
1 

 

 

REGULAMIN  
STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW POWIATU 

KWIDZYŃSKIEGO 
 

 

 
Rozdział  I 

Nazwa, teren działania i siedziba 

§ 1 

1. Stowarzyszenie o nazwie „STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW POWIATU 

KWIDZYŃSKIEGO zwane „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym 

i trwałym stowarzyszeniem zwykłym  działającym na podstawie przepisów art. 40-42 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 

713 z późn.zm.). 

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 

swoich spraw może zatrudniać pracowników, a także zawierać umowy zlecenia i inne 

umowy przez prawo przewidziane. 

§ 2 
1. Stowarzyszenie  może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne 

prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. 

2. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń 

całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. 

Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia 

zwykłego okaże się bezskuteczna. 

3. Stowarzyszenie zwykłe nie może: 

a) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych; 

b) zrzeszać osób prawnych; 

c) prowadzić działalności gospodarczej; 

d) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

§ 3 
Siedzibą Stowarzyszenia jest gmina………………………….. 

§ 4 
Stowarzyszenie  używa pieczęci podłużnej z napisem „Stowarzyszenie Sołtysów 

Powiatu Kwidzyńskiego”  
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Rozdział  II 
Cel i środki działania 

§ 5 

1. Reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i prawnych interesów społeczności 

lokalnej oraz samorządów i mieszkańców wsi. 

2. Wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji środowiska sołtysów. 

3. Inicjowanie współdziałania sołtysów i samorządu sołeckiego z organizacjami społeczno - 

kulturalnymi oraz zawodowymi działającymi na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, 

społecznego i ekonomicznego obszarów wiejskich. 

4. Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz organami 

administracji rządowej w sprawach dotyczących rozwoju oraz doskonalenia samorządu 

terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi obywateli. 

5. Podejmowanie działań na rzecz inicjatyw legislacyjnych zmierzających 

do poprawienia prawa samorządowego zarówno w odniesieniu do aktów rzędu 

ustawowego jak i przepisów gminnych traktujących o wewnętrznym ustroju gmin jak też 
sołectw (statutu sołectw). 

6. Organizowanie między stowarzyszeniowych działań dotyczących wspierania inicjatyw 

podejmowanych przez sołtysów i samorządy wiejskie na rzecz szeroko rozumianego 

rozwoju środowisk wiejskich. 

7. Propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej oraz edukacyjnej 

w zakresie wiedzy samorządowej i obywatelskiej środowisk wiejskich w kontekście 

procesów integracji europejskiej. 

8. Propagowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz propagowanie wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

9. Propagowanie ochrony i promocji zdrowia. 

10. Propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

12. Propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska naturalnego. 

13. Upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich. 

14. Propagowanie działań podejmowanych przez powiat. 

§6 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele określone w §5 poprzez: 

1. Podejmowanie odpowiednich działań mających na celu propagowanie pomocy społecznej, 

ochrony i promocji zdrowia, propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i tradycji. 

2. Podejmowanie odpowiednich działań mających na celu propagowanie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony środowiska naturalnego, ochrony praw konsumenckich. 

3. Reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i prawnych interesów sołtysów jako 

przedstawicieli społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi. 

4. Wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji środowiska sołtysów.  

5. Działanie na rzecz integracji i rozwoju środowisk wiejskich i środowiska sołtysów. 

6. Współpraca z innymi organizacjami w celu poprawy funkcjonowania sołtysa 

w społeczności lokalnej. 

7. Prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne 

rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności 

samorządowej.  
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8. Świadczenie pomocy oraz usług na rzecz sołtysów we współpracy z organami samorządu 

terytorialnego w sprawach upowszechniania doświadczeń samorządowych, mających 

znaczenie dla postępu w działalności sołeckiej, rozwiązywania spornych spraw sołecko  

gminnych wymagających mediacyjnej pomocy. 

9. Inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie organizacji 

pracy sołtysów na rzecz sołectw i samorządów mieszkańców.  

10. Promocje sołeckich inicjatyw kulturalnych i innych jako zasadniczego środka poprawiania 

efektywności działań sołtysów i gospodarki sołeckiej. 

11. Doskonalenie współdziałania sołtysów z organizacjami społeczno-gospodarczymi, 

kulturalnymi i sportowymi działającymi na terenach wiejskich w realizacji ustawowych 

oraz statutowych zadań gmin i sołectw. 

12. Podejmowanie odpowiednich inicjatyw szkoleniowych oraz wyróżnień społecznych dla 

sołtysów. 

13. Inne działania sprzyjające rozwojowi regulaminowych celów Stowarzyszenia.  

 

Rozdział  III 

Członkowie Stowarzyszenia 
§ 7 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy sołtys Powiatu Kwidzyńskiego -

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który: 

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

b) nie jest pozbawiony praw publicznych; 

c) złoży deklarację członkowską. 
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne zainteresowane rozwojem działalności 

Stowarzyszenia.  

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona 

w działalności na rzecz samorządu terytorialnego  

 

§ 8 
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia biorą udział w życiu Stowarzyszenia: 

a) mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia; 

b) mogą wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia; 

c) mogą korzystać ze wszystkich form działalności; 

d) mogą korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności oraz 

innych możliwości, jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie; 

e) mogą uczestniczyć w zebraniach zarządu bez prawa podejmowania decyzji; 

f) mogą wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia; 

g) mogą korzystać ze wszystkich form działalności; 

h) mogą korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności oraz 

innych możliwości, jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie; 

i) na pisemny wniosek mają prawo wglądu do dokumentacji Stowarzyszenia; 

j) maja prawo tworzenia zespołów takich jak np. rozwoju gospodarczego, rozwoju 

społecznego, współpracy z zagranicą. Przynależność do jednego z zespołów 

nie wyklucza możliwości należenia do innego zespołu. 
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§ 9 
1. Formę i rodzaj wspierania członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia. 

2. Członkami Towarzystwa mogą być również  osoby fizyczne mieszkające za granicą, 
gotowe brać udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

§ 10 
1. Do przyjmowania członków w poczet Stowarzyszenia lub członków wspierających 

uprawniony jest Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby ubiegającej się 
o przyjęcie. W razie odmowy przyjęcia, osobie tej przysługuje prawo odwołania się 
do Komisji Rewizyjnej. 

2. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna. 

 

§ 11 
1. Przynależność członka ustaje w razie: 

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia  złożonego na piśmie; 

b) wykluczenia; 

c) śmierci członka; 

d) rozwiązania  Stowarzyszenia; 

e) zaprzestania pełnienia funkcji sołtysa. 

2. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek naruszy 

postanowienia Regulaminu  lub niegodnym zachowaniem narusza dobre imię 
Stowarzyszenia , a także, gdy: 

a) w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu utraci prawa publiczne; 

b) zalega z opłatą składki członkowskiej za 3 okresy; 

c) bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w pracach Stowarzyszenia. 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia zainteresowanemu członkowi służy prawo 

odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od jej doręczenia zainteresowanemu 

członkowi. 

 

Rozdział  IV 
Władze Stowarzyszenia  

§ 12 
1. Władzami towarzystwa są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków; 

b) Komisja Rewizyjna; 

c) Zarząd. 

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa 

się w głosowaniu jawnym. 

3. Po upływie kadencji do czasu wyboru nowych organów  działają organy dotychczasowe. 

 

Walne Zgromadzenie Członków 
§ 13 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które zwoływane 

jest przez Zarząd co najmniej raz na dwa lata. 

2. Powiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wysyłane jest 

do wszystkich członków listem poleconym na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad 

lub w każdy inny skuteczny sposób z potwierdzeniem otrzymania. 

3. Walne Zgromadzenie Członków może zostać również zwołane na wniosek 50% członków 

Stowarzyszenia. Proponowany porządek obrad przygotowany jest i wysyłany przez 

Członków zgłaszających wniosek. 
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§ 14 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia podjętej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.  

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia powinien zawierać 
uzasadnienie i cel jego zwołania oraz porządek obrad. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest nie później niż 6 tygodni od daty 

złożenia wniosku. 

 

§ 15  
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie 

wspierający, zaproszeni goście 
 

§ 16 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 

2) uchwalanie zmian Regulaminu , 

3) uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia, 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

5) uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej  absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

6) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i porządku obrad, 

7) uchwalanie regulaminu Zarządu, 

8) wybór Prezesa  Zarządu i członków  Zarządu   

9) wybór przewodniczącego i członków  Komisji Rewizyjnej, 

10)  podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku obrad przez władze 

Stowarzyszenia, 

11)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia, 

12)  powoływanie i odwoływanie Sądu Koleżeńskiego, 

13)  rozpatrywanie skarg i wniosków złożonych przez członków Stowarzyszenia, 

14)  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.  

 
§ 17 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał: 

a) w pierwszym terminie w obecności co najmniej 50 % Członków,  

a w przypadku braku wymaganego składu, po 15 minutowej przerwie; 

b) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych Członków na Walnym 

Zgromadzeniu. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie zapadają w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. W drugim terminie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością 
głosów członków obecnych na sali. 

3. O tajności głosowania na uzasadniony wniosek rozstrzyga Walne Zgromadzenie 

w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym.  
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§ 18 
1. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków podpisują przewodniczący obrad 

i Sekretarz jeżeli jest powołany . 

2. Kopie protokołu i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd przesyła organowi 

nadzorującemu oraz sądowi w przypadkach przewidzianych prawem. 

 

Komisja Rewizyjna 
§ 19 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa od 3 do 5 członków wybranych przez Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu jawny. Członkowie Rady wybierają spośród siebie zastępcę 
przewodniczącego i sekretarza. 

2. Komisja Rewizyjna jest statutowym organem kontroli i nadzoru odrębnym od Zarządu i 

nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 

3. Komisja zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz w roku i obraduje według 

ustalonego przez siebie regulaminu, 

4. Członkowie  Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

§ 20 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą: 

1) bieżąca kontrola Zarządu; 
2) rozpatrywanie odwołań  od decyzji Zarządu w sprawach członkostwa; 
3) rozpatrywanie odwołań  od decyzji Zarządu w sprawach wykluczenia; 
4) zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu; 
5) ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności  Zarządu i przedstawianie 

jej Walnemu Zgromadzeniu Członków, 
6) sprawozdanie ze swojej działalności, 

§ 21 
W razie rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej przeprowadza się wybory

uzupełniające. 

§ 22 
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli 

zostały podjęte w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. 

 
§ 23 

Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują 
przewodniczący i sekretarz. 
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Zarząd 
§ 24 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, kierującym działalnością 
Stowarzyszenia, wybieranym przez Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 
2. Zarząd składa się z 3 członków w tym prezesa zarządu,  członkowie organu 

zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach. 
4. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia oraz pozostałe jego władze statutowe zostają wyłonione 

spośród założycieli Stowarzyszenia na Zgromadzeniu założycielskim . 
5. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia; 

2) wykluczanie członków Stowarzyszenia; 

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 

4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia; 

5) ustalanie wysokości, egzekwowanie składek członkowskich bądź ich umarzanie 

w uzasadnionych przypadkach; 

6) sporządzanie rocznego bilansu i sprawozdania  z działalności Stowarzyszenia, 

7) inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z władzami samorządowymi, 

organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą; 
8) zatwierdzanie i nadzór nad realizacją  rocznych i wieloletnich planów finansowych  

9) zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne 

Zgromadzenie, 

10) zawieranie umów z innymi podmiotami; 

6. Do Zarządu należą wszystkie pozostałe kompetencje niezastrzeżone dla innych władz 

Stowarzyszenia; 

7. Zarząd zbiera się na posiedzeniach, co najmniej raz na kwartał i obraduje według 

ustalonego przez siebie regulaminu; 

8. Po upływie kadencji do czasu wyboru nowego Zarządu, działa Zarząd dotychczasowy. 

 
§ 25 

  W przypadku rezygnacji członka Zarządu lub jego odwołania przed upływem 

kadencji, Komisja Rewizyjna przeprowadzi wybory uzupełniające do Zarządu. 

 

 

§ 26 
 Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. 
 

§ 27 
 Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie 

uczestniczący w posiedzeniu. 
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Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 
§ 28 

1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, 

darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności 

publicznej. 

2. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

§ 29  
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, 

stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia 

uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie 
 

Rozdział  VI 

Zmiany Regulaminu  

§ 30 

1. Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwał Walnego 

Zgromadzenia Członków podjętych większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

1/2 liczby członków Towarzystwa 

2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub  

w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie: 

a) powołuje Komisję Likwidacyjną, złożoną z trzech członków lub Likwidatora  

b) określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

5. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi. 

6. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywane są z jego majątku. 

§ 31 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach. 
 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia: 

1. …………………………….………. 

2. ……………………….……………. 

3. ……………………….……………. 
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Wyciąg z ustawy Prawo o stowarzyszeniach 

Rozdział  6  

Stowarzyszenia zwykłe 

Art.  40.  [Utworzenie stowarzyszenia zwykłego. Kompetencje. Odpowiedzialność za zobowiązania 

stowarzyszenia. Organy. Wniosek o wpis do ewidencji]  

1.  Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości 

prawnej. 

1a.  Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa 

rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. 

1b.  Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym 

swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta 

powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. 

1c.  Przepis ust. 1b nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi, zanim 

egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. 

2.  Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają 

regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, 

teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo 

zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a 

także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. 

3.  Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb 

jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób 

reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. 

4.  Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w 

regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje. 

5.  Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi 

nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do 

ewidencji stowarzyszeń zwykłych, zwanej dalej "ewidencją", dołączając: 

1) regulamin działalności; 

2) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce 

urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli; 

3) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego 

stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu; 

4) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o 

ile regulamin działalności przewiduje ten organ; 

5) adres siedziby stowarzyszenia zwykłego. 

6.  Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu. 

Art.  40a.  [Postępowanie w sprawie wpisu do ewidencji]  

1.  Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. 

2.  Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia: 

1) wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41; 

2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek, o którym mowa w 

art. 41. 

3.  Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 
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14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 2, liczy się 

od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje 

jego bezskuteczność. 

4.  Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie 

zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis. 

5.  W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia 

wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o którym mowa 

w art. 41, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje 

prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego. 

6.  Do rozpoznania skargi, o której mowa w ust. 5, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467, 

1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 11 i 60), z tym że: 

1) organ nadzorujący przekazuje akta sprawy i odpowiedź na skargę w terminie 14 dni od dnia 

wniesienia skargi; 

2) sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na 

skargę. 

Art.  40b.  [Dane zamieszczane w ewidencji. Aktualizacja danych. Dostęp do treści ewidencji]  

1.  W ewidencji zamieszcza się: 

1) nazwę stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby; 

2) imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu 

oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności 

przewiduje ten organ; 

3) imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje 

ten organ; 

4) informacje o regulaminie działalności i jego zmianach; 

5) informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; 

6) informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; 

7) imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego; 

8) informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków, o których mowa w rozdziale 

3. 

2.  Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych 

danych, o których mowa w ust. 1, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Przepisy o 

wpisie do ewidencji stosuje się odpowiednio. 

3.  Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania osób, o których 

mowa w art. 40 ust. 5 pkt 3 i 4. 

4.  Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji. 

5.  Dokumenty złożone do organu nadzorującego stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne dla 

osób mających interes prawny. 

6.  Ewidencja może być prowadzona w systemie teleinformatycznym. 

7.  Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia ewidencji, jej wzór oraz szczegółową treść wpisów w ewidencji w zakresie, o którym 

mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przejrzystości, kompletności i 

dostępności do danych zawartych w ewidencji. 
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Art.  41.  [Zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego. Rozpoczęcie działalności]  

Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia 

stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa. 

Art.  41a.  [Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe, zarząd stowarzyszenia zwykłego]  

1.  Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo 

zarząd. 

2.  Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd 

czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich 

członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych 

czynności. 

3.  Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: 

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; 

2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; 

3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki; 

4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy 

poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy; 

5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł. 

Art.  42.  [Ograniczenia działalności]  

1.  Stowarzyszenie zwykłe nie może: 

1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych; 

2) zrzeszać osób prawnych; 

3) prowadzić działalności gospodarczej; 

4) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

2.  Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, 

spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. 

3.  Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

 

 

 


