
Przeszkody prawne dla wolności zrzeszania
Warszawa, 3 grudnia 2021 r.



Długi proces rejestracji stowarzyszeń
Łukasz Gorczyński - Zespół "Proste prawo dla NGO"



Długi i mocno sformalizowany proces rejestracji stowarzyszenia
rejestrowego w KRS.

PROBLEM



Opracowanie wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego i włączenie
rejestracji stowarzyszeń rejestrowych w system S24, co pozwoliłoby na

rozpoznanie wniosku w terminie jednego dnia od daty wpływu.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA



spółka z organiczoną odpowiedzialnością

prosta spółka akcyjna

koło gospodyń wiejskich

stowarzyszenie rejestrowe

Podmioty korzystające z możliwości skorzystania z szybkiej ścieżki
rejestracji z wykorzystaniem wzorca statutu:



wrzesień-grudzień 2020 r. - wewnętrzne prace nad propozycją wzorca 
15.12.2020 r. - publikacja pierwszej propozycji zapisów wzorca
15.12.2020 r. - 15.01.2021 r. - pierwsza tura zbierania uwag
31.01.2021 r. - publikacja drugiej propozycji zapisów wzorca
01.02.2021 r. - 01.02.2021 r. - druga tura zbierania uwag
19.03.2021 r. - publikacja trzeciej propozycji zapisów wzorca
26.03.2021 r. - wysyłka wzroca statutu do wszystkich KRS
16.05.2021 r. - publikacja czwartej propozycji zapisów
15.06.2021 r. - złożenie petycji do Przewodniczącego Komitetu ds. PP
29.11.2021 r. - przekazano informację, że sprawa jest opiniowana przez Min. Sprawiedliwości

KALENDARZ DZIAŁAŃ

https://docs.google.com/document/d/1hf_Sbd8jacIDCIVOkrRlzmcEigOpsLp1F9B-Rtp9H6I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lHIB-TN4oh8yZAHtgQEXvBkBg2cb12ET8jBt220qvJk/edit
https://docs.google.com/document/d/1tbTLeJcx4Ht9pT2yIM0gRW_0GwJe-t3P8mqFZKVpv4U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1H4SJvBsTzoZTVq-MWs01Hnq26ECrNSNqHSSK_133xBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1fgxpLxZzDl8s911SLbZshq0R77fo5qNLox50MLCy53M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LG598scLtBE2wtn_idI7LxkS6wKrNa_V33Jkq0v1UYE/edit?usp=sharing
https://ofop.eu/wp-content/uploads/2021/06/Wzorzec-statutu-stowarzyszenia-list-przewodni-i-petycja_08.06.2021.pdf
https://www.gov.pl/web/premier/skany-petycji3


Artykuły na ngo.pl, w tym newsletter ngo.pl (kilkanaście tysięcy
subskrypcji)
Wysyłka do wszystkich akredytowanych OWES
Wysyłka do wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu w Polsce
(uwagi zgłaszały m.in. Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, ale i mniejsze
ośrodki, takie jak Starostwo Powiatowe w Kościanie, czy Starostwo
Powiatowe w Starogardzie Gdańskim)
Wysyłka do wszystkich wydziałów KRS w Polsce (uwagi od 3 KRSów)

PROMOCJA DZIAŁAŃ



Wzorzec statutu stowarzyszenia - Kliknij

Propozycje zapisów ustawowych - Kliknij

Uwagi zebrane w pierwszej turze uwag - Kliknij

(w trakcie konsultacji w pierwszej turze zebrano 146 uwag)

Uwagi zebrane w drugiej turze uwag - Kliknij

(w trakcie konsultacji w drugiej tury zebrano 76 uwag)

One-pager dot. wzorca statutu - Kliknij

WYPRACOWANE DOKUMENTY

https://docs.google.com/document/d/1LG598scLtBE2wtn_idI7LxkS6wKrNa_V33Jkq0v1UYE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Q1dnKkBo1Wu5-eZLG-d8Hx6gz--45Ey3Ek2HYHVha8o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lHIB-TN4oh8yZAHtgQEXvBkBg2cb12ET8jBt220qvJk/edit
https://docs.google.com/document/d/1H4SJvBsTzoZTVq-MWs01Hnq26ECrNSNqHSSK_133xBM/edit
https://proste.ngo/tezy/teza-001/


Archaiczne i wąskie zwolnienie z CIT
dochodów organizacji pozarządowych

Magdalena Pękacka - Forum Darczyńców



Nieprzystająca do specyfiki organizacji społecznych konstrukcja systemu
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz katalogu

zwolnień z tego podatku.

PROBLEM



związki zawodowe

koła gospodyń wiejskich

społeczno-zawodowe organizacje rolników

izby rolnicze

izby gospodarcze

organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła organizacje pozarządowe (bez statusu OPP)

partie polityczne

europejskie partie polityczne

europejskie fundacje polityczne

spółdzielcze związki rewizyjne

organizacje pracodawców

Podmioty, których dochody są wolne od podatku w części przeznaczonej
na cele statutowe:



Zmiana art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (dalej również – ustawa o CIT) poprzez

objęcie zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych dochodu
wszystkich stowarzyszeń i fundacji przeznaczanego na działalność

statutową mieszczącą się w zakresie pożytku publicznego.
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Wykluczenie niektórych typów
klubów sportowych z możliwości

pozyskiwania sponsorów
Tomasz Pawłowski - Fundacja trzeci.org



stowarzyszenia rejestrowe

fundacje

kluby sportowe figurujące w ewidencji starosty

uczniowskie kluby sportowe

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działań
sponsoringowych:



Działalność gospodarcza w organizacjach społecznych służy zupełnie
innym celom, niż działalność gospodarcza w podmiotach czysto

gospodarczych. Dochód z działalności gospodarczej w podmiotach
społecznych służy realizacji celów statutowych i nie może być

przeznaczony do podziału między jego członków. 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W PODMIOTACH SPOŁECZNYCH



Wadliwe zapisy art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 
Art. 22 Konstytucji RP wskazuje, że ograniczenie wolności działalności

gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu
na ważny interes publiczny. Ograniczenie wolności działalności

gospodarczej przez UKS nie jest ważnym interesem społecznym!

PROBLEM



2016 2019

NIEUDANE PRÓBY POPRAWY SYTUACJI UKS I KS

Projekt zakładał, że dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej organem rejestrowym ma być KRS. Ustawa nie zostaje uchwalona.

19 lutego 2016 r. – do Sejmu wpływa projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie. 

Projekt zakładał m.in., że uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, o których mowa w ust. 7,
mogą dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zapisy nie zostają uchwalone.

20 grudnia 2016 r. – pojawia się projekt o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Projektowane przepisy stanowiły próbę m.in. uregulowania kwestii możliwości prowadzenia przez UKS i KS
działalności gospodarczej. Zapisy nie zostają uchwalone.

20 marca 2019 r. – pojawia się Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń
regulacyjnych. Wnioskodawcą jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.



Korekta art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 
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Brak przepisów zwalniających z PPK
dla organizacji pozarządowych
nieprowadzących działalności

gospodarczej
Rafał Kowalski - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych



mikroprzedsiębiorcy (jeżeli osoby złożą deklarację o rezygnacji)

organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej

Podmioty wyłączone spod regulacji ustawowej:



Brak regulacji wyłączającej, choć znacząca większość organizacji jest
podmiotami znacznie mniejszymi, niż mikroprzedsiębiorstwa. 
Według danych GUS z 2018 roku wśród stowarzyszeń i podobnych

organizacji społecznych oraz fundacji 95,5% zatrudnia mniej niż 6 osób,
wśród wszystkich organizacji non-profit 94,8% ma roczne przychody

poniżej 1 000 000 zł.

PROBLEM



grudzień 2020 r. - Redakcja ngo.pl zwraca się do Przewodniczącego
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z wnioskiem o objęcie organizacji
pozarządowych przepisem wyłączającym
grudzień 2020 r. - w odpowiedzi Przewodniczący uznaje postulat za
zasadny i wskazuje, że zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o
podjęcie działań legislacyjnych
listopad 2021 r. - wobec braku działań (mija rok), Ogólnopolska Federacja
Organizacji Pozarządowych składa petycję w interesie ogólnym

KALENDARZ DZIAŁAŃ



Objęcia regulacją art. 13 ust. 1 ustawy o PPK organizacji pozarządowych i
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Zespół OFOP "Proste prawo dla NGO"

e-mail: zespol.prostengo@ofop.eu, tel. 511 141 197

Dobre prawo dla organizacji (Aktywni Obywatele)

e-mail: kontakt@trzeci.org, tel. 510 924 705

Dobre prawo dla fundacji (Aktywni Obywatele)

e-mail: poczta@forumdarczyncow.pl, tel. 535 990 910

KONTAKT

https://proste.ngo/tezy/teza-001/
https://proste.ngo/tezy/teza-001/
https://proste.ngo/tezy/teza-001/
https://proste.ngo/tezy/teza-001/
https://proste.ngo/tezy/teza-001/
https://proste.ngo/tezy/teza-001/

