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W nawiązaniu do pisma z dnia 5 stycznia 2015 r., nr GMS-WP-173-

1/15, dotyczącego przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, przekazanego 

do zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu w trybie art. 3 ust. l pkt 9 

ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 

1599, z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Projekt przewiduje istotną zmianę ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). 

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że obowiązująca ustawa, pomimo 

ogólnie pozytywnej oceny jej funkcjonowania i oddziaływania na regulowany 

obszar stosunków społecznych, w związku z rozwijająca się świadomością i 

zrozumieniem standardów demokratycznych w odniesieniu do wolności 

zrzeszania się wyznaczonej m. in. normami Konstytucji uchwalonej w 1997 r. 

oraz gwarantowanej przepisami prawa międzynarodowego, w tym 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przyjętego przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 6 grudnia 1966 r. oraz Konwencji o 
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Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podpisanej w Rzymie w 

dniu 4 listopada 1950 r. (tzw. Traktat Rzymski), wymaga zmian, które ułatwią 

realizację tej wolności i usuną wszelkie zbędne ograniczenia zarówno 

materialnoprawne, jak i formalnoprawne. 

W myśl ustawy zasadniczej stowarzyszenia realizują w tej postaci 

zagwarantowaną konstytucyjnie wolność zrzeszania się, będąc jedną z form 

"dobrowolnych zrzeszeń obywateli", obok m. in. partii politycznych, związków 

zawodowych i fundacji (art. 12 i art. 58 Konstytucji). Należy jednak pamiętać, 

że wolność zrzeszania się, podobnie jak inne prawa i wolności, nie ma 

charakteru absolutnego i zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji może podlegać 

ograniczeniom koniecznym w demokratycznym państwie prawnym dla jego 

bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i 

moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. 

Jedną z najważniejszych zmian proponowanych w projekcie, która może 

budzić wątpliwości, jest poszerzenie zakresu podmiotowego uprawnienia do 

założenia .stowarzyszenia. Zgodnie z obowiązującym art. l ust. l ustawy 

uprawnienie do zrzeszania się w stowarzyszeniach przysługuje obywatelom 

polskim, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem pra~ym 

określonym w ustawach. Projekt zakłada, że prawo tworzenia stowarzyszenia 

przysługuje każdej osobie fizycznej mającej zdolność do czynności prawnych i 

niepozbawionej praw publicznych (projektowane art. l ust. l i art. 3 ust. l 

ustawy). Wskazana zmiana, w związku z proponowanym uchyleniem art. 4 

ustawy oznacza, że do założenia stowarzyszenia będą uprawnieni cudzoziemcy 

nie mający w Polsce miejsca zamieszkania. Aktualnie osobom takim 

przysługuje jednie prawo wstąpienia do stowarzyszenia, jeżeli statut danej 

organizacji przewiduje taką możliwość. Zakładana zmiana może prowadzić do 

tworzenia w Polsce stowarzyszeń, które mają prawo wypowiadania się w 

sprawach publicznych oraz reprezentować wobec organów władzy publicznej 
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interesy zbiorowe swoich członków (projektowany art. l ust. 2 i 3 projektu), 

których cele mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla funkcjonującej w Polsce 

sfery stosunków społecznych, politycznych, kulturowych lub religijnych. 

Warto podkreślić, że przewidziany w projekcie nieograniczony zakres 

podmiotowy tworzenia stowarzyszeń nie jest uzasadniony wiążącymi Polskę 

przepisami prawa międzynarodowego. 

Powyższe unormowania należy także rozpatrywać w kontekście 

znacznego uproszczenia procedury zakładania i kontroli stowarzyszeń. Projekt 

przewiduje zmniejszenie liczby osób, które mogą założyć stowarzyszenie 

posiadające osobowość prawną z 15 do 7 osób oraz rezygnację z udziału w 

postępowaniu rejestrowym organu nadzorującego, któremu jednocześnie 

ograniczono uprawnienia kontroli zgodności działań stowarzyszeń z przepisami 

prawa i postanowieniami statutu (projektowane art. 9 i art. 25 ustawy). Nadto 

sąd rejestrowy będzie uprawniony do odmowy wpisu stowarzyszenia do 

krajowego rejestru sądowego tylko wówczas, kiedy nie spełnia ono warunków 

określonych w ustawie, czyli tylko w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach 

(projektowany art. 16 ustawy), która w związku z proponowaną zmianą art. l 

ustawy nie wiąże wprost prawa do zrzeszania się w stowarzyszeniach z 

przepisami konstytucji oraz porZądkiem prawnym określonym w ustawach. Z 

chwilą zaś wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenie uzyskuje 

osobowość prawną i może rozpocząć działalność (projektowany art. 17 ust. l 

ustawy). 

Nadto projekt zakłada zwiększenie uprawnień tzw. stowarzyszeń 

zwykłych, które będą mogły założyć co najmniej 3 osoby, a procedura 

rejestracji nie wymaga wniosku do sądu, a jedynie zgłoszenia organowi 

nadzorującemu (projektowany art. 40 ustawy). 

W projekcie przewidziano także rozwiązania niewątpliwie zasadne, 

ułatwiające funkcjonowanie stowarzyszeń, w tym m. in. możliwość pełnienia 
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funkcji we władzach stowarzyszenia za wynagrodzeniem w przypadku, gdy 

przewiduje to statut stowarzyszenia (projektowany art. 2 ust. 3 ustawy), 

zastosowanie zasad dotyczących wolontariuszy wobec członków 

stowarzyszenia wykonujących prace społeczne na jego rzecz (projektowany art. 

4 ust. 4 ustawy), zasady odpowiedzialności za zobowiązania osób działających 

w imieniu stowarzyszenia przed jego wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego 

(projektowany art. 17 ust. 2 ustawy) oraz umożliwienie zawieszania 

działalności statutowej i przekształcania stowarzyszeń (projektowane art. 32a i 

art. 32b ustawy). 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że projekt nowelizacji ustawy -

Prawo o stowarzyszeniach przewiduje zasadne unormowania, które ułatwiają 

obywatelom możliwość korzystania z wolności zrzeszania w formie 

stowarzyszeń oraz upraszczają procedury związane z ich tworzeniem i 

funkcjonowaniem. Jednocześnie warto ponownie przeanalizować proponowany 

zakres podmiotowy uprawnienia do tworzenia stowarzyszeń w aspekcie 

potencjalnej dysfunkcjonalności i różnorodnych zagrożeń. 

Andrzej Seremet 


