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Słowo wstępne od zespołu realizatorów projektu

Poradnik „Zakładanie organizacji pozarządowych – krok po kroku” powstał dzięki zaangażowaniu Zespołu realizującego
projekt „Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego”, jako pierwszy z jego elementów. Powstał on z myślą
o wsparciu wysiłków wszystkich osób, instytucji i organizacji, angażujących się w rozwój, umacnianie i integrację
społeczną na terenie województwa świętokrzyskiego, tak aby wspólnym wysiłkiem budować lepszą jakość życia w re-
gionie.
Stać nas na bardzo dużo, gdyż potencjał jakim dysponuje województwo ku temu pretenduje. Od naszej aktywności
zależy, czy równać będziemy w „górę”, czy w „dół” − budując przyszłość, czy damy świadectwo kolejnym pokoleniom,
że nie zmarnowaliśmy szansy jaką daje współczesna rzeczywistość.
W poradniku tym chcemy podzielić się przede wszystkim naszymi doświadczeniami, które zdobywaliśmy od podstaw
przez ponad 10 lat, także jako organizacja pozarządowa. Chcemy przez to spłacać niejako „dług” wobec tych, którzy
przed laty nie szczędzili sił, zaangażowania, czasu i chęci do dzielenia się swoim dorobkiem zawodowym i społecznym.
Chcemy zachęcać kolejne grupy i pokolenia do społecznej aktywności i współdziałania z sektorem prywatnym i pań-
stwowym − wręcz domagać się i wymuszać wszędzie tam, gdzie spotykany będziemy opór – zaangażowanie do
budowy lokalnych środowisk. Tylko taką drogą liczyć możemy na lepsze „jutro”.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych doświadczeń, pomocy i upowszechniania idei budowy społeczeństwa
obywatelskiego, odpowiedzialnego za swoją „Małą Ojczyznę”.

Zespół realizacyjny
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1. SIR – kim jesteśmy?
SIR – Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach, jest organizacją pozarządową działającą
od czerwca 2001 r., kiedy to Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Re-
jestru Sądowego, zarejestrował go pod numerem KRS: 0000021291.
Założycielami SIR były osoby posiadające doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych

z zagranicznych funduszy pomocowych takich jak: PHARE, US AID, Know How Fund, Bank Światowy i Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju, związani z firmą EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach. 
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie Integracja i Rozwój realizuje cele w zakresie działalności naukowo-technicznej,
edukacji i oświaty, na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, wspierania inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej,
fizycznej i sportu, ochrony wartości dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych, ochrony środowiska, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej inwalidów, w szczególności poprzez:

1. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2. Wspieranie inicjatyw służących poszerzaniu płaszczyzn dialogu społecznego i komunikowania się społeczności

lokalnej z innymi podmiotami w kraju i za granicą. 
3. Działalność naukową i oświatową na rzecz wspierania procesów integracyjnych z Unią Europejską i rozwijanie

współdziałania z innymi krajami Europy środkowej i wschodniej.
4. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju społecznego oraz gospodarczego regionów

i środowisk lokalnych. 
5. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć w obszarze rynku pracy, w tym: przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie

poszukujących pracy oraz tworzenie nowych miejsc pracy, działania na rzecz współpracy pomiędzy pracodawcami
a pracobiorcami. 

6. Inicjowanie, promowanie oraz realizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości. 
7. Stworzenie systemu wspierania finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
8. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów go-

spodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz przyrodniczego
wsi. 

9. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich na zasadach stosowanych w programach Unii Europejskiej. 
10. Wszelkie działanie na rzecz ochrony środowiska. 
11. Pomoc społeczną i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz środowisk marginalizowanych i zagrożonych zja-

wiskiem wykluczenia społecznego. 
12. Działalność naukową i integrowanie osób związanych z problematyką stowarzyszenia, mających na tym polu

osobisty dorobek. 
13. Tworzenie platformy i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz wymiany doświadczeń i współdziałania pomiędzy

podmiotami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów społeczno - gospodarczych i oświatowych.
14. Współdziałanie w tworzeniu paraeuropejskiego forum dialogu pomiędzy obywatelami a instytucjami Unii Euro-

pejskiej.
W 2003 r. kadra SIR nawiązała współpracę z Fundacją Fundusz Współpracy w Warszawie,
która zaowocowała powołaniem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) w War-
szawie, którego SIR jest członkiem założycielem. Przynależność do FAOW wpłynęła na na-
wiązanie szerszych kontaktów w Europie. 
Od stycznia 2008 roku, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój jest członkiem-założycielem
Klastra targowo-konferencyjno-usługowego „Grono Targowe Kielce”.     

Podstawowym celem działania klastra jest współpraca i wzrost konkurencyjności podmiotów świadczących usługi oko-
łotargowe, wzmacnianie powiązań pomiędzy lokalnymi firmami, reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych
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firm oraz rozwój całego regionu. Klaster tworzy 70 instytucji, firm, stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność
gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego. Klaster działa na rzecz ich współpracy i integracji, chroniąc
interesy gospodarcze. Realizując podstawowe cele, dąży do podniesienia standardów usług oferowanych przez jego
członków.
Od początku swego istnienia podstawowym wsparciem działalności Stowarzyszenia − wpisującym się w jego cele −
są projekty realizowane ze środków UE. 
Aktualnie w 2012 r. realizowane są projekty:

 „ROEFS Kielce – Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego”, prowadzony od 2007 r.
W ramach projektu, prowadzone jest bezpłatne i kompleksowe wsparcie szkoleniowe, doradcze, animacyjne
i informacyjne dla wszystkich instytucji zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych z EFS.

 „KIES – Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej”, prowadzony od lipca 2011 r. do czerwca 2014 r. Jego
celem jest pomoc osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom, przy zakładaniu działalności w sektorze Eko-
nomii Społecznej poprzez cykl szkoleń doradztwa oraz wsparcie techniczne, lokalowe i organizacyjne, aby
sprawnie rozwijać swoją organizację, likwidować lub ograniczać bariery hamujące ich aktywność, efektywność
i skuteczność działań.

 „Spółdzielnie socjalne narzędziem integracji zawodowej i społecznej”, realizowany w okresie sierpień
2012 r. – grudzień 2014 r. W ramach projektu utworzone zostanie 3 nowe spółdzielnie socjalne. Towarzyszyć
temu będą: wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów zainteresowanych utworzeniem spółdzielni
socjalnej, udzielenie dotacji (do 20 tys. zł na pracownika spółdzielni) na utworzenie miejsca pracy dla nowych
pracowników spółdzielni socjalnej oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy po
założeniu spółdzielni.

 „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego”, projekt będący przedmiotem niniejszego opra-
cowania [czytaj dalej].

 „MIP – Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości”, realizowany w okresie czerwiec 2011 r. – listopad
2012 r. w partnerstwie z: Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, Fundacją Centrum Europy Lokalnej, na obszarze woj. świętokrzyskiego oraz w podregionie ra-
domskim woj. mazowieckiego. Projekt mający charakter innowacyjny, gdyż obejmuje jego uczestników wspar-
ciem w sposób kompleksowy poprzez: warsztaty, e-learning, praktyki, preinkubację, i skierowany jest do
uczniów szkół zawodowych, przygotowując ich do podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek.

 „Akademia Sukcesu”, realizowany od września 2011 r. do lipca 2013 r. i skierowany jest do uczniów klas IV-
VI czterech szkół podstawowych w gminie Pińczów, tj. SP w Gackach, SP w Kozubowie, SP w Młodzawach, SP
w Brześciu. Uczniowie uczestniczący w projekcie uzyskają dostęp do zajęć poszerzających wiedzę z takich
przedmiotów jak: język polski, matematyka i przyroda. Dodatkowym atutem są zajęcia, w ramach których
będą odbywały się treningi pamięci, efektywnej nauki i technik radzenia sobie ze stresem.

 „Potencjał – zawód – praca”, realizowany do końca czerwca 2014 r. w partnerstwie z policealną Szkołą Me-
dyczną im. H. Chrzanowskiej w Kielcach, a jego uczestnikami są jej słuchacze. Projekt obejmuje: dodatkowe
zajęcia rozwijająco – wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych,
wyjazdy edukacyjno – zawodowe do firm z branży medycznej i kosmetycznej, trzymiesięczne staże zawodowe
w przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z uzyskanych przez słuchaczy PSM zawodem, doradztwo
psychoedukacyjne i zawodowe w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery.

 „Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie”, skierowany do nauczycieli i uczniów 4 Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych uczęszczających do Gimnazjów Specjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Projekt
ma na celu opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i włączenie do polityki innowacyjnego modelu
rozwiązań służących ułatwieniu wchodzenia na rynek pracy wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wy-
chowawczych w wyniku współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji
społecznej. Realizowany w partnerstwie z: Stowarzyszeniem „PROREW”, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce”.
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Warte upowszechnienia − jako przykłady „dobrych praktyk” − są także 22 inne projekty zakończone sukcesem. 
Należą do nich:

1. „Szkolenia IT szansą na karierę zawodową” (2011 r.) w ramach Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwa-
lifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw POKL

2. „Nowy zawód szansą na pracę – program przekwalifikowania dla osób odchodzących z rolnictwa” (2011 r.)
w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie POKL 

3. „Mam zawód – mam pracę” (2011) w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego POKL 

4. „Mój własny biznes – II edycja” (2011) w ramach Działania 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
POKL

5. „Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka
targowego” (2011 r.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,
Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.

6. „Jędrzejowski biznes” (2011 r.) w ramach Działania 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL
7. „Innowacyjna firma” (2011 r.) w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

POKL
8. „Praca dla kobiet” (2011 r.) w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym POKL
9. „Praca dla Ciebie” (2010 r.) w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym POKL
10. „Wzmocnienie i rozwijanie instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, aktywizacji zawodowej i ekonomii

społecznej” (2010 r.) w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej POKL
11. „Mój własny biznes” (2010 r.) w ramach Działania 6.2 POKL Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

POKL
12. „Agroturystyka – szansą rozwoju Gminy Zagnańsk” (2009 r.) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „RAZEM”

w Zagnańsku, w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
na obszarach wiejskich POKL

13. „Praca się opłaca” (2009 r.) w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym PO KL

14. „Kompleksowy program samozatrudnienia dla osób które ukończyły pięćdziesiąty rok życia” (2006 r.) fi-
nansowany ze środków PHARE 2003 realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

15. „Święto Parlamentaryzmu Polskiego w Chęcinach” (2006 r.) współfinansowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Patriotyzm Jutra” 

16. „Partnerstwo Chęciny” (2006 r.) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Leader + Schematu I współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej − Sekcja Orientacji. 

17. „Samozatrudnienie młodzieży impulsem rozwoju regionu” (2005 r.) w ramach programu PHARE 2002 „Pro-
mocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”.

18. „Szkolenie beneficjentów rynku i pracowników administracji publicznej z wybranych elementów Wspólnej
Polityki Rolnej” (2004 r.) w ramach projektu PHARE „Szkolenia beneficjentów rynku i pracowników administracji
publicznej z wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej” w Konsorcjum GFA Terra Systems i EPRD –
Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach 

19. „System reprezentacji środowisk wiejskich” (2002 r.) finansowanie − dotacja z Brytyjskiego Funduszu Know
How na budowę partnerstw lokalnych w środowisku wiejskim. 

20. „Szkolenie menedżerów grup producenckich i małych przedsiębiorstw” (2002 r.) finansowany ze środków
Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Komponent B-1 Reorientacja/Prze-
kwalifikowania. 

5



21. „Mój start w przedsiębiorczość” (2001 rok) dotyczył młodzieży wiejskiej, pracującej w małych gospodarstwach
i miał na celu przekwalifikowanie i przysposobienie jej do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Finansowany ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. 

22. „Mała przedsiębiorczość – handlowiec z elementami obsługi klienta” (2001 r.) celem była pomoc młodzieży
Romskiej i przeciwdziałanie dyskryminacji mniejszości etnicznych w regionie. Projekt był elementem Programu
„SZANSA”, realizowanego przez Centrum Studiów Samorządowych w Kielcach w ramach projektu „Asymilacja
społeczności Romów na terenie województwa świętokrzyskiego”, finansowanego z Brytyjskiego Funduszu Know
How.

Mając tak duże doświadczenie w pracy i umacnianiu sektora pozarządowego w województwie świętokrzyskim, chcemy
dzielić się nim z innymi, wierząc, że służyć będą dobrej sprawie aktywizacji coraz większych grup społecznych, rozpo-
znawaniu potrzeb społeczności lokalnych, czy dbałości o realizację wspólnych interesów. 
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2. Wspólnymi siłami budujmy potencjał
naszego województwa!

O projekcie „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora 
Pozarządowego”

Projekt „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego” współfinansowany jest z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest od 1.08.2012 r. do 31 stycznia 2015 roku.
W ramach projektu realizowane będą bezpłatne usługi wspierające organizacje pozarządowe oraz dorosłych
osób fizycznych, zainteresowanych działalnością sektora NGO’s (non-govermental organization).
Główne Biuro Projektu zlokalizowane jest w siedzibie SIR w Kielcach, przy ul. Śniadeckich 30/5.
Działalność Biura Projektu wspomagać będą terenowe punkty informacyjne zlokalizowane w: Bielinach, Jędrze-
jowie, Końskich i Włoszczowie.
Wszelkie informacje o projekcie podawane będą na jego stronie internetowej: www.centra.ngo.sir.com.pl

Uczestnicy projektu
Projekt jest skierowany do:

 NGO mających siedzibę na terenie następujących powiatów województwa świętokrzyskiego: jędrzejowski,
kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski i m. Kielce oraz osób je reprezentujących,
zamieszkałych na terenie w/w powiatów.

 Osób fizycznych zamieszkałych na terenie następujących powiatów województwa świętokrzyskiego: jędrzejowski,
kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski i m. Kielce, nie będących przedstawicielami
NGO. Osoby te muszą być zainteresowane założeniem działalności w sektorze NGO.

Rodzaje wsparcia 
Wybrani uczestnicy projektu uzyskają możliwość darmowego użytkowania lokalu, zlokalizowanego w punktach infor-
macyjnych w Bielinach, Jędrzejowie, Końskich lub we Włoszczowie. 
Lokale zaopatrzone są w komputery, z których mogą korzystać uczestnicy projektu, reprezentujący NGO objęci wsparciem
w ramach projektu. 
Ponadto dla uczestników projektu zapewniona jest możliwość korzystania nieodpłatnie z dostępu do Internetu, telefonu,
faksu i kseokopiarki. 
Istnieje też możliwość przechowywania dokumentów, prowadzenia korespondencji oraz korzystania z adresu w/w biur
jako adresu kontaktowego NGO do dnia 31 stycznia 2015 roku.
Osoby reprezentujące NGO’s będą mogły uczestniczyć w szkoleniach 1-dniowych lub 2-dniowych, seminariach tema-
tycznych oraz będą mogli korzystać z doradztwa.

Szkolenia prowadzone będą w różnych miejscach − w zależności od zapotrzebowania zainteresowanych − w dni ro-
bocze lub weekendy. Liczba szkoleń z każdego tematu będzie uzależniona od oczekiwań uczestników. Zajęcia będą
prowadzone w grupach 10-20 osób (średnio 15). Zorganizowanych będzie 80 szkoleń 1-dniowych i 80 szkoleń 2-
dniowych.
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Spotkania doradcze będą prowadzone nie tylko w miejscu realizacji projektu ale też w dogodnych dla uczestników
miejscach i czasie. Doradztwo będzie prowadzone zarówno w formie indywidualnej i grupowej. Zorganizowanych
będzie 1344 godzin doradztwa.

Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa obejmuje:
 planowanie strategiczne, 
 księgowość,
 zagadnienia prawne,
 pozyskiwanie środków,
 zarządzanie,
 współpraca regionalna,
 monitoring,
 ewaluacja,
 marketing,
 promocja,
 pozyskiwanie nowych członków i ich aktywizacja.

Seminaria tematyczne będą miały formę konferencyjno-warsztatową i będą poświęcone zagadnieniom ważnym
z punktu widzenia działalności pożytku publicznego. W każdym seminarium weźmie udział średnio 30 osób. Zorgani-
zowanych zostanie 10 seminariów tematycznych.

Korzyści udziału w projekcie osób zamierzających rozpocząć
działalność w sektorze NGO 

Dla osób prywatnych zainteresowanych działaniem w sektorze NGO prowadzone będzie doradztwo z zagadnień
prawnych związanych z rejestracją i inkubowaniem NGO. Zorganizowanych będzie 150 godzin doradztwa, z którego
skorzysta minimum 50 osób. Konsultacje te będą prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę doradczą, która
z pewnością ułatwi Państwu rejestrację organizacji jak i jej efektywne prowadzenie.

Korzyści udziału w projekcie osób już działających w sektorze
NGO 

1. Szkolenia i doradztwo w bardzo istotnej tematyce związanej z działalnością NGO’s obejmujące zagadnienia:
planowanie strategiczne, prowadzenie NGO, księgowość, zagadnienia prawne, pozyskiwanie środków, zarzą-
dzanie, współpraca regionalna, monitoring, ewaluacja, marketing, promocja, pozyskiwanie nowych członków
i ich aktywizacja.

2. Seminaria tematyczne, będą miały formę konferencyjno-warsztatową i będą poświęcone zagadnieniom ważnym
z punktu widzenia działalności pożytku publicznego. 

3. Możliwość użytkowania darmowego lokalu zlokalizowanego w: Bielinach, Jędrzejowie, Końskich lub we Włosz-
czowie.

4. Możliwość skorzystania z darmowego dostępu do komputerów, Internetu, telefonu, faksu i kserokopiarki.
5. Możliwość przechowywania dokumentów, prowadzenia korespondencji oraz korzystania z adresów w/w biur

do prowadzenia korespondencji.
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Adresy Biura Projektu i Punktów Informacyjnych
Biuro Projektu: 
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, 
ul. Śniadeckich 30/5, 
25-366 Kielce
tel.: (41) 361 04 92, fax: (41) 361 11 61, 
e-mail: centra.ngo@sir.com.pl 
Strona internetowa: www.centra.ngo.sir.com.pl

Punkt Informacyjny − Bieliny  
ul. Partyzantów 17, 
26-004 Bieliny
(budynek Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach) 
tel. 41 242 47 17 

Punkt Informacyjny − Włoszczowa
Plac Wolności 32 
29-100 Włoszczowa 
tel. 41 386 66 27

Punkt Informacyjny  - Jędrzejów
ul. 11-go Listopada 42, 28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 80 28

Punkt Informacyjny − Końskie
ul. Spółdzielcza 16A, 26-200 Końskie 
(I piętro nad Rossmanem) 
tel. 41 372 41 05 
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3. Organizacje pozarządowe
w województwie świętokrzyskim

Dokonanie analiz statystycznych i udzielenie odpowiedzi na pytanie o stan liczbowy organizacji pozarządowych dzia-
łających w województwie świętokrzyskim, staje się nie lada problemem. O ile w bazie REGON można znaleźć ogólną
liczbę zarejestrowanych podmiotów, tak znacznie gorzej jest ustalić liczbę faktycznie aktywnych podmiotów, gdyż
znaczna ich liczba w ogóle nie podejmuje działalności po ich zarejestrowaniu, a te które przestały działać nie wyreje-
strowują się. 
W oficjalnych statystykach ukryta jest trudna do oszacowania liczba „martwych dusz” – organizacji, które w rzeczywistości
już nie istnieją lub nie prowadzą żadnych działań, jednak oficjalnie nie zostały zlikwidowane. Szacunki w tej sprawie są
bardzo rozbieżne. Wg ocen GUS przy okazji badań statystycznych, szacuje się, że ich liczba wśród wszystkich organizacji
pozarządowych nie przekracza 25% ogółu zarejestrowanych podmiotów. Z kolei w innych ekspertyzach dowiadujemy
się, że liczba faktycznie aktywnych organizacji nie przekracza 30% zarejestrowanych. 
Wg statystyki z września 2012 r. w skali kraju zarejestrowanych jest ponad 152 tys. organizacji pozarządowych z tego
87 tys. stowarzyszeń i 12 tys. fundacji.
Funkcjonują one w następujących obszarach działalności:

 Sport, turystyka, rekreacja – 36%
 Edukacja i wychowanie – 15%
 Kultura i sztuka – 14%
 Usługi socjalne, pomoc społeczna – 7%
 Ochrona zdrowia – 7%
 Rozwój lokalny – 5%
 Pozostałe rodzaje działalności – 16%.

Organizacje te działają w większośći przypadków na skalę lokalną, co najwyżej regionalną, wbrew wyobrażeniom kre-
owanym w mediach. I tak:

 na skalę najbliższego sąsiedztwa działa 7% organizacji
 na skalę gminy/powiatu działa 35% organizacji
 na skalę województwa/regionu działa 21% organizacji
 na skalę kraju działa 29% organizacji
 na skalę międzynarodową działa 9% organizacji.

Statystycznie najwięcej organizacji i najbardziej aktywnie działających jest w województwach: mazowieckim, dolnośląskim
i warmińsko-mazurskim. Najmniej w województwach: świętokrzyskim (!!!), opolskim i łódzkim [wg raportu a badań
prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2010 r.]. Dla porównania, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
w województwie mazowieckim funkcjonuje 2,3155 stowarzyszeń i fundacji, w województwie świętokrzyskim – 1,3388.
Analizując bazę NGO z września 2012 r. dowiadujemy się, że w województwie świętokrzyskim zarejestrowanych jest
ogółem 3684 organizacje pozarządowe, z tego:

 Stowarzyszenia – 1319 (35,8%)
 Fundacje – 228 (6,2%)
 Ochotnicze Straże Pożarne – 879 (23,9%)
 Kluby – 563 (15,3%); w tym sportowe – 396 (10,7%)
 Towarzystwa – 247 (6,7%)
 Związki – 125 (3,4%)
 Inne – 490 (13,3%).
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Biorąc pod uwagę organizacje mające status organizacji pożytku publicznego – zarejestrowanych w bazie MPiPS – na
7026 organizacji OPP w kraju, w województwie świętokrzyskim mamy ich 135, co stanowi 1,9%.
W ostatnich latach w znacznie większym stopniu niż poprzednio, podejmowane są różne inicjatywy na rzecz umacniania
roli trzeciego sektora w województwie świętokrzyskim. Największy udział w tym zakresie mają poniżej zaprezentowane
podmioty.

ŚWIĘTOKRZYSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W 2010 roku powołana została Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jej celem nadrzędnym będzie
koordynowanie i doskonalenie współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną.
Jest to organ opiniodawczo-doradczy i pomocniczy samorządu województwa świętokrzyskiego, uczestniczący jednocześnie
w rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i wspólnym planowaniu działań zmierzających do ich realizacji.
Rada działa na podstawie regulaminu ustalonego uchwałą nr 2790/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia
04.08.2010 r.
Zgodnie z regulaminem:

 Marszałek powołuje i odwołuje członków Rady spośród zgłoszonych kandydatów, którzy zbiorą odpowiednią
ilość rekomendacji od innych organizacji

 Zatwierdzenie wyboru przez Marszalka, dokonanego podczas publicznego, otwartego spotkania plenarnego,
na którym odbywa się głosowanie wśród przedstawicieli

 Wyrażanie opinii w sprawach dot. funkcjonowania organizacji oraz w zakresie programów współpracy
 Wyrażanie opinii o projektach uchwał dot. sfer pożytku publicznego
 Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w sprawach spornych między administracją publiczną a organizacjami
 Wyrażanie opinii w sprawach dot. zlecania zadań publicznych organizacjom
 Wyrażanie opinii o strategii rozwoju województwa

Radą kieruje zarząd a jego przewodniczący jest jednocześnie pełnomocnikiem Marszałka Województwa ds. kontaktów
z organizacjami pozarządowymi.
Biuro Świętokrzyskiej Rady Pożytku Publicznego mieści się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce; p. 316 i 317
tel.: 041/342 11 65; 041/342 15 43

POWIATOWE I GMINNE RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003, Powiatową lub Gminną
Radę Pożytku Publicznego może utworzyć organ wykonawczy (starosta, wójt, burmistrz, prezydent) na wniosek organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w ust.3 pk.3 tejże ustawy1. Kadencja rady trwa 2 lata. 

1 Do podmiotów tych zaliczamy oprócz stowarzyszeń i fundacji także: 
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które:
– nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału

między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
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W skład rady wchodzą:
 Przedstawiciel organu stanowiącego – odpowiednio powiatu lub gminy (rady gminy, powiatu)
 Przedstawiciel organu wykonawczego (starostwa, urzędu gminy)
 Przedstawiciele organizacji pozarządowych stanowią co najmniej połowę członków

W skład rady na tym poziomie wchodzi minimum 8 osób.
Niestety w województwie świętokrzyskim (wg bazy prowadzonej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarzą-
dowych) funkcjonuje oprócz Świętokrzyskiej Rady Pożytku Publicznego, tylko 3 inne: 

 Rada Pożytku Publicznego Miasta Kielce
 Rada Pożytku Publicznego Powiatu Kieleckiego
 Rada Pożytku Publicznego Gminy Gowarczów w powiecie koneckim.

Rada Gminna, Powiatowa i Wojewódzka współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i suwerenności stron,
szczególnie przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań. Nie ma podległości między nimi – rada wojewódzka
nie może narzucać sposobu działania radom powiatowym i gminnym.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 nałożyła obowiązek współpracy
i wspierania przez organy administracji publicznej organizacji pozarządowymi oraz podmiotów wymienionych w art. 3.
ust 3. w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie, w sferze pożytku publicznego.
Odbywa się poprzez następujące formy:

 Zlecanie organizacjom realizacje zadań publicznych
 Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
 Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych dot. sfer pożytku publicznego z radami

pożytku publicznego
 Tworzenie wspólnych zespołów doradczych
 Udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego
 Umowy na wykonanie inicjatywy lokalnej
 Umowa partnerstwa
 Tworzenie i prowadzenie przez organ lub organizacje na zlecenie organu jednostki wspierającej działalność

organizacji
Obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego jest także uchwalenie programu współpracy z organizacjami po-
zarządowymi – do 30 listopada roku poprzedzającego jego obowiązywanie.
Do 30 kwietnia każdego roku organ wykonawczy jst przedstawia organowi stanowiącemu (Radzie Miasta/Powiatu/Gminy)
sprawozdanie z wykonania programu.
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REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU
W Kielcach działa także Regionalne Centrum Wolontariatu. Pomysł stworzenia miejsca, które skupiałoby wolontariuszy
zrodził się w 1996 roku w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, podczas wizyty studyjnej
w Stanach Zjednoczonych. Dało to impuls do zweryfikowania potrzeb lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie
oczekiwanych wolontariuszy. W wyniku konsultacji z organizacjami społecznymi, władzami samorządowymi zostało
powołane Centrum Wolontariatu jako jeden z programów prowadzonych przez Fundację. 
Od listopada 2005 r. jest to samodzielna organizacja, funkcjonująca jako Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu,
mające siedzibę w Kielcach.
Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
ul. Mała 4/3
25-302 Kielce
tel./fax  41 362 14 12
tel. kom. 665 08 30 79
infolinia 0-800 300 594 
e-mail: kielce@wolontariat.org.pl

Centrum prowadzi także Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy czynne w poniedziałki i piątki od 14 do 16.
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach jest także członkiem Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce.
Stowarzyszenie prowadzi bardzo szeroko zakrojone działania w następującym zakresie:

 Prowadzenie pośrednictwa pracy wolontarystycznej − gromadzenie i dystrybucję informacji o osobach chcących
pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy oraz
ułatwianie im nawiązywania współpracy w tym zakresie.

 Prowadzenie poradnictwa i konsultacji.
 Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje wolon-

tariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych oraz przed-
stawicieli biznesu.

 Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach i seminariach o zasięgu krajowym
i międzynarodowym.

 Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów po-
święconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.

 Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym, osobom in-

dywidualnym i szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim.
 Organizację festiwali, happaningów, festynów i innych wydarzeń związanych z celami statutowymi stowarzy-

szenia.
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DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA NA RZECZ WSPARCIA TRZECIEGO
SEKTORA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardzo duże znaczenie w ostatnich latach na rzecz inicjatyw wsparcia powstawania i działalności organizacji pozarzą-
dowych, ma działalność projektowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, głównie
w ramach priorytetu VII.
Projekty w ramach tego priorytetu w głównej mierze realizują na rzecz organizacji pozarządowych − świętokrzyskie
organizacje pozarządowe, które legitymują się dużym doświadczeniem we własnej działalności, dużym potencjałem
kadrowym, materialnym i organizacyjnym, pozwalającym prowadzić projekty na wysokim poziomie.
Należy wskazać w tym zakresie takie organizacje jak:

 Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach
 Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach
 Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach
 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach
 Caritas Diecezji Kieleckiej
 Fundacja „Regionalis” w Kielcach
 Fundacja „Efekt motyla” w Kielcach
 Stowarzyszenie „PROREW” w Kielcach
 Fundacja Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
 Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich
 Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
 Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” w Ostrowcu Św.

Doskonałą formą wsparcia dla nowych organizacji pozarządowych są inkubatory ekonomii społecznej, czy inkubatory
organizacji pozarządowych, działające w ramach projektów Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej,
w których nowe, bądź już działające organizacje pozarządowe liczyć mogą na kompleksowe wsparcie fachowców
z różnych dziedzin składających się na działalność NGO.
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4. Krok po kroku – czyli jak założyć
organizację pozarządową

Fundacja czy stowarzyszenie? – trudny wybór 
Z takim dylematem spotyka się większość początkujących osób na starcie przed założeniem organizacji. Na pytanie:
„fundacja, czy stowarzyszenie” można odpowiedzieć w sposób uproszczony: 

Jeśli są ludzie – załóż stowarzyszenie.
Jeśli dysponujesz jakimś majątkiem lub pieniędzmi – załóż fundację.

Stowarzyszenie tworzy grupa ludzi (przyjaciół, znajomych, współpracowników, członków rodzin,) która ma wspólne
potrzeby, zainteresowania (np. interesuje się muzyką, sztuką, żeglarstwem,, itp.) lub wspólny cel (np. chce chronić
przed zapomnieniem ginące zawody, dziedzictwo kulturowe swojego środowiska, interesujący obiekt), lub wspólny
interes (prawny, artystyczny, zdrowotny).  
Podstawą działalności stowarzyszenia są ludzie (członkowie), którzy często zaczynają działać nieformalnie, spontanicznie
organizując jakieś wydarzenie lokalne. Często jest to grupa przyjaciół, którzy postanowili razem zrobić „coś” pożytecznego,
miłego, bądź też osoby, którym „coś” przeszkadza i chcą to zmienić (np. wesprzeć osoby niepełnosprawne czy pomóc
bezdomnym zwierzętom z okolic). Jeszcze lepiej jeśli to „coś” okaże się sukcesem, wówczas powstaje pomysł, aby
rozwinąć tę działalność, a to może być już tylko krok od sformalizowania grupy, jako stowarzyszenie zarejestrowane
w KRS, lub może wystarczy zgłoszenie działalności do starosty, powstanie wtedy stowarzyszenie zwykłe.

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie bądź gospodarczo użytecznych, wyposażoną
w majątek przeznaczony na realizację celów wyznaczonych przez założyciela lub założycieli, ustanawianą przez
fundatora w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem (lub w testamencie), uzyskującą osobowość prawną
z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundację, tak jak stowarzyszenie,  tworzą ludzie. Jednak o powołaniu fundacji i o tym, czym będzie się zajmować,
decyduje zazwyczaj jedna lub kilka osób (fundator lub fundatorzy), którzy chcą osiągnąć jakiś ważny społecznie cel (np.
zająć się uzdolnionymi osobami, wspomagać niepełnosprawnych) i na ten cel przekazują majątek. W sensie prawnym
fundacja to ten właśnie majątek (pieniądze, papiery wartościowe, ruchomości, nieruchomości). Fundator może przekazać
majątek także na to, aby osiągnąć cel ważny gospodarczo (np. rozwój ekonomiczny określonego obszaru).

Podstawą prawną do funkcjonowania obu typów organizacji są:
 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

[patrz załącznik nr 13 w aneksie]
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) [patrz załącznik

nr 14 w aneksie]
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STOWARZYSZENIA – STOWARZYSZENIA – STOWARZYSZENIA

Podstawowe cechy stowarzyszenia to:
 dobrowolność – oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania

członków – nikt nie może nas zmusić do bycia członkiem stowarzyszenia,
 samorządność – to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł we-

wnętrznych, które muszą jednak być zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego,
 trwałość – oznacza, że istnieje ono niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków (pod

warunkiem, że będzie ich co najmniej 15 w stowarzyszeniu rejestrowym lub 3 w stowarzyszeniu zwykłym),
 niezarobkowy cel – oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych

(nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy członków), w przeciwieństwie do spółek prawa han-
dlowego, czy cywilnych.

Istotną sprawą w przypadku stowarzyszeń jest obowiązek opłacania składek członkowskich, co występuje tylko w or-
ganizacjach typu członkowskiego, czyli stowarzyszeniach i związkach stowarzyszeń. Informacja o obowiązku płacenia
składki przez członków jest zapisana w statucie organizacji. Wielkość składek członkowskich jest dowolna i ustala ją
Walne Zgromadzenie lub Zarząd. Niepłacenie składek członkowskich jest najczęściej występującą przyczyną pozbawiania
członków przynależności do stowarzyszenia.

Rodzaje stowarzyszeń:
 stowarzyszenia rejestrowe (zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym − KRS)
 stowarzyszenia zwykłe (zgłoszone u starosty)
 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (są to związki powstające w celu wspierania idei samorządu

terytorialnego oraz obrony ich wspólnych interesów; takimi stowarzyszeniami są np. Związek Powiatów
Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich )

 związki stowarzyszeń (federacje) zarejestrowane w KRS
 kluby sportowe tzw. stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskie kluby sportowe.

Stowarzyszenia mogą tworzyć swoje oddziały terenowe (zwane też kołami), w przepisach czy statutach określane
jako terenowe jednostki organizacyjne.
Powodów podejmowania takich decyzji, zamiast tworzenia nowych organizacji może być kilka. Może być to pozycja
czy dorobek organizacji już istniejącej. Nie zawsze trzeba tworzyć kolejne nowe stowarzyszenie – można też włączyć
się w już prowadzoną działalność. Może to być także chęć rozszerzenia obszaru działalności.
Oddział to wydzielona z ogólnej struktury stowarzyszenia wewnętrzna jednostka, która realizuje cele statutowe stowa-
rzyszenia i posiada wewnętrzną samodzielność.
Oddziały mogą mieć dwie formy:

 jako posiadające własną osobowość prawną;
 lub nieposiadające własnej osobowości prawnej.

Aby stowarzyszenie mogło powołać oddziały/koła jego statut musi przewidywać taką możliwość oraz określać zasady
ich powoływania (czyli kto i w jaki sposób podejmuje decyzje o powołaniu oddziału/koła), a także opisać ich strukturę
wewnętrzną.

Jaką nazwę nadać stowarzyszeniu?
Nazwa stowarzyszenia jest ustalana przez jego członków założycieli. Nazwa ta winna oddawać ducha działalności,
a zatem musi być właściwa i zgodna z celami działalności. Ponadto ułatwi ona osobom z zewnątrz, zainteresowanym
jego działalnością dotarcie do tej organizacji. Prawo o stowarzyszeniach nie wymaga, aby słowo „stowarzyszenie” było
umieszczane w nazwie. Praktyka dowodzi, że często stowarzyszenia w celu pokreślenia swojej indywidualności obierają
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przy nazwie imię czy nazwisko Patrona. Nazwie stowarzyszenia przysługuje ochrona prawna, przewidziana w Kodeksie
cywilnym, zatem nie można powielać nazw już istniejących stowarzyszeń.

Działalność statutowa stowarzyszenia
Działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z zapisami w jego statucie, w którym wymienione są cele
działalności i sposoby ich realizacji.
Działalność statutowa nie może być nastawiona na osiąganie zysku, czyli nie może być to działalność gospodarcza,
która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.
Choć działalność statutowa jest działalnością non profit, konkretne działania czy zadania mogą być realizowane
zarówno w ramach nieodpłatnej jak i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego. Co to oznacza?
Mianowicie to, że jeśli stowarzyszenie wydaje publikację, to może ją rozdać za darmo (wówczas będzie to oznaczało
działalność nieodpłatną) albo sprzedawać po kosztach, czyli za tyle, za ile ją wyprodukowano (wówczas będzie to
oznaczało działalność odpłatną). Jeśli koszt bezpośredni wyprodukowania 1 sztuki publikacji wynosi 5 zł (m.in. wyna-
grodzenie autora, skład, druk, dystrybucja, itp.), to w ramach odpłatnej działalności można ją sprzedać również za 5 zł.
Na odpłatnej działalności statutowej nie zarabia się więc ani grosza, tylko odzyskuje koszty produkcji towaru bądź
usługi. Jeśli zaś do kosztów bezpośrednich doliczana byłaby jeszcze marża, wówczas byłaby to już działalność
gospodarcza stowarzyszenia, podlegająca obowiązkowi podatkowemu.
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Stowarzyszenia zwykłe

Stowarzyszenie zwykłe jest określane jako „uproszczona formuła stowarzyszenia”. Nie ma ono osobowości prawnej.
Realizuje cel społeczny, w oparciu o uchwalony regulamin. Stowarzyszenia zwykłe nie rejestrują się w Krajowym
Rejestrze Sądowym, lecz u starosty.

Charakterystyka stowarzyszeń zwykłych:
 mają prostszą strukturę organizacyjną;
 nie mają osobowości prawnej;
 wiążą się z mniej zawiłymi formalnościami przy zakładaniu;
 mają ograniczone źródła finansowania – mogą to być tylko składki członkowskie.

Zakładanie stowarzyszenia zwykłego
Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć co najmniej 3 osoby fizyczne (art. 40-43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
Osoby prawne (np. firmy, inne organizacje) nie mogą być założycielami ani członkami stowarzyszenia zwykłego. Osoby
zakładające stowarzyszenie zwykłe, decydują o nazwie stowarzyszenia i ustalają cele funkcjonowania, siedzibę, teren
działania oraz określają regulamin działalności (dokument ten pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu rejestrowym).
Wybierają także przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie.
Następnie zgłaszają (pisemnie) utworzenie stowarzyszenia do organu nadzorującego – zwykle jest to wydział spraw
obywatelskich w starostwie powiatowym, właściwym ze względu na siedzibę stowarzyszenia. 
Aby stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji starosty musi złożyć u niego odpowiednie dokumenty. Jakie? O to
najlepiej zapytać we właściwym dla siedziby organizacji starostwie. Żaden ogólnokrajowy przepis prawny nie stanowi
o rodzajach dokumentów jakie należy przedkładać do zgłoszenia stowarzyszenia zwykłego. 

Najczęściej wymagane dokumenty to:
 wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń; we wniosku powinny być: data jego sporządzenia, nazwa or-

ganu, do którego jest kierowany (czyli starosty), adres siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego
do przedstawiciela, podpis przedstawiciela;

 regulamin działalności (3 egzemplarze).

Jak wynika ze stron internetowych wielu urzędów powiatowych zazwyczaj żądają one także następujących dokumen-
tów:

 protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta wraz z załącz-
nikami: uchwałą o powołaniu organizacji, uchwałą o zatwierdzeniu regulaminu działalności, uchwałą o po-
wołaniu 3-osobowego komitetu założycielskiego wraz z umocowaniem do wszelkich czynności związanych
z wpisem do ewidencji;

 lista założycieli, zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny
podpis (czasami wymagany jest też numer PESEL);

 lista obecności na zebraniu założycielskim (założyciele i osoby biorące udział w zebraniu).
Przy rejestracji wnoszona jest opłata skarbowa; za wniosek o rejestrację 5 zł, a za każdy załącznik – 50 gr. 
Starostwo ma na odpowiedź 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Starosta – jeśli nie ma uwag i zastrzeżeń co do celu powstania stowarzyszenia – wpisuje je do swojej ewidencji sto-
warzyszeń. Jeśli w ciągu tych 30 dni starostwo powiatowe nie zakaże działalności stowarzyszenia (np. z powodu nie-
zgodności regulaminu z przepisami prawa) może ono rozpocząć działalność.
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Jak widać, powołanie stowarzyszenia zwykłego jest prostym sposobem na podjęcie i prowadzenie formalnej działalności
społecznej. Wiąże się to jednak z pewnymi ograniczeniami. Mówiąc językiem prawnym: stowarzyszenie zwykłe nie
jest podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego (nie ma zdolności prawnej) oraz nie ma
zdolności do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że np. nie może zawierać umów o przyznaniu dotacji,
czy o wykonaniu zadania publicznego lub innej usługi.

Stowarzyszenia zwykłe nie mogą:
 powoływać swoich oddziałów terenowych,
 łączyć się w związki stowarzyszeń,
 zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.),
 prowadzić działalności gospodarczej,
 przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej.

Finansowanie stowarzyszeń zwykłych
Jedynym źródłem finansowania działalności stowarzyszenia zwykłego na które pozwalają przepisy prawa, są składki
jego członków. Są one zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zdolność sądowa stowarzyszeń zwykłych
Stowarzyszenie zwykłe choć nie ma osobowości prawnej, ale jest organizacją społeczną i w związku z tym ma zdolność
sądową. Oznacza to, że może występować przed sądem jako strona, w sprawach związanych z celami zapisanymi
w swoim regulaminie (art. 64 k.p.c.).

Nadzór zewnętrzny nad stowarzyszeniem
Organem nadzoru dla stowarzyszenia zwykłego, tak jak dla stowarzyszenia rejestrowego, jest starosta lub prezydent
miasta, jeśli stowarzyszenie ma siedzibę w mieście na prawach powiatu.

Obowiązki stowarzyszenia zwykłego
W związku z tym, że w przepisach obowiązujących organizacje nie ma wyłączenia dla stowarzyszeń zwykłych, powinny
one, tak samo jak inne podmioty, mieć własny numer REGON i NIP. Z tym też wiążą się określone obowiązki sprawoz-
dawcze, np. wobec urzędu skarbowego (obowiązek składania zeznania podatkowego − formularz CIT-8 wraz w CIT-8/O
i sprawozdania finansowego). I nie będzie tu miało znaczenia, że stowarzyszenie zwykłe nie zatrudnia lub nigdy nie za-
trudni pracowników, a jedynym źródłem dochodu są składki członkowskie.
O numer NIP − we właściwym urzędzie skarbowym − występujemy gdy posiadamy już numer REGON nadany przez
urząd statystyczny.
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Stowarzyszenia rejestrowe
Stowarzyszenie rejestrowe rejestruje się w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 
Wpis do KRS ma charakter konstytutywny, co oznacza, że dopiero od momentu jego dokonania organizacja
może rozpocząć działalność, dla której została powołana.
W województwie świętokrzyskim KRS prowadzi: 
Sąd Rejonowy − X Wydział Gospodarczy KRS
ul. Warszawska 44
25-312 Kielce
Stowarzyszenie rejestrowe to jedna z najczęstszych form prowadzenia działalności społecznej w Polsce.
Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS powołuje co najmniej 15 osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają
komitet założycielski. 
Główną korzyścią płynącą z rejestracji stowarzyszenia w KRS jest nabycie przez organizację osobowości prawnej. To
z kolei znacznie poszerza możliwości działania.

Podstawowe cechy i możliwości stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS:
 jest organizacją pozarządową
 posiada osobowość prawną,
 działała w oparciu o statut,
 ma złożoną strukturę organizacyjną i swoje organy (walne zebranie, komisja rewizyjna, zarząd),
 swoją pracę opiera na działalności społecznej swoich członków,
 do pracy w stowarzyszeniu może zatrudnić pracowników,
 może korzystać z różnych źródeł finansowania (darowizny, spadki, zapisy, dotacje, zbiórki publiczne),
 może prowadzić działalność gospodarczą,
 ma możliwość finansowej współpracy z administracją publiczną i biznesem,
 ma możliwość zawierania umów na realizację zadań publicznych,
 może łączyć się w związki stowarzyszeń,
 może powoływać oddziały terenowe,
 może zostać organizacją pożytku publicznego.

Czemu służą wpisy KRS?
Dzięki wpisowi do KRS organizacja uzyskuje osobowość prawną – oznacza to, że organizacja staje się podmiotem
różnych praw i obowiązków i może podejmować czynności prawne, co znacznie poszerza możliwości działania (może
np. rozpocząć działalność gospodarczą, podejmować współpracę finansową z administracją, przyjmować darowizny
itp.).
KRS jest źródłem informacji o organizacjach do niego wpisanych − dzięki temu, że jest rejestrem publicznym i jawnym
(każdy ma prawo wglądu do informacji w nim zawartych, chyba, że szczególne przepisy prawa zabraniają ujawniania
niektórych danych).
W KRS jest zapisywana historia naszej organizacji − w postaci pewnych ważnych informacji np. nazwa organizacji,
adres, cele działania czy imiona i nazwiska członków zarządu. Zmiany każdej z tych informacji, zgłaszamy do KRS,
dzięki temu wiele lat  po powstaniu organizacji  możemy sprawdzić jej historię od początku istnienia.
Z KRS pobieramy odpisy, wyciągi i zaświadczenia, które poświadczają status prawny organizacji i są źródłem informacji
a aktualnym stanie organizacji. W praktyce wyciągi takie są niezbędne np. do ubiegania się o dotacje, przy składaniu
wniosków projektowych, dla celów bankowych, przy załatwianiu ważnych spraw urzędowych, itp.
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Procedura zakładania stowarzyszenia rejestrowego

 Krok 1 − Powołanie i zebranie grupy inicjatywnej 
Grupa inicjatywna winna zająć się opracowaniem koncepcji działalności stowarzyszenia, opracowaniem projektu statutu
i zorganizowaniem zebrania założycielskiego stowarzyszenia. Praktyka pokazuje, że ten sposób postępowania usprawnia
przebieg samego zebrania założycielskiego, na którym nie tworzymy koncepcji działania od podstaw a opieramy się na
materiale przygotowanym przez grupę inicjatywną. Ma to wielkie znaczenie zwłaszcza, gdy spodziewamy się na
zebraniu znacznie większej liczby członków założycieli niż wymagana minimalna 15-osobowa grupa.

 Krok 2 − Opracowanie projektu statutu stowarzyszenia
Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument stowarzyszenia, pewnego rodzaju jego „konstytucja”, to pisemnie
potwierdzona informacja o zasadach jego działania, uchwalony przez wszystkich członków na pierwszym
zebraniu założycielskim.
Wraz z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, jest to podstawa działania – wyznacza granice, jest bazą, na której stowa-
rzyszenie opiera swoją działalność. Często w statutach umieszcza się zapis: „Stowarzyszenie działa w oparciu o zapisy
ustawy Prawo o stowarzyszeniach i postanowień niniejszego statutu”.
Wszelkie działania, prowadzone przez stowarzyszenie, muszą być zgodne ze statutem (muszą z niego wynikać) i nie
mogą mu zaprzeczać. Musi być napisany w miarę prosto, logicznie, bez zbędnych szczegółów, ale też bez braków
utrudniających działanie.

W statucie szuka się odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: 
Dla kogo działa stowarzyszenie? 
Jakie są jego cele? 
Jakie działania może prowadzić? 
Jakie kompetencje mają władze? 
Skąd może pochodzić majątek stowarzyszenia?

Statut mówi o tym, jaką działalność statutową prowadzi stowarzyszenie.
Statut to również źródło informacji dla osób, instytucji i organizacji trzecich, np. dla potencjalnych grantodawców,
sponsorów. Z tego dokumentu dowiedzą się m.in. czym zajmuje się stowarzyszenie, co i w jaki sposób może robić,
jaka jest jego struktura wewnętrzna, czy prowadzi działalność gospodarczą i jakiego rodzaju, kto może podpisywać
umowy w jej imieniu, itd.

Co zawiera statut stowarzyszenia?
Ogólne wytyczne, co powinien zawierać statut stowarzyszenia zawarte są w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzy-
szeniach.

W statucie muszą się znaleźć następujące, podstawowe informacje o stowarzyszeniu:
1. Nazwa, siedziba i teren działania.
2. Cele i sposoby ich realizacji celów.
3. Informacje o członkach stowarzyszenia (m.in. sposób nabycia członkostwa, przyczyny utraty członkostwa, prawa

i obowiązki członka).
4. Informacje o władzach (m.in. rodzaje, sposób ich wyboru, kompetencje, tryb pracy).
5. Sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał.
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6. Źródła majątku, czyli informacje o tym, skąd stowarzyszenie będzie miało pieniądze na działalność (sposób  uzy-
skiwania środków i płacenia składek członkowskich).

7. Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
8. Zasady wprowadzania zmian w statucie.
9. Sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Oprócz obowiązkowych zapisów w statucie stowarzyszenia, wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzy-
szeniach, może on zawierać także regulacje dotyczące:

1. Oddziałów stowarzyszenia;
2. Podjęcia działalności gospodarczej;
3. Uregulowań odnośnie członków honorowych stowarzyszenia
4. Innych ważnych postanowień (np. sposobu przekazania majątku pozostałego po likwidacji stowarzyszenia).

Wszystkie zapisy w statucie muszą być zgodne z prawem. Statut stowarzyszenia jest dołączany do wniosku o jego za-
rejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sąd sprawdza, czy wszystkie zapisane w statucie postanowienia są
zgodne z prawem. Jeśli tak, rejestruje stowarzyszenie, rejestrując także jego statut.
Statut jest prawomocny, czyli obowiązuje, od momentu zatwierdzenia go przez sąd, a nie od momentu podjęcia
uchwały o przyjęciu (lub o zmianie statutu, jeśli dotyczy to już działającego stowarzyszenia) przez członków stowarzyszenia
na walnym zebraniu. Każda zmiana statutu musi być także zgłoszona do KRS.

Pamiętajmy! 
Nie ma dwóch takich samych statutów, tak jak nie ma dwóch takich samych stowarzyszeń.

[Przykładowy wzór statutu zawiera załącznik nr 1 w aneksie niniejszego poradnika.]

 Krok 3 – Zebranie założycielskie
Kolejnym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego, które po-
dejmuje stosowne uchwały o:

 powołaniu stowarzyszenia 
 przyjęciu statutu
 wyborze komitetu założycielskiego;
 wyborze władz (zarządu i komisji rewizyjnej).

Wybranie zarządu i komisji rewizyjnej nie jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania stowarzyszenia, władze sto-
warzyszenia można wybrać w terminie późniejszym – po zarejestrowaniu w KRS, czyli na pierwszym walnym zebraniu
już zarejestrowanego stowarzyszenia. Ze względów praktycznych – to rozwiązanie ma bowiem tę zaletę, że nie trzeba
tuż po zarejestrowaniu w KRS   zwoływać walnego zebrania, aby wybrać zarząd i komisję rewizyjną, a dodatkowo
płacić za zgłoszenie zmian do KRS. Można wówczas zrezygnować z podejmowania oddzielnej uchwały o wyborze ko-
mitetu założycielskiego a w uchwale o powołaniu zarządu zapisać punkt o upoważnieniu zarządu do zarejestrowania
stowarzyszenia.
W zebraniu założycielskim musi wziąć udział co najmniej 15 osób. Staną się one członkami założycielami danego sto-
warzyszenia. Dla bezpieczeństwa gdyby któraś z osób nie dotarła na zebranie, warto postarać się zaprosić kilka osób
więcej. 
Żeby sprawnie przeprowadzić zebranie grupa inicjatywna winna wcześniej ustalić różne szczegóły organizacyjne:
wybrać miejsce i ustalić termin zebrania, znaleźć osobę, która sprawnie poprowadzi zebranie, a także osobę, która
spisze protokół z zebrania i przygotuje niezbędne dokumenty.
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Przed zebraniem założycielskim przygotowujemy:
1. Projekt statutu

Wstępny projekt statutu dobrze jest przygotować wcześniej (czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego) i dostarczyć
go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia. Głosowanie za przyjęciem statutu i jego zatwierdzenie
musi mieć miejsce na zabraniu założycielskim.

2. Dokumenty:
A. Listę członków założycieli z danymi: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; miejsce zamieszkania; numer do-

wodu osobistego, PESEL; własnoręczny podpis (bardzo ważne!). Listę możemy mieć od razu pełną lub możemy
ją uzupełnić o brakujące informacje przed zebraniem lub w trakcie zebrania. Wygodnie jest, jeśli ta sama lista
zawiera (też) oświadczenie członków założycieli o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności czynności
prawnych i pełni praw obywatelskich (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). 
Listę trzeba przygotować w dwóch egzemplarzach, które składamy w KRS. Uczestnicy zebrania podpisują oba
egzemplarze. 

[Wzór listy stanowi załącznik nr 2 w aneksie do niniejszego poradnika]
B. Teksty uchwał, które muszą być podjęte w trakcie zebrania:

 Uchwała nr 1 o powołaniu stowarzyszenia [wzór załącznik nr 3]
 Uchwała nr 2 o przyjęciu statutu [wzór załącznik nr 4]
 Uchwała nr 3 o wyborze komitetu założycielskiego [wzór załącznik nr 5]
 lub Uchwała nr 4 o wyborze Zarządu [wzór załącznik nr 6]
 Uchwała nr 5 o wyborze Komisji Rewizyjnej [wzór załącznik nr 7]

Uchwały można wpisać do protokołu zebrania lub dołączyć jako załączniki do protokołu. Wszystkie uchwały stanowiące
załączniki do protokołu zebrania podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant (sekretarz). 
[Wzór protokołu z zebrania założycielskiego stanowi załącznik nr 8]

Proponowany, przykładowy przebieg zebrania założycielskiego:
1. Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników.
2. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i sekretarza/protokolanta (sporządza protokół z zebrania) −

kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby. Ostateczny wybór dokonywany jest
w głosowaniu jawnym − przechodzą osoby, które uzyskają najwięcej głosów.

4. Wybór komisji skrutacyjnej, która zbiera i liczy głosy (komisję powołujemy, jeżeli głosowanie jest tajne, czyli jeśli
statut przewiduje taki sposób głosowania).

5. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia (uchwała nr 1).
6. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu (uchwała nr 2).
8. Zgłoszenie kandydatów i wybór Komitetu Założycielskiego (np. 2-3 osoby) stowarzyszenia w głosowaniu jawnym

(podjęcie uchwały o wyborze komitetu założycielskiego − uchwała nr 3). Ewentualnie (ponieważ nie ma takiej
konieczności prawnej, ale ze względów praktycznych jeśli jest to możliwe, warto wybrać zarząd i komisję
rewizyjną od razu)

9. Wybór władz stowarzyszenia: zarządu i organu kontroli wewnętrznej, np. komisji rewizyjnej (podjęcie dwóch
uchwał o wyborze władz − uchwały nr 4 i 5). Warto dokonać od razu ustalenia funkcji członków Zarządu
i Komisji Rewizyjnej, ponieważ na formularzu KRS-WK, który jest załącznikiem do wniosku o rejestrację stowa-
rzyszenia jest pole, w którym należy wpisać funkcje osoby w organie reprezentacji.

10. Wolne wnioski i zamknięcie zebrania.
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 Krok 4 – Rejestracja stowarzyszenia w KRS
Komitet Założycielski, który bierze na siebie formalności związane z rejestracją, musi teraz wypełnić właściwe formularze
oraz skompletować wymagane dokumenty i załączniki.
Komitet w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia zebrania założycielskiego, musi złożyć wniosek o rejestrację we właściwym
Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z wymaganymi dokumentami, (art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym).
W razie nie złożenia wniosku lub innych wymaganych dokumentów w terminie, sad rejestrowy wzywa do ich złożenia
wyznaczając nowy 7-dniowy termin. Jeżeli zobowiązane osoby nie złożą wniosku wraz z dokumentami w tym
dodatkowo wyznaczonym terminie, sąd może ukarać je karą grzywny. Grzywna taka może być nakładana wielokrotnie,
aż do skutku.

Rodzaje formularzy rejestrowych:
KRS-W20 formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – nazwy, siedziby, celu działania, adres strony

internetowej, poczty elektronicznej itd. Jeśli nowo rejestrujące się stowarzyszenie nie ma jeszcze maila,
strony internetowej, lub któraś z rubryk nie dotyczą, pola te w formularzu należy przekreślić. 

[Wzór wypełnienia w załączniku nr 9 w aneksie]
KRS-WF służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład Komitetu założycielskiego
[Wzór wypełnienia w załączniku nr 10 w aneksie]
KRS-WK służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład organów stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej). Za

pomocą tego formularza zgłaszamy również informację o sposobie reprezentacji stowarzyszenia − cytujemy
za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy, reprezentuje stowarzyszenie.
Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji. Na jednym for-
mularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz
KRS-WK. 

[Wzór wypełnienia w załączniku nr 11 w aneksie]
Inne formularze KRS w zależności od potrzeby.

Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 roku w sprawie określenia
wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sadowego oraz sposobu i miejsca ich udo-
stępnienia.

Formularze można pobrać w formie papierowej bezpośrednio z właściwego sądu rejestrowego. W formie elektronicznej
można je pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/, Krajowego Rejestru Sądowego
http://www.krs-online.com.pl/, lub innych portali wpisując w wyszukiwarkę hasło: „formularze KRS”. Są to pliki w formie
aktywnej, które można wypełnić komputerowo, lub .pdf, które po wydrukowaniu wypełniamy ręcznie pismem druko-
wanym.

Do wniosku o wpis do rejestru stowarzyszenia, które nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej powinny
być dołączone załączniki:

 statut stowarzyszenia,
 protokół z zebrania, razem z treścią podjętych na zebraniu uchwał: o powołaniu organizacji; o wyborze

Komitetu Założycielskiego; o wyborze Zarządu; o wyborze organu kontroli wewnętrznej),
 lista członków założycieli,

Wszystkie dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez notariusza za zgodność z oryginałem.
Nowe stowarzyszenie musi pamiętać o złożeniu dwóch oryginalnych kompletów wniosku (podwójne formularze,
załączniki i dokumenty), ponieważ jeden komplet jest przesyłany, przez KRS, do organu nadzorującego działalność sto-
warzyszenia, czyli do właściwego starosty powiatu (lub prezydenta miasta na prawach powiatu), a drugi zostaje w KRS.
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Zgodnie z art. 19a ustawy o KRS dołączamy również:
 uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów

osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu,
W szczególnych przypadkach pamiętajmy również, że do wniosku o wpis do rejestru powinny być dostarczone również
inne dokumenty. Mówi o tym art. 45 Prawo o stowarzyszeniach, nakłada on na założycieli stowarzyszenia mającego
prowadzić działalność bezpośrednio związaną z obronnością, bezpieczeństwem państwa lub ochroną porządku pu-
blicznego, obowiązek uzgodnienia zakresu tej działalności z odpowiednimi organami administracji. Do wniosku
dołączamy decyzję tych organów.

Do wniosku o rejestrację stowarzyszenia, które zgłasza do KRS także działalność gospodarczą, załączamy:
 statut stowarzyszenia – 3 egzemplarze
 protokół z zebrania założycielskiego – 2 egzemplarze
 lista członków założycieli – 2 egzemplarze
 podjęte na zebraniu uchwały – wszystko w 2 egzemplarzach, (uchwały: o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu

statutu, o wyborze komitetu założycielskiego; także uchwałę o wyborze zarządu i uchwałę o wyborze komisji
rewizyjnej, jeśli takie uchwały podjęto)

 wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia uwierzytelnione notarialnie albo
złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu

 wniosek o wpis w rejestrze REGON (druk RG-1)
 zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego (druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika

US; do NIP-2 trzeba dołączyć umowę/dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z lokalu, w którym
jest siedziba (może to być np. umowa użyczenia, najmu lokalu)

 zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZFA) w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (o ile chce
od razu zatrudniać pracowników).

 dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
Sąd, niezwłocznie po zarejestrowaniu organizacji (najdalej w ciągu 3 dni roboczych), prześle wnioski (RG-1, NIP-2, ZUS
ZFA)  do właściwych urzędów. Dotyczy to jedynie organizacji prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty rejestrowe w KRS
Na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (art. 17 ust. 4) stowarzyszenia są zwolnione z opłat za wpis do rejestru.
Opłaty pobierane są natomiast od stowarzyszeń zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w wysokości:
500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Opłat dokonujemy na rachunek: Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS; NBP O/O w Kielcach; 
Nr rachunku: 35 1010 1238 0804 8022 3100 0000

Pozostałe formularze wykorzystywane przez organizacje pozarządowe:
KRS-Z20 wniosek o zmianę danych podmiotu
KRS-X2 wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z rejestru
KRS-WA załącznik do wniosku o rejestrację oddziałów, terenowych jednostek organizacyjnych
KRS-WK załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych organów organizacji
KRS-WH załącznik do wniosku o rejestrację stowarzyszenia powstałego z połączenia, podziału lub przekształcenia
KRS-W9 wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców − fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja

społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą
KRS-X1 wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców − fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja

społeczna lub zawodowa
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Składanie wniosku
Wniosek rejestrowy można złożyć osobiście w sądzie, wówczas trzeba mieć dodatkową jedną wersję wniosku (przy-
najmniej głównego formularza), aby pracownik biura podawczego potwierdził jego złożenie.
Poza tym wniosek można wysłać pocztą listem poleconym zachowując dowód nadania listu.
Istnieje także możliwość wysłania wniosku drogą elektroniczną. Najważniejszym, ale i najtrudniejszym warunkiem jest
posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wniosek, który organizacja składa do KRS, musi być opatrzony
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jej reprezentacji. Dotyczy to zarówno formularzy, jak i dokumentów
dołączanych do wniosku. Dodatkowo, jeśli do wniosku dołączamy odpisy jakichś dokumentów, one także powinny być
opatrzone podpisem elektronicznym osoby, która potwierdzała ich oryginalność.
Po złożeniu kompletu dokumentów w sądzie są one rozpatrywane przez sędziego lub referendarza sądowego.
Pierwszym etapem jest tzw. badanie warunków formalnych wniosku. W trakcie tego badania ustala się, czy wniosek
jest złożony do właściwego wydziału KRS (może się zdarzyć, że organizacja np. pomyli wydziały), czy jest złożony na
urzędowym, prawidłowo wypełnionym formularzu, a jeśli podlega opłacie i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Go-
spodarczym, czy jest prawidłowo opłacony.
Następnie odbywa się tzw. materialne badanie wniosku. Sąd bada czy dołączone dokumenty są zgodne z przepisami
prawa pod względem treści i formy. Sprawdzana jest prawdziwość danych zgłoszonych osób (osób fizycznych, np.
członków organów, bądź osób prawnych, np. stowarzyszeń będących członkami związku), czy wniosek został podpisany
przez właściwe, upoważnione do tego osoby i czy wpis, o który wnosi organizacja, jest dopuszczony przez przepisy
prawa.
Następnie sąd zajmuje się załączonymi dokumentami – bada statut, protokoły, uchwały i ich zgodność z przepisami
ustawy Prawo o stowarzyszeniach lub ustawy o fundacjach.
W wyniku tych czynności możemy otrzymać od sądu korespondencję mówiącą o: wpisie do rejestru, odrzuceniu lub
zwrocie wniosku do uzupełnienia.
W czasie procedury rejestracyjnej sąd rejestrowy doręcza organowi nadzorującemu (staroście) odpis wniosku o rejestrację
wraz z załącznikami dołączonymi do wniosku. Organowi nadzorującemu przysługuje prawo do wypowiedzenia się
w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a także przystąpienie, za zgodą sądu, do postę-
powania jako zainteresowany.
Sąd rejonowy zgodnie z art. 13 § 1 ustawy o KRS powinien niezwłocznie rozpoznać wniosek o zarejestrowanie stowa-
rzyszenia. Natomiast na rozstrzygnięcie sąd ma nie więcej niż 3 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku.
Zgodnie z art. 14 ustawy sąd rejestrowy może odmówić zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia ono
warunków określonych w ustawie. Może się również zdarzyć i tak, że tylko niektóre kwestie budzą zastrzeżenie sądu
i może on wówczas przed wydaniem postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia wyznaczyć w celu dokonania
dodatkowych ustaleń posiedzenie wyjaśniające. Na to posiedzenie wyjaśniające sąd rejestrowy wzywa uczestników
postępowania. 
Kiedy statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą, to wówczas sąd re-
jestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia. 
Z chwilą wpisania stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje ono osobowość prawną i może rozpocząć
swą działalność. O dokonaniu wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy zawiadamia za-
łożycieli oraz organ nadzorujący, przesyłając jednocześnie temu organowi statut stowarzyszenia.
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 Krok 5 – Pozostałe czynności rejestrowe
Po otrzymaniu z sądu rejestrowego postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia dokonujemy jeszcze dalszej pro-
cedury rejestracyjnej. Dotyczy to stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności gospodarczej, gdyż na etapie rejestracji
nie składały formularzy zgłoszeniowych do Urzędu Statystycznego, Skarbowego i ZUS.
Obowiązkowo występujemy do Urzędu Statystycznego z wnioskiem RG-1 o wpis do krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej przez co uzyskujemy numer REGON2. Formularz RG-1 można pobrać ze strony in-
ternetowej: www.stat.gov.pl.
Występujemy do właściwego urzędu skarbowego na formularzu NIP-2 z wnioskiem w celu uzyskania numeru
identyfikacji podatkowej – NIP. 
Numer NIP służy do identyfikacji podatkowej podmiotów prowadzących działalność i jest obligatoryjny nawet, jeżeli
dochody organizacji pochodzą tylko ze składek członkowskich lub przez jakiś czas nie mamy żadnych dochodów. Zgło-
szenie NIP-2 jest ostatnim etapem rejestracji i określamy w nim datę rozpoczęcia działalności. Od tej pory rozpoczynamy
także opłaty składek członkowskich.
Po uzyskaniu NIP-u organizacja nie prowadząca działalności gospodarczej nie ma obowiązku składać wniosku o wpis
tego numeru do KRS.
Numer NIP jest potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami, przy zawieraniu różnych trans-
akcji.

Konto bankowe
Z żadnych przepisów nie wynika bezpośrednio obowiązek posiadania konta bankowego przez organizacje pozarządową.
Praktyka jednak dowodzi o konieczności jego posiadania gdyż w niektórych okolicznościach istnieje obowiązek doko-
nywania płatności za pośrednictwem konta bankowego, np.:

transakcji dużej wartości o równowartości w PLN powyżej 15 tys. € (art. 22 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej),
przyjmowania darowizn, które mają być podstawą do odliczenia podatkowego u darczyńcy (ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych i prawnych),
zapłaty zobowiązań podatkowych i ZUS-owskich

Stąd lepiej jest jednak założyć konto w wybranym przez siebie banku. 

Pamiętajmy także, że informacje o rachunku bankowym jesteśmy zobowiązani zgłosić do urzędu skarbowego. 
Dotyczy to nie tylko pierwszego zakładanego przez stowarzyszenie czy fundację konta, ale także każdego kolejnego ra-
chunku. Informacje te zgłaszamy na formularzu NIP-2.

2 Tylko w przypadku, gdy organizacja nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku formularz RG-1 składamy wraz z
wnioskiem o rejestrację w KRS
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FUNDACJA – FUNDACJA – FUNDACJA – FUNDACJA

Fundacja jest typem organizacji pozarządowej, którą w modelu można umieścić pomiędzy stowarzyszeniem a firmą. To
od jej fundatora i samej fundacji zależało będzie, do którego bieguna będzie jej bliżej.
Fundację może założyć w Polsce praktycznie każdy, niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania. Może to być
osoba fizyczna lub prawna. Jedynym wymogiem jest to, że fundacja powinna mieć siedzibę na terenie Polski.
Osoba, która powołuje do życia fundację, nazywana jest fundatorem. Do niej należy określenie środków majątkowych,
z których ma być finansowana działalność, a także celu działania. Oświadczenie woli, które ma skutkować założeniem
fundacji powinno mieć formę aktu notarialnego, lub być zawarte w testamencie.
Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów
społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki,
oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami3.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach i statutu.

 Krok 1 – Zadanie dla fundatorów − zdecyduj co chcesz robić?
Zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki formalne, które będą miały na celu powołanie fundacji do życia, fundatorzy
powinni poważnie zastanowić się nad wielkością majątku jaki przeznaczą na działalność fundacji oraz określić jej cele.
Jeśli fundatorów jest kilku, muszą oni rozstrzygnąć między sobą, jaki dokładnie majątek przekaże każdy z nich. Gdy na
fundusz założycielski składają się dobra materialne muszą zostać wycenione.
Na tym etapie fundatorzy winni także zdecydować się, czy statut opracowywać będą sami, czy powierzą ten obowiązek
przyszłemu Zarządowi, który wybiorą na posiedzeniu fundatorów. Jeśli sami będą opracowywać statut dobrze to
uczynić zanim udadzą się do notariusza po sporządzenie aktu fundacyjnego, bowiem w akcie fundacyjnym zostaną za-
pisane cele fundacji, które muszą być zgodne ze statutem.
Ustawodawca dał nam dość dużą swobodę, jeśli chodzi o profil działalności przyszłej fundacji.

 Krok 2 – Sporządzenie aktu fundacyjnego
Pierwszą formalną czynnością niezbędną do założenia fundacji jest sporządzenie i podpisanie aktu fundacyjnego
(pewnego rodzaju aktu założycielskiego) − w formie aktu notarialnego – to jest oświadczenia fundatora/ów o powołaniu
fundacji, zawierającego cel fundacji i składniki majątkowe przeznaczone na realizację poszczególnych celów. 
W tej sytuacji fundatorzy udają się do notariusza osobiście lub przez pełnomocnika − który musi mieć notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo.
Akt fundacyjny ma charakter zobowiązania, co oznacza, że fundator zobowiązuje się w nim do przekazania określonego
majątku na rzecz tworzonej fundacji. Obowiązek ten musi zostać zrealizowany po uzyskaniu przez fundację osobowości
prawnej, (czyli po uzyskaniu wpisu do KRS) a do tego czasu jest zawieszony. Jeśli fundator nie wywiąże się ze
zobowiązania po uzyskaniu przez fundację osobowości prawnej, jej Zarząd może dochodzić swoich praw na zasadach
ogólnych, czyli określonych w kodeksie cywilnym.
W praktyce notariusze pobierają za sporządzenie tego aktu opłatę w wys. 100-400 zł, przeważnie jest to opłata w wy-
sokości 122 zł za sporządzenie aktu oraz po 24 zł za każdy odpis. Należy pamiętać, aby wziąć dodatkowy odpis, który
musi być złożony w sądzie rejestrowym. 
W akcie fundacyjnym oprócz celów, fundatorzy podejmują ważną decyzję o wysokości  majątku, który na ich realizację
będzie przeznaczy. Środki zadeklarowane przez fundatora (a później przekazane) powinny umożliwić fundacji rozpoczęcie
działań. Majątek ten stanie się tzw. funduszem założycielskim. Na fundusz założycielski składać się mogą: pieniądze,
papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchome oddane na własność fundacji (art. 3 ust. 2-3 ustawy o fundacjach).

3 Z ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach art. 1.
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Minimalna wysokość funduszu założycielskiego zależy od tego czy fundacja będzie chciała podjąć działalność gospodarczą
czy też nie. Dla fundacji, które nie zamierzają prowadzić działalności gospodarczej nie zostało sprecyzowane w ustawie,
ile powinna wynosić minimalna wartość składników majątku. Zwyczajowo przyjęło się, że minimalna wysokość funduszu
założycielskiego wynosi od 500 do 1000 zł. Autorytarnie nikt nie jest w stanie stwierdzić, że majątek przeznaczony na
realizację celu fundacji winien zawierać się przynajmniej w tym przedziale.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku fundacji, które będą prowadziły również działalność gospodarczą. Podział
środków majątkowych tworzących fundusz założycielski powinien wskazywać, że działalność statutowa jest działalnością
podstawową fundacji, dlatego kwota przeznaczona na nią powinna być wyższa od przeznaczonej na działalność go-
spodarczą. W ustawie dokładnie określono jedynie minimalną kwotę, którą fundator musi przekazać na działalność go-
spodarczą. Jest to kwota 1000 zł.
Patrząc na ten ustawowy zapis pragmatycznie, skoro na działalność powinno się przeznaczyć minimum 1000 zł, to i na
działalność statutową nie mniej niż na działalność gospodarczą, czyli również przynajmniej 1000 zł.
Będąc u notariusza także należy sporządzić karty wzoru podpisów osób uprawnionych do reprezentowania fundacji –
bezwzględnie wymagane jest to przy rejestrowaniu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.

 Krok 3 – Opracowanie statutu
Statut fundacji − podobnie jak stowarzyszenia − jest najważniejszym dokumentem, swoistego rodzaju „konstytucją”
do prowadzenia jej działalności. Musi on być podpisany przez każdego z fundatorów. Fundator może odstąpić od oso-
bistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną, prawną lub Zarząd. Jeżeli fundator
ustanowił fundację w testamencie, a nie ustalił jej statutu i nie upoważnił do tej czynności innej osoby, stosuje się od-
powiednio przepisy art. 982-985 Kodeksu cywilnego o poleceniu. 
Przykładowy wzór statutu fundacji prezentujemy w załączniku nr 12 aneksu.

Statut musi zawierać następujące informacje: 

1) Nazwa i siedziba fundacji.
W statucie należy wpisać pełną nazwę fundacji, oraz skróconą − jeśli nazwa ta jest zbyt długa − a fundacja chcę jej
używać dla wygodny w takiej właśnie formie. Często informacja o nazwie pojawia się już w akcie fundacyjnym (akcie
założycielskim). W obydwu dokumentach nazwa musi być identyczna.
W nazwie nie musi być używane słowo „fundacja”, ale często określenie to jest stosowane dla podkreślenia charakteru or-
ganizacji. Z praktycznego punktu widzenia i odbioru społecznego słowo „fundacja” jest dobrze kojarzona, np. z działalnością
charytatywną, działalnością społeczną, więc dodanie tego słowa do nazwy może być pomocne, korzystne dla niej.
Nie wolno zaś używać nazw zastrzeżonych dla innych podmiotów np. spółka, bank. 
Nie ma natomiast ustawowego nakazu, żeby nazwa fundacji odróżniała ją od innych organizacji − jak to jest
w przypadku stowarzyszenia – nie mniej z praktycznego punktu widzenia warto zadbać o to, by była to nazwa
unikalna, wyróżniająca się. Przemawiają za tym także względy praktyczne, gdyż łatwiej będzie ją zapamiętać, a nasze
działania nie będą mylone z inną fundacją o takiej samej nazwie. Ważne to jest jeszcze dla potencjalnych darczyńców,
łatwiej im zidentyfikować, rozpoznać, taką fundację. Warto zatem, przed podjęciem decyzji o wyborze nazwy, sprawdzić
w wyszukiwarce internetowej czy nie ma już fundacji o takiej samej nazwie.
W przypadku fundacji, które będzie prowadzić działalność gospodarczą, w nazwie powinna zostać wskazana forma
prawna organizacji, czyli musi być użyte słowo „fundacja”, co wynika z art. 43 Kodeksu Cywilnego, który określa
sposób oznaczania przedsiębiorcy.
W przypadku oznaczania siedziby, w statucie wpisuje się tylko nazwę miejscowości, w której mieści się siedziba
organizacji. W praktyce siedziba to taka „kwatera główna”, miejsce gdzie organizacja jest „zameldowana”. Podawanie
pełnego adresu jest mało użyteczne, gdyż w przypadku zmiany adresu, trzeba byłoby dokonywać zmian w statucie a to
wiąże się z procedurą zgłaszania do KRS.
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2. Majątek fundacji
Informacje o tym skąd fundacja będzie miała pieniądze na działanie, jaka jest wysokość funduszu założycielskiego itd.
Kwota funduszu założycielskiego, wpisana w statucie, musi być taka sama, jak w akcie fundacyjnym (akcie założycielskim)
albo w testamencie, w którym ustanowiono fundację.
W statucie wpisuje się tylko konkretną kwotę funduszu założycielskiego, bez wyszczególniania z jakich składników
majątku ta kwota się składa. Jeśli są to tylko pieniądze nie ma problemu, z określeniem kwoty. Jeśli są to składniki rze-
czowe, winny być wycenione w oparciu o ceny rynkowe lub przez rzeczoznawców. Jeśli są to składniki mieszane
sumujemy wartości i podajemy w statucie wartość łączną.
Poza tym w statucie wpisuje się również inne źródła przyszłych dochodów fundacji, np. informacje o tym, że majątek
fundacji może pochodzić z darowizn czy dotacji.

PRZYKŁADOWY ZAPIS W STATUCIE:
1) Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie na-

byte przez Fundację w toku działania.
2) Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku fundacji,
e) odsetek bankowych.
f) działalności gospodarczej

3) Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. Cele fundacji
Cele to informacje o tym, po co została powołana fundacja, co może robić, komu i w jaki sposób służyć oraz w jakich
obszarach problemowych działa.
Cele te podaje się zarówno w akcie fundacyjnym jak i w statucie. Dlatego trzeba wcześniej określić, czym będzie się
zajmowała fundacja (czyli określić cele) i do notariusza, udać się z tym fragmentem statutu, jeśli nie z całym.
Z ustawy o fundacjach wynika, że cel fundacji powinien być społecznie albo gospodarczo użyteczny. W ustawie, jako
spełniające ten warunek, przykładowo zostały wymienione: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wy-
chowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Nie można
więc założyć fundacji, która będzie wspierała tylko indywidualne interesy fundatora, np. konkretną osobę.
Cele fundacji powinny być jasno określone, a także realne i możliwe do osiągnięcia. Oznacza to, że nie można założyć
fundacji, której cel jest niemożliwy do zrealizowania, np. „poszukiwanie kwiatu paproci”, co np. jest możliwe w przypadku
stowarzyszeń.
Przy określaniu celów warto pamiętać również o tym, że to jak zostaną one zapisane w statucie jest ważne ze względu
na możliwość późniejszego działania i ubiegania się o konkretne korzyści, np. możliwość korzystania ze zwolnienia
z podatku dochodowego, otrzymywania darowizn, czy ubieganiu się o dotacje.
Fundacja, tak jak każda inna osoba prawna, podlega ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.
z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) i podlega obowiązkowi podatkowemu. 

Może jednak korzystać ze zwolnienia podatkowego, jeżeli jej celem jest działalność:
 naukowa, naukowo-techniczna,
 oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 kulturalna,

czy działalność w zakresie:
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 kultury fizycznej i sportu,
 ochrony środowiska,
 wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia

wsi w wodę,
 dobroczynności,
 ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz
 kultu religijnego.

Oznacza to, że środki pozyskane przez fundację będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli zostaną
przeznaczone na cele i działania, które zawierają się w wyżej wymienionych dziedzinach, będących celami statutowymi
fundacji.
Fundacje mogą także zdobywać środki na realizację celów statutowych w formie darowizn. Osoby, które chcą w ten
sposób wesprzeć działania, np. edukacyjne, charytatywne, wybranej fundacji, mogą skorzystać z odliczenia podatkowego.
Możliwość taką daje ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U.z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn.
zm.). Darowizna będzie podlegała odliczeniu podatkowemu, jeżeli zostanie przekazana fundacji na rzecz realizacji jej
celów statutowych zawierających się w katalogu celów wymienianych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Cele te częściowo pokrywają się z wymienionymi wcześniej, związanymi ze zwolnieniem od podatku dochodowego.
Są to:

 pomoc społeczna,
 działalność charytatywna,
 ochrona i promocja zdrowia,
 nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 kultura sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji,
 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Dlatego też, aby umożliwić darczyńcom przekazywanie darowizn, przy określaniu celu fundacji, warto wziąć pod
uwagę również zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Fundacje mogą ubiegać się o dotacje na realizację swoich działań. Na ogół jednym z wymogów sponsora jest to, że
możliwość udzielenia dotacji uwarunkowana jest zgodnością celu dotacji z celami statutowymi fundacji. W przeciwnym
wypadku nasz wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych. W związku z tym przy określaniu celu warto zwrócić
uwagę, by pole działania fundacji nie było zbyt wąskie.

Pamiętajmy, że jeśli statut fundacji nie przewiduje możliwości zmiany celu, 
nikt, nawet fundator nie może takiej zmiany dokonać !!!

4. Formy i zakres działalności – czyli sposoby i zasady realizacji celów statutowych
W statucie fundacji podaje się informację o tym, w jaki sposób będą realizowane cele statutowe fundacji określone w
akcie fundacyjnym. Są to pewnego rodzaju „narzędzia” przy pomocy których realizowane będą cele fundacji. O ile cele
wskazywały nam „co chcemy osiągnąć”, to w tym miejscu musimy znaleźć odpowiedź na pytanie: „w jaki sposób” bę-
dziemy to „coś” osiągać. Wymienia się bardzo konkretne działania, jakie fundacja będzie podejmować (np. prowadzenie
zajęć pozalekcyjnych, spotkania z lokalną społecznością, organizacja warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży
szkolnej, szkolenia dla nauczycieli, itp.)
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PRZYKŁADOWY ZAPIS W STATUCIE:
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) promowanie aktywnych metod nauczania,
b) organizowanie i udział w imprezach środowiskowych,
c) organizowanie akcji promocyjnych młodych talentów,
d) organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodzieży w kraju i zagranicą,
e) propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
f) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
g) fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych
h) itd…..

5. Skład i organizacja Zarządu
Fundacja, tak jak i inne osoby prawne, musi mieć organ wykonawczy − Zarząd, który kieruje jej działalnością na co
dzień oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
W myśl ustawy o fundacjach jest to jedyny obligatoryjny organ i na tym tak naprawdę można poprzestać by działać.
W praktyce jednak często fundacje powołują jeszcze inne organy kontroli wewnętrznej − Radą Fundacji, Zgromadze-
niem Fundatorów, czy Komisję Rewizyjną − dla większej przejrzystości działań. Ponadto, gdy fundacja zamierza
ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, w myśl art. 20 ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie musi posiadać organ kontroli wewnętrznej.
Zarząd odpowiada za majątek fundacji, co w praktyce oznacza, że np. przyjmuje darowizny, podpisuje umowy czy
sprawozdania finansowe. 
W statucie musi być jasno określony sposób wyboru członków zarządu, jego kompetencje i tryb pracy.
Pierwszy zarząd zwyczajowo wybierany jest przez fundatora/fundatorów. 
Fundatorzy mogą zostać członkami zarządu czy też innego organu i uczestniczyć w działaniach fundacji na takich
samych zasadach jak pozostali członkowie zarządu bądź innego organu. Taką informację należy podać w statucie.
W statucie podaje się także sposób powoływania kolejnych zarządów po ustaniu kadencji poprzedniego. Można
w tym względzie wybrać spośród różnych opcji. Może np. odchodzący zarząd wskazać swoich następców. Możliwe
jest też zachowanie tej kompetencji dla fundatora, który może mieć prawo powoływania i odwoływania członków
zarządu. Jeśli fundacja ma jeszcze jeden organ, np. Radę Fundacji, czy Zgromadzenie Fundatorów, zadanie wyboru,
wskazania nowych członów Zarządu jest w jej rękach. Do kompetencji rady czy zgromadzenia należy wtedy również
odwoływanie i powoływanie członków zarządu.
W statucie dobrze jest także doprecyzować:

 czy, kiedy i przez kogo członek zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji, np. gdy nie wypełnia nało-
żonych na niego obowiązków, w przypadku rażącej niegospodarności, itp.,

 czy i kto może odwołać zarząd w całości przed upływem kadencji, np. w drodze uchwały podjętej przez
członków rady,

 kiedy członek zarządu może zrezygnować z pełnienia swoich funkcji (kiedy ustaje członkostwo w zarządzie);
np. członkostwo w zarządzie może zakończyć się na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce zarządu,

 czy można dokooptować kogoś do zarządu i na jakich zasadach jest to możliwe.
Przepisy prawne nie określają minimalnej liczby członków zarządu fundacji. Powinien być to organ kolegialny, stąd
winien składać się przynajmniej z dwóch osób. W statucie należy zatem wpisać informację ile osób wchodzi w skład
zarządu. Najlepiej, żeby była to liczba nieparzysta po to by w przypadku głosowania nie było sytuacji nierozstrzygnię-
tych.
Praktycznym rozwiązaniem jest podanie tzw. widełek (np. zarząd składa się z 3 do 7 osób), albo określenie tylko dolnej
granicy (np. w skład zarządu wchodzą przynajmniej 3 osoby). Takie rozwiązania są polecane choćby dlatego, że np.
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jeśli w trakcie działania zarządu, któryś z jego członków zrezygnuje z pełnienia funkcji w tym organie, to nie będziemy
musieli dokooptowywać (wybierać na jego miejsce) innej osoby.
Zazwyczaj w statucie wpisujemy także informacje jak długo trwać będzie kadencja zarządu. Jeśli nie podamy czasu
trwania kadencji, wówczas sprawuje on swoją funkcję aż do odwołania. 
Możemy również ustalić, że członek zarządu jest wybierany do władz na więcej niż jedną kadencję albo ograniczyć tę
możliwość np. do jednej, dwóch kadencji. 
W statucie można wskazać także przedstawicieli konkretnych podmiotów, które będą wskazywały lub rekomendowały
swoich członków do zarządu.
W statucie należy także podać kompetencje Zarządu. Najczęściej wymieniane w statucie fundacji kompetencje zarządu
związane są z funkcją wykonawczą, jaka do niego należy, np. kierowanie bieżącą działalnością fundacji, reprezentowanie
fundacji na zewnątrz czy też sprawowanie zarządu nad majątkiem fundacji.

Jeśli jednak zarząd jest jedyną władzą fundacji ma on wtedy dodatkowe zadania, np.:
 wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji,
 podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji,
 występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją,
 podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej fundacji.

Organizacja pracy zarządu. W statucie podaje się informacje jak często musi się zbierać zarząd, kto zwołuje posiedzenia
i jak są informowani o tym członkowie. W przypadku częstotliwości spotkań dobrym rozwiązaniem jest podanie
w statucie tzw. dolnej granicy, np. zarząd fundacji spotyka się nie rzadziej niż 4 razy w roku. Z jednej strony wiadomo,
że będą to przynajmniej 4 spotkania np. co kwartał, a z drugiej nie ogranicza się możliwości spotkania w razie
potrzeby. Posiedzenia zarządu zwołuje zazwyczaj prezes zarządu. W dobie Internetu dopuszczalne i coraz częściej
praktykowane jest przesyłanie informacji e-mailem. 
Często w statutach pojawia się zapis o tym, że zarząd obraduje na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.
Choć nie jest to dokument wymagany, to jego opracowanie pozwala m.in. dookreślić tryb pracy i zasady. 
Decyzje zarządu zapadają w sposób określony w statucie. Ważne sprawy, np. staranie się o status organizacji pożytku
publicznego, czy wniosek do rady fundacji o zmianę statutu winny być podejmowane za pomocą uchwał. Inne bieżące
sprawy w sposób zwyczajowy.

PRZYKŁADOWY ZAPIS W STATUCIE:
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku

braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie

stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Sposób reprezentowania fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych
W statucie musimy mieć informację o tym, kto reprezentuje fundację na zewnątrz i w jaki sposób. Są to informacje
o tym, kto może w imieniu fundacji podpisywać umowy, otwierać rachunki bankowe, przyjmować darowizny itp. 
Organem uprawnionym do reprezentacji jest zarząd fundacji, ale mało wygodna byłaby sytuacja gdyby wszystkie osoby,
np. z 5-osobowego składu zarządu, musiały podpisywać się pod każdą umową. Dlatego też wskazuje się, które osoby
spośród członków zarządu reprezentują organizację, czyli mogą składać oświadczenia woli w imieniu organizacji.
Wyjątkowym dokumentem jest sprawozdanie finansowe fundacji, pod którym zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o ra-
chunkowości, podpisują się wszyscy członkowie zarządu.
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PRZYKŁADOWY ZAPIS W STATUCIE: 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy

członek Zarządu samodzielnie. 
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Dodatkowe − nieobowiązkowe, zapisy w statucie fundacji, mogą dotyczyć następujących spraw:
1. Informacje o władzach fundacji innych niż zarząd wraz z ich kompetencjami (np. Rada Fundacji, Rada Fun-

datorów)
Jeśli w fundacji powoływany jest drugi organ to pełni on najczęściej funkcje związane z kontrolą wewnętrzną i nadzorem.
Powołujemy jeden organ kontroli, który może się różnie nazywać w zależności od sytuacji danej fundacji. Zwyczajowe,
najczęściej spotykane, nazwy to:

 Zgromadzenie Fundatorów (Rada Fundatorów)
Powoływane jest, gdy jest więcej niż jeden fundator, ponieważ w skład mogą wchodzić tylko fundatorzy. Oznacza to,
że nie można w trakcie działania fundacji dokooptować kogoś do Zgromadzenia Fundatorów (Rady Fundatorów).
Liczba członków jest stała i ściśle określona. W statucie podaje się informację o kompetencjach i trybie pracy.

 Rada Fundacji (Komisja Rewizyjna)
Pierwszy skład Rady Fundacji (Komisji Rewizyjnej) powołuje zazwyczaj fundator/fundatorzy, którzy często zostają też jej
członkami. W statucie powinniśmy podać, jaki jest sposób wybierania rady, jej skład, na jak długo jest wybierana
(kadencja) oraz kompetencje i tryb pracy.

PRZYKŁADOWY ZAPIS W STATUCIE:
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Skład organu kontroli wewnętrznej, tak samo jak skład zarządu, jest rejestrowany w KRS.
W fundacji może być powoływana także Rada Programowa, która jest organem o funkcjach doradczych. Może być
powoływana jako Rada Programowa dla całej fundacji, ale często jest też powoływana na potrzeby konkretnego
programu prowadzonego przez fundację.

2. Sposób zmian w statucie, zmiana celu
W statucie fundacji powinno się określić, kto może zmienić statut, zwłaszcza, jeżeli wybrane są dwa organy, np. zarząd
i rada fundacji. Jeśli w statucie nie przewidzimy takich możliwości możemy mieć problem z wprowadzeniem jakichkolwiek
zmian. Na ogół zmieniająca się sytuacja wymusza konieczność zmian, np. zmienia się obowiązujące prawo, pojawiają
się nowe okoliczności. Często w statutach pojawia się zastrzeżenie, że wszystko można zmienić z wyjątkiem celu
fundacji, chyba, że fundator w akcie fundacyjnym dał takie przyzwolenie.
Zawsze po tym jak dokonamy jakichkolwiek zmian w statucie (nawet, jeśli są to zmiany tylko porządkujące, np.
zmieniamy numerację, dopisujemy jeden paragraf, usuwamy dwa inne, itd.) musimy zgłosić tę informację w myśl
art. 11 ustawy o fundacjach do KRS. Zgłoszenia dokonujemy na odpowiednich formularzach w ciągu 7 dni od daty do-
konania zmiany (art. 22 ustawy o KRS).
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3. Połączenie z innymi organizacjami
Ustawa o fundacjach dopuszcza możliwość połączenia fundacji z inną fundacją. W statucie powinna być podana infor-
macja kto może podjąć taką decyzję oraz na jakich zasadach obywa się łączenie. Fundacja może się połączyć z inną
fundacją o podobnych celach działania, gdyż w wyniku łączenia nie może się zmieniać cel dla którego fundacja została
powołana. W wyniku łączenia czasami łatwiej jest prowadzić wspólnie pewne działania, zwłaszcza, jeśli wymagają
one dużego nakładu sił i środków finansowych.
Aby fundacje mogły się połączyć uprawnione do tego władze obu fundacji muszą podjąć stosowne uchwały. W takim
wypadku „stare” fundacje przestają istnieć i powstaje nowa, którą rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako
podmiot powstały z połączenia dwóch niezależnie do tej pory działających. Najczęściej w praktyce jest tak, że jedna
z fundacji przejmuje drugą w związku z tym zachowana zostaje nazwa, czasem z dodatkiem w nazwie wskazującym,
z jakich podmiotów powstała.

4. Określenie sposobu likwidacji fundacji i przeznaczenia jej majątku
Ustawa o fundacjach przewiduje dwa powody, dla których fundacja może zostać zlikwidowana. Są to: osiągnięcie
celu, dla którego została ustanowiona fundacja albo wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji (art. 15
ustawy o fundacjach). W praktyce fundacje raczej są likwidowane z drugiego powodu, ponieważ cel (cele) fundacji są
zazwyczaj tak szeroko i ogólnie formułowane, że trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy ten cel zostanie całkowicie osią-
gnięty i stanie się to przyczyną likwidacji. 
W statucie fundacji warto zapisać informację o tym kto podejmuje decyzję o likwidacji fundacji, z jakiego powodu,
a także kto będzie likwidatorem. Najczęściej, jeśli są powołane dwa organy rada i zarząd, ta decyzja − tak samo jak
zmiana statutu − jest zastrzeżona dla kompetencji rady. Poza tym w statucie można zaznaczyć na co może zostać prze-
kazany pozostały po likwidacji majątek fundacji. Ogólnie zasada jest taka, że majątek jest przekazywany na rzecz innej
organizacji o podobnych celach statutowych. Pamiętajmy, że fundacja nie jest własnością fundatora w związku z tym
majątek pozostały po likwidacji nie może do niego wrócić.

5. Wskazanie ministra właściwego dla danej fundacji
W statucie fundacji należy także wpisać informację o tym, jaki minister sprawował będzie nadzór nad fundacją.
Fundator przygotowuje także osobny dokument – oświadczenie o wyborze ministra, który jest dołączany do wniosku
rejestracyjnego (art. 5 ust. 2 ustawy o fundacjach)
Wskazany minister jest organem zewnętrznym sprawującym nadzór nad fundacją (tak jak w przypadku stowarzyszenia
właściwy starosta). Oznacza to, że co roku musimy wysyłać mu sprawozdanie z działalności fundacji.
Wybór ministra, zależy od celu, czy celów fundacji. Np. jeśli są to cele związane z edukacją, będzie to minister właściwy
do spraw edukacji.
Jeśli cele naszej fundacji są związane z kilkoma dziedzinami np. z edukacją i kulturą oraz z pomocą społeczną
i zdrowiem? Wtedy fundator ma możliwość wyboru i wskazania jednego z ministrów. Zależy to od tego, który cel jest
dla niego najważniejszy. W związku z tym, że nazwy ministerstw i ministrów oraz podział ich kompetencji, dość często
się zmieniają w statucie lepiej nie wpisywać pełnej nazwy, np. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a raczej za-
stosować zapis: minister właściwy ds. kultury.

6. Informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej
Fundacja może także prowadzić działalność gospodarczą, choć nie może to być jej celem działania tylko działalnością
dodatkową, wspierającą. Dochód z niej w całości musi być przeznaczony na realizację celów statutowych. Prowadzenie
działalności gospodarczej jest jednym ze sposobów zdobycia środków na działania statutowe fundacji.
Zanim zostanie podjęta decyzja o prowadzeniu przez fundację działalności gospodarczej warto zastanowić się, czy
w ogóle jest taka potrzeba, czy to się „opłaca”? Jest to z całą pewnością jeden ze sposobów na samofinansowanie
części działań, niezależność finansową od sponsorów i uniezależnienie się od niepewności finansowej, która często to-
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warzyszy organizacjom działającym „od projektu do projektu”. 
Z drugiej strony, fundacja prowadząca działalność gospodarczą staje się przedsiębiorcą, choć nie jest to jej działalność
podstawowa. Bycie przedsiębiorcą wiąże się ze zwiększeniem obowiązków (np. coroczne sprawozdania do KRS) wyni-
kających z przepisów prawa. Spełnienie takich obowiązków jest często związane z kosztami, które musi ponieść
fundacja (np. koszty opłat w KRS).
W sytuacji zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej, w statucie musi znaleźć się zapis mówiący o takiej
możliwości, a także wartość środków majątkowych przeznaczonych na ten cel. Zapisy w statucie powinny zawierać in-
formację o tym, że fundacja prowadzi działalność gospodarczą w wymienionym zakresie, a całość dochodów z niej
uzyskanych przeznacza na   realizacją celów statutowych. Przyjmuje się, i jest to wynik praktyki rejestrowej, że do
określenia zakresu działalności gospodarczej najlepiej i najprościej posłużyć się opisami działalności zawartymi w
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Choć nie ma takiego obowiązku jest to o tyle praktyczne rozwiązanie, że od razu
skłania do dokładnego zastanowienia się, jaka to będzie działalność. Używając, od razu w statucie, opisów i kodów
PKD do opisu działalności gospodarczej będziemy je później mieli gotowe do wpisania w formularzu zgłaszającym tę
działalność do KRS.
Drugi warunek, to wartość majątku, jaki fundator przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej, jest określany
już w akcie notarialnym. Jeśli fundacja ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą to określa się jaka kwota majątku
założycielskiego jest przeznaczona na działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą nie może to być mniej niż 1000 zł
(art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach)

7. Postanowienia ogólne
Postanowienia ogólne to pierwszy rozdział statutu, w którym „przedstawiamy” fundację. Znajdziemy tu  informacje,
o których napisano wcześniej, m.in.: nazwa, siedziba czy minister sprawujący nadzór nad fundacją. Ponadto w tym
rozdziale możemy podać także dodatkowe informacje, m.in.: 

 sposób powstania fundacji, 
 teren działania, 
 czas trwania fundacji, 
 używane pieczątki, loga, lub inne symbole, 
 ustanowienie certyfikatu, odznaki, medali honorowych i możliwości przyznawania ich wraz z innymi nagrodami

oraz wyróżnieniami, osobom fizycznymi prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji
jej celów,

 i inne.

 Krok 4 – Zebranie fundatorów
Po realizacji czynności określonych w kroku 1-3 pozostaje już podjęcie przez fundatora (fundatorów) uchwały w przed-
miocie wyboru zarządu, który następnie zobowiązany będzie złożyć do sądu wniosek o zarejestrowanie fundacji w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym oraz powołanie ewentualnie członków innych organów. Na tę okoliczność z zebrania należy
sporządzić protokół, do którego załączone będą podjęte uchwały, jak to miało miejsce w przypadku stowarzyszenia.

 Krok 5 – Rejestracja fundacji
Nadszedł czas na rejestrację fundacji, czyli wpisanie jej do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Wniosek o zarejestrowanie fundacji musi być złożony na urzędowym formularzu (KRS W20) do właściwego Sądu Rejo-
nowego – Sądu Gospodarczego, Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami,
do których należą:
KRS-WK wskazujący organy fundacji i ich skład członkowski
KRS-WM przedmiot działalności, jeśli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą
Wzory wypełniania formularzy urzędowych jak w stowarzyszeniu.
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Formularze można pobrać w formie papierowej bezpośrednio z właściwego sądu rejestrowego. W formie elektronicznej
można je pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/, Krajowego Rejestru Sądowego
http://www.krs-online.com.pl/, lub innych portali wpisując w wyszukiwarkę hasło: „formularze KRS”. Są to pliki w formie
aktywnej, które można wypełnić komputerowo, lub .pdf, które po wydrukowaniu wypełniamy ręcznie pismem druko-
wanym.

Wniosek do KRS oprócz niezbędnych załączników wymaga dołączenia także następujących dokumentów:
a. jeżeli fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej:

 1 egz. oświadczenia o ustanowieniu fundacji (akt notarialny),
 1 egz. oświadczenia wskazującego właściwego ministra nadzoru (o ile nie jest wymieniony w akcie fundacyj-

nym),
 3 egz. statutu fundacji, podpisane przez fundatora/ów,
 1 egz. uchwały o powołaniu władz fundacji,
 dowód dokonania opłaty za wpis do KRS4 lub wniosek o zwolnienie z opłaty.
 w przypadku, gdy w gronie fundatorów znajdzie się osoba prawna np. stowarzyszenie, załączyć należy do

wniosku o rejestrację fundacji uchwałę właściwego organu tej osoby prawnej w przedmiocie zgody na utwo-
rzenie fundacji. 

Jeśli fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej to po otrzymaniu postanowienia o zarejestrowaniu w KRS:
 składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej przez co uzyska

numer REGON, (formularz RG-1)
 zakłada konto bankowe,
 zgłasza się do urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej – NIP. (formularz NIP-2)

b. jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą
oprócz dokumentów wskazanych wyżej dodatkowo, należy złożyć:

 wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania fundacji uwierzytelnione notarialnie albo złożone
przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu,

 wniosek o wpis w rejestrze REGON (druk RG-1),
 zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego (druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika

US; do NIP-2 trzeba dołączyć umowę/dokument umożliwiającą korzystanie z lokalu w którym jest siedziba
(może to być np. umowa użyczenia lokalu),

 zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS ZFA (o ile
fundacja zamierza od razu zatrudniać pracowników).

Z chwilą wpisania do KRS nasza fundacja uzyskuje osobowość prawną. 
Rozpatrując pozytywnie wniosek o rejestrację sąd orzeka w drodze postanowienia o wpisie fundacji do rejestru stowa-
rzyszeń, fundacji, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
a jeśli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą sąd orzeka także o wpisie fundacji do rejestru przedsiębiorców.
Złożenie wniosku nieprawidłowo wypełnionego np. zawierającego błędy w jednym z formularzy lub brak opłaty
sądowej jest traktowane dość rygorystycznie, bowiem skutkuje zwrotem wniosku bez wzywania do uzupełnienia
braków formalnych. Skutki te łagodzi art. 19 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który pozwala na ponowne
złożenie wniosku w terminie siedmiu dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeśli wniosek nie jest dotknięty
brakami wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. 

4  Dla fundacji rejestrującej się wyłącznie w KRS – 250 zł; Dla fundacji rejestrującej się zarówno w KRS jak i w rejestrze przedsiębiorców w KRS – 600 zł;
w tym 500 zł − opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców, a 100 zł za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
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Fundacja nie musi działać wyłącznie w oparciu o pracę wolontariuszy, może zatrudniać etatowych pracowników − ma
to znaczenie zwłaszcza przy organizacjach, które podejmują działania wymagające dużych nakładów pracy
Warto pamiętać, że rola fundatora po zarejestrowaniu fundacji jest zakończona, a odpowiedzialność za majątek
i działania fundacji przejmuje zarząd. Fundator, który chciałby włączyć się w działania ustanowionej przez siebie
fundacji (np. wejść w skład zarządu), może to zrobić tylko wówczas, kiedy statut ustanowionej przez niego fundacji
będzie zawierał zapisy określające funkcję, którą miałby pełnić, czy też rodzaj decyzji, które mógłby podejmować.

UWAGI KOŃCOWE – UWAGI KOŃCOWE – UWAGI KOŃCOWE

Nie wszystkie ważne działania czy zmiany, które zachodzą w organizacji, muszą być zgłoszone do KRS. Część informacji
jest przechowywana w postaci uchwał zarządu, rady lub walnego zebrania w dokumentacji organizacji i nie trzeba ich
zgłaszać do KRS. Część informacji musimy jednak zgłaszać do KRS – robimy to za pomocą formularzy urzędowych i to
właśnie z nich wynika, co powinniśmy zgłosić.
Do KRS zgłasza się m. in. następujące informacje/zmiany informacji: 

 oznaczenie rodzaju organizacji (czyli czy jest to stowarzyszenie, fundacja czy związek stowarzyszeń),
 nazwa/zmiana nazwy organizacji,
 dane o wcześniejszej rejestracji, jeśli miała miejsce (czyli nazwa rejestru, nazwa sądu prowadzącego rejestr,

numer w rejestrze),
 siedziba/zmiana siedziby organizacji,
 adres/zmian adresu organizacji,
 informacje o statucie (informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu, co obejmuje: datę sporządzenia lub

zmiany statutu, w przypadku zaś zmiany statutu także oznaczenie zmienionych paragrafów, w wypadku
ustalenia nowego tekstu statutu – zaznaczenie tej okoliczności),

 czas, na jaki została utworzona organizacja,
 organ sprawujący nadzór (np. minister, starosta powiatu),
 organ uprawniony do reprezentacji/zmiana organu uprawnionego do reprezentacji organizacji (jego nazwa,

sposób reprezentacji sposobu reprezentacji, dane osób wchodzących w skład np. zarządu),
 organ nadzoru wewnętrznego/zmiana organu nadzoru wewnętrznego organizacji, np. rada fundacji, komisja

rewizyjna (jego nazwę i dane osób wchodzących w skład),
 numer REGON,
 numer NIP,
 dane/zmiana danych posiadanych przez organizację jednostek terenowych lub oddziałów (nazwę, siedzibę,

adres jednostki terenowej),
 wniosek o ubieganie się o status pożytku publicznego/zmiana informacji o statusie organizacji pożytku pu-

blicznego,
 wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej/zmiana informacji o działalności gospodarczej.
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5. Aneks
Załącznik nr 1

Wzór statutu stowarzyszenia

Statut Kieleckiego Stowarzyszenia „Edukacja”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Kieleckie Stowarzyszenie „Edukacja”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Edukacja”.
§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce.
§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta
Kielce i województwa świętokrzyskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie
innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi
instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać
pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§ 7

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania,
wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także
wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, te-
atralnych oraz filmowych, 

b) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów,
warsztatów, prelekcji,

c) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
d) organizowanie imprez kulturalnych,
e) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
f) fundowanie stypendiów,
g) pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
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Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych, 
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą

rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty

złożenia deklaracji. 
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową,

rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie

później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność

i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co

najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.

§ 13
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak

brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak
członkowie zwyczajni. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu
oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd: 
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– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez
okres przekraczający dziewięć miesięcy,

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Sto-
warzyszenia,

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 15

Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

§ 16
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich

składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 18
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków
§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-

wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na
14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie
w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
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6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub
żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd 
§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa
i skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu
zwołuje prezes.

§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zebrania,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna
§ 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia

Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu

Stowarzyszenia,
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d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, 
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 25

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji
§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch
członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością
głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3

głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji

oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 30 września 2012 r.
Podpisano: 
(podpisy członków założycieli)
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Załącznik nr 2
Wzór listy członków założycieli

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI KIELECKIEGO STOWARZYSZENIA „EDUKACJA”

My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie: Kieleckie Stowarzyszenie „Edukacja” z siedzibą w Kielcach
przy ul. Pięknej 100/5, obecni na zebraniu w dniu 30.09.2012 r., świadomi odpowiedzialności prawnej − oświadczamy,
że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach:

Załącznik nr 3
Wzór uchwały o powołaniu stowarzyszenia

Uchwała nr 1/2012
o powołaniu Kieleckiego Stowarzyszenia „Edukacja”
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 30.09.2012 r. w Kielcach postanawiają założyć stowarzyszenie,
którego pełna nazwa będzie brzmieć: Kieleckie Stowarzyszenie „Edukacja”, z siedzibą w Kielcach przy ulicy Pięknej
100/5. 

Protokolant/-ka zebrania Przewodniczący/-a zebrania
Maria Mądry Jan Poważny

Załącznik nr 4
Wzór uchwały o przyjęciu statutu

Uchwała nr 2/2012
o przyjęciu statutu Kieleckiego Stowarzyszenia „Edukacja”
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 30.09.2012 r. w Kielcach postanawiają zaakceptować
i przyjąć statut Kieleckiego Stowarzyszenia „Edukacja”, z siedzibą w Kielcach przy ulicy Pięknej 100/5. 
Przyjęty statut ma brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Protokolant/-ka zebrania Przewodniczący/-a zebrania
Maria Mądry Jan Poważny
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Imię i Nazwisko
Data, 

miejsce 
urodzenia

Miejsce 
zamieszkania 
(ulica, kod, 

miejscowość)

Nr dowodu 
osobistego

Nr PESEL Własnoręczny
podpis

1. Jan Kowalski 03.01.1970, 
Warszawa

ul. Piękna 2,
35-350 Kielce

DB 8119890 70010323071 Jan Kowalski

2. …….. 

3. ……. 

……… 

15. ……… 



Załącznik nr 5
Wzór uchwały o powołaniu Komitetu Założycielskiego

Uchwała nr 3/2012
o wyborze Komitetu Założycielskiego Kieleckiego Stowarzyszenia „Edukacja”
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 30.09.2012 r. w Kielcach postanawiają wybrać Komitet Za-
łożycielski Kieleckiego Stowarzyszenia „Edukacja”, z siedzibą w Kielcach przy ulicy Pięknej 100/5 w składzie:

Marianna Bąk
Stanisław Pająk
Barbara Gąska

Komitet Założycielski w wymienionym wyżej składzie zostaje upoważniony do zarejestrowania Kieleckiego Stowarzyszenia
„Edukacja” w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy KRS w Kielcach

Protokolant/-ka zebrania Przewodniczący/-a zebrania
Maria Mądry Jan Poważny

Załącznik nr 6
Wzór uchwały o wyborze Zarządu

Uchwała nr 4/2012
o wyborze Zarządu Kieleckiego Stowarzyszenia „Edukacja”
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 30.09.2012 r. w Kielcach postanawiają wybrać Zarząd Kie-
leckiego Stowarzyszenia „Edukacja”, z siedzibą w Kielcach przy ulicy Pięknej 100/5 w składzie:
Marianna Bąk – Prezes Zarządu

Stanisław Pająk – Sekretarz Zarządu
Barbara Gąska – Skarbnik Zarządu

[jeśli oddzielnie nie wybierany jest Komitet Założycielski w tej uchwale należy zapisać klauzulę]
Założyciele Kieleckiego Stowarzyszenia „Edukacja”, upoważniają Zarząd w wymienionym wyżej składzie do zarejestro-
wania Kieleckiego Stowarzyszenia „Edukacja” w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy KRS w Kielcach

Protokolant/-ka zebrania Przewodniczący/-a zebrania
Maria Mądry Jan Poważny

Załącznik nr 7
Wzór uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 5/2012
o wyborze Komisji Rewizyjnej Kieleckiego Stowarzyszenia „Edukacja”
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 30.09.2012 r. w Kielcach postanawiają wybrać Komisję Re-
wizyjną Kieleckiego Stowarzyszenia „Edukacja”, z siedzibą w Kielcach przy ulicy Pięknej 100/5 w składzie:

Jan Zając – Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kurka – Członek
Bartłomiej Zasiedziały – Członek

Protokolant/-ka zebrania Przewodniczący/-a zebrania
Maria Mądry Jan Poważny
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Załącznik nr 8
Wzór protokołu z zebrania założycielskiego

Protokół z zebrania założycielskiego Kieleckiego Stowarzyszenia „Edukacja”
W dniu 30.09.2012 r. w Kielcach odbyło się zebranie założycielskie Kieleckiego Stowarzyszenia „Edukacja”
W zebraniu udział wzięło 15 osób (załącznik nr 1 – lista obecności wraz z oświadczeniem)
Obrady otworzył Jan Poważny przedstawiając proponowany porządek zebrania
Porządek zebrania:

1. wybranie przewodniczącej/ego zebrania i protokolanta/-tki,
2. podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia
3. zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu,
4. wybranie Komitetu Założycielskiego, 
5. wybranie Zarządu Stowarzyszenia,
6. wybranie Komisji Rewizyjnej, 
7. wolne wnioski.

Przebieg zebrania założycielskiego
Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu. Przyjęto go jednogłośnie.
[lub został przyjęty po wprowadzeniu i przegłosowaniu zgłoszonych zmian]

Ad.1. Wybór przewodniczącego i protokolanta
Na przewodniczącego zebrania zgłoszono Pana Jana Poważnego, na protokolantkę zgłoszono Panią Marię Mądry.
W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przewodniczącego Pana Jana Poważnego 
i protokolantkę Panią Marię Mądry.
[wybór kandydatów i głosowanie mogą też przebiegać w innym, bardziej rozbudowanym trybie]

Ad.2. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia
Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 1 o powołaniu Stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto
jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3. Zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu
Przed zebraniem każdy z uczestników otrzymał projekt statutu przygotowany przez grupę inicjatywną. Przewodniczący
zebrania poddał pod dyskusję treść statutu. Nikt z zebranych nie wniósł uwag ani zastrzeżeń. W głosowaniu jawnym
projekt przyjęto jednogłośnie i podjęto uchwałę o przyjęciu statutu. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
lub; [w wyniku dyskusji wprowadzono poprawki do statutu a następnie po ich uwzględnieniu przewodniczący zebrania
odczytał projekt uchwały o przyjęciu statutu. Uchwałę zatwierdzającą statut przyjęto jednogłośnie po wprowadzeniu
proponowanych zmian]
lub [inne możliwości – na przykład brak jednomyślności w głosowaniu, etc.]

Ad. 4. Wybranie Komitetu Założycielskiego
Do Komitetu Założycielskiego zgłoszono 3 kandydatury: Marianna Bąk, Stanisław Pająk i Barbara Gąska. Wszyscy kan-
dydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący zebrania zapytał zgromadzonych o tryb głosowania, wyjaśniając, że może to być głosowanie jawne5

i tajne6. W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci wybrani zostali jednomyślnie. 
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Zatem w skład Komitetu Założycielskiego weszli:
Marianna Bąk, 
Stanisław Pająk,
Barbara Gąska.
W następnej kolejności przewodniczący zebrania odczytał uchwałę nr 3 o powołaniu Komitetu Założycielskiego i upo-
ważnienia go do czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia, którą uchwalono jednomyślnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Wybranie Zarządu Stowarzyszenia7

Do Zarządu Stowarzyszenia zgłoszono 3 kandydatury: Pani Marianna Bąk, Pani Barbara Gąska i Pan Stanisław Pająk.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący zebrania zapytał zgromadzonych o tryb głosowania. Ustalono, że wybór Zarządu dokonany zostanie
w trybie jawnym. W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci wybrani zostali jednomyślnie. 
Po ukonstytuowaniu się skład Zarządu wygląda w sposób następujący:
Marianna Bąk − Prezes Zarządu 
Stanisław Pająk − Sekretarz Zarządu
Barbara Gąska – Skarbnik Zarządu.
W następnej kolejności przewodniczący zebrania odczytał uchwałę nr 4 o wyborze Zarządu Stowarzyszenia. 
[i ewentualnie upoważnieniu go do czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia], którą uchwalono jednomyślnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Wybranie Komisji Rewizyjnej8

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono 3 kandydatury: Pani Katarzyna Kurka, Pan Jan Zając, Pan Bartłomiej Zasiedziały.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący zebrania zapytał zgromadzonych o tryb głosowania. Ustalono, że wybór Komisji Rewizyjnej dokonany
zostanie w trybie jawnym. W głosowaniu jawnym wszyscy kandydaci wybrani zostali jednomyślnie. 
Po ukonstytuowaniu się skład Komisji Rewizyjnej wygląda w sposób następujący:
Jan Zając – Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kurka – Członek
Bartłomiej Zasiedziały – Członek
W następnej kolejności przewodniczący zebrania odczytał uchwałę nr 5 o wyborze Komisji Rewizyjnej, którą przyjęto
jednomyślnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Wolne wnioski
W tej części podjęto rozmowę o kierunkach działalności stowarzyszenia na najbliższy okres i zaangażowaniu jego
członków. Dyskutowano o problemach szkół i przedszkoli na terenie miasta w odniesieniu do problemów w całym
regionie i kraju.
itd. …………………………..
Na tym zebranie zakończono.

5 W głosowaniu jawnym przewodniczący zebrania liczy i ogłasza głosy: za, przeciw i wstrzymujące się.
6 W przypadku głosowania tajnego należy wówczas powołać komisję skrutacyjną, która przeprowadzi procedurę głosowania, sporządzi protokół z

przebiegu głosowania i odczyta wyniki.
7 Procedura wyboru Zarządu jest taka sama jak w przypadku wyboru Komitetu Założycielskiego, nie mniej musi ona być zgodna z postanowieniami

statutu (w tym wypadku § 16)
8 Patrz przypis 4
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Załączniki do protokołu:
1. Lista obecności – członków założycieli
2. Uchwała nr 1 o powołaniu Stowarzyszenia
3. Uchwała nr 2 o przyjęciu statutu Stowarzyszenia
Uchwała nr 3 o wyborze Komitetu Założycielskiego
Uchwała nr 4 o wyborze Zarządu Stowarzyszenia
Uchwała nr 5 o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Protokolant/-ka zebrania Przewodniczący/-a zebrania
Maria Mądry Jan Poważny
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KRS-W20 
Sygnatura  akt (wype nia s d) 

Wniosek o rejestracj  podmiotu  
w  Krajowym Rejestrze S dowym1) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych  
Krajowy 
Rejestr 
S dowy FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, 

INNA ORGANIZACJA SPO ECZNA LUB ZAWODOWA 
 Formularz nale y wype ni  w j zyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub r cznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
 Wnioskodawca wype nia pola jasne. 
 We wszystkich wype nianych polach, w których wyst puje mo liwo  wyboru, nale y wstawi  X w jednym odpowiednim 

kwadracie.  
 Wszystkie pola, w których nie b d  wpisane odpowiednie informacje, nale y przekre li . 
 Wniosek sk ada si  do s du rejonowego (s du gospodarczego) w a ciwego ze wzgl du na siedzib  podmiotu, którego wpis 

dotyczy. Wniosek mo na z o y  w biurze podawczym w a ciwego s du lub nada  w urz dzie pocztowym na adres s du. 
 Wniosek z o ony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze S dowym lub nieprawid owo wype niony 

podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupe nienie braków. 

Miejsce na notatki S du  Data wp ywu (wype nia S d) 

     

   

S D, DO KTÓREGO SK ADANY JEST WNIOSEK 

1. Nazwa s du 
S d Rejonowy X Wydzia Gospodarczy KRS w Kielcach

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 
WI TOKRZYSKIE 

3. Powiat 
KIELECKI GRODZKI 

 4. Gmina 
KIELCE 

5. Miejscowo  
KIELCE 

OKRE LENIE REJESTRACJI 

6. Rejestracja dotyczy: 

1. Nowego podmiotu 2. Podmiotu uprzednio zarejestrowanego 
(przerejestrowanie)2) 

7. Czy podmiot wnosi równocze nie o wpis do Rejestru Przedsi biorców (zg oszenie 
dzia alno ci gospodarczej) ? 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”  nale y wype ni  za cznik „Przedmiot 
dzia alno ci”

 TAK NIE 

Cz  A  
A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPE NIAJ CEGO DANE 

8. Wnioskodawca: 

1. 
Komitet za o ycielski / 
fundator 2.

Podmiot, którego dotyczy 
wpis 3. Inny wnioskodawca 

Pola o numerach 9 i 10 nale y wype ni  tylko wówczas, gdy w polu o numerze 8 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozosta ych 
przypadkach pola te nale y przekre li . 

1) Wniosek mo e by u yty do uzupe nienia danych przez podmiot, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. by wpisany w
odpowiednim rejestrze s dowym, zgodnie z art. 10 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzaj ce ustaw o
Krajowym Rejestrze S dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000r. Nr 114, poz. 1194). Nale y wówczas przekre li tytu
wniosku i wpisa s owa „Uzupe nienie danych”.
2) Dotyczy podmiotu, który przed dniem 1 stycznia 2001 r. uzyska wpis w odpowiednim rejestrze s dowym.

Załącznik nr 9
Wzór podstawowego formularza rejestrowego do KRS



9. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

10. Imi  

A.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 

A.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
11. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 
B K 

12. Imi  
MARIANNA 

A.2.2 Adres do korespondencji 
13. Ulica  14. Nr 15. Nr 
KARMAZYNOWA 15 1

16. Miejscowo  
KIELCE 

17. Kod pocztowy
35-125  

18. Poczta 
KIELCE 

19. Kraj 
POLSKA 

A.3 DANE PE NOMOCNIKA PROCESOWEGO 

A.3.1 Oznaczenie pe nomocnika  
20. Nazwa / firma lub nazwisko 

21. Imi  

A.3.2 Adres pe nomocnika  
22. Ulica  23. Nr 24. Nr 25. Miejscowo  

26. Kod 
pocztowy  

27. Poczta 28. Kraj 

Cz  B  
Wnosz  o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na za cznikach:  

B.1 DANE PODMIOTU  

29. Nazwa 
KIELECKIE STOWARZYSZENIE „EDUKACJA” 

30. Oznaczenie formy prawnej lub rodzaju organizacji 

1. Fundacja 2. Stowarzyszenie, inna organizacja spo eczna lub 
zawodowa, jaka? 

  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi 2 nale y wpisa  odpowiedni rodzaj organizacji zgodny z wykazem w 
„Obja nieniach”  
na str. 5. 
STOWARZYSZENIE 



Cz  C  
C.1 DANE O WCZE NIEJSZEJ REJESTRACJI PODMIOTU  

Pola o numerach od 31 do 33 dotycz  wy cznie podmiotu uprzednio zarejestrowanego. W przypadku zg oszenia nowego podmiotu 
pola te nale y przekre li . 

31. Nazwa s du prowadz cego rejestr 
 

32. Nazwa rejestru 
 

33. Numer w rejestrze 

              

 34. Numer identyfikacji podatkowej NIP 
Numer nale y wpisa  tylko wówczas, gdy w polu o numerze 7
zaznaczono odpowied  TAK. 

35. Numer  identyfikacyjny REGON 

C.2 INFORMACJA O PROWADZENIU DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓ KI CYWILNEJ 

36. Czy przedsi biorca prowadzi dzia alno  gospodarcz  z innymi podmiotami na 
podstawie umowy spó ki cywilnej?  TAK  NIE 

C.3 SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU  

 37. Województwo 
WI TOKRZYSKIE 

38. Powiat 
KIELECKI GRODZKI 

 39. Gmina 
KIELCE 

40. Miejscowo  
KIELCE 

41. Ulica 42. Nr 43. Nr 
 PI KNA 100 5 

44. Kod pocztowy 
35-350 

45. Poczta 
KIELCE 

46. Adres strony internetowej 

47. Adres poczty elektronicznej 

C.4 INFORMACJA O STATUCIE PODMIOTU  
Dla podmiotu uprzednio zarejestrowanego nale y poda  informacj  o statucie stanowi cym podstaw  dokonania wpisu do 
odpowiedniego rejestru oraz o zmianach statutu podmiotu dotychczas niezarejestrowanych. 

48. Data sporz dzenia statutu (dzie –miesi c–rok) oraz dla podmiotu uprzednio zarejestrowanego - w przypadku 
zmiany statutu - numery zmienionych, dodanych, usuni tych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych) 
30.09.2012 R. 

C.5 INFORMACJA O CZASIE, NA JAKI UTWORZONY JEST PODMIOT  

49. Podmiot utworzony jest na czas: 

Oznaczony, jaki ? 

Nieoznaczony 
 



C.6 ORGAN SPRAWUJ CY NADZÓR (organ samorz dowy, administracji pa stwowej lub 
w a ciwy minister) 

Je li wniosek dotyczy zwi zku zawodowego, pole numer 50 nale y przekre li . 

50. Nazwa organu  
PREZYDENT MIASTA KIELCE 

C.7 CEL DZIA ANIA PODMIOTU  

51. Cel dzia ania 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE DZIA ALNO CI EDUKACYJNEJ I 
KULTURALNEJ ZW ASZCZA W ZAKRESIE INICJOWANIA, WSPIERANIA I POMOCY W 
PRZEDSI WZI CIACH EDUKACYJNO-KULTURALNYCH, W SZCZEGÓLNO CI NA RZECZ DZIECI I 
M ODZIE Y, A TAK E WSPIERANIE DZIECI I M ODZIE Y ORAZ RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI 

YCIOWEJ. 

C.d. celu dzia ania 

Cz  D  
D.1 INFORMACJA O ZA CZNIKACH: 

1. Je li podmiot posiada oddzia y / terenowe jednostki organizacyjne, nale y wype ni  za cznik KRS-WA „Oddzia y, 
terenowe jednostki organizacyjne”.  

2. Je li podmiot powsta  przez po czenie lub podzia  innych podmiotów, nale y wype ni  za cznik KRS-WH „Sposób 
powstania podmiotu”. 

3. W celu wpisania informacji o osobach wchodz cych w sk ad komitetu za o ycielskiego lub osób zak adaj cych 
organizacj  lub fundatorów nale y wype ni  za cznik KRS-WF „Za o yciele”.  

4. W celu wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu i osób wchodz cych w jego 
sk ad oraz sposobu reprezentacji nale y wype ni  za cznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do 
reprezentowania spó ki”.  

5. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru i osób wchodz cych w jego sk ad nale y wype ni  za cznik 
KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki”. 

6. Je li podmiot rejestrowy zg asza jednocze nie wpis dzia alno ci gospodarczej do rejestru przedsi biorców, nale y 
wype ni  za cznik KRS-WM „Przedmiot dzia alno ci”. 

7. Je li razem z niniejszym wnioskiem sk adane s : roczne sprawozdanie finansowe, opinia bieg ego rewidenta, 
uchwa a lub postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, nale y wype ni  za cznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe  i inne dokumenty”. 

D.1.1 Lista za czonych formularzy uzupe niaj cych 

Lp. Symbol i nazwa za cznika Liczba  

1 KRS-WA  Oddzia y, terenowe jednostki organizacyjne  
2 KRS-WH  Sposób powstania podmiotu   
3 KRS-WF  Za o yciele  1 
4 KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki - ZARZ D 2 
5 KRS-WM  Przedmiot dzia alno ci  
6 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  
7 KRS-WK  Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spó ki – KOM. REW. 2 
8   

D.1.2 Lista za czonych dokumentów  

Okre lenie formy dokumentu: 
Nale y wstawi  znak X w odpowiednim 
polu. Lp. Nazwa za czonego dokumentu Liczba 

egzemplarzy
papierowa elektroniczna 

   1 Statut 2 X  

   2 Protokó   2 X  

  3 Uchwa a o powo aniu organizacji 2 X  



   4 Lista za o ycieli 2 X  

 5 Uchwa a o wyborze Komitetu Za o ycielskiego 2 X  

     6 Uchwa a o wyborze organów - ZARZ D 2 X  

7 Uchwa a o wyborze organów – KOMISJA REWIZYJNA 2 
X  

8 UCHWA A O PRZYJ CIU STATUTU 2 
X  

    
9   

  

  
10   

  

11   
  

12   
  

13   
  

14   
  

15   
  

D.2 OSOBY SK ADAJ CE WNIOSEK 
 Imi  i nazwisko Data Podpis 
 [cz onkowie Komitetu Za o ycielskiego]

MARIANNA B K 

STANIS AW PAJ K 

BARBARA G SKA 

3.10.2012 R.

Marianna B k 

Stanis aw Paj k 

Barbara G ska 

Miejsce na naklejenie znaczków s dowych, potwierdzenie op aty lub potwierdzenie przelewu 
 
 
 
Obja nienia  
 
Wykaz rodzajów organizacji 
 

1 Stowarzyszenie  14 Ogólnokrajowa reprezentacja zrzesze  transportu 
2 Zwi zek stowarzysze  15 Inna organizacja przedsi biorców 
3 Kó ko rolnicze 16 Izba gospodarcza 
4 Rolnicze zrzeszenie bran owe 17 Zwi zek zawodowy 
5 Zwi zek rolników, kó ek i organizacji rolniczych 18 Ogólnokrajowy zwi zek mi dzybran owy 
6 Zwi zek rolniczych zrzesze  bran owych 19 Ogólnokrajowe zrzeszenie mi dzybran owe 
7 Zwi zek zawodowy rolników indywidualnych 20 Zwi zek pracodawców 
8 Cech rzemie lniczy 21 Federacja lub konfederacja zwi zków pracodawców 
9 Izba rzemie lnicza 22 Stowarzyszenie kultury fizycznej 

10 Zwi zek Rzemios a Polskiego 23 Zwi zek sportowy 
11 Zrzeszenie handlu i us ug 24 Polski zwi zek sportowy 
12 Zrzeszenie transportu 25 Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasi gu ogólnokrajowym
13 Ogólnokrajowa reprezentacja zrzesze  handlu i us ug 26 Inna organizacja spo eczna lub zawodowa 



 

  KRS-WF  ZA O YCIELE  

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych  
Krajowy 
Rejestr 
S dowy 

 Za cznik do wniosku o rejestracj  podmiotu  
w rejestrze stowarzysze , innych organizacji 

spo ecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zak adów opieki 

zdrowotnej
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 

Nazwa / Firma  
KIELECKIE STOWARZYSZENIE „EDUKACJA” 

Je li osób wchodz cych w sk ad komitetu za o ycielskiego lub osób zak adaj cych organizacj  jest wi cej ni  pi ciu, informacje o 
pozosta ych nale y wpisa  na kolejnych egzemplarzach za cznika „Za o yciele lub Fundatorzy”.  

A.1 DANE ZA O YCIELA  

1.   Czy osoba wchodz ca w sk ad komitetu za o ycielskiego lub zak adaj ca organizacj  
jest osob  fizyczn ? 

(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .) 
 TAK NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska 
z o onego 

3.   Drugi cz on nazwiska z o onego 

 B K  

   

 4.   Pierwsze imi  
MARIANNA 

5.   Drugie imi   
 

 6.   Numer  PESEL  8 0 0 2 3 5 7 8 1 3 6  

                         

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

A.2 DANE ZA O YCIELA  

1. Czy osoba wchodz ca w sk ad komitetu za o ycielskiego lub zak adaj ca organizacj  
jest osob  fizyczn ? 

(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .) 
 TAK NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska 
z o onego 

3.   Drugi cz on nazwiska z o onego 

 PAJ K  

   

 4.   Pierwsze imi  
STANIS AW 

5.   Drugie imi   

 6.   Numer  PESEL  7  9 1 1 0 9 0 1 3 2 5  

                         

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

A.3 DANE ZA O YCIELA  

1. Czy osoba wchodz ca w sk ad komitetu za o ycielskiego lub zak adaj ca organizacj  
jest osob  fizyczn ? 

(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .) 
 TAK NIE 

Załącznik nr 10
Wzór formularza członków założycieli stowarzyszenia



 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska 
z o onego 

3.   Drugi cz on nazwiska z o onego 

 G SKA  

   

 4.   Pierwsze imi  
BARBARA 

5.   Drugie imi   
 

 6.   Numer  PESEL  8 5 0 1 1 1 9 7 9 6 9  

                         

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

A.4 DANE ZA O YCIELA  

1. Czy osoba wchodz ca w sk ad komitetu za o ycielskiego lub zak adaj ca organizacj  
jest osob  fizyczn ? 

(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .)  TAK NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska 
z o onego 

3.   Drugi cz on nazwiska z o onego 

  
   

 4.   Pierwsze imi  5.   Drugie imi   

 6.   Numer  PESEL               

                         

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

A.5 DANE ZA O YCIELA  

1. Czy osoba wchodz ca w sk ad komitetu za o ycielskiego lub zak adaj ca organizacj  
jest osob  fizyczn ? 

(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .)  TAK NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska 
z o onego 

3.   Drugi cz on nazwiska z o onego 

  
   

 4.   Pierwsze imi  5.   Drugie imi   

 6.   Numer  PESEL               

                         

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 

A.6 PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK 

 [cz onkowie Komitetu Za o ycielskiego]

MARIANNA B K 

STANIS AW PAJ K 

BARBARA G SKA

3.10.2012 R.  

Marianna B k 

Stanis aw Paj k 

Barbara G ska

 



  KRS-WK  ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO 
REPREZENTOWANIA SPÓ KI 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S dowych  
Krajowy 
Rejestr 
S dowy 

Za cznik do wniosku o rejestracj   
lub o zmian  danych podmiotu w rejestrze 

przedsi biorców  
lub rejestrze stowarzysze , innych organizacji 

spo ecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zak adów opieki 

zdrowotnej 

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 

Nazwa / Firma  
KIELECKIE STOWARZYSZENIE „EDUKACJA”

Je li osób wchodz cych w sk ad organu lub wspólników reprezentuj cych spó k  jest wi cej ni  dwóch, informacje o nich nale y wpisa  
na kolejnych egzemplarzach za cznika KRS-WK. W przypadku, gdy wpis dotyczy organu reprezentacji, informacj  o sposobie 
reprezentacji nale y wpisa  tylko na pierwszym egzemplarzu za cznika, a na pozosta ych pole oznaczone numerem 3 przekre li .  

 
A.1 OKRE LENIE ORGANU PODMIOTU / WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO 

REPREZENTOWANIA SPÓ KI , KTÓRYCH DOTYCZY WPIS 

 52. Zg oszenie dotyczy: 

1. Organu uprawnionego do 
reprezentacji podmiotu 2. Wspólników uprawnionych 

do reprezentowania spó ki 3. Organu nadzoru 

W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 pole oznaczone numerem 2 w cz ci I.1 nale y przekre li . 
W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 pole oznaczone numerem 3 w cz ci I.2 nale y przekre li . 
 

53. Nazwa organu 
ZARZ D [w przypadku Komisji Rewizyjnej:] KOMISJA REWIZYJNA

A.2 INFORMACJA O SPOSOBIE REPREZENTACJI PODMIOTU 
(Informacja obejmuje: 
- sposób reprezentowania podmiotu przez zarz d, je eli zosta  powo any, 
- sposób reprezentacji podmiotu przez prokurentów, je li zosta a ustanowiona prokura, 
- sposób reprezentacji spó ki przez wspólników, w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna – wskazanie osób 
reprezentuj cych osob  prawn  w spó ce, której wpis dotyczy.) 

54. Sposób reprezentacji 
 
DO SK ADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH
MAJ TKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZ ONKÓW ZARZ DU DZIA AJ CYCH

CZNIE.

 
A.3 DANE OSOBY WCHODZ CEJ W SK AD ORGANU / WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO 

REPREZENTOWANIA SPÓ KI 

1.   Czy osoba, której dotyczy wpis jest osob  fizyczn ? 
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .)   TAK NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska 
z o onego 

3.   Drugi cz on nazwiska z o onego 

Załącznik nr 11
Wzór formularza organów stowarzyszenia



  
 B K  

 55. Pierwsze imi  
MARIANNA

5.   Drugie imi   

 6.   Numer  PESEL  8 0 0 2 3 5 7 8 1 3 6  

                         

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 
Informacje dotycz ce osoby wchodz cej w sk ad organu reprezentacji 

9.   Funkcja osoby w organie reprezentacji 
 PREZES ZARZ DU  

10.   Czy osoba wchodz ca w sk ad organu reprezentacji jest zawieszona ?3  TAK NIE 

11.   Data do jakiej osoba zosta a zawieszona (dzie  – miesi c – rok)1      -      -                

A.4 DANE OSOBY WCHODZ CEJ W SK AD ORGANU / WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO 
REPREZENTOWANIA SPÓ KI 

1.   Czy osoba, której dotyczy wpis jest osob  fizyczn ? 
(Je li zaznaczono odpowied  „TAK” pola o numerach 7 i 8 nale y przekre li .)   TAK NIE 

 2.   Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy cz on nazwiska 
z o onego 

3.   Drugi cz on nazwiska z o onego 

 PAJ K
  

 56. Pierwsze imi  
STANIS AW

5.   Drugie imi   

 6.   Numer  PESEL  7  9 1 1 0 9 0 1 3 2 5  

                         

7.   Numer KRS 8.   Numer identyfikacyjny REGON 
Informacje dotycz ce osoby wchodz cej w sk ad organu reprezentacji 

9.   Funkcja osoby w organie reprezentacji 
SEKRETARZ  

10.   Czy osoba wchodz ca w sk ad organu reprezentacji jest zawieszona ?1 

 TAK NIE 

11.   Data do jakiej osoba zosta a zawieszona (dzie  – miesi c – rok)1      -      -                

 
A.5 PODPISY OSÓB SK ADAJ CYCH WNIOSEK 

 MARIANNA B K 

STANIS AW PAJ K 

BARBARA G SKA

3.10.2012 R. Marianna B k 

Stanis aw Paj k 

Barbara G ska

 

3 Dotyczy podmiotów, dla których przepisy dopuszczaj zawieszenie osoby wchodz cej w sk ad organu
reprezentacji.



Załącznik nr 12
Wzór statutu fundacji w oparciu o przykład ze strony internetowej ngo.pl

Statut Fundacji Wspierania Kultury „Mozart”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Fundacja Wspierania Kultury „Mozart”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Monikę Chrzanowicz zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporzą-
dzonym przez notariusza – Janinę Kulpę w kancelarii notarialnej w Lublinie, Rynek Główny 17/5, w  dniu
10.10.2007.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Skorodnica.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla wła-

ściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Pol-
skiej.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróż-
nieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 6

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju
kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie, a także dorosłych artystów muzyków. 

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a. promowanie młodych twórców w kraju i za granicą,
b. organizowanie i udział w imprezach promujących artystów zwłaszcza muzyków,
c. organizacja Festiwalu Młodych Talentów„M jak Mistrz”,
d. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i zagranicą,
e. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

zwłaszcza w zakresie edukacji muzycznej, 
f. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
g. fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.
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Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (cztery tysiące złotych) oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek bankowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 10

Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji
§ 11

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego

grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na  miejsce osób, które

przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa

w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione

z winy umyślnej,
c. śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§ 12

Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
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§ 13
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na pi-

śmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów

decyduje głos Przewodniczącego. 
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek

Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wnio-

sku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Zarząd
§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią ka-
dencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione

z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez  Radę Fundacji przed
upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku

braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie

stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
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Sposób reprezentacji
§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu
samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających
łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 19
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów,

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się
jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodo-
wego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady
Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 11.10.2007 
(statut może być przyjęty/uchwalony dopiero po podpisaniu aktu fundacyjnego)

Podpisano: (w tym miejscu podpisuje się fundator/fundatorzy)

Monika Chrzanowicz
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Załącznik nr 13
USTAWA

z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach.

(tekst jednolity)
W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się
zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych,
umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym
i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje
i powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego, stanowi się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.
1.  Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz po-

rządkiem prawnym określonym w ustawach.
2.  Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy,

niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony
zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób.

3.  Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
Art. 2.

1.  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2.  Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala

akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
3.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może za-

trudniać pracowników.
Art. 3.

1.  Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawionym praw publicznych.

2.  Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do
stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3.  Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad
określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzy-
stania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna
stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

Art. 4.
1.  Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowa-

rzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
2.  Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do sto-

warzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość.
Art. 5.

1.  Stowarzyszenia międzynarodowe mogą być tworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według zasad
określonych w ustawie.

2.  Stowarzyszenia mogą należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli
nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
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Art. 6.
1.  Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz sto-

warzyszenia jest zakazane.
2.  Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowa-

rzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozo-
stawania poza nim.

Art. 7.
1.  Przepisom ustawy nie podlegają:

1) organizacje społeczne działające na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, których Rzecz-
pospolita Polska jest stroną,

2) kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
3) organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów

i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków,
4) (1) komitety wyborcze utworzone w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego lub wyborami do organów samorządu terytorialnego,
5) partie polityczne.

2.  Do organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, w sprawach nieuregulowanych odrębnie stosuje się przepisy
ustawy.

Art. 8.
1.  Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi

inaczej.
2.-4. (skreślone).
5.  Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:

1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia − w zakresie nadzoru nad działalnością sto-
warzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

2) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia − w zakresie nadzoru nad innymi niż wymienione
w pkt 1 stowarzyszeniami − zwanych dalej „organami nadzorującymi”.

6.  Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień prokuratora wynikających z innych ustaw.

Rozdział 2
Tworzenie stowarzyszeń

Art. 9.
Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają
komitet założycielski.

Art. 10.
1.  Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
3) cele i sposoby ich realizacji,
4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności

jego uchwał,
7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
8) zasady dokonywania zmian statutu,
9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
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2.  Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie
strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.

3.  Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.
Art. 11.

1.  Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa wła-
ściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.

2.  Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego ze-
brania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich
przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.

3.  Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.
Art. 12.

Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą
imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z
wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

Art. 13.
1.  Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno

nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
2.  Sąd rejestrowy doręcza organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami wymienionymi

w art. 12. Organ ten ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego do-
ręczenia, a także przystąpić, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany.

Art. 14.
Sąd rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w ustawie.

Art. 15.
1.  Sąd rejestrowy przed wydaniem postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia, jeżeli uzna za niezbędne do-

konanie dodatkowych ustaleń, wyznacza w tym celu posiedzenie wyjaśniające.
2.  Na posiedzenie wyjaśniające sąd rejestrowy wzywa uczestników postępowania.

Art. 16.
Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny
z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą.

Art. 17.
1.  Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego

Rejestru Sądowego.
1a. Terenowa jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 10 ust. 2, może uzyskać osobowość prawną, jeżeli

statut stowarzyszenia to przewiduje.
2.  (skreślony).
3.  O wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy zawiadamia założycieli oraz organ

nadzorujący, przesyłając jednocześnie temu organowi statut.
4.  (2) Postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru
Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

Art. 18. (skreślony).
Art. 19. (skreślony).
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Art. 20.
1.  Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej po-

wołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład za-
rządu i adres siedziby jednostki, oraz doręczyć statut stowarzyszenia.

2.  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki
organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia.

Art. 21.
Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisania
do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzy-
szenia.

Art. 22.
1.  Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i członkami

związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami
wspierającymi.

2.  Do związków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
Art. 23. (skreślony).
Art. 24. (skreślony).

Rozdział 3
Nadzór nad stowarzyszeniami

Art. 25.
Organ nadzorujący ma prawo:

1) żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania
członków (zebrania delegatów),

2) (skreślony),
3) żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.

Art. 26.
W razie niezastosowania się stowarzyszenia do wymagań określonych w art. 25, sąd na wniosek organu nadzorującego
może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nie wyższej niż 5.000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej
wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do wymagań organu nadzorującego. Stowarzyszenie, w terminie
7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny.

Art. 27.
Organem nadzorującym terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia jest organ określony w art. 8 ust. 5, właściwy
ze względu na siedzibę tej jednostki.

Art. 28.
W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu
w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych
nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia,
wystąpić do sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29.

Art. 29.
1.  Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może:

1) udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia,
2) uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia,
3) rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo po-

stanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.
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2.  Sąd rozpoznając wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może na wniosek lub z własnej inicjatywy wydać za-
rządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach zarządu stowarzyszenia, wyznaczając przedstawiciela do
prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia.

3.  Rozpoznając wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia, sąd może zobowiązać władze stowarzyszenia do usunięcia
nieprawidłowości w określonym terminie i zawiesić postępowanie. W razie bezskutecznego upływu terminu,
sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, podejmie zawieszone postępowanie.

Art. 30.
1.  Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych, sąd, na wniosek organu nadzorującego

lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora.
2.  Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy walnego zebrania członków

(zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu wyboru zarządu. Do czasu wyboru zarządu, kurator reprezentuje
stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia.

3.  Wynagrodzenie kuratora pokrywa się z majątku stowarzyszenia.
Art. 31.

Na wniosek organu nadzorującego sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia, w razie gdy:
1) liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych do jego założenia,
2) stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie

nie dłuższym niż rok.
Art. 32.(3)

Wnioski, o których mowa w art. 29 ust. 1 i art. 31, sąd rozpoznaje na rozprawie w postępowaniu nieprocesowym −
rejestrowym.

Rozdział 4
Majątek stowarzyszenia

Art. 33.
1.  Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej

działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2.  Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz

korzystać z ofiarności publicznej.
Art. 34.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.

Art. 35.
Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 5
Likwidacja stowarzyszeń

Art. 36.
1.  W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są człon-

kowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego
walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

2.  W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.
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Art. 37.
1.  Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpie-

czający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
2.  Likwidator w szczególności powinien:

1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia
i miejsca zamieszkania, jeżeli nie zachodzą warunki określone w art. 36 ust. 2,

2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości
o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,

3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądo-
wego.

3.  Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają
przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji
lub zarządza zmianę likwidatorów.

Art. 38.
Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania
członków (zebrania delegatów) o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej
sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

Art. 39.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.

Rozdział 6
Stowarzyszenia zwykłe

Art. 40.
1.  Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej.
2.  Osoby w liczbie co najmniej trzech, pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności,

określając w szczególności jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego
stowarzyszenie.

3.  O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą
siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący, podając dane, o których mowa w ust. 2.

Art. 41.
1.  Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia

zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w art. 16. Art. 14 ust. 2(4) stosuje się odpowiednio.
2.  Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego dzia-

łalności, może ono rozpocząć działalność.
Art. 42.

1.  Stowarzyszenie zwykłe nie może:
1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
2) łączyć się w związki stowarzyszeń,
3) zrzeszać osób prawnych,
4) prowadzić działalności gospodarczej,
5) przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

2.  Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
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Art. 43.
W sprawach nieuregulowanych odmiennie w tym rozdziale do stowarzyszenia zwykłego stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy, z tym że:

1) nie stosuje się przepisów art. 9-13, art. 14 ust. 1(5), art. 17, art. 20, art. 22-24(6), art. 27, art. 30 i art. 31 pkt 2,
2) ilekroć w ustawie jest mowa o statucie, należy przez to rozumieć regulamin stowarzyszenia zwykłego.

Przypisy:
1) Art. 7 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy − Ordynacja

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.102.1055)
z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

2) Art. 17 ust. 4:
− dodany przez art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. − Przepisy wprowadzające ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 29 czerwca 2003 r.
− zmieniony przez art. 131 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654)
z dniem 1 lipca 2011 r.

3) Art. 32 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy − Kodeks postępowania cy-
wilnego, ustawy − Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.07.112.766)
z dniem 28 lipca 2007 r.

4) Art. 14 ust. 2 został skreślony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy − Prawo
o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz.U.90.14.86) z dniem 13 marca 1990 r.

5) Art. 14 ust. 2 i oznaczenie ust. 1 skreślone przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy
− Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz.U.90.14.86) z dniem 13 marca 1990 r.

6) Art. 23 i 24 skreślone przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy − Prawo o stowa-
rzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz.U.90.14.86) z dniem 13 marca 1990 r.

7) Obecnie: funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, stosownie do art. 135 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U.99.51.526), która weszła w życie z dniem 10 maja 1990 r.

8) Obecnie: policjantów, stosownie do art. 153 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.00.101.1092),
która weszła w życie z dniem 10 maja 1990 r.

9) Obecnie: ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 24 i art. 29 ustawy
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.99.82.928), która weszła w życie z dniem
1 kwietnia 1999 r.

10) Obecnie: ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 24 i art. 29 ustawy
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.99.82.928), która weszła w życie z dniem
1 kwietnia 1999 r.
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Załącznik nr 14
Ustawa o fundacjach
z dnia 6 kwietnia 1984

Dz.U. z 1984r. Nr 21, poz. 97

Art. 1
Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów
społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki,
oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Art. 2
1. Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby

prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą.
2. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3
1. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej

formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie.
2. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe

przeznaczone na jego realizację.
3. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane

fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.
Art. 4

Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy i statutu.
Art. 5

1. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności
fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego
członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez
fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub
statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

2. Fundator może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji. Oświadczenie fundatora w tej sprawie
powinno być dołączone do statutu i przekazane sądowi prowadzącemu rejestr fundacji.

3. Fundacja, która ma prowadzić działalność na terenie jednego województwa, powinna mieć siedzibę na terenie
województwa objętego działalnością tej fundacji.

4. Jeżeli w statucie określa się przeznaczenie środków majątkowych fundacji po jej likwidacji, środki te powinny
być przeznaczone na cele, o których mowa w art. 1.

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja
ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność
gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 złotych.

6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić ulgi i zwolnienia z tytułu przeznaczenia zysków z dzia-
łalności gospodarczej fundacji na realizację jej zadań statutowych, inne niż ulgi i zwolnienia określone w innych
ustawach.

Art. 6
1. Fundator może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną lub

prawną.
2. Do ustalenia statutu, stosownie do przepisu ust. 1, mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalenia statutu

przez fundatora.
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3. Jeżeli fundator ustanowił fundację w testamencie, a nie ustalił jej statutu i nie upoważnił do tej czynności innej
osoby, stosuje się odpowiednio przepisy księgi IV Kodeksu cywilnego o poleceniu.

Art. 7
1. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 8
(uchylony)

Art. 9
1. Sąd dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące

podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu
fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są
zgodne z przepisami prawa.

2. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na
zakres jego działania oraz cele fundacji, zwanego dalej „właściwym ministrem”, oraz właściwego ze względu
na siedzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut.

3. Jeżeli cele fundacji wkraczają w zakres działania dwóch lub więcej ministrów, sąd zawiadamia o wpisaniu
fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z przesłaniem statutu, właściwego ministra, z którego zakresem
działania wiążą się główne cele fundacji.

Art. 10
Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz.

Art. 11
1. Podjęcie przez fundację działalności gospodarczej nie przewidzianej w statucie wymaga uprzedniej zmiany sta-

tutu.
2. Zmiana statutu fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Przepisy art. 9 stosuje się odpo-

wiednio.
Art. 12

1. O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona,
orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty.

2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest przez fundację udostępnione do publicznej wiadomości.
4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, ramowy zakres sprawozdania, o którym mowa w

ust. 2, obejmujący w szczególności najważniejsze informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
pozwalające ocenić prawidłowość realizacji przez fundację jej celów statutowych.

Art. 13
Właściwy minister lub starosta może wystąpić do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej
sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa. Organ ten może jednocześnie
zwrócić się do sądu o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy. 

Art. 14
1. Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest nie-

zgodne z jej celem, organ, o którym mowa w art. 13, może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych
uchybień w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji.
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2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, albo w razie dalszego uporczywego działania za-
rządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji, organ, o którym mowa w art. 13,
może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

3. Zarządca przymusowy reprezentuje fundację w sprawach wynikających z zarządu, w tym również w postępowaniu
sądowym; jest on obowiązany wykonywać czynności potrzebne do prawidłowego działania fundacji.

4. Sąd uchyli swe postanowienie o zawieszeniu zarządu fundacji i wyznaczeniu zarządcy przymusowego na
wniosek zarządu fundacji, jeżeli z okoliczności wynika, że działania, o których mowa w ust. 1, zostaną zanie-
chane.

Art. 15
1. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych

i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie.
2. Jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane,

w wypadkach wymienionych w ust. 1 organ, o którym mowa w art. 13, zwraca się do sądu o likwidację fundacji.
3. W wypadkach innych niż przewidziane w ust. 1 likwidacja fundacji może nastąpić tylko na mocy przepisu

ustawy.
4. Jeżeli statut fundacji nie określa przeznaczenia środków majątkowych pozostających po jej likwidacji, sąd orzeka

o przeznaczeniu tych środków z uwzględnieniem celów, którym fundacja służyła.

Art. 15a
1. W stosunku do fundacji korzystającej ze środków publicznych i prowadzącej działalność na obszarze całego

kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej samorządu powiatowego,
starosta wykonuje uprawnienia wynikające z przepisów art. 12-15

2. Zadania starosty, o których mowa w ustawie, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Art. 16
Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw ma-
jątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn.

Art. 17
Spory majątkowe, w których stroną jest fundacja, rozpoznaje sąd.

Art. 18
Ilekroć w ustawie jest mowa o właściwym ministrze, rozumie się przez to również kierownika właściwego urzędu cen-
tralnego.

Art. 19
1. Fundacje zagraniczne mające siedzibę za granicą mogą tworzyć przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.
2. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga zezwolenia, które oznacza jednocześnie zgodę na podjęcie działalności

określonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje minister właściwy ze względu na zakres swego działania oraz cele
utworzenia przedstawicielstwa.

3. Zezwolenie może być wydane, jeżeli utworzenie przedstawicielstwa ma służyć realizacji celów określonych
w art. 1; jeżeli przedstawicielstwo ma prowadzić także działalność gospodarczą, stosuje się odpowiednio przepis
art. 5 ust. 5 zdanie pierwsze.
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4. Przedstawicielstwo jest obowiązane przestrzegać przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

5. Minister właściwy ze względu na zakres swego działania oraz cele utworzenia przedstawicielstwa może cofnąć
zezwolenie, jeżeli przedstawicielstwo nie dotrzymuje warunków określonych w zezwoleniu lub w istotny sposób
narusza przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo interes państwa.

6. Jeżeli przedstawicielstwo lub reprezentowana przez nie fundacja naraża na szkodę bezpieczeństwo lub inny
ważny interes państwa, właściwy minister może zawiesić zezwolenie. Zawieszenie zezwolenia powoduje − do
czasu podjęcia decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia − bezzwłoczne zaprzestanie działalności objętej zezwo-
leniem bez odszkodowania z tego tytułu.

7. W sprawach działalności gospodarczej przedstawicielstwa stosuje się ponadto przepisy odrębne, dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedstawicielstwa
podmiotów zagranicznych.

Art. 20
Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów prawa prywatnego międzynarodowego.
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