
STOWARZYSZENIA ZWYKŁE 
PO NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 r.

Uwaga!  Wszystkie  założone  przed  nowelizacją  z  20  maja  2016  roku
stowarzyszenia zwykłe  muszą do dnia 20 maja 2018 roku dokonać wpisu do
nowej  ewidencji!  Jeśli  tego  nie  zrobią,  z  dniem  20  maja  2018  r.  zostaną
rozwiązane z mocy prawa. 

1. Stowarzyszenia  zwykłe  po  wejściu  w  życie  nowej  ustawy  zupełnie
zmieniają swoją formę. Poniżej przedstawiamy tabelkę która zobrazuje
Państwu dokonane w ustawie zmiany:

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE 
PRZED 20.05.2016 R.

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE 
PO 20.05.2016

LICZBA OSÓB POTRZEBNA
DO ZAŁOŻENIA

3 osoby 3 osoby

GDZIE REJESTRUJE SIĘ
STOWARZYSZENIE

Urząd Miasta poprzez
złożenie wniosku

Urząd Miasta – należy
dokonać wpisu do nowej

ewidencji (dotyczy to także
stowarzyszeń, które już

istnieją). 
Ewidencja będzie

publikowana w Biuletynie
Informacji Publicznej.

STATUS PRAWNY

Zrzeszenie osób, nie posiada
osobowości prawnej, nie

występuje jako podmiot w
obrocie prawnym np. nie
można zawrzeć umowy ze
stowarzyszeniem zwykłym

Posiada tzw. ułomną
osobowość prawną to

znaczy, że może we własnym
imieniu nabywać prawa, w
tym własność i inne prawa

rzeczowe, zaciągać
zobowiązania, pozywać i być

pozywane

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność za
zobowiązania stowarzyszenia

ponoszą wszyscy jego
członkowie, a nie samo

stowarzyszenie

Każdy członek odpowiada za
zobowiązania stowarzyszenia

zwykłego bez ograniczeń
całym swoim majątkiem
solidarnie z pozostałymi

członkami oraz ze
stowarzyszeniem



WŁADZE

Brak możliwości powołania
władz, funkcjonuje tylko

Przedstawiciel
stowarzyszenia

Stowarzyszenie może
powołać Zarząd lub

Przedstawiciela, których
zadaniem będzie

reprezentacja
stowarzyszenia, może też
powołać organ kontroli

wewnętrznej

ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ
Stowarzyszenie zwykłe
utrzymuje się tylko ze
składek członkowskich

Stowarzyszenie zwykłe
uzyskuje środki na

działalność ze składek
członkowskich, darowizn,

spadków, zapisów,
dochodów 

z majątku stowarzyszenia
oraz ofiarności publicznej,
może otrzymywać dotacje

Status OPP
Brak możliwości uzyskania

statusu OPP
Możliwość uzyskania statusu

OPP

Uwaga!

Stowarzyszenia zwykłe nadal nie może:

• powoływać swoich oddziałów terenowych,
• łączyć się w związki stowarzyszeń,
• zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.)
• prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego,
• prowadzić działalności gospodarczej,

2. Stowarzyszenia  zwykłe  staną  się  stowarzyszeniami  zwykłymi  
w  rozumieniu  nowych  przepisów  dopiero  po  uzyskaniu  wpisu  do
nowopowstałej ewidencji. 

Aby  to  zrobić  musicie  Państwo  zmienić  swój  regulamin  na  zgodny  z  nowymi
przepisami i złożyć wniosek o wpis do nowej ewidencji (przesyłamy go w załączeniu).
Poniżej przedstawiamy co musi znaleźć się w nowym Regulaminie ze wskazówkami  
w nawiasach:

Co powinien zawierać Regulamin Stowarzyszenia zwykłego:

1. Nazwa
2. Cel/cele
3. Sposoby realizacji celów
4. Teren działania



5. Środki  działania  (stowarzyszenie  zwykłe  uzyskuje  środki  na  działalność  ze
składek  członkowskich,  darowizn,  spadków,  zapisów,  dochodów  z  majątku
stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, może otrzymywać dotacje)

6. Siedziba (musi być w Sosnowcu)
7. Przedstawiciel/zarząd w tym tryb wyboru, uzupełnienia składu, kompetencje,

warunki ważności uchwał  (stowarzyszenie zwykłe samo decyduje czy powoła
zarząd czy tylko przedstawiciela)

8. Sposób  reprezentacji  stowarzyszenia  w  tym  zaciągania  zobowiązań
finansowych (stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel albo zarząd)

9. Organ  kontroli  wewnętrznej  w  tym  tryb  wyboru,  uzupełnienia  składu,
kompetencje,  warunki  ważności  uchwał  (stowarzyszenie  zwykłe  samo
decyduje czy powoła organ kontroli wewnętrznej, nie ma takiego obowiązku)

10. Zasady dokonywania zmian regulaminu
11. Sposób nabywania/utraty członkostwa
12. Sposób rozwiązania stowarzyszenia 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr. tel. 32/292 10 14, 32/263 32 22,
32/263 32 76.

Pytania można też kierować mailowo na: 
scop@um.sosnowiec.pl lub  wsparcie@um.sosnowiec.pl,
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