.64 ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, nie 
muszą publikować sprawozdania finansowego. Można się oczywiście zastanawiać, czy taki obowiązek powinien 
być ex lege wobec wszystkich (warunek 50 tys. nie związany z działalnością społeczną/publiczną ani środkami 
publicznymi nie jest zbyt wysoki). 
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17/ art.10 – nie widać uzasadnienia dla wprowadzenia ustawowego obowiązku tworzenia planów finansowych 
(znany jednostkom sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o finansach publicznych), obejmując je 
obowiązkami z art.9. 

18/ art.11 ust.1 – jak długo należy przechowywać dowody, o których mowa w tym przepisie? 

19/ art.11 ust.3 – dlaczego wprowadzono do ustawy pojęcie potoczne „biuro rachunkowe” zamiast precyzyjnego 
określenia z ustawy o rachunkowości – podmiot prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych? Czemu też zasadę poinformowania Naczelnika Urzędu Skarbowego nie sformułowano w sposób 
podobny do tej z art.11 ust.4 pkt 1 ustawy o rachunkowości – tj 15 dni od dnia wydania ksiąg poza siedzibę 
jednostki? 

20/ art.12 ust.1 – jest niezrozumiałe ratio legis tego przepisu. Ustawodawca zrezygnował z tej sankcji w ustawie 
o finansach publicznych (poprzednio obowiązujący art. 145 ust. 6). Pozostawił ją jedynie w art. 207 ustawy 
o finansach publicznych w stosunku do wykorzystywania środków, pochodzących ze środków unijnych, jednakże 
regulacja tamtejsza jest kompleksowa, przewidując gradację powodów dla których można obarczyć taką sankcją 
podmiot. Proponowany zapis w tym świetle jest więc niesłychanie rygorystyczny ale i szczątkowy i nieprecyzyjny. 
Nie przewiduje nawet zasad i podmiotu tworzącego ewidencję zrzeszeń obarczonych sankcją. 

Należy dodać, że komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozstrzygają o 
odpowiedzialności osób fizycznych, a nie podmiotów zbiorowych (tu prawnych). 

W końcu trzeba pamiętać, że inne organizacje pozarządowe – np. fundacje – ale też i inne podmioty, które mogą 
otrzymywać dotacje i zadania publiczne do realizacji np. na podstawie ustawy odppiw nie będą obarczone ryzykiem 
sankcji wprowadzonej dyskutowanym projektem. W efekcie dojdzie do niesłychanej dyskryminacji i 
niesprawiedliwości na niekorzyść zrzeszeń. 

21/ art.12 ust.2 – wprowadzenie tak radykalnej sankcji wobec naruszenia obowiązków wymienionych w przepisie 
jest niczym nie uzasadnione. Odnosić się tu będzie większość refleksji z uwagi 20. 

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że zrzeszenia jako organizacje pozarządowe nie stanowią jednostek sektora 
publicznego, tylko należą do sektora prywatnego. Odznaczają się dużo mniejszą stabilnością finansową niż 
Państwo. W związku z czym wprowadzony reżim planów finansowych i ich realizacji, przy grantodawczym 
systemie finansowania NGO, wydaje się być pomyłką, jako że podmioty te nie będą mogły dać żadnej gwarancji 
dla stałości i pewności tworzonych planów finansowych. 

W końcu ostatni zarzut dotyczy braku wskazania podmiotu, który miałby stwierdzić naruszenia i nałożyć sankcję. 

22/ art.12 ust.3 – czy a contrario można przyjąć, że wyłącza odpowiedzialność członka organu z art.4 pkt 1 ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? 

23/ art. 14 ust.2 – przepis jest niezrozumiały i nader skomplikowany – w świetle utartej praktyki i zwyczaju 
wyróżniania członków zwyczajnych, wspierających i honorowych, którym przypisuje się odpowiednio prawa i 
obowiązki. 

24/ art.16 ust.2 jest zbędny w aktualnym brzmieniu w świetle sformułowania przepisu art.16 ust.1 pkt1. Podkreśla 
zbędność tych zapisów art.19 pkt 7, który przewiduje, że Statut ma zawierać warunki ważności uchwał. Dyskusyjne 
się wydaje też być regulowania zasad głosowania w tym warunków ważności uchwał w ustawie, co mocno narusza 
zasadę autonomii i samorządności (aktualnie obowiązujące zasady) stowarzyszeń. 

25/ art.22 ust.3 – przepis powinien w sposób precyzyjny zwalniać stowarzyszenia z opłat sądowych również w 
zakresie postępowań o zmianę wpisu (art.25 będzie tu niewystarczający jako dot. tylko zmian w statucie) – 
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aktualnie praktyka KRS-ów jest w tym zakresie zróżnicowana. 

26/ art.27 ust.3 – przepis niepotrzebny, jak i wszystkie mu podobne, a to w związku z treścią zd.2 ust.1 tego samego 
artykułu. 

27/ art.30 ust.1 – zd.2 jest pustym przepisem w zw. z art.19 pkt 6 

28/ art.30 ust.2 i ust.4 – wydaje się być dość dyskusyjnym zabiegiem wyprowadzenie ze statutu regulacji ustroju 
Stowarzyszenia w zakresie tworzenia jego organów i władz oraz określania ich kompetencji i zadań. 

29/ art.30 ust.3 – skoro nie jest to ograniczenie możliwości z ust.2, to przepis ten jest niepotrzebny – możliwości te 
wynikają z chyba nie podważanej przez projektodawcę zasady samostanowienia zrzeszeń i swobody kształtowania 
Statutu. Poza tym jest on w dużej części powtórzeniem ust.2. 

30/ art.31 ust.2 – jak stosować te przepisy? Czy nie powinno być dodane, że „odpowiednio”? 

31/ art.31 ust.3 – podstawa odmowy dostępu jest zbyt uznaniowa. W dodatku poprzez ust.2 osłabi pozycję organu 
kontroli. 

32/ art.31 ust.4 – jest kuriozalnym rozwiązaniem – trudno wyobrazić sobie możliwość podjęcia rzetelnej i 
racjonalnej decyzji przez Walne Zebranie Członków bez możliwości zapoznania się z żądanymi dokumentami i 
dokonania własnej oceny sytuacji. W przeciwnym razie ocena i decyzja 'II instancji” będzie fikcją – pochodną 
względem decyzji władzy zarządzającej. Poza tym praktyka funkcjonowania stowarzyszeń wskazuje, że odwołanie 
do Walnego Zebrania Członków sprowadzi skuteczność kontroli wewnętrznej do „zera” ze względu na czas 
potrzebny na zebranie WZC oraz koszty z tym związane. 

33/ art.32 ust.1 pkt 2 – z wyjątkiem sprzeczności z ustawą lub statutem pozostałe przesłanki uchylenia przez sąd 
uchwały są wysoce dyskusyjne i nieścisłe. Jeśli już odwoływać się do pojęć nieostrych, to bezpieczniej byłoby się 
oprzeć na klauzuli z tradycjami interpretacyjnymi z art.5 KC – warto przy tym jednak pamiętać, że obowiązuje ona 
i obowiązywać będzie stowarzyszenia również w zakresie podejmowanych uchwał bez potwierdzania w projekcie 
ustawy o zrzeszeniach lub aktualnej ustawie prawo o stowarzyszeniach. 

34/ art.36 – trudno odnaleźć ratio legis dla zamkniętej definicji źródeł powstawania majątku stowarzyszeń. Nie 
wydaje się również celowym potwierdzanie możliwości otrzymywania dotacji, które to uprawnienie wynika z 
przepisów odrębnych ustaw. W końcu a contrario można stwierdzić, że na podstawie przepisów ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub o pomocy społecznej – stowarzyszenie dotacji otrzymywać nie 
może, bo może tylko na podstawie przepisów o finansach publicznych? 

W końcu nie można znaleźć uzasadnienia dla tak różnego uregulowania tego tematu względem art.54. W 
szczególności chodzi tu o użycie zagadnienie możliwości otrzymywania dotacji a tworzenia majątku ze środków 
publicznych ... 

35/ W zakresie rozdziału 3, dotyczącego stowarzyszeń zwykłych zważyć należy, że projektodawca w efekcie 
zrównał stowarzyszenia z osobowością prawną i zwykłe w zakresie obowiązków, w tym przebiegu rejestracji, 
powodując wbrew zapowiedziom brak realnej atrakcyjności tej formy zrzeszenia. 

 

opracował Przemysław Żak, Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka 


